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i izceLšanās, BērnīBa, skoLa

1. Izcelšanās

eislēbene, Mansfeldes grāfistes centrs, 15. gadsimta beigās bija augoša pilsēta 
ar vairāk nekā 4000 iedzīvotājiem, priekšpilsētām un vairākām baznīcām. šeit 
sākās un beidzās Mārtiņa Lutera dzīve. taču patiesībā Luters nebija eislēbenie-
tis. Viņa dzimšana un nāve vienā un tajā pašā pilsētā ir drīzāk saistīta ar dažādu 
epizodisku apstākļu sakrišanu viņa dzīvē. Luters nomira 1546. gadā dižciltīgās 
drāhštetu (drachstedt) ģimenes mājās blakus andreja baznīcai, kad viņš cen-
tās izlīdzināt strīdu Mansfeldes grāfu starpā. sv. andreja baznīcā viņš noturēja 
savu beidzamo sprediķi; tur atradās viņa mirstīgās atliekas līdz apbedīšanai. 
daudzkārt Luters ir uzturējies arī sava ordeņa klosterī pie sv. annas baznīcas. 
tur viņš 1515. gadā kristus miesas procesijas laikā piedzīvoja tikšanos ar tiesā-
jošo kristu1. Luters ir dzimis kādā pilsoniskā mājā garajā ielā (Langenstrasse), 
tagadējā dr. Lutera ielā, tilta kvartālā, eislēbenes dienvidaustrumu priekšpil-
sētā. šī māja, vēlāk cietusi kādā ugunsgrēkā, nav saglabājusies tās sākotnējā 
izskatā. tomēr arī šodien var gūt priekšstatu par tās pirmā stāva iekārtojumu ar 
priekštelpu, virtuvi, istabu un guļamistabu, kurā, domājams, Luters piedzima. 
Par viņa dzimšanas dienas datumu, pamatojoties uz kādu Melanhtona izteiku-
mu, tiek uzskatīts 1483. gada 10. novembris īsi pirms pusnakts2. taču vēlāk par 
Lutera dzimšanas gadu nebija pārliecināts ne pats Luters, ne viņa māte. tolaik 
šādus datumus ne vienmēr paturēja prātā. tāpēc dažkārt tiek minēts arī 1484. 
vai 1482. gads. taču 1484. gads noteiktu apstākļu dēļ atkrīt. turpretī, pieņemot 
par viņa dzimšanas gadu 1482. gadu, tiktu novērstas dažas neskaidrības Lutera 
jaunības dienu hronoloģijā, kā, piemēram, četri skolas gadi eizenahā vai 1505. 
gada sākumā 22 gadu vecumā iegūtais maģistra grāds3. šīs dzimšanas datuma 
neskaidrības dēļ Luters vēlāk nepiešķīra nekādu nozīmi astroloģijai un horo-
skopiem. Luteram viņa dzīves ceļš bija brīnišķīga dieva vadība. nākamajā die-
nā pēc dzimšanas, 11. novembrī, eislēbenes tilta kvartāla sv. Pētera un Pāvila 
draudzes baznīcā mācītājs Bartolomejs rennebehers kristīja Luteru tās dienas 
svētā Mārtiņa vārdā. Baznīca tajā laikā tika pārbūvēta. tāpēc kristība droši 
vien ir notikusi 1474. gadā uzceltā torņa kapellā. šodien tur atrodas liels kokā 
griezts un apgleznots sv. annas altāris. uz tā cokola ir redzama kristus dzim-
šanas aina. ganiem ir kalnracēju apģērbi un lukturi. Par Lutera krustvecākiem, 
kas varētu tuvāk raksturot viņa vecāku saistību ar eislēbeni, nekas nav zināms.

neilgi pirms Lutera dzimšanas viņa vecāki, hanss un Margarēte, bija pārcē-
lušies no eizenahas apkārtnes uz eislēbeni. 1484. gadā viņi vēlreiz pārcēlās uz 
tuvumā esošo Mansfeldi. tik strauja dzīves vietas maiņa tajā laikā ir diezgan 



pārsteidzoša, taču to var izskaidrot ar tēva īpašajiem dzīves apstākļiem. Lutera 
vecāku vecums un kāzu datums nav zināms. iespējams, ka Mārtiņam ir bijis 
vecāks brālis, kurš agri miris4. Māte bija dzimusi cīglere (ziegler)5. tāds pats 
vārds bija bagātākajai zemnieku ģimenei hansa Lutera dzimšanas vietā Mērā 
(Möhra). tātad viņš bija apprecējis meiteni no savas dzimtās puses. Mēra bija 
mazs ciems ar 60 ģimenēm bez draudzes baznīcas un skolas, apmēram triju 
stundu attālumā uz dienvidiem no eizenahas. Pēc cīgleriem otri bagātākie 
zemnieki Mērā bija „Luderi”, kuru vārds bija atvasinājums no vārda „Lotārs”. 
Viņiem bija par savu saimniecību un katru pajūgu jāmaksā neliela nodeva. 
tomēr pēc vēlākām liecībām6 ir zināms, ka viņiem nebija ne kalpu, ne zirgu, 
bet tikai govis, aitas un cūkas. tātad viņi dzīvoja diezgan pieticīgos apstākļos, 
tomēr sava iztikšana viņiem bija un parādu viņiem nebija. Viena zemnieku sēta 
piederēja pirms 1410. gada mirušajam heinem Luteram7, hansa Lutera tēvam. 
Viņa sieva bija Margarēte, dzimusi Lindemane, kura, iespējams, bija cēlusies no 
eizenahas vai arī viņai tur bija radinieki8. Viņa ir mirusi 1521. gadā Mansfeldē 
pie hansa Lutera. arī vēlāk Luteru ģimeni ar eizenahu ir saistījuši saimnieciski 
darījumi. hansam Luteram kā vienam no vecākajiem dēliem, pēc tīringenes 
mantošanas tiesībām, nebija mantošanas tiesību. tēva saimniecība pārgāja jau-
nākā brāļa heinca īpašumā. tāpēc hanss nevarēja kļūt par zemnieku. tomēr 
Mārtiņš Luters vēlāk vienmēr uzsvēra, ka esot zemnieka dēls un zemnieciskas 
izcelsmes9. Viņa senči esot bijuši īsti zemnieki. Luters vienmēr apzinājās šo 
savu izcelsmi. Viņam tas bija brīnums, ka viņš, vīrs no vienkāršiem zemnie-
kiem, ir ticis līdz svēto rakstu doktoram un kļuvis par pāvesta pretinieku. 
šajos Lutera izteicienos izpaužas nevis viņa lepnums par viņa zemniecisko 
izcelsmi, bet izbrīns par sasniegto pozīciju. Pats sevi viņš vairāk neuzskatīja 
par zemnieku un tā to arī nevajadzētu skaidrot. Viņš vienmēr ir dzīvojis ma-
zākās vai lielākās pilsētās. kopš saviem eizenahas skolas laikiem Luters pats 
pazina savus radiniekus10. šķiet, ka tēva amats un darbavieta Mansfeldē dēlam 
neko daudz nenozīmēja, jo viņš vienmēr izcēla savu pieticīgo zemniecisko iz-
celsmi. taču dažkārt arī Luters saka, ka viņa tēvs esot kļuvis par kalnraci vai 
nabaga kalnraci11. taču arī šī izziņa, šķiet, kalpo tam, lai parādītu kāpumu no 
zemās izcelsmes. citos avotos no vēlākiem laikiem hans Luters ir minēts kā 
nelielas kalnu rūpnīcas vadītājs, t. i., mazs uzņēmējs, nevis vienkāršs kalnracis. 
iespējams, ka Mēras tuvumā viņš ir iepazinies ar vara ieguvi un pēc savām 
laulībām mēģinājis nodrošināt savu eksistenci Mansfeldes plaukstošajā vara ie-
guvē. uzturēšanās eislēbenē, šķiet, ir bijusi tikai starpposms. grūti pateikt, vai 
hanss Luters vīlās savās cerībās eislēbenē un, kā tas bija ierasts kalnračiem, la-
bākas izredzes saskatīja Mansfeldē, vai arī uzturēšanās eislēbenē kalpoja tikai 
tam, lai dibinātu nepieciešamos sakarus. 1502. gadā hansa Lutera kompanjons 
bija kāds hanss Lutihs (Luttich) no eislēbenes.



2. Saimnieciskie un sabiedriskie apstākļi

Lutera dzīves ceļu būtiski noteica viņa vecāku saimnieciskie un sociālie 
apstākļi. tā kā tēvs nevarēja nodarboties ar lauksaimniecību, viņš pievērsās 
vara ieguvei, kas tolaik bija moderna ražošanas nozare12. kopš 1470. gada 
eiropā pastiprinājās vara pieprasījums. strauji paplašinājās vara ieguve. Līdzās 
ungārijai un tirolei Mansfeldes grāfiste bija viens no galvenajiem vara ieguves 
centriem eiropā. Mansfeldes ieplakā ir apmēram 50 cm biezs vara šīfera slānis, 
kas vietām iznāk zemes virspusē, bet citur atrodas līdz 1000 m dziļumā. 15. 
un 16. gadsimtā, bez šaubām, varēja izmantot tikai tās atradnes, kas atradās 
tuvu zemes virspusei, taču jau tad šahtas bija jārok arvien dziļāk un dziļāk, kas 
pie tāda slāņa biezuma vara ieguvi padarīja arvien grūtāku un dārgāku. Vara 
šīferis tika turpat uz vietas rūpnīcās ar koka ogļu palīdzību pārstrādāts jēlvarā. 
kalnrūpniecības uzņēmumu vienības veidoja kausēšanas krāsnis, kuras vadīja 
meistari. Bija mantojamie uzņēmumi, kas piederēja meistariem un par ku-
riem Mansfeldes grāfam bija jāmaksā noteikta nodeva, un kunga uzņēmumi, 
kurus rūpnīcas meistars nomāja no grāfa. hanss Luters bija šāds nomnieks. 
kalnrūpniecība prasīja ievērojamas kapitāla investīcijas algām, šahtu ierīkoša-
nai, oglēm, kausēšanas piedevām u.c. šo naudu meistariem piešķīra un aizdeva 
tirdzniecības kompānijas, kas, no savas puses, bija šī jēlvara noņēmējas un otrā 
kausēšanas procesā no tā ieguva sudrabu un varu, ko piegādāja tirgum. Vara 
produkcija bija viens no lielā kapitāla un tirdzniecības kompāniju interešu 
laukiem. Mansfeldes grāfistes tirdzniecības kompānijās līdzās Mansfeldu ka-
pitālam bija ieguldīts nirnbergas un Leipcigas kapitāls, bet ungāru un tiroles 
kalnrūpniecībā – augsburgas fuggeru kapitāls. Vara ieguves rentabilitāte bija 
atkarīga no vairākiem faktoriem: no vara šīfera daudzuma un vara sastāva tajā, 
papildus izmaksām, nestabīlajām cenām, kuras noteica tirgus pieprasījums 
un nemitīgā konkurence starp vara ieguves apgabaliem un kapitāla devējiem. 
tāpēc rūpnīcu meistari, lai gan viņi bija nelieli uzņēmēji, vienmēr bija atkarīgi 
no tirdzniecības kompānijām. Viņu uzņēmējdarbība bija diezgan riskanta lieta.

šī atkarība no produkcijas un tirgus izpaudās arī hansa Lutera dzīvē. 
jāpieņem, ka viņš jau kopš 1491. gada bija rūpnīcas vadītājs. tad viņš pirmo reizi 
ir minēts kā viens no četriem vīriem Mansfeldē, kuri pārstāvēja draudzi domē. 
Vienkāršs kalnracis diez vai tiktu ievēlēts šādā pozīcijā. ap 1510. gadu,šķiet, 
viņš jau ir pilnīgi integrējies rūpnīcu vadītāju slānī. trīs Mārtiņa māsas ie-
precējās šai slānī un arī viņa jaunākais brālis jēkabs pārņēma tēva profesiju. 
domājams, ka hansam Luteram bija līdzīgi nolūki, plānojot dēla Mārtiņa 
bagātās laulības13. jurists, līdzīgi eislēbenes dr. fīlipam drahštetam, bieži bija 
noderīgs strīdīgo tiesību jautājumu izšķiršanā starp kalnrūpniecības uzņēmē-
jiem. arī Mārtiņa ciešais jaunības draugs hanss reineke bija kalnrūpniecības 
uzņēmuma vadītāja dēls, kurš pats vēlāk pārņēma tēva profesiju14. šis rūpnīcu 



vadītāju slānis skaidri norobežojās no vienkāršajiem kalnračiem. Par strādnie-
kiem tēva uzņēmumā Luters neko nestāsta. taču no citiem avotiem ir zināms, 
ka kalnraču atalgojuma dēļ jau 16. gadsimtā sākumā ir bijuši saspīlējumi.

uzņēmēja hansa Lutera tēls Lutera biogrāfijās, kurš, pateicoties savai centī-
bai un taupībai, sasniedza savu labklājību, ir jālabo. ir kāds interesants 1529. / 
1530. gada ziņojums, neilgi pirms hansa Lutera nāves, kas balstoties uz viena 
viņa uzņēmuma piemēra vairāku gadu desmitu garumā, raksturo kalnrūpnie-
ka saimniecisko situāciju15: hanss Luters un viņa kompanjons hanss Lutihs 
sākotnēji ir bijuši parādā savai tirdzniecības kompānijai, savam aizdevējam, 
vairākus tūkstošus guldeņu. ne materiāls, ne krājumi, ne iekārtas nevarēja segt 
šo parādu. tāds bija hansa Lutera uzņēmēja darbības sākums. tad vairākus 
gadus viņam bija panākumi, viņš varēja nomaksāt parādus un ražošana guva 
peļņu. tāds bija hansa Lutera uzņēmums 16. gadsimta sākumā. Viņš papla-
šināja savu uzņēmēja darbību un nomāja vēl citas kausēšanas krāsnis16, daļēji 
kopā ar savu znotu kaufmanu. dokumenti rāda, ka hanss Luters neatlaidīgi īs-
tenoja savus mērķus, dažkārt pat ar tiesas palīdzību. tas bija laiks, kad Mārtiņš 
erfurtē tika pieskaitīts pie turīgiem studentiem. 1507. gadā tēvs varēja ar 20 
jātniekiem ierasties uz dēla pirmo mesu un uzdāvināt augustīniešu klosterim 
krietnu naudas summu 20 guldeņu apmērā. taču šī labvēlīgā situācija nebi-
ja ilga. ziņojums rāda, ka ap 1509. / 1510. gadu kausēšana nesa zaudējumus. 
hanss Luters atkal nonāca parādos pie sava aizdevēja, švarca kompānijas. 1511. 
gadā viņš nenoliedz, ka viņam ir nācies ieķīlāt savu mantu. šīs grūtības izraisīja 
lielākas nodevas un vara pārprodukcija eiropas tirgū. hansa Lutera atkarība 
no kompānijas vēlāk kļuva tik liela, ka visas viņa finanses kārtoja kompāni-
jas pārstāvis, un viņam tika izmaksāti tikai 50 guldeņi uzturam. acīmredzot 
produkcija no citām krāsnīm nebija tik liela, ka hanss Luters varētu nomaksāt 
savus parādus. Līdz 1529. gadam hanss Luters bija atkarīgs no savas kompāni-
jas. taču, šķiet, ka viņa reputācija no tā necieta. arī citiem kalnrūpniecības uz-
ņēmējiem negāja labāk. Vēl 1529. gadā viņš bija viens no redzamākajiem vīriem 
Mansfeldes kalnrūpniecībā. Parādi tad tomēr tiek kaut kā nolīdzināti, jo 1530. 
gadā viņš atstāja 1250 guldeņu lielu mantojumu17. tas bija divreiz tik daudz kā 
vienas zemnieku saimniecības vērtība Mērā.

šis ziņojums liecina, ka hansa Lutera uzņēmēja darbības sākums Mansfeldē 
nav bijis viegls. Visvairāk viņam ir trūkusi skaidra nauda. Māte esot taupības 
nolūkos pati mežā vākusi malku un nesusi mājās. šādā tauopībā Mārtiņš tika 
audzināts. Viņš vienmēr atcerējās nabadzību vecāku mājās18 un apzinājās, ka 
tēvam bija jālej sviedrus un sūri jāstrādā, lai viņš varētu iegūt universitātes iz-
glītību19. tēva cīņa par eksistenci prasīja visus viņa spēkus. šis stress un rūpes 
jūtami ietekmēja arī visu pārējo mājas atmosfēru. hansam Luteram bija ener-
ģiski jācīnās par savām interesēm, ko viņš arī darīja. abu vecāku sejas gleznās 



ir darba un pārpūles apzīmogotas. tēvam ir raksturīgs vērīgs skatiens. Par to, 
cik grūti bija dibināt savu eksistenci Mansfeldē, liecina hansa Lutera jaunākā 
brāļa piemērs, kurš arī bija pārcēlies uz turieni. taču viņš netika ar to galā, 
turienes tiesas grāmatās viņš gadiem ilgi tiek kā kauslis. Vēlākās grūtības tēva 
saimniecībā Mārtiņu vairāk tieši neskāra. Pēc tēva nāves arī viņš enerģiski at-
balstīja Mansfeldes uzņēmējus cīņā pret draudošo valstiskošanu.

ir jāņem vērā, ka Lutera sociālie un saimnieciskie apstākļi bija pārsteidzo-
ši moderni. Viņa izcelsme nebija vairāk saistīta ar zemniecību, bet sarežģīto 
kalnrūpniecības nozari. tomēr nebūtu pareizi saskatīt hansā Luterā vēsi plā-
nojošu agrā kapitālisma uzņēmēju. Viņa profesijā bija pārāk daudz riska. taču 
Mārtiņa Lutera saimnieciskās zināšanas bija daudz dziļākas, nekā tas parasti 
tiek pieņemts. tomēr pārsteidz, ka vēlāk, aplūkojot saimniecības jautājumus, 
kā, piemēram, monopolu jautājumu, viņš neņem kalnrūpniecības piemērus. 
taču viņš apzināti iestājās par kalnrūpniecības uzņēmējiem un Mansfeldes 
grāfa plānoto kalnrūpniecības uzņēmumu valstiskošanu uzskatīja par tirā-
nisku aktu. uzkrīt, ka Luteram tomēr nebija nekādas lielas intereses par tēva 
profesiju. dažkārt viņš gan savā valodā lieto tēlus no kalnrūpniecības, taču at-
klāti atzīst, ka viņam neesot nekādas izpratnes par kalnrūpnieka darbu20. Visus 
piedāvājumus par piedalīšanos kalnrūpniecībā viņš ir noraidījis. acīmredzot, 
pretēji saviem brāļiem un māsām, viņš drīz atsvešinājās no tēva aroda pasaules. 
tēvs viņam sagādāja iespēju mācīties un studēt universitātē, taču Lutera tālā-
kais dzīves ceļš veda citā virzienā, nekā tēvs to bija plānojis. taču nevar teikt, ka 
viņš būtu izšķīries par savu ceļu pret sava tēva profesiju; šeit bija noteicoši citi, 
proti, reliģiski viedokļi. Lutera vēlāko sociālo horizontu noteica viņa mūka, 
universitātes profesora un teologa profesija, nevis viņa izcelšanās. Luteru ir 
grūti saprast, izejot no viņa vecāku sociālajiem apstākļiem, ņemot par pamatu 
viņa vecāku mājas sociālo fonu. Viņu nevar izskaidrot vienkārši kā tā laika 
sabiedrisko apstākļu produktu.

3. Dēls un vecāki

ir maz zināms par jaunā Lutera attieksmi pret viņa tēvu un vēl mazāk – pret 
viņa māti. tomēr psihologi ir daudzkārt mēģinājuši izskaidrot Lutera perso-
nību un tās attīstību, izejot no šīm attiecībām21. tā laika bērnu audzināšana 
mājās un skolā bija ļoti stingra. Vecāki gaidīja no bērna pilnīgu paklausību. ne 
reti to prasīja tēva noslogotība darbā un mātes – lielajā ģimenē. tā laika audzi-
nāšanā ne reti tika lietota arī rīkste. Lutera atmiņā ir iespiedušies šādi gadījumi, 
kādēļ viņš pats kritiski attiecās pret bērnu pārmācīšanu. Viņa vecākiem, bez 
šaubām, esot bijuši vislabākie nodomi, kāpēc tie viņu tik stingri audzinājuši, 
taču tas esot viņu padarījis nedrošu un iebaidījis. reiz māte esot viņu nopērusi 



līdz asinīm viena vienīga rieksta dēļ. šķiet, ka Luters apgalvotu, ka šī stingrā 
audzināšana ir viņu iedzinusi klosterī22. diemžēl viņš skaidri nepasaka, kas ir 
bijis noteicošais viņa dzīves ceļa izvēlē: ar lielo taupību saistītais rigorisms, sen-
siblā vainas izjūta vai ieaudzinātā paklausība augstākai instancei. Visiem trim 
momentiem ir sava loma Lutera vēlākajā reliģiskajā attieksmē. arī tēvs viņu 
reiz bija pārāk stingri nosodījis, tā ka bērns no viņa izvairījās, un tēvam bija 
jādomā, kā viņu atgūt. tas tēvam acīmredzot ir izdevies23. citā vietā, atstāstot 
to pašu gadījumu, kā tēvs ir uz viņu dusmojies, Luters atzīst, ka tēvam esot 
tiesības tā rīkoties audzināšanas nolūkos, un domā, ka tas viņam neesot kaitē-
jis24. nekas vairāk par šīm divām liecībām par Lutera stingro audzināšanu nav 
zināms. diagnozei par dvēseles traumatizēšanu bērnībā ar to nepietiek. tomēr 
daudzkārt ir mēģināts izskaidrot Lutera personību tieši no šī viedokļa un rasta 
arī atsaucība šiem skaidrojumiem. tos izaicina Lutera dzīves stāsts un viņa per-
sonības psihiskais fenomēns. taču tur, kur nav pietiekošu pierādījumu, savas 
robežas ir jāatzīst ne tikai vēsturniekam, bet arī psihologam. nav pieļaujams 
izdarīt no tā pārāk tālejošus secinājumus. interesantā kārtā nekad nav bijusi 
runa par bērna nespēju tikt galā ar vecāku prasībām vai par bērna nomocīšanu 
ar pārāk augstām, godkārīgām prasībām. arī tēva sasniegumi darbā nekad 
netiek izcelti kā priekšzīmīgi. acīmredzot tēvs netēloja panākumiem bagātu 
cilvēku, kas to pašu gaida no saviem bērniem. Pēc tēva nāves Luters atceras 
savu maigo attieksmi pret viņu un atzīst, ka pēc dieva par visu, „kas viņš ir 
un kas viņam pieder”, viņam ir jāpateicas tēva mīlestībai25. Par vislabāko no 
tēva mantojuma viņš uzskatīja to, ka tēvs bija viņam devis iespēju iegūt izglī-
tību. Pretēji citādiem apgalvojumiem ir jānorāda uz to, ka Luters neuzskatīja 
vecāku savstarpējo attieksmi par problemātisku, bet ar lielu respektu runāja 
par viņu mīlestību un laulības dzīvi, kā par dievišķu iestādījumu26. tēvs pēc 
alkohola baudīšanas esot bijis priecīgs, dziedājis un jokojis27. no tā, protams, 
nav jāsecina, ka hanss Luters būtu bijis alkoholiķis; Luteram tās bija draudzī-
gas atmiņas. iespējams, ka māte bija nedaudz smagnēja un rezignēta un viņai 
bija grūtāk saprasties ar cilvēkiem. tāda ir „manas mātes dziesmiņas” jēga, ko 
Luters daudzkārt citējis: „neviens nav labs, tā ir mūsu abu kļūda28”. taču nav 
zināms, kādā sakarībā māte to ir dziedājusi. Māte dažkārt bija pārslogota ar tik 
lielu bērnu baru – četriem vai pieciem dēliem un četrām meitām29, no kuriem 
viena meita un divi vai trīs dēli bija agri miruši. tuvas attiecības Luteram bija 
bērnībā un arī vēlāk pret savu brāli jēkabu. Viņi bija labi spēļu draugi30.

tēvs, kas pats acīmredzot nebija apmeklējis nekādu skolu un nemācēja la-
sīt, ar respektu sekoja līdzi dēla izglītībai līdz maģistra grādam. taču pēc dēla 
iestāšanās klosterī pret vecāku gribai starp viņiem izcēlās smags konflikts. 
Viņiem tas bija ceturtā baušļa pārkāpums. šis konflikts turpinājās arī pēc tēva 
piedalīšanās Lutera pirmajā mesā 1507. gadā. Luters par to runā tikai 1522. gadā 



sava raksta „de Votis monasticis” priekšvārdā31. cik daudz hanss Luters uzzi-
nāja no šī viņam latīņu valodā veltītā priekšvārda, nav zināms. tēvs uzskatīja 
Mārtiņa iestāšanos klosterī par pārsteidzīgu jaunībā izdarītu soli, kas izjauca 
viņa paša plānus ar dēlu. Viņš piekrita nenovēršamajam, taču izlīgšana bija 
tikai virspusēja. hanns Luters nespēja atbrīvoties no bailēm, ka dēls atrodas 
uz velnišķīga ceļa. Viņš nebija pārliecināts par to, vai Mārtiņa piedzīvojums 
negaisa laikā pie štotternheimas nebija velna darbs un maldi. Viņš padarīja 
nedrošu arī dēlu. savā pirmajā mesā dēls bērnišķīgā uzticībā tuvinājās tēvam 
un pieminēja negaidīto ieļaunojumu. taču arī pēc šī izskaidrošanās mēģinā-
juma tēvs tomēr pastāvēja uz to, ka bērniem ir jāklausa saviem vecākiem, un 
šis reliģiskais arguments aizskāra dēlu. Vēlāk Luters atzina, ka tēvam ir bijusi 
pilnīga taisnība. Vecākiem ir jāklausa, pret to viņa zvērests ir nederīgs. taču tas 
nebija tēvs, bet dievs, kas viņu izrāva no klostera un lika kalpot Viņa vārdam, 
un šai kalpošanai bija jādod priekšroka. ir jāievēro, ka arī šī konflikta laikā tēva 
autoritāte Luteram bija dieva iedibināta. tēvs viņam nebija dieva vietā. tas 
runā pret skaidrojumu, ka Lutera cīņā ar dievu izpaudās viņa tēva komplekss.

Vēlāk tēvs atrada vienprātību ar dēlu, ne dēls ar tēvu. Lutera attiecības ar 
vecākiem, brāļiem un māsām normalizējās. Viņi to daudzkārt apmeklēja un 
ieradās uz viņa kāzām, ar ko piepildījās vismaz viena tēva vēlēšanās32. Vēstulē, 
ar kuru Luters mierināja tēvu pirms miršanas33, viņš izteica vienprātību ar tēvu 
ticībā un cerībā. Vēsts par tēva nāvi sasniedza Luteru koburgas cietoksnī 1530. 
gadā. Viņš patiesi dziļi sēroja par tēvu34. Luters rakstīja mierinājuma vēstuli arī 
savai mātei35. Melanhtons viņu attēlo kā dievbijīgu sievieti. 1518. gadā Luters 
uzdāvināja viņai sava ordeņa priekšnieka johana fon štaupica uzmundrinošo 
rakstu „Par dieva mīlestību”.

Pēc visa tā nevar teikt, ka Lutera attieksmi pret dievu būtu veidojušas viņa 
attiecības ar tēvu un viņa reliģiskais konflikts patiesībā būtu bijis konflikts ar 
tēvu. tēvam nebija dieva tiesneša pazīmes. dievišķā prasība, kuru Luters sa-
dzirdēja, nebija apslēptas tēva pretenzijas. Vēl mazāk šķiet, ka Lutera attieksme 
pret māti būtu bijis odipa komplekss, kas varētu komplicēt dēla attīstību. tāpat 
kā no tā, ka Luteram patiesībā tikpat kā nebija mātes, nevar atvasināt viņa no-
liegumu pret Mariju. Viņa liktenis bērnībā nav bijis izšķirošs reformatora ceļa 
izvēlē. Viņa bērnība, šķiet, ir bijusi gluži normāla. Viņam ir bijusi raksturīga 
vienīgi zināma sensibilitāte. taču Lutera dzīves krīze neizveidojās viņa vecāku 
mājās. ir jāatceras arī, ka kopš 14 gadu vecuma viņš lielākoties dzīvoja ārpus 
vecāku mājām. savus ideālus viņš nebija ieguvis vecāku mājās.

4. Mansfelde



savu bērnību līdz 14 gadz vecumam Luters pavadīja Mansfeldē. tad izglītības 
ceļš viņu veda tālāk uz citām vietām. Mansfeldes pilsētu un grāfisti viņš vien-
mēr uzskatīja par savu tēvzemi un dzimteni un līdz pat savām mūža beigām 
saglabāja savu pieķeršanos, interesi un aizgādnību par to36. uz to viņš vienmēr 
norāda savās vēstulēs. erfurtes matrikulā viņš tika reģistrēts kā „ Martinus lu-
dher ex mansfelt”. Viņa valodā bieži parādās specifiski mansfeldiski izteicieni. 
neraugoties uz savu vecāku izcelsmi, Luters sevi neuzskatīja par tīringieti, bet 
saksi37. Mansfeldes pilsētiņa atradās ieplakā, izstiepusies gar vienu ielu. šī iela 
tolaik nebija pat bruģēta un tāpēc dažkārt ļoti netīra, jo tā aizvietoja arī iztrūks-
tošo kanalizāciju. droši vien tāpēc nikolajs emlers (nikolaus Ömler), Lutera 
vēlākais svainis, dažkārt nesa mazo Mārtiņu uz skolu, lai gan tā neatradās tālu 
no vecāku mājām38. Mansfelde bija otrs lielākais centrs grāfistē, daudz mazāka 
par eislēbeni. 1500. gadā tajā nebija vairāk par 2000 iedzīvotājiem39. augstu pār 
pilsētiņu līdz mūsdienām paceļas grāfu pils. tas uzreiz parādīja, kurš šeit bija 
kungs un noteicējs. hansam Luteram, šķiet, bija labas attiecības un nebija kon-
fliktu ar valdniekiem Mansfeldē, no kuriem viņš nomāja savu kalnrūpniecības 
uzņēmumu un ar kuriem viņam bija darīšanas kalnrūpniecībā un pilsētas lie-
tās. ja neņem vērā kalnraču neapmierinātību, tad plaukstošajā grāfistē vairāku 
gadu desmitu garumā nekādu politisku nemieru nebija. tur nebija slikti dzīvot. 
trīsdesmitajos gados reformācijas un zemnieku kara rezultātā situācija izmai-
nījās, kad grāfi gribēja kalnrūpniecības uzņēmumus valstiskot. tad arī Luters, 
kam bija labas attiecības ar dažiem grāfiem, runā par apspiešanu un tirāniju 
grāfistē.

Valdošā celtne pilsētā bija svētā georga baznīca. Luters visu mūžu mīlēja 
leģendu par svēto bruņinieku georgu, kuru viņš alegorizēja un pārstrādāja40. 
1507. gadā hansam Luteram galvenās ielas lejasdaļā piederēja māja, par kuru 
gan vēl bija jāatmaksā 100 guldeņu liels parāds41. kad viņš to bija iegādājies, 
nav zināms. savā sākotnējā izskatā tā nav saglabājusies. kā jau minēts, dažu 
gadu laikā hanss Luters Mansfeldē bija kļuvis par visai cienījamu vīru. 1491. 
gadā viņš kā viens no četriem draudzes pārstāvjiem kopā ar šultheisu, čet-
riem rātskungiem un heidelbergu ģimeni no eislēbenes piedalās altāra fonda 
izveidošanā42. hanss Luters nepiederēja Mansfeldes augstākajam sabiedrības 
slānim, bet reprezentēja pilsonību. fonda izveidošana, iespējams, bija saistīta 
ar ugunsgrēku sv. georga baznīcā 1489. gadā. 1497. gadā sv. georga baznīcā 
tika iesvētīti divi jauni altāri. Visiem, kas noklausījās mesu pie šiem altāriem, 
tika piešķirtas 60 dienu atlaidas. šo atlaidu bija sagādājuši mācītājs Ledeners, 
šultheiss, rātskungi un četri draudzes locekļi, no kuriem viens bija hanss 
Luters. šai atlaidai acīmredzot vajadzēja finansēt baznīcas iekšējo iekārtojumu, 
tāpēc ar to nodarbojās reprezentējošie draudzes pārstāvji. no tā nav jāsecina, 
ka hanss Luters būtu bijis īpaši dievbijīgs. 1502. gadā tie paši draudzes pārstāvji 



pieņēma 400 guldeņu ziedojumu no fogta Pētera reinekes no jauna ugunsgrēkā 
cietušās baznīcas atjaunošanai. šai nolūkā bija jānotiek īpašiem dievkalpoju-
miem, par ko domei bija jāapmaksā mācītājs un skolotājs. turīgākie kalnrūp-
niecības uzņēmēji bija acīmredzot gatavi kaut ko ziedot baznīcas labā. 1503. 
gadā sv. georga baznīcā atkal tika iesvētīti divi jauni altāri; viens no tiem bija 
veltīts jaunai svētajai annai. cik pavisam altāru bija baznīcā un kādi svētie tur 
tika godināti līdzās svētajam georgam, Marijai, annai, elīzabetei u. c., vairāk 
nav iespējams pateikt.

tam laikam ir raksturīgi, ka hanss Luters kā vien no četriem vadošajiem 
draudzes locekļiem piedalījās baznīcas lietu kārtošanā. tajā laikā pilsētas sa-
biedriskajā dzīvē laicīgais nebija šķirams no garīgā. diemžēl kopumā ir pārāk 
maz zināms par Mansfeldes reliģisko dzīvi un Lutera reliģisko audzināšanu. 
Viņš neko nestāsta par savu pirmo komūniju vai iestiprināšanu. Blakus mācī-
tājam Mansfeldē bija arī jābūt vismaz vienam vikāram43. Par mācītāju kalpoja 
johans Ledeners, kuram 1513. gadā sekoja jonass kemereru44. Luters viņus 
abus pazina. tēvam esot bijušas labas attiecības ar garīdzniecību45. taču tam 
bija zināmas robežas: kad tēvs bija bīstami slims un mācītājs prasīja, lai viņš 
kaut ko novēl Mansfeldes nabadzīgajai garīdzniecībai, hanss Luters viņam at-
teica, norādot, ka viņam pirmajā vietā esot bērnu vajadzības46. Viņam nebija ko 
dāvināt. Luters min arī, ka tēvs esot nicinājis mūku un priesteru nepārtraukto 
atsaukšanos uz baznīcas tiesībām47. ar to būtu daļēji izskaidrojami tēva iebil-
dumi pret Mārtiņa iestāšanos klosterī. no tā, protams, nebūtu jāizdara secinā-
jums, ka hanss Luters būtu principiāli nostājies pret vai kritizējis baznīcu. tēvs 
esot lūdzis dievu pie savu bērnu gultiņām. arī māte esot bijusi dievbijīga48. 
kopumā, šķiet, ka reliģiozitāte un bērnu audzināšana Lutera vecāku mājās ir 
bijusi normāla vēlīnajos viduslaikos. tā nekontrastēja ar vēlākajiem Lutera re-
liģiskajiem iespaidiem Magdeburgā un eizenahā.

Pie tā laika dievbijības, kurā Luters uzauga, nenoliedzami piederēja arī 
priekšstats par velnu, ne reti ar to bija saistīta arī māņticība. arī vēlāk Luters 
nekad nav no tā atbrīvojies. universitātē iegūtais pasaules skatījums arī nespie-
da viņu no tā atbrīvoties. Lutera ticību velnam pierāda viņa daudzie nostāsti par 
velnu. Viņš bija visur klātesošs jau Lutera bērnībā. kad hanss Luters apmeklēja 
kādu mirstošu kalnraci, tas viņam parādīja savu it kā velna sasisto dibenu un 
pārbiedēja savu apmeklētāju49. ne jau apgaismības dēļ hanss Luters apšaubīja 
dēla aicinājumu iestāties klosterī. tēvs, proti, nebija pārliecināts, vai šeit dieva 
vietā nedarbojas velns. kalnrūpniecība bija agrīna modernās industrijas no-
zare. Lielā riska, neaprēķināmības un apakšzemes darbu dēļ kalnrūpniecībā 
strādājošie tika uzskatīti par īpaši apdraudētiem no ļaunajiem spēkiem50. tādā 
pašā veidā tika izskaidrotas arī slimības un nelaimes gadījumi. Lutera māte 
uzskatīja kādu kaimiņieni par raganu, kas apdraudēja viņas bērnus, tāpēc pret 



viņu bija labi jāizturas51. Luters apgalvo, ka vienu no viņa brāļiem ir noindējusi 
kāda zāļotāja52. savā jaunībā viņš esot redzējis raganu darbus pie lopiem un lai-
ka apstākļiem, kā arī incubus, velnu, kas stājies dzimumsakaros ar cilvēkiem53. 
Mācītājs jonass kemerers bija pārliecināts, ka pirms Pelnu dienas plosās vesels 
pulks ļauno spēku54. tuvumā esošajā Vimmelburgā cilvēki ticēja, ka baznīcas 
zvana skaņas aizdzenot dēmonus55. dēmoni un velns Luteram bija realitāte jau 
kopš bērnības. tiem ir liela nozīme viņa baiļu kārdinājumos. kā jūtīgs bērns 
viņš daudz ko no tā bija uzņēmis jau bērnībā. Vēlāk pret velnu viņam bija iz-
teikti naidīga, rupja atieksme. taču viņa ticībai velnam bija arī savas robežas, – 
Luters zināja, ka dievs ir pārāks par velnu. skaidrs bija, ka ar velnu nedrīkstēja 
ielaisties un viņam bija jāgriež mugura. Lai gan no mūsdienu viedokļa, šķiet, 
ka Luters dēmoniskajam un okultajam ir piešķīris pārāk lielu nozīmi, Luteram 
velns bija cilvēka ļaunākais ienaidnieks un vienlaicīgi viņš apzinājās, ka velna 
vara ir ierobežota.

5. Skola

Luters ir apmeklējis skolu trijās vietās: vispirms Mansfeldē, pēc tam 
Magdeburgā un beidzot eizenahā56. tā kā nav zināms, kāds bija Lutera mācību 
plāns katrā skolā atsevišķi, viņa skolas laiks ir jāaplūko kopumā. arī mazajā 
Mansfeldē bija tā saucamā trivialskola vai latīņu skola, kurā mācīja galvenokārt 
gramatiku, nedaudz loģiku un retoriku (no šiem trim priekšmetiem ir radies 
skolas nosaukums), kā arī mūziku. tā atradās blakus sv. georga baznīcai, un 
ir pirmo reizi minēta 1434. gadā. to finansiāli atbalstīja kāds grāfu dibināts 
fonds57. Luters ir uzsācis savas skolas gaitas septiņu gadu vecumā 1491. gada 12. 
martā, svētā gregora dienā, kad sākās jaunais mācību gads58. Viņa Mansfeldes 
skolotāja vārds nav zināms. kopumā Luters kritiski un pat negatīvi vērtē savu 
skolas laiku. taču šeit sava loma ir viņa vēlākajiem uzskatiem. katrā ziņā sā-
kums skolā ir bijis grūts, jo uzreiz skolnieks tika konfrontēts ar latīņu valodu. 
Mācību viela bija jāiekaļ, bieži ar rīkstes palīdzību. Lutera atmiņā ir iespiedusies 
dažu skolotāju cietsirdība. reiz viņš nevainīgs ir 15 reizes sodīts ar rīksti, – vi-
ņam vajadzēja konjugēt un deklinēt, proti, darīt to, ko viņš vēl nebija mācījies59. 
Lutera rakstā „ Visiem Vāczemes rātskungiem, lai viņi ierīko un uztur kristīgas 
skolas” 1524. gadā vēl ir jūtama šī viņa rūgtā pieredze: šīs skolas esot bijušas īstā 
elle un šķīstītava, jo „mēs tur tikām mocīti par casualibus un temporalibus, un 
neko nevarējām iemācīties sišanas, lielo baiļu un posta dēļ”60. uzkrīt, ka arī šos 
savus sliktos piedzīvojumus skolā Luters ilustrē ar reliģiskiem briesmu tēliem. 



savas sensibilitātes dēļ Luters cieta no tādas audzināšanas droši vien vēl vairāk 
nekā citi skolēni. skolnieku izbiedētību raksturo kāds Lutera stāsts: kopā ar 
citiem skolas biedriem viņš ziemassvētku laikā esot dziedājis par desām. kāds 
vīrs viņiem tad patiešām esot gribējis iedot divas desas, bet viņi neesot sapra-
tuši šo labo nodomu un bailēs aizmukuši61. Luters šo notikumu vēlāk lietoja kā 
līdzību par bailīga cilvēka attieksmi pret labo dievu.

skolā skolnieki tika uzraudzīti. Viens no skolniekiem, tā saucamais „vilks”, 
uz lapas atzīmēja, kurš runāja vāciski, slikti uzvedās vai lamājās. nedēļas 
beigās vainīgie tika sodīti62. Pašam sliktākajam klasē tika uzkārts kaklā koka 
ēzelis. Viņš varēja to nodot tālāk tam, kurš runāja vāciski. skolotāju stingrība 
dažkārt tieši kavēja panākumus mācībās. gramatikas zināšanu pārbaude bieži 
pārvērtās mocībās63. Pats Luters vēlāk nebija principā pret stingrību. tai vaja-
dzēja būt līdzsvarotai ar labestību. taču skolas kārtība noteica arī sodu robe-
žas. Pārmērīga sodīšana bija noliegta, lai nenotiktu pārspīlējumi. audzināšana 
notika skolnieka labā, skolotājs bija par to atbildīgs. Lutera skolā bija pamat-
princips: pamest novārtā kādu skolnieku ir tas pats, kas jaunavas izvarošana64. 
kopumā tā laika audzināšanas prakse mājās un skolā, pēc mūsdienu izpratnes, 
bija autoritāra, kas atstāja savu ietekmi uz skolniekiem.

Pirmajā vietā mācībās bija gramatika. Pēc pielietotajām grāmatām skolnieki 
tika iedalīti trīs grupās: fibulisti mācījās no ābeces (die Fibel). tāfeles dēļ, ko 
viņi lietoja, viņi tika saukti arī par tabulistiem. donātisti mācījās pēc aelija 
donāta (aelius donatus) vēlīno antīko laiku gramatikas. tai bija dažādi izde-
vumi, vispirms, morfoloģija. Bērniem tika paskaidrots, ka vienā teikumā var 
būt astoņi vārdu veidi, kā, piemēram, lietvārds, darbības vārds u.c., un kādas 
izmaiņas ar tiem var notikt. šī viela tika iekalta ar stingras jautājumu shēmas 
palīzību. sākumā tika nedaudz paskaidrots arī vāciski. donāta gramatikas 
paplašinatajā izdevumā bija iekļauti arī retorikas jautājumi. trešā skolnieku 
grupa bija aleksandristi, kas mācījās pēc 1199. gadā izdotās, heksametrā sa-
rakstītās, aleksandra fon Villa mācību grāmatas „sintakse un metrika”. tas 
bija ļoti sarežģīts darbs, kuru vajadzēja sīki paskaidrot un komentēt. Luters 
vēlāk mācīšanos pēc donāta un aleksandra grāmatām uzskatīja par laika zau-
dējumu. Bērni neesot kārtīgi iemācījušies ne vācu, ne latīņu valodu65. Luters 
acīmredzot kritizēja zinātnieku starpā lietoto neglīto latīņu un vācu valodas 
maisījumu, kuru arī viņš pats ne reti lietoja savās galda runās. Viņš pārmet 
skolotājiem, ka tie paši neko neesot varējuši, un tāpēc neesot bijuši spējīgi arī 
citiem kaut ko iemācīt66. šeit viņš, tiekdamies pēc humānistu skolas ideāliem, 
krietni pārspīlēja. Paši humānisti nekad nav vēlāk apšaubījuši trivialskolu un 
neatteicās no donāta. dažkārt arī pats Luters viņu slavē kā „ļoti labu gramati-
ķi”. Par aleksandra gramatiku viņš neizsakās67. Luters skolā mācījās to latīņu 
valodu, ko lietoja sholastiķi filozofijā, diskusijās un definīcijās. tā nebija tik 



noslīpēta kā klasiskā latīņu valoda, bet kalpoja kā precīzs instruments domu 
artikulācijai. Parasti arī Luters vēlāk lietoja šo latīņu valodu, to nedaudz humā-
nistiski atsvaidzinot.

donātistiem bija jālasa dionīsija cato „Disticha moralia” un aleksandris-
tiem  – ēzopa fabulas. antīko izteicienu un fabulu gudrību Luters arī vēlāk 
augstu vērtēja, ieteica un pats tulkoja. Viņam patika fabulu morāle un dzīves 
pieredze. Luters acīmredzot juta, ka to izteiksmīgums bija radniecīgs viņa paša 
valodai. iespējams, ka eizenahas skolā tika lasītas arī terenca komēdijas, jo 
Luters savās atmiņās kādas vedeklas sarežģītās attiecības ar vīramāti eizenahā 
saista ar citātu no komēdijas „Hecyra”68. Vēlāk Luters nožēloja, ka skolā pārāk 
maz tika aplūkoti dzejnieki un vēsturnieki. cik liela uzmanība skolā tika pie-
vērsta retorikai, nav zināms.

Mācību vielā bija arī daudz baznīcas un reliģisku elementu. fibulisti mācījās 
arī ticības apliecību un tēvreizi. Luters to novērtē pārsteidzoši pozitīvi, ka ma-
zajās skolās ir brīnišķīgā veidā apgūstama baznīcas mācība69. skolniekiem bija 
jāmācās tā saucamais Cisio Janus dzejolis, kas palīdzēja iegaumēt svēto dienas, 
vienlaicīgi tas bija ievads baznīcas gadā un palīglīdzeklis datējumos. skolā tika 
mācīta arī baznīcas un liturģiskā mūzika. Mācības tika uzsāktas un noslēgtas 
ar kādu dziesmu latīņu valodā, parasti ar „nāc, svētais gars” vai „nāc, dievs 
radītājs svētais gars”. skolotājiem un skolniekiem Mansfeldē bija jāpiedalās 
kā parastajos, tā arī īpašajos dievkalpojumos, kā, piemēram, dvēseļu mesā. tā 
Luters jau skolā apguva dziedāšanu dievkalpojumos70. šādā veidā skolēni tika 
ievadīti baznīcas liturģijā un ar tās palīdzību apguva kristīgās ticības pamatus, 
kas mācības vielā netika aplūkoti. iespējams, ka tieši šī sākotnējā, praktiskā pie-
eja kristīgajai ticībai ar lūgšanām Luteram ir bijusi īpaši nozīmīga. Lai piedalī-
tos liturģijā, bija nepieciešamas arī zināšanas mūzikas teorijā. Luters orientējās 
muzikālās frāzēs un kontrapunktos. domājams, ka viņš šīs zināšanas pielietoja 
jau eizenahā, nevis tikai universitātē.

Luteram no skolas laika ir iespiedušās atmiņā dažkārt pārlieku stingrā un 
nepietiekamā mācīšana. taču šīs negatīvās atmiņas nedrīkst vienpusīgi izcelt. 
Viņam bija arī labi skolotāji, un skola viņu sagatavoja studijām. Pēc tam viņš 
varēja ļoti racionāli un veiksmīgi studēt. Par savu spēju domāt un izteikties 
latīņu valodā Luters varēja pateikties tieši skolai; tas bija labs pamats tālākām 
studijām universitātē. diferencētu apiešanos ar vācu valodu turpretī nemācīja 
ne skolā, ne universitātē. tas bija īpašs viņa vēlāko gadu izaicinājums. skolas 
izglītības horizonts bija vēl izteikti viduslaicīgs. jaunā laika vēsmas Luteru ne-
sasniedza ne vecāku mājās, ne skolā. Viņš auga kā tipisks viduslaiku cilvēks.

6. Magdeburga



1497. gada sākumā vai varbūt jau 1496. gadā, kad Mārtiņš bija 14 gadus 
vecs, vecāki viņu nosūtīja uz Magdeburgu, bet gadu vēlāk – uz eizenahu71. 
Var tikai minēt, kāpēc skolas vieta tika divreiz mainīta. tas, ka skolnieki ap-
meklēja skolas dažādās vietās, tolaik nebija nekas neparasts. Mansfeldes skolas 
ierobežotās izglītības iespējas droši vien bija viens no iemesliem. skolas izvēlei 
Magdeburgā var rast izskaidrojumu. Luters tika uz turieni nosūtīts kopā ar 
savu Mansfeldes draugu hansu reineku. Magdeburgā viņš bija biežs viesis dr. 
Paula Moshauera, arhibīskapa padomes locekļa, mājās72. Moshauers bija cēlies 
no Mansfeldes kalnrūpniecības uzņēmējiem. iespējams, ka viņš bija ieteicis 
skolu Magdeburgā. hanss Luters ļāva savam dēlam iegūt tādu pašu izglītību, 
kādu ieguva viņa draugs hanss reineke. turpretī vēlāko eizenahas izvēli lai-
kam noteica Luteru ģimenes radniecības saites.

Luters saka, ka viņš Magdeburgā esot gājis skolā pie „nulles brāļiem”, brāļiem 
no „kopīgās dzīves”, kuri savu vārdu bija ieguvuši no savas kapuces (Nolle). šie 
brāļi no hildesheimas bija apmetušies Magdeburgā 1482. gadā73. sākumā viņi 
bija satapušies ar garīdzniecības un Magdeburgas pilsoņu lielu pretestību, kas 
nevēlējās pilsētā vairāk nevienu privileģētu garīgu iestādi. taču viņus atbalstīja 
arhibīskaps un doma kapitula locekļi, kuriem piederēja arī Moshauers. tikai 
1496. / 1497. gadā viņi ieguva atbrīvojumu no nodokļiem un atļauju savas mā-
jas paplašināšanai līdz 20 personām. Lutera laikā šis Magdeburgas brāļu nams 
bija plaukuma stadijā. Brāļu apmešanās vieta ar sv. hieronīmam veltītu kapellu 
atradās aiz doma elbas krasta tuvumā.

šie brāļi „no kopīgās dzīves” patiesībā nebija nekāds mūku ordenis, bet 
mūkiem līdzīga kopība. Viņi nedeva zvērestu. šī kopība bija izveidojusies 
nīderlandē 14. gadsimta beigās kā pretmonastiska reformu un dievbijības kustī-
ba. 15. gadsimtā tā caur Minsteri izplatījās tālāk ziemeļvācijā un dienvidvācijā. 
tās ideāls bija vienkārša apustuliskā sekošana kristum. Viņi gribēja būt naba-
gi, taču negribēja pārtikt no ubagošanas, bet paši pelnīt sev iztiku. Viņi node-
vās galvenokārt dievbijīgas literatūras pārrakstīšanai. Viņi bieži rūpējās arī par 
skolnieku dvēseles aprūpi, kuriem brāļi piedāvāja arī apmešanās vietu.

Luters skaidri pasaka, ka viņš esot gājis skolā pie „nulles” brāļiem. taču par 
šo brāļu skolu Magdeburgā nekas nav zināms. nav arī ticams, ka tāda būtu 
pastāvējusi. Viss liecina par to, ka Luters būs apmeklējis tuvumā esošo doma 
skolu doma krustejā. Vai brāļiem bija piešķirta kāda atbildība par šo skolu, kā 
tas bija ūrahas pilsētas skolā Virtembergā, nav vairāk iespējams pateikt. taču 
droši var pieņemt, ka Luters ir dzīvojis pie brāļiem74. ar to saskan arī atmiņas 
ārsta Mateja racebergera (Matthäus ratzeberger) sarakstītajā Lutera biogrāfi-
jā75: Luteram kādu piektdienu bijis drudzis, bet viņš neko neesot dabūjis dzert. 
Viņš bija atstāts viens, jo visi pārējie mājas iemītnieki bija devušies klausīties 
sprediķi. Luters esot aizvilcies līdz virtuvei, padzēries un pēc izgulēšanās atkal 



bijis vesels. Pēc tā, protams, nav jāsecina, ka skolnieki pie brāļiem ir tikuši slikti 
aprūpēti. cik daudz Luters ir iepazinis brāļu dievbijību, nav zināms. Vēlāk viņš 
zina dažus brāļu, kā, piemēram, gerharda cerbolda, rakstus76. nenoliedzami, 
ka viņš tur dzīvoja ļoti dievticīgā atmosfērā, kas bija orientēta uz dziļu, reli-
ģisku praksi. šeit pirmo reizi Luters bija pakļauts izteikti dievbijīgai ietekmei. 
šķiet, ka Magdeburgas brāļi nenodarbojās ar tiešu aģitāciju pret klosteriem. 
dziļu iespaidu uz Luteru atstāja firsta Vilhelma fon anhalta piemērs, kurš kā 
franciskānis ubagoja Magdeburgā ar maisu uz muguras, klosterī darīja visus 
darbus un bija pavisam novājējis no gavēšanas, negulēšanas un sevis šaustīša-
nas, kā rezultātā viņš drīz nomira. Luters izsakās par viņu šādi: „kas viņu uzlū-
koja, ilgojās pēc lūgšanām un kaunējās par savu laicīgo kārtu.”77 šis dievbijības 
piemērs iedarbojās kā paraugs.

Par Lutera skološanos Magdeburgā tikpat kā nekas nav zināms. iespējams, 
ka skolniekiem domskolā bija pastiprinātas dziedāšanas nodarbības, jo arī šeit 
viņiem bija jāpiedalās dievkalpojumos. Magdeburgā Luters pēc skolnieku para-
duma ubagoja dziedādams maizi. Par šo lielo pilsētu ar apmēram 250000 līdz 
30000 iedzīvotājiem Luters vēlāk stāsta, ka tā esot ļoti bagāta Vācijas pilsēta78. 
jāatceras, ka Magdeburgā Luters pirmo reizi iepazinās ar lielpilsētas dzīvi.

7. Eizenaha

kāpēc pēc viena gada Magdeburgā tika nomainīta ar eizenahu, nav zināms. 
Luters tādējādi nonāca tēva un mātes radu lokā un jaunajā skolas vietā ne-
jutās svešs. kad viņa pretinieki 1520. gadā naidīgi apgalvoja, ka viņš esot no 
Bohēmijas, nevis pareizticīgs svešzemnieks, Luters atbildēja: „eizenahā dzīvo 
gandrīz visi mani radinieki, viņi mani atzīst, un pazīst, tur es esmu pūlējies 
iegūt zinības, nevienā pilsētā es neesmu pazīstamāks.”79 Viņš stāsta arī par čet-
riem brālēniem eizenahā. kā jau minēts, Luters tur uzturējās tikai trīs, nevis 
četrus gadus, ja viņš uz eizenahu ir atnācis 1498. gadā. taču ir arī iespējams, ka 
viņš jau 1497. gadā pārcēlās uz turieni. eizenahā viņš jutās kā vietējais. Vēlāk, 
atceroties savus skolas laikus, Luters ar nepārprotamām simpātijām runā 
par „eizenahu, manu mīļo pilsētu”80. Viens no radiniekiem, proti, konrāds 
hutters, Lutera vecāsmātes māsas vīrs no tēva puses, bija bijušais ķesteris sv. 
nikolaja baznīcā. Viņš apmeklēja Luteru erfurtē studiju laikā. Luters viņu kā 
mūks ielūdza arī uz savu pirmo mesu81. droši vien Luteru ar viņu saistīja tu-
vākas attiecības.

ap 1500. gadu eizenahā bija pāri par 4000 iedzīvotājiem82. Bijušās tīringenes 
galvaspilsētas attīstība, kas nebija vairāk rezidences pilsēta, atradās stagnācijā. 
garīdzniecības daudzums tajā bija ļoti liels. eizenahā bija trīs draudzes baz-
nīcas: sv. nikolaja baznīca, kas bija saistīta ar klosteri, sv. georga baznīca ar 



16 altāriem un vikāra vietām, kura bija sliktā stāvoklī, un Marijas baznīca ar 
20 altāriem un vikāru vietām. Vēl eizenahā bija arī dominikāņu, franciskāņu 
un kartūziešu klosteris. kopumā pilsēta bija īsts „katoļu garīdzniecības midze-
nis”83. Baznīcas dzīve bija eizenahā bija ļoti bagāta un daudzveidīga. Baznīcas 
svētki tika intensīvi svinēti un daļēji tika apvienoti ar tirgu. dažkārt tajos noti-
ka arī ticīgo krāpšana ar kādu svēto attēlu, kurš varēja kustināt savus locekļus.

eizenahā Luters dziedāja turīgo pilsoņu māju priekšā, lai nopelnītu sev iz-
tiku,84. šāda skolnieku ubagošana bija ierasta lieta. Vēlāk erfurtē tēvs maksāja 
par Mārtiņa uzturēšanu. Luteram šī ubagošana, tāpat kā viņa necilā izcelsme 
no zemniekiem un tēva nabadzība vēlāk vienmēr atgādināja par tiem vien-
kāršajiem apstākļiem, no kādiem viņš bija dzīvē augstāk uzkāpis. Vēlāk viņš 
var teikt, ka kā skolnieks neesot izšķērdīgi dzīvojis85. taupība viņam bija pati 
par sevi saprotama lieta. Luteram nebija jāubago visu eizenahas skolas laiku. 
Vēlāk Luters tika uzņemts heinriha šalbes mājās, kura dēlu kasparu, kurš bija 
nedaudz jaunāks, viņš veda uz skolu. šalbes piederēja pie pilsētas rātskungiem. 
1495. un 1499. gadā heinrihs šalbe bija eizenahas pilsētas galva. kaspars šalbe 
vēlāk pievērsās humānismam un kalpoja par ziņnesi starp Luteru un erasmu. 
kad kspars šalbe 1526. gadā tika iesaistīts kādā procesā, Luters aizstāvēja 
viņu86. reiz Luters atceras savu eizenahas saimnieci. slavējot laulību, Luters 
citē viņas skaisto pantu: „uz zemes nav nekā mīļāka par sievietes mīlestību, 
kas to iegūst.”87 šī sieviete droši vien ir dzīvojusi laimīgā laulībā. Var pieņemt, 
ka viņa būs bijusi heinriha šalbes kundze, kuru viņš reiz nosauca par savu 
saimnieku. taču kādā vēlākā stāstā ir minēts, ka viņu savās mājās ir uzņēmusi 
1511. gadā mirusī urzula kotta (ursula cotta), kunca kottas sieva, dzimusi 
šalbe pēc tam, kad viņš tai esot uzkritis dziedāšanas laikā baznīcā vai ubagojot. 
kuncs kotta bija viens no četriem kungiem eizenahā. Viņam ir piederējusi tā 
saucamā „Lutera māja” eizenahā pie Lutera laukuma88. ir iespējams, ka Luters 
pie heinriha šalbes nav dzīvojis. šajā stāstā par urzulu kottu, Lutera saimnieci, 
varbūt patiešām ir kaut kas pareizs.

Pie šalbēm Luters saskārās ar interesantu dievbijīgo loku. Viņa saimnieks 
heinrihs šalbe bija cieši saistīts ar eizenahas franciskāņiem. Viņš ar savu 
ģimeni esot bijis gandrīz vai franciskāņu gūsteknis un kalps89. šalbu ģimene 
bija franciskāņu klostera labvēļi un atbalstītāji, tāpēc šis klosteris un katra ar 
viņu saistītā grupa tika saukta par šalbes kolēģiju. franciskāņu klosterī tika 
visvairāk godināta svētā elīzabete. Luters par daudz ko varēja pateikties šalbes 
kolēģijai un tāpēc 1507. gadā apsvēra, vai ielūgt tās locekļus uz savu pirmo 
mesu90. taču tad viņš tomēr no tā atteicās – apgrūtināt viņus ar ielūgumu uz 
svētkiem, kura iemesls bija tikai pasaulei miruša mūka paklausība. šalbes gan 
to izprastu. Luters nebija pārliecināts, vai šis ielūgums bija patīkams. droši vien 
tāpēc, ka šalbes kolēģijai varbūt nepatika, ka Luters ir iestājies kādā citā, nevis 



franciskāņu klosterī. no heinriha šalbes Luters arī pirmo reizi dzirdēja par 
eizenahas franciskāņu klosterī gūstā turēto johanu hiltenu, kurš 1500. gadā 
nomira91. hiltens bija fanātisks apokaliptisks pravietis, kurš kritiski pareģoja. 
Luters vēlāk interesējās par šiem pareģojumiem.

Luters apmeklēja sv. georga draudzes skolu, kas piekļāvās baznīcas dienvidu 
pusei. Pēc Melanhtona vārdiem, viņš esot slavējis tās skolotāju, kurš labāk un 
pareizāk esot mācījis gramatiku nekā citās skolās92. skolas rektors esot saucies 
trebonijs (trebonius). Lutera biogrāfs racebergers min kādu skaistu nostāstu 
par treboniju, ka viņš, respektējot skolnieku nākotnes izredzes, viņu priekšā 
vienmēr esot noņēmis cepuri93. taču, tā kā šis trebonijs nekādos avotos nav 
atrodams, viņš varētu būt paša racebergera atradums, varbūt sajaucot viņu 
ar eizenahas humānistu trebeliju (trebelius), kurš nebija Lutera skolotājs. 
Luters pats par savu skolotāju 1526. gadā nosauc Vigandu gildenapfu (Wigand 
güldenapf), kam viņš esot visu pateicību parādā94. gildenapfs 1510. gadā kļuva 
par mācītāju Valtershauzenē. tas bija skolotājs, kuru Luters ielūdza uz savu 
pirmo mesu un 1516. gadā nosūtīja viņam savu gotas sprediķi95. Vēlāk Luters 
iestājās par viņa apgādību vecumā. Bez gildenapfa sv. georga skolā bija arī vēl 
viens palīgskolotājs96.

sirsnīgas attiecības Luteram bija ar priesteri johannesu Braunu, kurš tolaik 
bija vikārs Marijas baznīcā. droši vien viņam Luters uzrakstīja vēstuli dažus 
mēnešus pēc studiju sākuma. Brauns, no savas puses, vēl „savam Mārtiņam”, 
ar ko droši vien domāts Luters, 1505. gadā pēc maģistra grāda iegūšanas turp-
mākus panākumus zinātnē. Bez šaubām, Luters arī viņu ielūdza uz savu pirmo 
mesu, godinot un pateicoties par viņa tēvišķo labvēlību97. arī 1509. gadā kāda 
no Vitenbergas rakstīta vēstule no jauna runā par ciešām saiknēm ar Braunu. 
arī viņam Luters 1516. gadā nosūta savu gotas sprediķi98. Laimīgā kārtā 1916. 
gadā tika atrasta kāda sarakste, kas dod ieskatu par Brauna loku un to atmos-
fēru, kurā Luters apgrozījās eizenahā99. Brauns, kurš jau 1499. gadā apzīmēja 
sevi kā vecu vīru, gadiem ilgi rūpējās par sv. georga skolas skolniekiem un 
atvēra viņiem arī savas mājas durvis. Viņš bija sakari arī ar sv. georga skolas 
skolotājiem. skolnieki uzturēja sakarus un sarakstījās ar viņu arī pēc Brauna 
aiziešanas no eizenahas un sarakstījās ar viņu. Viņi apmainījās ar sv. nikolaja 
no Liras un Petrarkas grāmatām, kā arī lūgšanām. šķiet, ka Brauns mīlēja arī 
saviesīgumu. tad tika dziedātas dziesmas un daudzbalsīgi dziedājumi. 1499. 
gadā kāds no skolniekiem lūdz viņam atsūtīt sv. georga baznīcā sv. annai vel-
tītā dievkalpojuma kārtību. tā būs bijusi jauna dievkalpojuma liturģija. Luters 
precīzi atceras: „ Man ir atmiņā, ka annas godināšana sākās, kad es biju piec-
padsmit gadus vecs zēns.”100 tātad, mācoties eizenahā, Luters 1498. gadā pirmo 
reizi sastapās ar tajā laikā jauno un moderno sv. annas godināšanu. dažus 
gadus vēlāk tam bija svarīga loma viņa dzīvē. neko daudz vairāk no Brauna 



sarakstes nevar uzzināt. divas reizes viņš tiek apzīmēts kā „dievišķais kareivis”. 
Bieži kāds žēlojas, ka partneri par maz rakstot un nesaprotot, kas viņiem īsti 
jāsaka. tas zināmā mērā attiecas arī uz Lutera vēstulēm.

ar vienu no eizenahas skolotājiem, proti, gildenapfu, Luteram bija tuvākas 
attiecības. sīkāk par mācībām eizenahas skolā nekas nav zināms. nav jādomā, 
ka tur būtu bijušas kādas īpašas problēmas. Luteram labi tika galā ar savām 
skolas zināšanām universitātē. Pēc Magdeburgas eizenahā Luters nonāca sa-
skarē ar diviem garīgi orientētiem lokiem, proti, ar franciskāņu ordeni saistīto 
šalbes ģimeni un Brauna skolnieku pulciņu, ar kuru sakari turpinājās arī pēc 
Lutera iestāšanās klosterī. Luteram jau bija izveidojušies savi priekšstati par 
dievbijību, kad viņš iestājās universitātē.

jaunā Mārtiņa apkārtne vairāk nebija zemnieciska, bet pilsoniski pilsētnie-
ciska, un skolas izglītībai bija jāpalīdz viņam iet tālāk šai virzienā. iespējams, 
ka viņam bija ļoti sensibla personības struktūra, bet sevī noslēdzies viņš no-
teikti nebija. Viņš acīmredzot labi kontaktējās ar cilvēkiem un studentu dzīvei 
nobriedis. Viņu veidoja un ietekmēja skolas izglītība un kopš eizenahas – arī 
spēcīgi reliģiski strāvojumi. taču kopumā tā bija normāla attīstība. Viņam ne-
piemita nekādas ārkārtējas bērnības vai jaunības mantojuma izpausmes. 



ii studijas erfurtes uniVersitātē

I. Erfurte

 erfurte, auglīgās tīringenes ieplakas saimnieciskais centrs, kas atradās sva-
rīgu tirdzniecības ceļu krustojumā, ar tās 20000 iedzīvotājiem bija biezi apdzī-
vota101. kopš studentu laikiem Luters labi pārzināja tās saimnieciskās, sociālās, 
politiskās un baznīcas dzīves stāvokli. Viņš apzinājās tās izdevīgo novietoju-
mu: „erfurte atrodas vislabākajā vietā, kur var atrasties kāda pilsēta, kaut arī tā 
pēkšņi nodegtu.” Luters uzskatīja, ka tās nocietinājumi ir neieņemami. Viņam 
likās, ka šī pilsēta ir ārkārtīgi liela, Luters pārvērtēja tās iedzīvotāju skaitu102. 
Viņš novērtēja arī šī apvidus auglīgumu un sauca erfurti par Betlēmi un mai-
zes klēti. Viņš atcerējās, ka tur auga vīnogas un auglīgos gados bija grūtības 
ar to noietu. Vēlāk viņš citēja vārdus no erfurtes teologa sebastjana Veimana 
sprediķa: „dievs moca citus ar dārdzību, bet mūs soda ar pārpilnību.”103 Lielus 
ienākumus nesa krāsu mēļu audzēšana, no kuras tika iegūta ļoti pieprasītā zilā 
krāsa. Luters bija pret šo kultūru, jo domāja, ka tā noplicina zemi104. erfurtē 
viņš, domājams, iepazina šerfu („Scherflein”), monētu pusfeniņa vērtībā, kuru 
viņš iemūžināja vācu valodā savā Bībeles tulkojumā („atraitnes divi artavas” – 
Mk. 12: 42).

erfurte bija viena no lielākajām Vācijas pilsētām. Pie tās piederēja 89 ciemi, 
to starpā pat reiha lēnis kapellendorfs. 1392. gadā erfurte varēja nodibināt 
savu universitāti. taču arī Luters zināja, ka tai nebija izdevies atbrīvoties no 
firstu pakļautības105. tas bija tāpēc, ka pilsēta atradās tādā vietā, kur saskārās 
Maincas un saksijas bīskapiju intereses. neviena no tām neļāva tai būt neat-
karīgai. savā zīmogā erfurtei bija sevi jāapzīmē par uzticamo Maincas meitu. 
saksija uzdevās par tās patronu un iegrožoja tās tirdzniecību. 15. gadsimta ot-
rajā pusē erfurte nelaimīgā kārtā bija iesaistīta ādolfa fon nassau un dītriha 
fon īzenburga strīdos par Maincas bīskapiju un cieta smagus finansiālus zau-
dējumus. Pilsēta nostājās pret dītrihu fon īzenburgu, par ko tai nācās samak-
sāt, kad īzenburgs tomēr nāca pie varas. Laiku pa laikam Mainca ar saksiju 
apvienojās pret erfurti. amorbahas līgumā ar Maincu un Veimāras līgumā 
ar saksiju 1483. gadā erfurtei beidzot nācās atzīt Maincas virskundzību un 
kontribūciju dēļ uzņemties milzīgu nodokļu nastu, kas 1509. gadā bija 550000 
guldeņi un, neskatoties uz pilsētas ienākumiem, noveda pie tās bankrota. ilgi 
slēptais nesaimnieciskums un drastiskais nodokļu pacēlums „trakajā” 1509. 
gadā izraisīja lielus pilsoņu nemierus pret pilsētas domi, kuri savu kulmināciju 
saniedza 1510. gadā nāves soda izpildīšanā vienam no četriem pilsētas varenā-
kajiem vīriem heinriham kellneram. sociālais konflikts pārvērtās politiskā: 



pilsētas zemākie slāņi bija par Maincu, bet virsslānis meklēja aizsardzību pie 
saksijas. šajos nemieros cieta arī universitāte. 1510. gadā kādas sadursmes re-
zultātā starp studentiem un zaldātiem daļa no tās tika izdemolēta. Luters šai 
laikā bija jau klosterī un pieredzēja šo trako gadu erfurtē pēc tam, kad atgrie-
zās no savas pirmās uzturēšanās Vitenbergā. Viņš zināja šo pilsētas piespiedu 
situāciju starp diviem firstiem. Lutera vērtējumu par šo pirmo sociālo konflik-
tu, ko viņš piedzīvoja, noteica divi viedokļi. Viņš, tāpat kā valdošā kārta un 
lielākā daļa profesoru, ja neņēma vērā humānistus, atbalstīja saksiju un bija 
pārliecināts par tās labajiem nodomiem attiecībā pret erfurti. Viņā izpaudās 
sava veida saksijas patriotisms, kas apvienojās ar nepatiku pret sacelšanos: 
„zemnieku nedrīkst laist pie valdīšanas.”106 jau tolaik Lutera politiskie uzska-
ti, šķiet, bija konservatīvi. iespējams, ka šos uzskatus viņš bija pārņēmis no 
saviem vecākiem. nekādi norādījumi tam, ka erfurtes konflikts, kurā reliģis-
kajiem aspektiem nebija nekādas nozīmes, Luteru būtu dziļi iekšēji satricinājis, 
nav atrodami. tomēr 1511. gadā Luters ir vērsies pie štaupica ar problēmu, ka 
dievs par daudz briesmīgi apejoties ar cilvēkiem. „kas gan var kalpot dievam, 
ja viņš tā trako?” jautājums acīmredzot attiecās uz erfurtes 1509. / 1510. gada 
notikumiem, kas izsauca Lutera līdzjutību. Pēc štaupica domām, kurš tajā lai-
kā bija uzsācis starpniecību ar saksiju, dievs tā rīkojās un sita cietās galvas, 
lai dziedinātu un atpestītu. Luters, šķiet, šī atbilde apmierināja 107. tomēr vē-
lāko Lutera uzstāšanos nevar izskaidrot vienkārši kā reakciju uz vispārējiem 
sociāliem nemieriem. Luters, protams, erfurtē nebija nekāds parasts pilsētas 
iedzīvotājs. gan universitāte, gan klosteris bija jomas pašas par sevi – ar saviem 
uzskatiem un interesēm. Pilsēta bija tikai apkārtne. Pretēji eizenahai, Luters 
erfurti īpaši nemīlēja.

arī erfurtē bija daudz dažādu baznīcas iekārtojumu: 4 patversmju baznīcas, 
4 draudzes baznīcas un 11 klostera baznīcas, kas pārstāvēja gandrīz visus or-
deņus108. Pār visu pilsētu dominēja erfurtes doms ar tam piederošajām ēkām, 
viens no bagātākajiem tīringenes baznīcas kompleksiem, Maincas bīskapa 
pārstāvja rezidence. Pie viena no doma baznīcas torņiem karājās lielais zvans 
gloriosa, par kura derīgumu Luters vēlāk nebija īpaši augstās domās109. Pilsētas 
ainavā dominēja doms un tam blakus esošā sv. severīna (st. severi) baznīca. uz 
Pēterkalna atradās lielais benediktīniešu sv. Pētera klosteris. franciskāņu, do-
minikāņu un augustīniešu eremītu ubagotāju ordeņi uzturēja lielus konventus 
ar milzīgām baznīcām. erfurtē bija pāri par 800 garīgu vai klosterim piederošu 
personu. atbilstoši raiba bija arī tās baznīcas dzīve ar milzīgām procesijām. 
dažkārt tajās piedalījās veselas draudzes, klosteri, pilsētas dome, cunftes un 
universitāte ar karogiem, krustiem, svecēm un monstranci. Baznīcās plauka re-
likviju godināšana, tāpat kā neskaitāmās brālības, kurās pilsoņi apvienojās pie 



baznīcām. 1502. gadā Luters pieredzēja, kā kardināla legāts raimunds Peraudi 
svinīgi pasludināja gaviļu atlaidas.

Luters, protams, zināja šo erfurtes garīgo iestādījumu daudzveidību. Vēlāk 
viņš par to kodolīgi atzīmē: „Pāvestiešiem vienmēr ir piederējušas visjautrākās 
vietas.”110 tāpat kā ubagojošais firsts Magdeburgā, uz Luteru ļoti lielu ietekmi 
atstāja no nomoda un gavēšanas bālie kartēzieši (Kartäuser), kas savos labākajos 
dzīves gados gāja, atbalstīdamies uz spieķa111. Viņam nepatika šottenklostera 
ekskluzīvie iemītnieki112. Luters zināja par pārkāpumiem garīdznieku vidū, 
par konkubīnēm, kuras uzrunāja kā „prāvesta” vai „dekāna kundze”, un par 
agrākā Marijas baznīcas prāvesta un vēlākā konstances bīskapa hugo fon 
hohenlandenberga mīlas sakariem ar kādu pilsoņa sievu113. erfurtes baznīcas 
dzīvē kopumā bija savas gaismas un ēnas puses. jāizceļ ir erfurtes ievērojamā 
sprediķu tradīcija ar tādiem sprediķotājiem kā johans fon dorstens, johans fon 
Palcs (von Paltz) un sebastjans Veimans. Viņu sprediķiem dažkārt izdevās sa-
lauzt sholastikas sastingumu un tajos bija dzirdami arī kritiski toņi. Protams, 
bija arī nepatīkami gadījumi. 1498. gadā bīskapa tiesā, kas bija atbildīga par 157 
pilsētas garīdzniekiem, tika ierosinātas 18 lietas: 3 – par stūrgalvību, 5 – par 
celibāta pārkāpumiem, 8 – par apvainojumiem un miesas bojājumiem, 1 – par 
amata pienākumu nepildīšanu un dzeršanu. apsūdzēto garīdznieku skaits, bez 
šaubām, nav mazs, taču tas nav arī jāpārvērtē. šo negadījumu dēļ Luters nevīlās 
sava laika baznīcā.

2. Erfurtes universitāte

1501. gada vasaras semestrī Luters tika imatrikulēts erfurtes universitātē114. 
Līdz ar to viņš bija kļuvis par tāda iekārtojuma locekli, kas veidoja īpaša vei-
da kopienu un sev piederīgajiem piešķīra īpašu prestīžu. šī institūcija ir viens 
no izcilākajiem viduslaiku veidojumiem. tā ir starptautiski atzīta un cienīja-
ma zinātnes un augstākās izglītības vieta līdz pat mūsdienām. Vācu impērijā 
universitātes nebija pārāk senas. Prāgas universitāte bija dibināta 1347. gadā. 
tomēr universitātes jau bija ieguvušas stingru formu un tradīcijas. to autoritā-
te zinātnē un izglītības laukā jau bija nostiprinājusies un arvien tikai pieauga. 
sabiedrība atzina universitātes zinātnieka īpašo rangu un zināja, ka viņš tai 
ir vajadzīgs. to politisko nozīmi parāda lielais jaunu universitāšu dibināša-
nas skaits 15. gadsimta otrajā pusē: freiburgā, ingolštatē, trīrā, Maincā un 
tībingenē, bet 1502. gadā – Vitenbergā. Luters no šī brīža ar nelielu pārtrauku-
mu ir visu mūžu piederējis šai institūcijai un darbojies tās vārdā. Viņš arī pats 
ir daudz ieguldījis tās autoritātes celšanā.

erfurte 1392. gadā bija jau piektā vācu universitāte pēc Prāgas, Vīnes, 
heidelbergas un Ķelnes. tāpat kā Ķelnē, erfurtes universitāte nebija firstu, 



bet pilsētas iekārtojums, izaugusi no pilsētas skolām. šis apstāklis, ka erfurte, 
nebūdama reiha pilsēta, varēja atļauties dibināt universitāti, liecina par tās 
pašapziņu un saimniecisko izaugsmi. neņemot vērā tās sākuma investīcijas, 
plaukstošā erfurtes universitāte pati sevi uzturēja. Pilsētai bija jāmaksā tikai 
par Lielās kolēģijas astoņiem maģistriem, kas necirta lielu robu tās budže-
tā. universitātei tas nāca par labu, ka augustīniešu eremītu, dominikāņu un 
franciskāņu ubagotājordeņiem erfurtē jau bija ordeņu augstskolas un katrs 
ordenis varēja dot vienu teoloģijas profesoru. citus teoloģijas un juristu pro-
fesorus finansēja no garīdzniecības ienākumiem. jaunā iestāde uzplauka ļoti 
ātri. zinātnisko profīlu tai sākumā piešķīra maģistrs no Prāgas, un tā lepojās 
ar savu moderno pasniegšanas veidu dunsa skota garā. arī pilsēta, no savas 
puses, lepojās ar šo Prāgas tradīciju. šīs abas lietas bija izteiktas tolaik izplatī-
tajā formulējumā „Erfordia Praga”, kas bija pazīstams arī Luteram115: erfurtes 
universitātes izcelšanās no Prāgas tradīcijas un līdzvērtības apziņa ar vecāko 
universitāti. erfurtes zinātniskais virziens bija vienots un par to nebija ne-
kādu strīdu kā citur. Plaukstošajā universitātē ieplūda ziedojumi, no kuriem 
nozīmīgākais no 1412. – 1433. gadam bija bijušā rektora amplonija fon Berka 
(amplonius von Bercka ) kolēģijas ziedojums, kuru tāpēc sauca par amplonija 
kolēģiju vai arī pēc tās atrašanās vietas par „debesu vārtiem” (porta coeli). 
tai piederēja bagāta bibliotēka un blakus Lielajai kolēģijai tā kļuva par otru 
brīvo mākslu fakultātes pīlāru. Vislielāko autoritāti erfurtes universitāte sa-
sniedza 15. gadsimteņa vidū. tās izstarojums ietekmēja arī citas universitātes. 
tās profesori bija cienījamas autoritātes, piemēram, Bāzeles koncilā. šajā laikā 
erfurtes universitāte bija visvairāk apmeklētākā vācu universitāte ar apmēram 
260 imatrikulācijām gadā. Lutera laikā erfurtes universitātē katru gadu uzsāka 
studijas apmēram 230 studentu.

erfurtes universitāte nebija vairāk iedalīta pēc nācijām, bet četrās fakultātēs. 
ipaši iecienīta bija brīvo mākslu, proti, filozofijas fakultāte. no tās maģistriem 
tika ievēlēts rektors. Laba reputācija bija arī juristiem. tam, droši vien, bija 
sava loma Lutera universitātes izvēlē, neraugoties uz tās tuvo atrašanās vietu. 
erfurtes universitāte kļuva pazīstama arī ar saviem teologiem, kā piemēram, 
johans ruherats fon Vēzels (johann rucherat von Wesel) un vēlāk Luteram no-
zīmīgais tībingenes sholastiķis gabriels Bīls. taču Vilhelms okhams erfurtes 
moderno pasniegšanas stilu sāka ietekmēt tikai 15. gasimteņa otrajā pusē.

Pēc 1460. gada erfurte savu vadošo vietu vācu universitāšu vidū sāka pama-
zām zaudēt. no vienas puses, arvien vairāk kļuva jūtama jaunāko universitāšu 
konkurence, bet, no otras puses, erfurtes universitātei kaitēja konflikts starp 
pilsētu un arhibīskapu, kas sagādāja pilsētai finansiālas grūtības. universitāte 
ar tās augsto studentu skaitu piedalījās to segšanā. tās zinātniskā kreativitāte 
pamazām mazinājās, lai gan universitāte vēl ilgi dzīvoja no savas vecās slavas un 



pašapziņas. studentam Luteram likās, ka visas pārējās universitātes salīdzinā-
jumā ar erfurti ir partikulārskolas116. taču aiz šīs šķietamās ārienes pamazām 
brieda krīze. universitātē parādījās pirmie humānisti. Brīvo mākslu fakultātē 
viņi vairāk nozīmes piešķīra valodām un retorikai nekā dialektikai. sākumā 
tas izpaudās kā agrīnā humānisma un sholastikas mierīga līdzāspastāvēšana. 
taču kopš 1500. gada situācija pamazām kļuva arvien saspringtāka. abi izci-
lākie brīvo mākslu fakultātes pasniedzēji jodokus trutfeters un Bartolomejs 
arnoldi fon uzingens bija skaidri un izteikti nominālisti. nominālisma abs-
traktivitāte un subtilitāte, protams, problemātiski ietekmēja teoloģiju. arvien 
grūtāk kļuva saglabāt ierasto disputāciju stilu. universitāte pamazām tuvojās 
krīzei. Vienlaicīgi studentus arvien vairāk sāka interesēt humānisms. Lutera 
laikā veselas studentu kopmītnēs jau pārņēma humānisma gars taču izteikta 
saspīlējuma starp humānismu un sholastiku tomēr vēl nebija. humānisms vēl 
joprojām it kā papildināja sholastiku un nebija pret to agresīvs. šajā laikā, kad 
bija pieejams kā vecais, tā jaunais, Luters uzsāka savas studijas. studentam tas 
droši vien bija ļoti interesanti.

3. Studiju sākums, dzīve un studēšana studentu kopmītnē

kad Luters 1501. gada aprīlī vai maijā117 ieradās erfurtē, jaunievēlētais rek-
tors jodokus trutfeters no eizenahas Lielajā kolēģijā, kas vienlaicīgi kalpoja 
kā universitātes ēka, viņu vispirms reģistrēja. Viņš tika ierakstīts matrikulā kā 
„Mārtiņš Luders no Mansfeldes” („Martinus ludher ex mansfelt”). tā ir refor-
matora pirmā pieminēšana dokumentos. Luteram bija ar zvērestu jāapliecina, 
ka viņš būs paklausīgs rektoram un lojāls pret universitāti un tās rīkojumiem. 
Pirms tam viņš jau bija samaksājis pilnu pierakstīšanās nodokli vienas trešda-
ļas guldeņa apmērā, jo abi maģistri – taksatori viņu bija novērtējuši kā turīgu 
(in habendo). semestra sākumu ievadīja svinīga mesa ar sprediķi un mūziku 
domā.

Visiem studentiem sākumā bija jāmācās brīvo mākslu fakultātē. tikai tad, 
kad tā bija sekmīgi pabeigta, varēja izvēlēties vienu no augstākajām trim fakul-
tātēm – teoloģiju, jurisprudenci vai medicīnu. tas nodrošināja kopēju izglītības 
līmeni, vispārīgu zinātnisku pamatu un atbilstošas tehnikas apgūšanu. tas bija 
pamats, uz kura varēja turpināt studijas citās fakultātēs. Brīvo mākslu fakultāte 
sagatavoja kopumā nepieciešamo teorijas un komunikācijas līmeni zinātņu 
studijām, tāpēc tai bija tik liela nozīme. tā noteica kopējo zinātnisko metodi. 
erfurtes teologiem bija grūti atbrīvoties no šīs ievirzes, kuru viņi bija ieguvuši 
brīvo mākslu fakultātē.

uzņemšana brīvo mākslu fakultātē varēja notikt tikai pēc pierakstīšanas 
studentu sarakstā. Līdzīgā kārtā bija bija jāsola paklausība un statūtu ievēro-



šana arī fakultātes dekānam. filozofijas priekšlasījumi sākās 1501. gada 24. 
maijā vasaras semestrī. 20. maijā Mihaela baznīcā universitātes ēkas tuvumā 
tika noturēta fakultātes mesa un pieminēti tās labdari. Pēc tam tika pieteikti 
priekšlasījumi.

studentiem bija jādzīvo studentu namā (kopmītnē) un pašiem par to jā-
maksā. universitāte gribēja, lai jauno studentu dzīve un studijas, kuriem vēlāk 
tiks piešķirts akadēmiskais grāds, noritētu tās acu priekšā. Luteram arī nemaz 
nebija tādu iespēju – dzīvot kaut kur citur. kurā studentu namā viņš dzīvoja, 
nav zināms. tikai 20 gadus vēlāk, 1526. gadā, dītrihs Lindemans, kāds attālāks 
Lutera radinieks, min, ka Luters viņu kā bakalaurs, tātad laikā no 1502. līdz 
1505. gadam, ir viņu dažas dienas uzņēmis georga studentu namā118. tā bija 
viena no mazākajām studentu kopmītnēm un atradās augustīna ielā netālu 
no augustīniešu klostera. tā piederēja pie sv. georga baznīcas. arī šeit jau bija 
ieplūdis humānisma gars. Par dzīvi šajā kopmītnē tikpat kā nekas nav zināms. 
droši vien to nosacīja vispārpieņemtā kārtība studentu kopmītnēs. taču ci-
tas ziņas liecina, ka Luters nav dzīvojis georga studentu namā, bet cienījamā 
amploninija studentu namā pie sv. Mihaela baznīcas. no turienes ir izsūtīta 
Mārtiņa Viropolitānija vēstule johanam Braunam eizenahā 1501. gada 9. sep-
tembrī119, kuras rakstītājs bez grūtībām ir identificējams kā Mārtiņš Luters no 
Mansfeldes. Vēstules rakstītājs ziņo, ka viņš esot piederošs „debesu vārtiem”, 
tātad, amplonianija kolēģijai, kuru vadot vārdā nenosaukts brīvo mākslu sko-
lotājs, kas esot viņa novadnieks. Par savu uzņemšanu „debesu vārtos” viņš 
varot pateikties kādam radiniekam no mātes puses. kas ir šis skolotājs no 
Mansfeldes vai tās apkārtnes, nav zināms. Luters viņu vairāk nekur nepiemin. 
katram jaunajam studentam pēc piereģistrēšanas bija no maģistriem jāizvēlas 
savu „preceptoru”, kura priekšlasījumus un nodarbības viņam bija jāapmeklē 
un kuram bija jāgalvo par kandidāta morālo stāju120. radinieks no mātes puses 
varētu būt bijis konrāds hutters no eizenahas, kurš kopā ar Lindemanu ir vēlāk 
apmeklējis Luteru. tas saskan ar to, ka humānists Mutians rufīns (Mutianus 
rufus) 1514. gadā min kādu „collegium Eisenachorum”121, kas varētu būt 
„debesu vārti”. ir arī kāda norāde, ka Lutera studentu kopmītnes biedrs Crotus 
Rubeanus ir dzīvojis „debesu vārtos”122, un tātad arī pats Luters. arī Lutera 
vēlākajam draugam erfurtietim johanam Langam bija sakari ar „debesu vār-
tiem”123. kādā nostāstā, savukārt, ir minēts, ka Luters pirms iestāšanās klosterī 
debesu vārtos esot sarīkojis atvadu mielastu124. tātad daudzas viena ar otru 
nesaistītas ziņas liecina par to, ka Luters ir dzīvojis studentu kopmītnē „debesu 
vārti”. taču ir iespējams, ka Lindemans savās atmiņās varēja arī kļūdīties. īstu 
skaidrību par to mēs vairāk neatklāsim. „debesu vārti”, kas sastāvēja no desmit 
mājām ar savu bibliotēku un kolēģijas ēku, bez šaubām, bez šaubām, bija pati 



ievērojamākā studentu kopmītne. taču garīgais klīmats visās kopmītnēs bija 
apmēram vienāds.

studentu kopmīnes iemītniekamam bija vēlreiz jāsola paklausīt kopmīnes 
rektoram. „debesu vārtos” šo amatu līdz 1503. gadam pildīja johanness knēss 
(johannes knaes), viens no izcilākajiem filozofijas fakultātes maģistriem, kopā 
ar matemātiķi heinrihu Leo. Viņi abi interesējās par humānismu. uzņemšana 
studentu namā bija saistīta ar „depozīcijas” rituālu, kas nozīmēja neizglītotā, 
dzīvnieciskā cilvēka „novilkšanu” un jaunā, akadēmiskā cilvēka pieņemšanu. 
iesācējam tika uzlikta zvēra maska ar ēzeļa ausīm un cūkas zobiem. no šī stā-
vokļa viņš jautrā ceremonijā, līdzīgi kā kristībā, simboliski tika atbrīvots ar 
ūdens palīdzību. Luters pats vēlāk Vitenbergā vairākkārt piedalījās „depozī-
cijas” svinībās ar uzrunu. tā viņam bija līdzība cilvēka dzīvē nemitīgi nepie-
ciešamajai un sastopamajai pazemošanai un pašatziņai125. iesācējam, protams, 
pašam bija jāsedz šo svētku izdevumi, bet studentu nama rektoram jāraugās, 
lai no viņa neizspiestu par daudz naudas. debesu vārtos tam drīkstēja pieprasīt 
ne vairāk kā 1/3 guldeņa vai 12 litrus naumburgas alus.

dzīve studentu kopmīnē tika reglamentēta un kontrolēta. šajos noteikumos 
bija jūtama klosteru dzīves ietekme. atšķirība starp dzīvi studentu kopmītnē 
vai klosterī nebija pārāk liela. to nedrīkstētu aizmirst, aplūkojot Lutera tālāko 
dzīves ceļu. studentiem bija jānēsā savam akadēmiskajam grādam atbilstošs 
apģērbs: mājās – kamzolis, garas bikses ar jostu, bet sabiedrībā – svārki vai 
talārs un parasti maza, bet svētkos liela kapuce vai maģistra berete. Par visām 
modernajām novirzēm, šķēlumiem, pārāk īsu vai garu apģērbu draudēja sods. 
studentu kopmīnē bija jārunā latīniski un centīgi jāstrādā. Viens no Lutera stu-
diju biedriem, ar kuru viņš divus gadus dzīvoja vienā istabā, bija īsts slinkuma 
lāpītājs un bieži saņēma brīdinājumus, bet beigu beigās netika galā pat ar latīņu 
gramatiku126. studentiem bija jāievēro vārtu slēgšanas laiks, priekšlasījumu un 
nodarbību laikā viņi nedrīkstēja apkārtklaiņot un iziet bez atļaujas bija aiz-
liegts. Viņiem bija arī aizliegts spēlēt necienīgas spēles, dzert un attiecības ar 
pretējo dzimumu. „debesu vārtos” nedrīkstēja ievest nevienu sievieti. taču 
kopmītnēs bija atļauts pārdot alu. ja Luters vēlāk saka, ka erfurte esot ielasmei-
tu māja un dzertuve, kur studenti esot iemācījušies šīs divas lietas, tad tas rāda, 
ka reglaments tomēr tika pārkāpts127. taču šis vispārinājums tomēr neatbilst 
dzīvei kopmītnēs. tās bija spartiski iekārtotas ar lielām guļamzālēm un kopī-
gām darba telpām. Četros rītā bija jāceļas augšā un jāiet gulēt astoņos vakarā. 
Barošana nebija slikta – divas ēdienreizes dienā un četrreiz nedēļā gaļa. sešos 
no rīta sākās nodarbības, tad notika priekšlasījumi. Pl. 10 bija brokastis. Pēc 
tam līdz pl. 5 vakarā bija atkal priekšlasījumi un vingrinājumi. kas negribēja 
pakļauties šai kārtībai, varēja tikt izmests un netikt pielaists pie eksāmeniem.



universitātē un fakultātē tika noturēti oficiālie dievkalpojumi. taču arī dzī-
ve kopmītnē bija izteikti dievbijīga. 15 dienas bija lūgšanās jālasa psalmi. tā 
Luters intensīvāk iepazinās ar šo vēlāk viņam tik svarīgo Bībeles grāmatu. Pie 
galda tika lasīta kāda Bībeles lekcija, dažkārt arī nikolaja no Liras skaidrojumi. 
svētdienās un svētku dienās kopīgi bija jāapmeklē draudzes baznīca un regulā-
ri jādodas uz grēksūdzi.

studenti nebaudīja nekādu akadēmisko brīvību, bet dzīvoja, ievērodami 
stingru discpilīnu. nekas nenorāda uz to, ka Luters nebūtu pakļāvies šai kārtī-
bai. Viņš acīmredzot pilnīgi nodevās savām studijām, citādi nebūtu varējis tik 
īsā laikā pabeigt savas studijas.

4. Filozofijas studijas

šodien nav vairs viegli precīzi pateikt, ko Luters studēja un ko viņš no tā uzņē-
ma pirmajos četros mācību gados universitātē. studijas brīvo mākslu fakultātē 
noritēja pēc stingras 15. gadsimtā pieņemtas shēmas, kas visās universitātēs bija 
būtībā vienāda128. studiju pirmajā fāzē, kas sagatavoja bakalaura eksāmeniem, 
ko varēja nokārtot pēc trim semestriem, samaksājot noteiktu naudas summu, 
bija jānoklausās sekojoši priekšlasījumi, kuru ilgums bija stingri noteikts. 
gramatikā tas bija īss priekšlasījums par vēlīnās antīkas mazo Priscianu un 
aleksandra otro daļu. šis materiāls tika aplūkots jau triviālskolā, taču atkārtotā 
gramatikas aplūkošana palīdzēja pāriet no skolas uz universitāti un nostabili-
zēja vispārīgās zināšanas. sākumā svarīgākais mācību priekšmets bija loģika. 
tajā vispirms tika aplūkota Petrus hyspanus „Kompendium” (īsā mācība), tad 
jaunplatonieša Porfīrija aristoteļa komentāri, tā saucamā „vecā māksla” (ars 
vetus), bet noslēgumā – aristoteļa pirmā un otrā analītika, kā arī viņa raksts 
par aplamiem secinājumiem. natūrfilozofijā studenti iepazinās ar aristoteļa 
fiziku un psiholoģiju, kā arī astronomiju, bet retorikā tika lasīti priekšlasījumi 
par Betunes eberhardu. retorika tika daļēji aplūkota arī gramatikā. Luteram 
katru dienu bija jānoklausās apmēram trīs priekšlasījumi un jāpilda noteikti 
vingrinājumi loģikā un fizikā, bet disputācijās jāaizstāv maģistru izvirzītās 
tēzes. Pēc šīs mācībvielas apgūšanas Luters jau 1502. gada septembra beigās 
varēja kārtot pārbaudījumus bakalaura grādam. atļauju šiem pārbaudījumiem 
deva fakultātes padome, kad bija pārliecinājusies par kandidāta studiju dedzību 
un nevainojamo uzvedību. Luters izturēja šos pārbaudījumus kā 37. no 50. tur 
viņš pagaidām vēl ne ar ko īpašu neizcēlās. tagad viņš varēja nēsāt bakalaura 
apģērbu un pēc tā laika universitātēs ierastās prakses, studentam, kas pats vēl 



studēja, bija jāsniedz vienkāršas mācību stundas gramatikā, retorikā un loģikā. 
nav skaidrs, kā tas īsti bija iespējams, jo 1502. gadā vien bakalaura grāds tika 
piešķirts pāri par 100 kandidātiem. droši vien šie skolotāju pienākumi nebija 
lieli.

nākošais mērķis, pēc kura tiecās neliela daļa studentu, bija maģistra grāda 
iegūšana, ar ko tika pabeigtas filozofijas studijas. Loģikas studiju noslēgumā 
bija jālasa priekšlasījums par aristoteļa topiku (argumentēšanas mākslu). 
natūrfilozofijā tika aplūkoti vairāki citi aristoteļa raksti, kā, piemēram, „ 
Par debesīm”, „Par rašanos un iznīkšanu”, „Par meteoriem” u.c. Matemātikā 
seši mēneši tika veltīti eiklīdam, nolasīts priekšlasījums aritmētikā un par 
planētām. Luteru, šķiet, tas ir maz interesējis. studentiem tika pasniegtas arī 
teorētiskas zināšanas par mūziku. sešus mēnešus tika noturēti priekšlasījumi 
par aristoteļa metafīziku, astoņus mēnešus – par viņa nikomaha ētiku, sešus 
mēnešus – par viņa politiku un vienu mēnesi – par viņa ekonomiku. ik dienas 
Luters noklausījās divus līdz trīs priekšlasījumus un piedalījās divās nodar-
bībās. 30 reizes viņam bija jāapmeklē disputācijas un 15 reizes tajās jāaizstāv 
tēzes. Piesakoties maģistra pārbaudījumiem, kandidātam bija jābūt 22 gadus 
vecam. kad Luters 1504. gada decembrī pieteicās maģistra pārbaudījumiem 
janvāra sākumā, viņš vai nu precīzi nezināja savu dzimšanas dienu, minēdams 
agrāku datumu, vai arī šis noteikums netika pārāk stingri ievērots. šoreiz viņš 
izturēja pārbaudījumus kā otrais no septiņpadsmit dalībniekiem. Luters saņē-
ma sarkanbrūno maģistra bereti un gredzenu129, un viņam bija jānolasa savs 
pirmais maģistra priekšlasījums. Bez šaubām, notika arī svinības uz kandidāta 
rēķina. Luteram patika pompozais gājiens ar lāpām un zirgiem130 maģistra un 
doktora promocijās. Līdz ar to savu pirmo studiju mērķi viņš bija sasniedzis. 
tēvs viņu tagad uzrunāja ar „jūs”131. Lutera pienākums tagad bija divus gadus 
lasīt priekšlasījumus un vadīt disputācijas filozofijas fakultātē, bet vienlaicīgi 
viņš studēja tālāk augstākā fakultātē.

redzams, ka filozofijas studijās dominējoša loma tika piešķirta aristotelim. 
tā ietekmēja arī teoloģiju. „neviens nekļūs par teoloģijas doktoru bez 
aristoteļa”, teica erfurtes profesors un bīskaps johans Bonemilhs fon Laasfe 
(johann Bonemilch von Laasphe)132. šis izteiciens vienlaicīgi rāda, ka filozofijas 
studijas bija pamats studijām augstākās fakultātēs. cits jautājums, bez šaubām, 
ir, kā aristotelis tika erfurtē interpretēts un kāda loma šeit bija filozofijas fa-
kultātes skolotājiem. no laika gala šeit filozofija un teoloģija tiecās pēc skaid-
ras loģikas un lepojās ar nominālistu skaidro teksta iedalīšanas metodi. no 
tā filozofiskā izglītība erfurtē ieguva savu solīdo skanējumu un vairoja savas 
universitātes slavu. erfurtes skolotāji varēja ilgu laiku lepoties, ka, neskatoties 
uz viņu reformisko kritiku, nekad nav turēti aizdomās par ķecerību. erfurtes 
nominālismu nenoteica tikai Vilhelma okhama koncepcijas, kurš ne visur 



tika atzīts. tā, piemēram, erfurtē tika mācīts pēc johana ruherata fon Vezela, 
bijušā erfurtes studenta, (nedrukātajām) grāmatām, kurš savas dzīves beigās 
(miris 1479) tika iesaistīts ķeceru procesā. Viņš nebalstījās uz okhama. Luters 
par viņu saka: „.. no kā arī es kļuvu par maģistru”133. Lutera skolotāji ne reti 
atsaucās arī uz stūrgalvīgo nominālistu gregoru fon rimini.

Lutera studiju laikā erfurtes nominālismu stipri ietekmēja jodokijs 
trutfeters fon eizenahs un Bartolomejs arnoldi fon uzingens. Viņus abus 
Luters vēlāk sauc par saviem skolotājiem un ar viņiem abiem Luteram, šķiet, 
ir bijušas daudz tuvākas attiecības nekā ar pārējiem erfurtes maģistriem134. 
trutfeters bija sācis savas studijas erfurtē 1476. gadā un 1484. gadā kļuvis par 
maģistru. Pēc gadiem ilgas sekmīgas darbības filozofijas fakultātē, kas viņu 
1501. gadā ievēlēja par rektoru, viņš 1504. gadā cienījamā vecumā promovēja 
par teoloģijas doktoru. savu filozofijas studiju beigu posmā Luters vairāk pie 
viņa nemācījās. no 1506. līdz 1510. gadam trutfeters bija teoloģijas profesors 
Vitenbergā. 1510. gadā viņš atgriezās erfurtē, kur viņam tika piedāvāta teolo-
ģijas profesora vieta. trutfeters mira erfurtē 1519. gadā135. Laikā no 1500. līdz 
1514. gadam trutfeters publicēja savus skaidrojumus gandrīz visiem loģikā ap-
lūkotajiem rakstiem, kā arī īsu loģikas un natūrfilozofijas apkopojumu. šīs mā-
cību grāmatas tika vairākkārt no jauna izdotas. teoloģiskus rakstus trutfeters 
nav sacerējis, lai gan Vitenbergas draugi viņam to ir lūguši. tas viņu acīmre-
dzot neinteresēja. tas rāda, cik ļoti erfurtes teologus ietekmēja filozofija, kuras 
vājums bija tās abstrakcija. šo teoloģijas veidu Luters 1518. gadā atmeta Bībeles 
un baznīcas tēvu labā. Luters apzinājās, ka trutfeters viņu vairāk neuzskatīs 
par loģiķi136. trutfeters, protams, nedomāja, ka pasniedz novecojušu matēri-
ju. Visas viņa publikācijas ievadīja un izdaiļoja erfurtes humānistu nikolaja 
Maršalka un Maternija Pistorija panti. trutfeters neizplatīja arī nekādu bez-
dievīgu zinātni. Visi viņa raksti beidzas ar lūgšanu un āmen. tā, piemēram, 
Porfīrija interpretāciju viņš noslēdz ar lūgšanu, lai dievs pasargā no dēmonu 
viltības. Līdzīgi uzingens pabeidz savu natūrfilozofiju – ar lūgumu, lai Marijas 
dēls mums dotu īsto dieva atziņu. erfurtes filozofi protams, neapšaubīja, ka 
atklāsmei un Bībelei ir augstāka autoritāte salīdzinājumā ar filozofiju. taču 
viņu izteikumi nebija zinātnieciski pamatoti, – tiem bija jātic. tāpēc šo teolo-
ģiju nevarēja uzskatīt par zinātni. Prāts bija saistīts ar ķermeni. tas nesniedzās 
līdz pārdabiskajam. zinātne bija pakārtota atklāsmes patiesībai. no trutfetera 
Luters bija mācījies, ka jātic ir tikai Bībelei, bet viss pārējais jāvērtē kritiski137. 
tāds bija erfurtiešu „rakstu princips”. tādā veidā nominālismā bija iespējama 
filozofijas un teoloģijas mierīga līdzāspastāvēšana. erfurtes izglītība Luteram 
bija sniegusi aristoteļa, nevis Bībeles priekšstatu par dabu. no trutfetera viņš, 
šķiet, bija pārņēmis neuzticību pret astroloģiju un alķīmiju. taču šo priekšstatu 
par dabu koriģēja bibliskās atklāsmes. tāpēc savu vietu Lutera pasaules skatī-



jumā ieņēma arī ticība brīnumiem. no aristoteļa ētikas Luters bija pārņēmis 
taisnīguma jēdziena vērtējumu.

Bartolomejs arnoldi fon uzingens (1462–1532) tika erfurtē imatrikulēts 
1484. gadā un 1491. gadā viņš kļuva par maģistru. 1512. gadā viņš Lutera ietek-
mē iestājās augustīniešu eremītu klosterī un 1514. gadā promovēja par teoloģi-
jas doktoru, taču neieņēma teoloģijas profesora amatu. sākumā Luteram bija 
ar viņu draudzīgas attiecības138. taču vēlāk uzingens kļuva par vienu no lielā-
kajiem reformācijas pretiniekiem erfurtē. Viņš mira 1532. gadā Vircburgā139. 
uzingens bija publicējis vairākus rakstus par natūrfilozofiju, loģiku un grama-
tiku, kā arī vingrinājumu aristoteļa „fizikai” un „Par dvēseli”. taču viņam 
nebija tādas precizitātes un domu bagātības kā trutfeteram. Viņš lietoja johana 
fon Vēzeļa rakstus. uzingens bija lielāks okhama sekotājs un vairāk interesējās 
par teoloģiju. tāpēc viņš kritizēja aristoteli. taču vēlāk viņš tomēr palika uzti-
cīgs sholastikas tradīcijām. studentam Luteram viņš bija ieteicis lasīt Bībeli ti-
kai baznīcas tēvu skaidrojumos140. sākumā Lutera zinātniskos uzskatus visvai-
rāk ietekmēja trutfeters un uzingens. Visas citas ietekmes Luteram bija mazāk 
nozīmīgas. ar uzingenu Luteram ir bijušas tuvākas attiecības. Pretimnākšana 
bija arī no uzingera puses. Vēlāk arī skolotājs, sekodams savam studentam, 
iestājās klosterī141. sekmīgi nokārtotais maģistra eksāmens rādīja, ka Luteram 
ir visas iespējas sākt zinātnieka karjeru erfurtē.

rekonstruēt četru gadu filozofijas studiju mācību vielas saturu būtu ļoti 
nogurdinoši, un, ja tas arī izdotos, tas neatklātu, kas no visa tā Luteru patie-
šām ir ietekmējis. Par būtisko varētu uzskatīt to, ko Luters ir saglabājis savās 
atmiņās. Luters zināja, ka reiz ir piederējis sektai, t. i., okhamistu, terministu 
vai modernistu virzienam, kas par savu godājamo skolotāju uzskatīja Vilhelmu 
okhamu un atšķīrās no tomistiem un skotistiem142. šīs atšķirības izpaudās 
atziņas mācībā, t. i., cilvēka atziņas spējas vērtējumā. Pēc okhama domām, 
dvēsele varēja ievērot tikai atsevišķas konkrētas detaļas, no kurām prāts pēc 
saviem noteikumiem un kategorijām veidoja speciālus vai vispārējus jēdzienus. 
Par ticības priekšmetiem patiesībā nevarēja būt nekādas zināšanas. Prātam 
vajadzēja pakļauties atklāsmei un iziet no tās. kopumā atziņas mācība risināja 
problēmu, vai vispārējiem jēdzieniem, kā, piemēram, „cilvēce”, ir esamība un 
atbilst apzīmētajam, kā to apgalvoja tomisti, vai arī tie ir tikai tukši jēdzieni 
un burti, kurus prāts lieto, lai apzīmētu un aptvertu detaļas. Loģiskās skaid-
rības dēļ okamistiem tie bija tikai jēdzieni, kas ir atrauti no patiesās esamī-
bas. jēdzieniem ir tikai skaidrojoša funkcija. tie rada priekšstatu par lietām. 
zinātnei ir svarīgi skaidri loģiski secinājumi un pareizi vārdu, jēdzienu un tēžu 
savienojumi. domāšanai bija jādarbojas šajā abstraktajā līmenī, lietojot savu 
prāta asumu. Pēc Lutera domām, tieši okhams bija aptvēris, ka ar jēdzieniem 
var noteikt, iedalīt un atšķirt lietas. Viņš slavēja okhama dialektisko spēku 



un metodi analizējot un aptverot lietas to daudzveidībā. taču Luters vēlāk arī 
kritizē šīs abstraktās domāšanas sekas: okhamam esot bijušas grūtības ar reto-
riku. Viņam esot bijis grūti saprotami izteikties143, bet okhama stiprā puse esot 
bijusi tā, ka viņš esot rūpīgi esot izvairījies no nepareiziem secinājumiem144. 
Līdzīgā nozīmē kā metodisko domātāju Luters vērtē arī aristoteli, bet „viņš 
neiztirzā lietas”145. dialektika, kuras galvenais mērķis ir loģika, ar vispārēju 
jēdzienu palīdzību, kā, piemēram, veids, izskats, atšķirība, savdabīgais, kas, 
savukārt, ir sīkāk iedalāmi, veido sugu un indivīdu definīcijas. ar apakšiedalī-
jumu tiek noteikta jēdziena viennozīmīgā nozīme. Pierādījumam ir tikai jādod 
gala secinājums146. Vēlāk Luters ļoti kritiski vērtēja erfurtes dialektiku. tā esot 
pasniegta ļoti formālistiski, neņemot vērā tās pielietojumu un iedarbības veidu. 
tas tika teikts arī attiecībā uz sprediķi, kur šādas domu konstrukcijas patiešām 
nebija ieteicamas. Melanhtons atrada šeit citu ceļu. 147. Luters gāja vēl tālāk un 
apgalvoja, ka īsta dialektika neesot tikusi mācīta. Viņš kā zēns to neesot sapratis 
un tikai tad, kad kā maģistrs esot iepazinis vēlīno antīko laiku filozofu Bētiju 
(Boethius) un no viņa mācījies, kā apieties ar šīm lietām148. šo pašu abstrakto 
mākslīgumu viņš pārmet disputācijām erfurtē. šeit Luteram nenoliedzami bija 
taisnība. diskusijās nebija patiesā diskusiju priekšmeta. tās bija tikai vārdu cī-
ņas, kas neko nesasniedza149. Pēc Lutera domām, dialektika bija tikai grāmatu 
un disputāciju lieta, kas neattiecās uz visām fakultātēm un darījumiem. tā arī 
nedeva iespēju runāt par jebkuru lietu, bet tikai par tādu, kas ir labi zināma. 
tā, piemēram, Luters izvairījās dialektiski runāt par kalnrūpniecību, jo viņš no 
tā neko nesaprata150. tomēr diskusijā ar jūsmotājiem viņš lietoja dialektiku, bet 
sprediķī Luters izšķīrās labāk par spontānu runas veidu. Luters vēlāk atmaskoja 
zinātniskās rosības pretenzijas ar abstraktu domāšanu aptvert visu īstenību, 
kas bija tikai domu spēle un tālu no realitātes. šajā sakarībā ļoti interesantas 
ir norādes, ka Luteram bija jāveido pašam sava valoda, izejot no jauni izprasta 
priekšmeta, pretēji tradicionālajai zinātnes uztverei. tāpēc viņš vislabprātāk 
būtu likvidējis visu dialektikas terminoloģiju151.

galvenokārt tā bija loģika un tās formālā struktūra, kas aizņēma Lutera 
studiju lielāko daļu un viņam tika mācīta. tai bija pievērsta viņa skolotāju 
interese. šajā ziņā Luters bija nominālists; visam citam salīdzinājumā ar to 
sākumā bija otrās pakāpes nozīme. neraugoties uz tās abstrakciju un forma-
litāti, loģikas darbības patiešām spēja saistīt asu garu. Lai gan vēlāk Luters no 
tā distancējās, nevar ignorēt to, cik spēcīgi Luteru kā zinātnieku un domātāju 
ir ietekmējusi erfurtes dialektika. nominālistiskā sholastika noteica visu viņa 
domāšanu, ne tikai teoloģiju. Visu mūžu viņš analizēja tekstus un izteicienus 
ar erfurtē apgūtajiem formālajiem paņēmieniem. tā viņš mēģināja aptvert 
vārdus, jēdzienus un lietas, ko tie apzīmēja. tā viņš jautāja pēc lietas substances 
un tās akcidences. tā viņš veidoja secinājumus un pārbaudīja citu pierādījumu 



pareizību, tekstu grafiski iedalot virstēzē, apakštēzē un secinājumā. šādā veidā 
Luters atzina, vērtēja, argumentēja un kritizēja. Metodiska pārredzamība un 
apzinātība viņam nozīmēja domāšanas skaidrību. taču Luters daudz radikālāk 
nekā viņa skolotāji aptvēra, ka teoloģijas loģika atšķiras no aristoteļa loģikas. 
tomēr tieši erfurtes filozofijas studijām, Luters varēja pateikties par savas do-
māšanas asumu un metodiku. daļa viņa vēlāko ieroču bija no vecā arsenāla.

5. Erfurtes humānisms un Luters

Lutera pirmā zinātniskā izglītība bija nominālistiska. te rodas jautājums, 
vai viņš pazina arī jauno garīgo humānisma kustību, kas rezervēti vai pat kri-
tiski attiecās pret līdzšinējo mācību sistēmu un tās saturu152. iespējams, ka tas 
viņu vēlāk pamudināja distancēties no tradicionālās mācību sistēmas. ja tas tā 
būtu, tad tas parādītu Lutera teoloģiski kritiskās revolūcijas saistību ar citām 
garīgām pārvērtībām 16. gadsimta sākumā. Lutera pirmie piekritēji, kā, piemē-
ram, johans Langs vai georgs špalatīns, patiešām bija no humānistu opozīcijas 
un sākumā reformācijā piedalījās daudzi humānisti. tomēr tika uzskatīts, ka 
erfurtē Luteram nebija ciešākas saistības ar humānismu.

ar literatūras, itālijā studējošo studentu un mūku ordeņu, kā, piemēram, 
augustīniešu eremītu, starpniecību humānisms 15. gadsimtā arvien vairāk un 
vairāk iespiedās vācu universitātēs. sākumā nostiprinoties blakus galvenajiem 
mācību priekšmetiem, tas ilgāku laiku varēja pastāvēt līdzās esošajai mācību 
sistēmai. sākumā tas neaizskāra sholastisko teoloģiju un tiesību zinātni un ti-
kai pamazām izmainīja medicīnu. humānisti interesējās galvenokārt par gra-
matiku, retoriku, poēziju, vēsturi un morālfilozofiju, par mazāk nozīmīgiem 
priekšmetiem studiju procesā, kas bija svarīgi studiju sākumā, un neinteresējās 
par dialektiku, filozofijas studiju kodolu. tāpat kā nominālistus, arī humā-
nistus sākumā interesēja formālisms, proti, skaidras, veiklas valodas apguve. 
taču humānistiem bija jauns priekšstats par cilvēku un izglītības ideāls. Pēc tai 
laikā ietekmīgā jēkaba Vimpfelinga domām, no latīņu valodas varēja mācīties 
gudrību, taisnību, reliģiju, veiksmīgu valdīšanu un labus paradumus. tā uz-
skatīja arī erfurtiešiem tuvu stāvošais Mutians rufīns, ka latīņu valoda ietver 
visas labās zinības. Latīņu valodas nezinātājs ir barbars153. cilvēku ir jāveido 
kultivētai valodai. tātad humānisma tikumiskajam spēkam bija savas robežas. 
taču vispirms kļuva redzams humānisma pārākums pār veco tradīciju. Vecā 
mācība nobālēja jaunās kustības spēcīgo izteiksmes spēju priekšā. humānistu 
valodas kultūra prezentēja sevi daudz atraktīvāk nekā pastāvošā kultūra. šķita, 
ka humānisms vēl vairāk mācēja cienīt antīko tradīciju. taču sākumā nekāds 
spriegums starp abiem virzieniem nebija jūtams.



15. gadsimta otrajā pusē erfurtē parādījās pirmie apkārtklejojošie humānis-
ti. Parasti viņi neuzkavējās ilgi, tāpēc tas neatstāja dziļu ietekmi. īpašu ievērību 
neizsauca pat pazīstamā humānista konrāda celtija (konrad celtis) apmeklē-
jums 1485. / 1486. gadā. taču kopumā erfurtes garīgais klīmats bija labvēlīga 
augsne humānismam. humānisti, kas šeit mācīja vai studēja, jutās pilsētā labi, 
un studenti tos labprāt uzklausīja. Pamazām šī kustība arvien vairāk izplatījās, 
bet tradicionālajā mācību sistēmā 15. gadsimta beigās sākās stagnācija. erfurtē 
līdzās obligātajiem priekšlasījumiem tika piedāvāts arī plašs brīvprātīgo studiju 
klāsts, kā, piemēram, 1469. gadā – 16 priekšlasījumi, kas aplūkoja tikai kla-
siskos autorus kā, piemēram, ciceronu, Vergīliju, ovīdiju, terenciju (terenz), 
Valēriju Maksimiju (Valerius Maximus) un sallustiju154. tas bija pilnīgs humā-
nistu darbalauks.

ap 1500. gadu arī vairāku studentu namu dekāni simpatizēja humānis-
mam: Lielajā kolēģijā tas bija Materns Pistorijs (Matern Pistoris), kas to īpaši 
nereklamēja, taču gadiem ilgi atbalstīja un palīdzēja saglabāt erfurtes humā-
nismu. johanness knēss (johannes knaes), „debesu vārtu” dekāns, bija agrāk 
piederējis celtija (celtis) lokam. Līdzās viņiem humānisti bija arī heinrihs 
Leo, tāpat kā jēkabs šolls (jakob scholl), georga studentu mītnes dekāns, un 
ginters haupts, brīvo mākslu fakultātes dekāns Lutera pirmajā studiju semes-
trī. toreiz agrākais erfurtes maģistrs un pilsētas hronikas rakstītājs nikolajs 
Maršalks sāka pulcināt ap sevi humānistiski noskaņotu studentu pulciņu. Pie 
tā piederēja georgs Burkhards no špaltes pie nirnbergas, kurš vēlāk sevi sau-
ca par špalatinu, brāļi heinrihs uns Pēteris eberbahi, kāda erfurtes mediķa 
dēli, kā arī hermanis sirvints no eizenahas. taču 1502. gada rudenī Maršalks 
atstāja erfurti un kopā ar dažiem saviem skolniekiem devās uz Vitenbergu. 
tur špalatins kļuva par maģistru. 1504. gadā viņš atgriezās erfurtē, lai studētu 
tiesību zinātnes. kā frīdriha gudrā sekretāram viņam vēlāk bija svarīga loma 
Lutera dzīvē. Maršalks, kuram bija pašam sava drukātava, izdeva daudz pub-
likāciju, lai veicinātu latīņu, grieķu un ebreju valodas, kas līdzās tekstu izlasei 
piedāvāja palīdzību arī gramatikā un leksikā. klasiskajai latīņu un grieķu va-
lodai vajadzēja izskaust barbarismu. nenoliedzami, ka Maršalka darbība stip-
rināja latīņu, grieķu un ebreju filoloģiju erfurtē. Pilsēta bija kļuvusi par sava 
veida humānisma priekšposteni Vācijas ziemeļos.

Maršalka un Materna Pistorija darbība vēl nebija apzināta trutfetera un 
uzingena mācības opozīja. Viņi bija pat veltījuši ievada dzejoļus trutfetera mā-
cību grāmatām155. trutfetera Mazā loģikas apkopojuma priekšvārdā Pistorijs 
aizstāvēja loģiku pret epikūriešiem. Viņš pat atzina, ka trutfeters cenšoties 
ievērot jaunās valodas prasības un aicināja lasītājus nodoties šīs grāmatas stu-
dijām. uzingens gan bija atzinis valodas atjaunošanas nepieciešamību, taču 
vēl mazāk nekā trutfeters lietoja humānistu latīņu valodu. nominālistiskā 



dialektika un humānistiskā aizrautība ar valodām zināmu laiku varēja mie-
rīgi pastāvēt līdzās, un students varēja tās abas apzināt. Līdzīgā veidā tā laika 
dievbijība ne reti apvienojās ar humānistiskām interesēm. daļa no Maršalka 
publicētajiem dzejoļiem apdziedāja kristu, Mariju un svēto annu, kas paverot 
ceļu uz debesīm. Līdzīga bija arī mediķa georga eberbaha attieksme, kurš at-
balstīja erfurtes humānismu un savus dēlus sūtīja mācīties pie Maršalka. kad 
eberbahs 1508. gadā mira, viņš vēlējās, lai viņu apglabā pie augustīniešu eremī-
tu mūkiem. taču viņa dēli jau kritiski attiecās pret mūku dievbijību.

Par jaunu erfurtes humānisma centru kļuva gota, kad 1503. gadā konrāds 
Mūts (konrad Muth), kurš sevi sauca par Mutianu rufīnu (Mutianus rufus), 
tur pārņēma kanoniķa amatu un no turienes uzturēja sakarus ar erfurti. 
Mutians, erfurtes maģistrs, bija 1501. gadā Boloņā promovējis par tiesību zi-
nātņu doktoru un tur iepazinies ar itāļu humānismu. kaut gan viņš maz ko bija 
publicējis, rufīns līdzās erasmam un reihlinam bija pazīstama personība vācu 
humānismā. ap viņu veidojās jaunu humānistu loks, kuram, pēc Maršalka ie-
teikuma, piederēja arī špalatins, Pēteris un heinrihs eberbahs. Vēlāk viņiem 
pievienojās arī dzejnieks eobans hess. Mutians iemiesoja citu virzienu salīdzi-
nājumā ar līdzšinējo erfurtes humānismu. Viņa vēstulēs ir atrodamas kritiskas 
piezīmes un dzēlīgi izteicieni par erfurtes sholastiķiem. Mutians vairāk, nekā 
tas līdz šim bija pieņemts, apzinājās humānisma atšķirību no tradicionālās uni-
versitātes mācības. Viņš būtībā noliedza sholastiku un, ja vien varēja, centās 
izvairīties no personīga konflikta ar to. tomēr Mutiana nostāja provocēja no-
minālistus. Mutians pārstāvēja spirituālu, universālu un moralizējošu kristietī-
bu, taču tās īstenošanā bieži bija pārāk gļēvs156. šāda veida mierīga humānisma 
un nominālisma līdzāspastāvēšana erfurtē, protams, nevarēja ilgi turpināties. 
tas bija apgrūtinoši vecajai sistēmai. 1506. gadā, kad humānisti sāka atklāti 
uzbrukt filozofiskās fakultātes mācību sistēmai, Luters tai vairāk nepiederēja.

šeit rodas jautājums, vai un cik lielā mērā Luters bija iepazinies ar erfurtes 
humānismu un ko tas viņam nozīmēja. jāatzīmē, ka līdz 1515. gadam Luteram 
nebija nekādu personīgu kontaktu ar Mutianu. Mutiana lokam bija savdabīgs 
garīgais klīmats, kas pie Lutera nav atrodams. Luters viņu vēlāk ir ļoti nega-
tīvi vērtējis157. daži Mutiana loka humānisti vēlāk pievienojās reformācijai. 
Pie erfurtes humānistiem piederēja arī johans Langs ( ap 1486 dz.), kurš sāka 
studēt 1500. gada beigās un 1505. vai 1506. gadā, nedaudz vēlāk par Luteru, 
arī iestājās augustīniešu eremītu klosterī, bet 1511. gadā kopā ar viņu pārcēlās 
uz Vitenbergu. Langs vēlāk stāsta, ka viņam ar Luteru erfurtē esot bijušas ļoti 
draudzīgas attiecības un Luters viņam esot palīdzējis iepazīt daiļās zinātnes158. 
tas varētu attiekties uz kopīgi pavadīto laiku klosterī, taču nozīmētu, ka Luteru 
pirms iestāšanās klosterī ir ietekmējis humānisms. iespējams, ka viņi ir pazi-
nuši viens otru vēl pirms iestāšanās klosterī. Langs nepiederēja Mutiana lokam, 



taču draudzējās ar Pēteri eberhardu. Langs bija pieredzējis senās grieķu valodas 
speciālists, par ko viņš droši vien varēja pateikties Maršalkam. uz klosteri viņš 
bija paņēmis līdz daudzu grieķu autoru darbus. iespējams, ka Luters viņam, 
savukārt, palīdzēja apgūt ebreju valodu. Luteram erfurtē „ no paša sākuma” 
piederēja ebreju leksikons159.

Luters droši vien pazina arī johanu jēgeru no dornheimas, kurš kā humā-
nists sevi sauca par rubeanu krotu un bija pazīstams vēstuļu sacerētājs. ar 
viņa palīdzību Luters vēlāk iepazinās ar ulrihu fon hutenu. krots bija nedaudz 
vecāks par Luteru un sācis studēt 1498. gadā. Viņi abi dzīvoja vienā studentu 
namā, tāpēc vēlāk krots var sīkāk pastāstīt par Lutera iestāšanos klosterī un iz-
stāšanos no studentu loka. 1520. gadā krots par Luteru saka: „reiz tu biji mūsu 
studentu namā izglītots filozofs un mūziķis.”160 Par „filozofiem” erfurtē tika 
saukti nevis nominālistiskās dialektikas piekritēji, bet humānisti. tā Maršalks 
sauca Mutianu par „philosophotatus et polyhistor”. Langs sevi 1521. gadā apzī-
mēja par „lietpratēju latīņu, grieķu un ebreju valodās un teicamu filozofu un 
teologu”. tā viņu 1507. gadā uzrunāja arī Pēteris eberbahs – kā „filozofisko 
priesteri” („philosophus sacrificulus”)161. šajā nozīmē arī krots apzīmēja Luteru 
par filozofu. šī vieta krota vēstulē pauž apbrīnu par Lutera daudzpusību – kā 
mūziķi, filozofu, cīnītāju, mednieku (attiecībā pret pretinieku), zīmētāju un 
tēlnieku, kurš kā teoloģisks rakstnieks veido dzīvā kristus tēlu. krots, kas labi 
pazina Luteru, sākumā viņu uzskatīja par humānistu.

šo uzskatu apstiprina arī citi avoti. Vēstuli Braunam 1501. gadā Luters pa-
raksta kā „Martinus Viropolitanus” (no Mansfeldes), kā tas bija pieņemts hu-
mānistiem. Lutera klasisko autoru zināšanas liek secināt, ka viņš bija apmeklējis 
lielāko daļu no brīvprātīgajiem priekšlasījumiem, lai gan nav zināms, cik hu-
mānistiski tie tolaik tika skaidroti. 1504. gada vasaras semestrī erfurtē notika 
hieronīma emsera, Lutera vēlākā pretinieka, brīvprātīgais priekšlasījums par 
johana reihlina komēdiju „sergius”. Luters to noklausījās. komēdijā bija runa 
par kādu izlaidīgu mūku – šarlatānu, kurš visus piemuļķoja, kamēr beidzot 
tika atmaskots kā ķeceris. Lugā tika atmaskotas mūku izdarības un relikviju 
viltus kults. taču Luteru, tas neaizkustināja, lai gan viņam bija laba izpratne 
par dzeju. 1537. gadā humānista eobana hesa psalmu tulkojuma priekšvārdā 
Luters atzīst, ka dzeja viņu aizkustinot vairāk nekā proza162. Pirmais dzejnieks, 
laikabiedrs, kuru Luters lasīja, bija karmelīts Baptista Mantuans (1448–1516?), 
kura draugi bija Pico de la Mirandola un erasms. arī Mutians viņu pazina. 
Viņu ieteica last Maršalks. Viņa dzejoļus ir publicējis arī uzingens un uz viņu 
atsaucies trutfeters. Mūka Baptista dievbijīgo dzeju lasīja ļoti dažādi ļaudis. 
Luters pazina Viņa pēc Vergīlija veidotā dzeja „Carmen Buccolicum”, kas pie-
sardzīgi kritizēja romas kūriju, Luteram bija pazīstama. savu filozofijas studiju 
laikā Luters bija lasījis arī ovīdiju un Vergīliju. taču sholastiskās teoloģijas stu-



dijas viņam traucēja padziļināt šīs zināšanas163. Melanhtons piemin, ka Luters 
studiju laikā bija iepazinis arī ciceronu un Līviju un apguvis viņu mācību164. 
no tā laika, domājams, viņš augstu vērtēja arī retoriku un terencija un homēra 
dzīves pieredzi165. neskatoties uz smagajiem satricinājumiem, Luters bija paņē-
mis līdz uz klosteri savu Vergīliju un Plautiju (Plautus)166.

savu filozofijas studiju laikā Luters tātad, neapšaubāmi, ir saskāries ar hu-
mānismu, kas ir atstājis uz viņu savu ietekmi. taču tas bija vēl agrīnais nomi-
nālismam līdzās pastāvošais humānisms. Lutera nominālistiskais mantojums 
tomēr bija spēcīgāks. Luters tāpat kā trutfeters un uzingens tikpat kā neizmai-
nīja savu latīņu valodu. tikai savās humānistiem adresētajās vēstulēs viņš daž-
kārt lietoja klasiskas frāzes un tēlus. Luters zināja, ka viņš nerakstīja elegantā 
cicerona latīņu valodā, un tāpēc piezīmēja: „Bet toties es runāju par lietu.”167 
tomēr kopumā viņš bija ieguvis plašas klasisko autoru zināšanas un teksta va-
lodas izjūtu, kā arī respektu pret oriģinālajiem antīkajiem tekstiem, visvairāk 
pret Bībeli un tās autentiskumu. iespējams, ka jau erfurtes filozofijas maģistri 
sāka aplūkot atšķirības starp Bībeles izteicieniem un sholastisko mācību168. kad 
Luters iestājās klosterī, viņš neatmeta šo humānistisko mantojumu. Par to rū-
pējās viņa draugs Langs. Lutera agrīnajās malu piezīmēs 1509. gadā ir dažkārt 
sastopami grieķu burti un vārdi. Viņam bija arī jau savas ebreju valodas zināša-
nas. savā pirmajā psalmu skaidrojumā viņš dažkārt lietoja arī retorikas izteiks-
mes līdzekļus169. jau agri gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē viņu nodarbināja 
augustīna rakstu autentiskuma problēma. Luteram kā augustīniešu eremītu 
mūkam bija nepieņemama humānista Vimpfelinga doma, ka augustīns neesot 
bijis mūks170. tomēr humānisms veicināja viņa atkāpšanos no sholastiskās 
tradīcijas. dažas Lutera, teologa un Bībeles skaidrotāja, saknes ir meklējamas 
viņa studiju laika humānismā. arī vēlāk Luters saņēma no tā jaunus impulsus, 
kurus viņš savā veidā pielietoja. klasiskie autori nekad nekļuva par viņa pa-
tiesajām autoritātēm. arī viņa reliģiskais ceļš atšķīrās no humānisma. drīzāk 
Lutera reformu dziļums atsedza humānistisko uzskatu virspusību. jāņem vērā, 
ka Luters ne tikai priekš sevis saņēma ierosinājumus no erfurtes humānisma. 
arī Lutera vēlākie ceļabiedri un palīgi, bez kuriem viņa darbs nebūtu iedomā-
jams, daļēji piederēja šim lokam. tāpēc erfurtes humānisms veido reformācijas 
pirmsvēsturi.

6. Tieslietu studiju epizode

Pirms mēs pievērsīsimies Lutera garīgajam stāvoklim pirms viņa iestāšanās 
klosterī, ir jāaplūko Lutera 1505. gada vasaras semestrī uzsāktās tieslietu stu-
dijas171. erfurtes juridiskajai universitātei no laika gala bija laba slava. Lutera 
plānos, ko viņš līdz šim bija racionāli ievērojis, bija paredzēts, ka pēc maģistra 



grāda iegūšanas viņš pievērsīsies tieslietu studijām. ar Marijas kolēģiju savie-
notā juristu ēka atradās doma tuvumā. Pēc maģistra grāda iegūšanas Luters, 
šķiet, nav savu kopmītni izmainījis. juristiem semestris sākās 19. maijā, kas 
bija viņu fakultātes svētā ivo diena, kad tika ievēlēts dekāns un noturēta fakul-
tātes mesa domā. studenti varēja izvēlēties, vai sākt studijas ar kanonisko vai 
civīltiesību studēšanu. Viss liecina par to, ka Luters ir iesācis ar civīltiesībām. 
Viņam piederēja likumu krājums. Viens no pirmajiem studentu uzdevumiem 
bija no galvas iemācīties likumu nosaukumus.

Luters bija nostudējis tikai dažas nedēļas, kad viņš pēkšņi izmainīja savu 
plānu, pārtrauca studijas, pārdeva savu likumu krājumu un devās uz kloste-
ri172. šeit rodas jautājums, vai šis solis bija saistīts ar iesāktajām studijām un 
plānoto jurista amatu. īstu zināšanu par tiesību zinātni Luteram nebija. nav 
zināms, vai erfurtē studiju sākumā tika aplūkotas šis zinātnes pamatproblē-
mas. uzkrītoši brīdinoša piezīme bija juridiskās fakultātes statūtu sākumā: 
„Pats likums māca, ka vairāk ir gadījumu nekā vārdu. tāpēc tiesisko lēmu-
mu, cik daudz to ar gudru padomu nebūtu izveidoti, nepietiek visos gadīju-
mos, galvenokārt visās jaunajās situācijās, un ar to palīdzību tās nav pilnīgi 
izdziedējamas.”173 tātad statūti apzinājās tiesību un kazuistikas robežas. Luters 
visu mūžu bija kritiska attieksme pret juristiem un viņu zinātni. Par to liecina 
daudzi viņa apbrīnojami principiālie izteicieni, kuriem pamatā, iespējams, ir 
viņa 1505. gada vasaras pārdomas. reiz, kritizējot rabīnu, sholastisko teologu 
un juristu pastāvīgo dubultnozīmīgu jēdzienu lietošanu, Luters min romiešu 
tiesību skaidrotāju akursiju (accursius). akursijs bija demonstrējis dažādas 
skaidrošanas iespējas vienai un tai pašai vietai un atklāti atzinis, ka nezinot, 
kura ir pareizā174. Luteram nepatika šī nedrošība. tiesību zinātni viņš uzskatīja 
par apšaubāmu, neviennozīmīgu zinātni. tajā nebija beidzamā, nedalāmā ma-
temātiskā punkta. tāpēc tā bija nedroša. Pat viscienījamākie tiesību zinātnieki 
nevarēja pastāvēt cīņā pret velnu, ja tos mocīja sirdsapziņa par kādu netaisnu 
spriedumu. tiesību zinātne nepārtraukti pieļauj izņēmumus. tā ir nedroša sa-
vos pareizā sprieduma, matemātiskā punkta, meklējumos, un tikpat nejauša kā 
darbs kalnraktuvēs. tā spriež nepareizi, un tai ir vajadzīga piedošana. juristiem 
atšķirībā no teologiem nav nekā kopīga ar skaidrību un sirdsapziņu. Luters 
atsaucas uz nikomaha ētiku. Viņam īstā taisnība vai matemātiskais punkts 
ir jēzus kristus. Viņš vairākkārt lieto šo skaidrojumu par tiesību drošību un 
matemātisko punktu175. Luters zina, ka tiesības ir saistītas ar savu laikmetu. 
tām nav tādu pierādījumu kā matemātikai. gadījumi ir dažādi. juristu pie-
rādījums vienmēr ir dialektisks. apstākļi izmaina katra gadījuma substanci. 
teoloģija turpretī nepieļauj nekādus izņēmumus176. uzkrīt, ka Luters tiesību 
zinātnes problemātiku reflektē ne tikai no teoloģijas, bet arī no filozofijas puses; 
viņš apzinās filozofijas un tieslietu zinātnes sakarības. nominālistiem dažkārt 



ir līdzīgi skaidrojumi. tas varētu liecināt par to, ka Luteru šīs domas ir nodar-
binājušas, jau pārejot no filozofijas uz tieslietu studijām. iespējams, ka jau 1505. 
gada vasarā Luters meklēja vairāk, nekā to piedāvāja juristi. Varbūt tiesību zi-
nātne ar tās nedrošību nesaskanēja ar tām reliģiskajām problēmām, kuras tai 
laikā nodarbināja Luteru.

Luters sāka šaubīties par jurista profesijas vēl kāda cita iemesla pēc. attēlojot 
savu sākotnējo dievkalpojuma izpratni, iestāšanos klosterī un aiziešanu no pa-
saules – amata, politikas un saimniecības, Luters stāsta par diviem juristiem, 
kuru beidzamie vārdi pirms nāves esot bijuši: ak, kaut es būtu bijis mūks (vai 
mācītājs)!177 Pirms Lutera iestāšanās klosterī erfurtē nomira trīs juristi: 1501. 
gada jūnijā – johans klokereims, kurš vienlaicīgi bija universitātes vicekan-
clers, 1505. gada 3. aprīlī – heinrihs collens (heinrich collen), juridiskās 
fakultātes dekāns 1504. gadā, un 1505. gadā – arī zigfrīds cīglers (siegfried 
ziegler). abi pēdējie bija mēra epidēmijas upuri178. Viens vai pat divi no šiem 
nāves gadījumiem notika tai laikā, kad Luters sāka studēt tieslietas vai īsi pirms 
tam. Viņš droši vien ir piedalījies šajās mirušo mesās. šie nāves gadījumi varbūt 
lika Luteram šaubīties par savām turpmākajām studijām. dievam kalpot, šķiet, 
tomēr bija kaut kas cits nevis jurista amata pildīšana. nav zināms, vai Luters 
zināja un viņu traucēja arī erfurtes juristu augstprātība, kuri teologus uzskatīja 
par ēzeļiem. Par toreizējo erfurtes un vēlāko Vitenbergas juristu heningu gēdi 
(henning göde) Luters vēlāk izteicās, ka viņš nekā no reliģijas nesaprotot179.

7. Krīze

acīmredzot 1505. gada vasarā Luters šaubījās par savu tālāko dzīves ceļu. 
rodas jautājums, vai Lutera iestāšanās klosterī bija pēkšņš lūzums vai kādas il-
gākas dzīves krīzes kulminācija un atrisinājums. Laimīgā kārtā avoti ļauj daļēji 
ieskatīties Lutera tā laika garīgajā dzīvē. Balstoties uz tiem, ir mēģināts šeit dot 
skaidrojumu vienam no svarīgākajiem pagriezieniem Lutera dzīvē, apzinoties, 
ka tas, protams, nevar būt pilnīgs.

arī Luters bija pamanījis tā laika reliģisko krīzi un dzirdējis runājam, ka 
roma esot „zvēra galva un antikrista”. Maģistrs zināja arī kādu citu pārveidotu 
tēvreizi, kuras autori droši vien bija tīringenes ķeceri un jūsmotāji. Viņš bija 
uzzinājis arī, ka daudzi cerēja uz lielām pārmaiņām180. taču sākumā tas viņam 
vēl maz ko nozīmēja. apokaliptika Luteram kļuva aktuāla vēlāk.

jāatceras, ka pirms studijām Luteru apņēma dievbijīgā, klosterim līdzīgā 
Magdeburgas un eizenahas atmosfēra. Luters atceras, ka kāršu spēle un dejo-
šana viņa jaunībā bija aizliegta, kas jāizsūdz grēksūdzē181. arī Lutera studijas 
ritēja klosterim līdzīgā atmosfērā. Maģistra iestāšanās klosterī nebija nekas 
neparasts. erfurtes augustīniešu eremītu klosterī šādi „konvertīti” bija labākie 



tā locekļi. Pie tiem piederēja johans natins, Lutera teoloģijas skolotājs, johans 
drolmeijers, vēlāk Lutera ietekmē arī Bartolomejs arnoldi fon uzingens, 
Lutera agrākais filozofijas skolotājs, un johans Langs, kuru Luters droši vien 
pazina vēl pirms iestāšanās klosterī. tomēr tieši Lutera iestāšanās pārsteidza 
viņa paziņu loku.

savu studiju laikā Luters reiz nonāca dzīvības briesmās. Braucot uz mājām 
1503. vai 1504. gadā Lieldienās, Luters ievainoja ar zobenu, ko viņš kā students 
nēsāja, augšstilba asinsvadu. kamēr viņa pavadonis atveda no pilsētas ķirurgu, 
Luters, spiežot ar roku, mēģināja apturēt asiņošanu. šajā kritiskajā brīdī viņš 
viens pats uz lauka piesauca Mariju. naktī brūce no jauna atvērās, un viņš no 
jauna piesauca Mariju. Vēlākā Lutera piezīme: „tā es būtu nomiris, Mariju 
lūdzot”, neliecina par zvērestu182. savas veseļošanās laiku Luters pavadīja, 
mācoties spēlēt lautu un pārrakstot notis šim instrumentam. nelikās, ka šis 
gadījums viņu būtu līdz sirds dziļumiem satricinājis. šim studentam piemita 
kaut kas no tā „izveicīgā un jautrā, jaunā zeļļa” un mūziķa, kā viņu attēlo krots 
un Matēzijs. taču 1505. gada mēra epidēmija, neapšaubāmi, lika izjust tiešus 
nāves draudus. tai par upuri krita viens no Lutera maģistra eksāmena dalīb-
niekiem hieronīms Buncs (hieronymus Buntz), kā arī viens no bakalauriem183. 
šajā sakarībā ir jāredz arī iepriekšminēto divu juristu nāvi. izplatījās bailes no 
pēkšņas nāves. kā tikt ar to galā? tas vedināja uz domām par atbilstošu dzīves 
veidu. apziņa, ka reiz būs jāstājas un jāatbild dieva priekšā, Luteram droši vien 
neizveidojās klosterī, bet tā viņam būs bijusi jau tajā iestājoties. sava loma būs 
bijusi arī vecāku ieaudzinātajai paklausībai pret augstāku varu184.

1505. gadā vai jau nedaudz agrāk Lutera garīgais stāvoklis, šķiet, būs jūtami 
saasinājies. Viņš runā par jaunieša kārdinājumiem185. ir norāde, ka Luters savus 
grēkus ir pedantiski izsūdzējis ne tikai prioram klosterī, bet jau agrāk studiju 
laikā mācītājam186. 1505. gada februārī Luters saņem johana Brauna brīdināju-
mu, lai viņš, interesējoties par laicīgām zinībām, nepazaudētu mūžīgās. Lai gan 
Brauns vēl „savam Mārtiņam” veselību un panākumus, maģistra eksāmenam 
viņš, šķiet, nepiešķir lielu nozīmi187. Vecais eizenahas mentors izsaka šaubas 
par Lutera tālāko ceļu.

Pēc maģistra eksāmena Luters pirmo reizi tuvāk iepazīstas ar Bībeli. Pirms 
savām studijām viņš to ne reizi nebija rokās turējis. „kad es erfurtē biju jauns 
maģistrs un mani mocīja skumjas, es nodevos Bībeles lasīšanai.” Viņš drīz vien 
pamanīja daudzus pāvestības maldus, taču atvairīja šādas domas, jo baznīca 
viņam bija autoritāte188. iespējams, ka šis ziņojums ir pārstrādāts, taču tam 
noteikti ir kāds patiess kodols. Luters arī citur ir apgalvojis, ka pirmo reizi ar 
pilnu Bībeli esot sastapies erfurtes universitātes bibliotēkā, protams, tikai uz 
īsu brīdi. šis izteiciens sagādā zināmas grūtības, jo tikai maģistri drīkstēja ņemt 
grāmatas no universitātes bibliotēkas lasīšanai189. statūti neko nesaka par grā-



matu lietošanas noteikumiem bibliotekā. kopumā šis stāsts par jaunā maģistra 
Bībeles lasīšanu universitātes bibliotēkā ir ticams. kāda dvēseles kārdinājuma 
laikā, kas tomēr netraucēja nevienu viņa aktivitāti un tāpēc nav medicīniski 
izskaidrojams ar depresiju, Luters sāk intensīvāk nodarboties ar Bībeli. Pilnīgi 
iespējams, ka tas viņā izraisīja jaunus, mokošus jautājumus par baznīcas praksi. 
Viņa skolotāja uzingena norādes Luteram, ka Bībele esot jālasa veco doktoru 
skaidrojumā, jo tā dodot iemeslu visāda veida nemieriem, varētu attiekties uz 
šo laiku190. tātad filozofijas un juridiskās fakultātes students Luters 1505. gadā 
nenodarbojās tikai ar obligātajiem studiju priekšmetiem, bet meklēja atbildi 
savām garīgajām problēmām Bībelē. tas varbūt pavairoja viņa šaubas par tie-
sību zinātni. tas paskaidrotu, kāpēc Luters tūlīt pēc iestāšanās klosterī tik ļoti 
gribēja nodoties Bībeles studijām. daudz kas norāda uz to, ka jaunais maģistrs 
Luters pārdzīvoja garīgu krīzi. Vai tā saasināsies vai tiks atrisināta, vēl, pro-
tams, nebija zināms.

semestra vidū 1505. gada jūnija beigās Luters ceļoja uz Mansfeldi pie saviem 
vecākiem. šī brauciena iemesls nav zināms. te varētu būt divas iespējas: tā 
varētu būt bijusi paša Lutera iniciatīva; tad šeit savu lomu būs spēlējusi Lutera 
nepatika studēt tieslietas. Vai arī, kas ir daudz ticamāk, tēvs sauca dēlu uz mā-
jām. tādā gadījumā ceļojuma iemesls būtu bijušas dēla godājamas un bagātas 
precības191. Pilnīgi droši, ka ceļojuma iemesls nebija apspriest Lutera nodomu 
iestāties klosterī. taču Luters juta, ka atrodas svarīgu dzīves ceļu krustcelēs.

trešdien 2. jūlijā, Marijas apmeklēšanas dienā, Luters bija atpakaļceļā no 
Mansfeldes192. apmēram sešus kilometrus pirms erfurtes, štoternheimas cie-
ma tuvumā, viņu pārsteidza negaiss. zibens spēriens tuvumā, iespējams, viņu 
nosvieda zemē un ievainoja viņa kāju. Luters nāves bailēs zvērēja: „Palīdzi, 
svētā anna, es gribu kļūt mūks!” Viņu esot piespiedušas zvērēt bailes no pēk-
šņas nāves. tā esot bijusi pilnīgi neizbēgama situācija. šis zvērests esot izrauts 
no viņa, nevis izvilkts. ar varu, nelabprāt viņš esot kļuvis par mūku193. Luters 
arvien no jauna atkārtoja, ka ticis piespiests. Viņš pirmo reizi piedzīvoja bries-
mīgo dzīvā dieva klātbūtni. Viņš esot uzņēmies saistības robežsituācijā. šis 
apstāklis, protams, neizmainīja zvēresta saistības. toreiz neviens, arī viņa tēvs, 
neapšaubīja, ka Lutera dzīvē ir iejaukusies kāda pārdabiska vara. tēvs domā-
ja, ka tas ir raganu darbs194. Luters to saprata kā debesu aicinājumu, izbaidot 
viņu195, un tā viņš to attēloja saviem draugiem. Pēc Lutera kopmītnes biedra 
krota vārdiem, dievišķais paredzējums kā zibens no debesīm ir nogāzis Luteru 
gar zemi tāpat kā reiz Pāvilu ceļā uz damasku196. kā liecina johans natins, 
Lutera skolotājs klosterī, tā šis notikums tur tika uzlūkots197. štoternheimas 
notikuma dēļ Luters tika uzskatīts par no pašām debesīm aicinātu, un klosteris 
lepojās ar to. tam, ka Luters šoreiz piesauca svēto annu, nevis Mariju, kaut gan 
tā bija Marijas svētku diena, varēja būt dažādi iemesli. Vismaz kopš eizenahas 



laika Luters pazina šīs tolaik „jaunās” un modernās svētās godināšanu. „svētā 
anna bija mans elks.” tas būs bijis izšķirošais iemesls, kāpēc annai vajadzēja 
palīdzēt negaisa laikā un glābt no pēkšņas nāves198. katrā ziņā šis notikums 
pie štoternheimas, kas lika dievbijīgajam studentam kļūt par mūku, pieder pie 
lielākajiem un nozīmīgākajiem atgriešanās norisēm baznīcas vēsturē. Luters 
izšķīrās par visdievbijīgāko tā laika baznīcas dzīves formu. tikai vēl vienam 
brīdim vēlāk Lutera dzīvē bija līdzīga nozīme: nonākšanai pie reformatoriskās 
atziņas, kura vienlaicīgi lika pārskatīt viņa lēmumu pie štoternheimas.

iespējams, ka iestāšanās klosterī bija izmisuma pilna bēgšana no pasaules: 
„dievam kalpot nozīmēja bēgt vientulībā, atstāt valdniekus, politiku un saim-
niecību”199. Luteram šis vientulības ideāls, kad nevar „sasmērēties”, saejoties ar 
citiem cilvēkiem, toreiz bija pilnīgi pieņemams200. Viņš atstāja savus vecākus 
un radiniekus pretēji viņu gribai un devās uz klosteri pārliecībā, ka ar šādu 
dzīvi un pūlēm parādīs īstu paklausību dievam201. Varbūt, ka viņš tādā veidā 
mēģināja atrisināt savas problēmas. Bēgšana no pasaules, protams, nebija paš-
mērķis. tas notika, lai kļūtu patiesi dievbijīgs, un kalpotu paklausībā dievam. 
tas varēja notikt klosterī202. šīs kalpošanas jēga bija rūpes par dvēseles pestīša-
nu. „savas pestīšanas dēļ es svinīgi solījos.”203 kļūstot par mūku, viņš gribēja 
izbēgt no tiesas un elles. Luteru mocīja bailes no tiesājošā kristus. ar lūgšanām 
un gavēšanu klosterī viņš gribēja dievu iegūt par draugu. „tāpēc es arī devos 
uz klosteri.”204 tādā veidā viņš cerēja nopelnīt mūžīgo dzīvi. „ak, ja es iešu 
uz klosteri (es domāju) un mūka apģērbā kalpošu dievam, Viņš man atalgos, 
un uzņems.”205 Luteru jau pirms iestāšanās klosterī nodarbināja īpašo veikumu 
prasība206. Pilnīgi kalpot dievam, lai kļūtu svēts, – tas tagad bija viņa cildenā-
kais dzīves uzdevums. Līdz ar to virziens bija mainīts un izvēlēts jauns ceļš. 
Vēlāk tika atklātas lietas, kas jau agrāk nosacīja šo virzienu: Lutera audzināšana 
Magdeburgā un eizenahā un jaunā maģistra krīze. tomēr šī izšķiršanās bija 
ļoti pēkšņa. Luters pirmo reizi novērsās no tēva nospraustā ceļa, lai sekotu kā-
dai augstākai gribai un mērķim. Vai tas varēja atrisināt viņa problēmas? Vēlāk, 
atskatoties uz to, Luters šo lēmumu „es gribu kļūt mūks” saprata nevis kā pie-
vēršanos dievam, bet novēršanos no Viņa207.

Luters nedevās tūliņ uz klosteri. Viņš teica, ka nožēlojot, ka esot devis zvē-
restu, un draugi centās viņu atrunāt no šī soļa. taču viņš neatkāpās no sava 
lēmuma. Vēl bija jānokārto un jānoskaidro dažas lietas, kā grāmatu pārdošana 
vai klostera izvēle. Pēc divām nedēļām, 16. jūlija vakarā, viņš ielūdza dažus 
draugus uz atvadām. nākamajā dienā, svētā aleksija dienā, viņiem vajadzēja 
Luteru pavadīt uz klosteri. acīmredzot draugi vēl joprojām gribēja viņu no tā 
atrunāt. taču Luters viņiem patētiski teica: „šodien jūs mani vēl redzat un ne-
kad vairāk!” Viņs bija pavilcis svītru zem visas savas laicīgās pagātnes. draugi 
viņu pavadīja ar asarām acīs 208.





iii PirMais Laiks kLosterī

1. Augustīniešu eremītu klosteris

Luters nepaskaidro, kāpēc viņš no daudzajiem erfurtes klosteriem izvēlējās 
iestāties augustīniešu eremītu konventā. tam varētu būt dažādi izskaidrojumi. 
Viens no tiem – georga studentu kopmītne atradās augustīniešu klostera tu-
vumā. taču tā bija saistīta ar sv. georga baznīcu. turklāt nav skaidri zināms, 
vai Luters tiešām ir dzīvojis georga studentu kopmītnē. tiek norādīts arī uz 
augustīniešu klostera zinātnisko orientāciju. tikai tur Luters varēja saglabāt 
savu nominālistisko virzienu, jo citos klosteros bija citi virzieni. taču nav 
zināms, vai Luters šajā īsajā laikā pēc štotenheimas notikuma ir domājis par 
teoloģijas studijām. Pat kā novicis viņš vēl īsti nedomāja kļūt par priesteri, 
nemaz nerunājot par teoloģijas doktoru209. tomēr viņš pamazām piesavinājās 
augustīniešu teoloģijai raksturīgos elementus. arvien tiek izcelts, ka Luters iz-
vēlējās reformētu klosteri tāpēc, ka tajā tika īpaši stingri ievēroti mūku dzīves 
noteikumi. šim motīvam – kalpot dievam, sniedzot Viņam īpašu devumu, bija 
sava loma arī štoternheimas zvērestā. Luters uzreiz sāka ārkārtīgi precīzi pildīt 
klostera regulas. taču viņš nav devies pie daudz askētiskākajiem kartēziešiem 
(kartäuser), lai gan arī viņu erfurtes klosterī tika veikts nopietns teoloģiskais 
darbs210. atliek tikai konstatēt, ka Luters iestājās vienā no lielākajiem, plauks-
tošajiem erfurtes klosteriem ar labu slavu. šī Lutera iestāšanās mūku kārtā, 
un tieši augustīniešu eremītu ordeņa vācu atzarojumā, kļuva abām pusēm 
liktenīga. tā noveda pie radikālas vienas no dievbijīgākajām, vecākajām un 
varenākajām kristīgās baznīcas institūcijas, klostera, apšaubīšanas. šajā nozī-
mē Luters sevi vēlāk izprata kā dzīvsudrabu, ko dievs tas kungs bija iesviedis 
mūku vidū211. Viņš uzskatīja, ka šī satriecošā mūka pieredze viņam ir bijusi 
nepieciešama, lai varētu apšaubīt pāvestību, baznīcas vadības struktūru.

ubagu mūku ordeņi izplatījās 13. gadsimtā. tā bija reakcija pret pārlaicis-
koto baznīcu, kas no tās saņēma jaunus reliģiskus impulsus. Vienlaicīgi tā bija 
tāda monasticisma forma, kas vislabāk atbilda plaukstošajām pilsētu kopienām. 
Pirmie un lielākie ubagu mūku ordeņi bija franciskāņi un dominikāņi, kurus 
arī erfurtē pārstāvēja lieli konventi. franciskāņi Luteram droši vien bija pazīs-
tami jau no eizenahas laikiem. to starpā bija liela konkurence. tāpēc Luters 
par tiem vēlāk izteicās ļoti nievājoši – franciskāņus viņš apzīmēja par utīm, 
kuras velns ielicis ādama kažokā, bet dominikāņus par blusām, kuras mūžīgi 
kož viena otrai212. dominikāņus viņš uzskatīja par mācītiem un uzpūtīgiem, 
bet francikāņus – par māņticīgiem un dumjiem. arī konflikts atlaidu dēļ sākās 
kā plēšanās starp dominikāņu un augustīniešu mūkiem.



augustīniešu eremītu ordenis213 bija izveidojies 13. gadsimta vidū. tas ne-
bija radies pēc kāda mūka, ordeņa dibinātāja, iniciatīvas, bet pēc paša pāvesta 
norādījuma, ar ko ordenis lepojās. Pēc pāvesta aleksandra iV rīkojuma itālijā 
apvienojās vairākas vientuļnieku kopienas svētā augustīna eremītu ordenī. šie 
eremīti dzīvoja pēc svētā augustīna ordeņa regulas, tāpēc to kopienas pieņēma 
viņa vārdu. kopš 1215. gada Laterāna koncīla bija aizliegts dibināt jaunas or-
deņu kopienas. tāpēc jaunām kopienām bija jāpieņem kādas jau esošās ordeņa 
regulas, kā šajā gadījumā augustīna regulu. tā tika pildināta ar īpašiem „iera-
dumiem” (consuetudines). Lielā baznīcas tēva augustīna vārds noteica ne tikai 
jaunā ordeņa mūku dzīves, bet arī teoloģiskā virziena programmu un pienā-
kumus. šajā ordenī tika studēti augustīna raksti un ordeņa locekļi rūpējās par 
viņa teoloģiskā mantojuma saglabāšanu. arī agrīno Luteru aizrāva šis jaunais 
augustīnisma vilnis. taču drīz vien jaunās kopienas vairs nebija eremīti. jau 
1256. gadā pāvests sauca šos mūkus uz pilsētām, lai viņi pildītu dvēseles kopša-
nas darbu. Līdz ar to šis ordenis kļuva par konkurentu mācītāju garīdzniecībai 
un nepārtrauktu strīdu iemeslu. tāpēc savas darbošanās sākumā augustīnieši 
tika uz vairākiem gadiem reiz padzīti no erfurtes. štaupics 1500. gadā veltīja šai 
tēmai veselu traktātu. Luters pats vēlāk uzskatīja šo mūku iespiešanos mācītāju 
dvēseles kopšanas jomā un tās finansiālo ienesīgumu par kaitīgu214. tomēr uba-
gu ordenis ievērojami uzlaboja sprediķu un dvēseles kopšanas līmeni pilsētās. 
ordeni vadīja ģenerālkapitula ievēlēts ģenerālpriors. ordenis bija sadalīts pēc 
provincēm, kuras vadīja provinču priori un provinciālkapituli.

13. gadsimta otrajā pusē augustīniešu eremītu ordenis izplatījās arī uz zie-
meļiem no alpiem. 1299. gadā vācu province tika iedalīta reinas – švābijas, 
Bavārijas, Ķelnes un tīringenes – saksijas provincēs. Laika gaitā visā vidus-
laiku baznīcā un monasticismā, to skaitā arī augustīniešu eremītu ordenī, pa-
mazām nobrieda krīze, kas 15. gadsimtā pārauga tiešā prasībā pēc reformas. 
ordeņa disciplīna daudzās vietās bija mazinājusies, – tā bija no jauna jāpār-
skata. augustīniešu eremītiem nekad nebija skaidri noteikts, vai mūkiem ir 
atļauts privātais īpašums. acīmredzot bija mūki ar savu mantu un īpašumu. tā 
tas bija erfurtē pat vēl Lutera laikā. dažkārt mūku kopīgā dzīve, piedalīšanās 
dievkalpojumos un ēdamreizēs, vairs nebija tik stingra. arī klauzūra ne vien-
mēr tika stingri ievērota un līdz minimumam ierobežotā saskarsme ar sievieti 
bija nedaudz uzlabojusies. atsevišķi klosteri pret šo disciplīnas pagrimumu 
centās cīnīties ar savām „reformācijām”. taču šie atsevišķie mēģinājumi bija 
lemti neveiksmei, – reformas ieviešanā vajadzēja apvienoties veselai klosteru 
apvienībai. taču iegūt par reformas atbalstītāju visu ordeni vai vienas provin-
ces visus klosterus nebija iespējams. tāpēc pie augustīniešu eremītiem izvei-
dojās jauns grupējums, proti, reformēto vai observanto klosteru apvienība, kas 
gribēja precīzi ievērot ordeņa regulas un parašas. zināmu laiku to atļāva vai 



pat veicināja ordeņa vadība un pāvests un samierinājās ar nelāgo „normālo” 
un „observanto” augustīniešu klosteru līdzāspastāvēšanu, turklāt observantie 
klosteri tika pakļauti saviem „vikāriem”, kurus atstādināt nedrīkstēja pat ģe-
nerālpriors. reformēto klosteru apvienība veidoja konkurenci pārējiem kloste-
riem un nepārtraukti centās izplatīt savu reformu arī pārējos konventos, lai tad 
sev tos pievienotu. ne vienmēr tā bija cīņa tikai par reformu, bet gan par varu 
un ietekmi; reformas ieviešana daļēji tika politizēta. tieši reformētāji ne reti 
apvienojās ar vietējiem firstiem vai pilsētas domniekiem, lai panāktu reformu 
kādā klosterī. tā tas bija nirnbergā, Virtembergā un saksijā. šeit jau vēlīnajos 
viduslaikos reforma sāka saistīties ar politiku un valdniekiem, bez kā vēlāk ne-
būtu bijusi iedomājama reformācijas izplatība. Pāvests un ordeņa vadība nonā-
ca sarežģītā situācijā. no vienas puses, viņiem bija nepieciešama reforma, bet, 
no otras puses – arī ordeņa vienotība. tā rezultātā politika „no augšas” bija ļoti 
pretrunīga, kurai nepakļāvās ne provinces, ne reformētie klosteri. Luters jau 
savos pirmajos klostera gados sastapās ar to, ka ne katrs norādījums no romas 
reformu lietās tika uzreiz akceptēts

kopš 1461. gada vikārs andrejs Proless bija piecu reformēto augustīniešu 
konventu vadītājs un dvēsele. Četru gadu desmitu laikā viņš nelokāmi, bieži ar 
nesaudzīgu pasākumu un laicīgās varas palīdzību izplatīja reformu tālāk dau-
dzos klosteros citās vācu provincēs, to skaitā arī nirnbergā un erfurtē. šīs re-
formu kustības centrs atradās saksijā – tīringenē. kad 1503. gadā Proless savu 
saksijas reformētās kongregācijas vikāra amatu nodeva johanam štaupicam, 
tai Vācijā piederēja jau 27 konventi. Proless bija viens no ievērojamākajiem 15. 
gadsimta klosteru reformētājiem, kurš mācēja aizraut ar reformu viņam pa-
kļautos konventus. arī erfurtes klosteris, kurā Luters iestājās, piederēja tādai 
apvienībai, kurā ļoti nopietni attiecās pret mūku ideāliem. tas, protams, ietek-
mēja arī Luteru. Bez šaubām, šo apvienību apgrūtināja arī šķelšanās un strīdu 
nasta visā ordenī.

jaunais ģenerālvikars johans fon štaupics215, kurš bija arī Lutera ordeņa 
priekšnieks, bija cēlies no Meisenes augstmaņu dzimtas. Viņš bija dzimis 1468. 
gadā Motervicā (Motterwitz) pie Leisnigas. Viņš bija vispirms studējis Ķelnē 
un Leipcigā un tad Minhenē iestājies augustīniešu klosterī. kopš 1497. gada 
viņš studēja tībingenē teoloģiju, vienlaicīgi būdams tībingenes klostera pri-
ors. 1500. gadā viņš promovēja par teoloģijas doktoru. Pēc tam viņš līdz 1503. 
gadam bija priors Minhenē. taču jau 1502. gadā saksijas kūrfirsts frīdrihs 
gudrais, kuru štaupics pazina jau kopš jaunības, uzaicināja viņu piedalīties 
Vitenbergas universitātes dibināšanā. Vienlaicīgi tika dibināts arī augustīniešu 
klosteris Vitenbergā. štaupics bija jau tībingenē iepazinis ubagu ordeņa kloste-
ra un universitātes sadarbības iespējas. šis modelis tika ieviests arī Vitenbergā. 
Viņš pats kļuva par Bībeles profesoru Vitenbergā un 1502. / 1503. gadā – par 



pirmo teoloģiskās fakultātes dekānu. kad štaupics 1512. gadā atkāpās no sava 
profesora amata, Mārtiņš Luters kļuva par viņa pēcteci. turpmāk šajā darbā 
nāksies daudzkārt pieminēt štaupicu, jo viņš bija Lutera ordeņa vadītājs, kurš 
vairākkārt izšķiroši ietekmēja Lutera tālāko dzīves ceļu un veidoja Lutera teo-
loga un ordeņa locekļa karjeru. Viņš bija arī Lutera biktstēvs. turklāt zinā-
mu laiku viņiem bija arī kopīga izpratne teoloģiskajos jautājumos. taču nav 
viegli precīzi definēt štaupica teoloģisko virzienu. Ķelnē un Leipcigā, daļēji 
arī tībingenē, viņš bija pazīstams kā vecā tomistiskā virziena pārstāvis. taču 
štaupicu nevar tik vienkārši pieskaitīt tomismam, jo viņa teoloģijā ir arī moder-
ni nominālisma elementi. Viņš augstu vērtēja augustīna teoloģiju un Bībeles 
skaidrojumu. taču pretēji Luteram štaupics tomēr palika uzticīgs viduslaiku 
teoloģijai. štaupicu nav viegli raksturot. Viņa patiesā dievbijība, šķiet, ir bijusi 
ļoti iespaidīga. štaupics bija ļoti iecienīts kā sprediķotājs un pacilājošu garī-
gu rakstu autors, kaut arī Luters viņa sprediķošanas stilu reiz ir apzīmējis kā 
„vēsu”216. Vienlaicīgi viņš bija talantīgs vācu augustīniešu eremītu reformētās 
kongregācijas vadītājs. Lai gan štaupicam neizdevās pārvarēt šķelšanos vācu 
augustīniešu eremītu vidū, viņam izdevās reformēto kongregāciju izplatīt līdz 
pat nīderlandei. štaupica kā reformētās kongregācijas vikāra, pirmais sasnie-
gums bija kopā ar Prolesu vācu reformēto klosteru konstitūciju sagatavošana, 
kas tika pieņemtas 1504. gadā nirnbergā217. Līdz ar to reformētās kongregācijas 
klosteri ieguva vienotu dzīves kārtību. Pēc tās noteikumiem un augustīniešu 
regulas ritēja arī Lutera mūka dzīve.

2. Augustīniešu eremītu klosteris Erfurtē

augustīniešu klosteris erfurtē218 ir dibināts 1266. gadā. Pēc smagā 1273. 
gada konflikta tas attīstījās par lielāko un nozīmīgāko saksijas ordeņa provin-
ces konventu. jau kopš 14. gadsimta sākuma tam bija sava studiju vieta, ordeņa 
augstskola, kas bija saistīta ar jaundibināto erfurtes universitāti, – augustīniešu 
eremīti deva tai vienu teoloģijas profesoru.

Pirmā klostera izbūve notika 14. gadsimta pirmajā pusē. no šī laika ir sagla-
bājies agrīnās gotikas stilā būvētais koris un daļa no tā krāsainajām vitrāžām, 
kas attēlo jēzus kristus, svētā Mārtiņa un augustīna dzīvi219. Vēl šodien šīs 
svēto gleznas nosaka baznīcas telpas atmosfēru. Mūkiem, kalpojot korī, tās 
vienmēr bija acu priekšā. arī turpmākajos divos gadsimtos līdz Lutera laikam 
augustīniešu klosterī tika arvien no jauna būvēts. Vienlaicīgi tika paplašināts 
viss klostera areāls. Lielajam konventam vajadzēja vietu savām ēkām, savai 
kapsētai un visam pārējam. 15. gadsimtā būvētais baznīcas vidusjoms bija, 
pēc ubagu ordeņu baznīcu tradīcijas, iepretī korim uz ziemeļiem paplašināts. 
tas bija atdalīts no kora ar barjeru. Bez galvenā altāra baznīcā bija vēl deviņi 



blakusaltāri220. Virs baznīcas pacēlās slaids astoņstūrains tornis. no dienvidu 
puses tai pievienojās klosteris, kam jau Lutera laikos bija divi pagalmi, kurus 
veidoja divi gari no ziemeļiem uz dienvidiem virzītie sānu spārni, kuru pir-
majā stāvā atradās celles. Luters celle esot atradusies klostera austrumu spārnā 
(droši vien, ne vienīgā viņa apdzīvotā celle) un bija vērsta uz krustejas dārzu. 
tās lielums bija 3,10 m reiz 2,40 m. ēkas apakšstāvā atradās krusteja, kuras aus-
trumu daļā blakus sakristejai atradās kapitula zāle. ēdamzāle atradās dienvidu 
šķērsbūvē. rietumos blakus klostera kompleksam kopš 15. gadsimta atradās 
jaunais priorāts un lielā bibliotēka, kas Lutera laikā vēl tikai tika būvēta. Pati 
vecākā klostera ēka bija klostera patversme tā dienvidaustrumos, sākotnēji – 
pilsoniska dzīvojamā ēka. klostera teritorijas dienvidrietumos atradās divas 
noliktavas, kurās tika uzglabāti augi zilās krāsas iegūšanai.

Laika gaitā augustīniešu eremīti erfurtē uzkrāja ievērojamus zemes īpašu-
mus un kapitālu221. tas bija iegūts no žēlastības dāvanām, ko klosteris drīkstēja 
ievākt. ordenim piederēja desmit ubagošanas iecirkņi ar savām ēkām, kā, pie-
mēram, jēnā un Veimārā, kur tika savāktas dāvanas. šajās ēkās tika ne tikai 
ubagotas dāvanas, bet arī kopta dvēsele, – šīs abas lietas raksturoja erfurtes 
augustīniešus. Lutera laikos šīs ēkas vairāk netika pastāvīgi lietotas. Luters 
stāsta par vienu šādu ziedojumu mājas apmeklējumu kādā ciemā, kur viņš esot 
noturējis mesu un ķesteris viņu pavadījis, komiskā veidā spēlēdams lautu222. 
klosterim, protams, piederēja arī sava alus darītava. augustīnieši vienmēr sa-
ņēma ziedojumus, un mūkiem bija jānotur mesas par mirušajiem ziedotājiem. 
tas bija bija apgrūtinājums, ar kuru kuru priesteru mūki vairāk nejaudāja tikt 
galā. klosterī ieplūda arī ienākumi no mirušo klostera iemītnieku mantoju-
ma. celtniecības pasākumi, kā tas tolaik bija ierasts, daļēji tika finansēti no 
īpašām atlaidām. Vēl 1502. gadā kardināla legāts raimunds Peraudi piešķīra 
augustīniešu klosterim šādu atlaidu bibliotēkas būvei. atbalstu no pilsonības 
puses klosteris saņēma ne tikai ar savu dvēseles kopšanas darbu, bet arī no trim 
svētās katrīnas (klosterim piederēja viena viņas relikvija), svētā augustīna un 
svētās annas brālībām. ar šo brālību palīdzību pilsoņiem bija pieejami mūku 
dievbijīgie pakalpojumi. Luters stāsta, kā tas tika argumentēts: mēs esam ga-
rīdznieki, mēs lūdzam par citiem, jo laji nevar kalpot dievam. tāpēc dodiet 
naudu, sudrabu, laukus, jūsu bagātības, un mēs lūgsim par jums dienu un 
nakti, kamēr jūs darāt savu ikdienas darbu. tāds bija darba iedalījums starp 
mūkiem un pilsoņiem223. svētā augustīna diena tika svinēta ar īpašu atlaidu un 
tirgu. Pilsoņus drīkstēja arī apglabāt augustīniešu kapos ziemeļu pusē no baz-
nīcas. ne reti augustīnieši bieži sprediķoja arī citās pilsētas baznīcās. kopumā 
klosterim erfurtē un tās apkārtnē bija labi ienākumi.

savu īpašo nozīmi erfurtes klosteris ieguva galvenokārt savu studiju dēļ. 
tā skolotāji ne reti bija arī ordeņa provinču vadītāji, kā, piemēram, heinrihs 



frīmārs vecākais (miris 1340) vai jordāns fon saksens (miris 1380?), kurš vāca 
ordeņa garīgo mantojumu. Lutera laikā vēl daudzi atcerējās johanu cahāriju, 
kurš it kā konstances koncilā esot uzvarējis husu. taču pat Proless un štaupics 
kritiski attiecās pret cahārija metodēm224. Viņa kaps ir saglabājies kora da-
ļas galvenā altāra priekšā. Pazīstamākie sprediķotāji bija johans Bauers fon 
dorstens (miris 1481) un viņa skolnieks johans fon Palcs (johann von Paltz), 
kura sprediķus īsu laiku klosterī izdevās dzirdēt arī Luteram. erfurtes kloste-
rim bija raksturīga intensīva garīgā dzīve un interese par teoloģiju.

1488. gadā klosterī bija 67 iemītnieku. nesen pēc kāda 1508. gada atlaidu do-
kumenta ir kļuvis zināms arī visu pārējo mūku skaits un vārdi, kuri Lutera lai-
kā dzīvoja klosterī225. tie bija 52 mūki. dokumenta sakārtojums sniedz nelielu 
ieskatu klostera ģimenes veidojumā. Priors bija Vinands fon dīdenhofens (no 
Lotringenes). Viņš pildīja šo amatu kopš 1505. gada 22. augusta un bija Lutera 
priors pirmajos klostera gados. Priors bija jāgodina un viņam kā tēvam bija bi-
jībā jāklausa. Viņš bija viens no Lutera bikts tēviem, kurš acīmredzot pieņēma 
arī Lutera pirmo ģenerālgrēksūdzi. tuvāk par viņu nekas nav zināms. šķiet, ka 
viņam ir piemitis zināms veselīga prāta skaidrums. Viņš reiz esot piezīmējis 
par jauno mūku dievbijīgajiem pārspīlējumiem ka tie gribot trāpīt divpadsmit 
ķegļiem, kaut gan tur esot tikai deviņi226. Pēc priora tālāk dokumentā tiek mi-
nēti ordeņa studiju skolotāji: johans natins, kurš bija teoloģijas profesors un 
ordeņa studiju vadītājs, kā arī lektori Leonhards hoitlebs (Leonhard heutleb), 
viens no Lutera skolotājiem, georgs Līzers (georg Lyser), Lutera studiju biedrs, 
ar kuru Luters arī vēlāk uzturēja kontaktus garīgā padomdošanā, un sestajā 
vietā – pats Luters, kurš jau 1508. gadā bija iecelts par lektoru filozofijā. otrais 
priors bija nikolajs fabri, vēlākais reformācijas piekritējs. Pēc „autoritātēm” 
iestāšanās vecuma kārtībā tālāk seko mūki – priesteri; kā otrais no viņiem ir 
minēts johans greffenšteins, Lutera noviciāta vadītājs, kurš tolaik jau bija vecs 
vīrs. Pirmie seši tēvi skaitījās senjori, tālākie divpadsmi atradās klosterī jau 
vairāk nekā 15 gadu. septiņi tēvi vēl nebija īpaši priviliģēti. Pie tiem piederēja 
arī johans Langs, kurš iestājās klosterī gandrīz vienlaicīgi ar Luteru. deviņi 
kleriķi, kas vēl nebija priesteri, droši vien uzturējās erfurtes klosterī tikai studi-
ju dēļ. Vienpadsmit brāļi bija laju mūki. daži no tā laika klostera iedzīvotājiem 
kļuva vēlāk par reformācijas piekritējiem, bet daudzi palika klosterī un ieņēma 
tur dažādus amatus.

3. Uzņemšana klosterī, noviciāts un ordeņa brāļa zvērests

noviča uzņemšanas procedūra klosterī bija precīzi konstitūcijās noteikta227. 
kad Luters 1505. gada 17. jūlijā pienāca pie klostera mūra vārtiem klostera 
mūra dienvidu pusē, vārtsargs viņu kā viesi draudzīgi uzņēma un tūdaļ pie-



teica prioram. Priors ar jaunatnākušo vispirms devās uz baznīcu lūgt dievu. 
Pēc tam viņam tika ierādīta vieta viesu mājā, jo klosteris vispirms gribēja tikt 
skaidrībā par kandidāta personu un viņa lēmuma nopietnību. tam kalpoja arī 
ģenerālgrēksūdze pie priora, kurai bija jāsniedz pārskats par visu iepriekšējo 
dzīvi. cik ilgs bija šis pirmais pārbaudījuma laiks, nav zināms. domājams, ka 
tās bija dažas nedēļas. Vēlāk Luters reiz izteicās, ka viņš esot kļuvis par mūku 
1505. gada beigās228. šajās pirmajās nedēļās Luters būs paziņojis par savu iestā-
šanos klosterī arī saviem vecākiem. šī ziņa smagi satrieca viņa vecākus. tēvs 
kļuva „gandrīz vai traks”. Viņš uzrakstīja dēlam niknu vēstuli un „jūs” vietā, 
ko viņš lietoja uzrunājot maģistru, uzrunāja Mārtiņu atkal ar „tu”. Vienlaicīgi 
viņš atteica savu tēva labvēlību. nedaudz vēlāk tēvs tomēr negribot deva savu 
piekrišanu. Paziņas un radinieki bija palīdzējuši kā starpnieki. sava loma bija 
arī divu Lutera brāļu nāvei mēra laikā, kā arī ziņai, ka arī Mārtiņš esot nomiris. 
tēvs tika pierunāts dot savu piekrišanu kā sava veida upuri229, lai gan priekš ie-
stāšanās klosterī tēva piekrišana nebija obligāta. droši vien tūdaļ pēc iestāšanās 
klosterī vai iesākot noviciātu Luters sāka turpināt savas Bībeles studijas.

noviča uzņemšana, kas tika apzīmēta kā „lūgums pēc žēlsirdības”, norisi-
nājās šādi: Luters tika vests konventa priekšā, kas bija sapulcējies kapitula zālē. 
Priors sēdēja uz altāra pakāpieniem. kandidātam bija viņa priekšā jānometas 
zemē un viņam tika prasīts, pēc kā viņš tiecas. „Pēc dieva un jūsu žēlsirdī-
bas”! tad priors lika viņam piecelties un izjautāja viņu, vai viņš nav precēts 
vai kā citādi saistīts un vai nav slims ar kādu slepenu slimību. Priors kandidā-
tam norādīja uz ordeņa dzīves stingrību: atteikšanos no paša gribas, vienkāršo 
barību, apģērba raupjumu, nakts dežūrām, dienas darbu, miesas mocīšanu, 
nabadzības un ubagošanas negodu, pagurumu gavēņa laikā, klauzūras apni-
cību. tas bija domāts nopietni, nevis iztēlošana drūmās krāsās. ja kandidāts 
atbildēja, ka ir ar mieru visu to ievērot, cik to ļauj cilvēciskā vājība, viņš tika 
uzņemts uz pārbaudes gadu: „dievs, kas jūsos ir labo darbu uzsācis, to arī 
pabeigs.” konvents dziedāja dziesmu „Lielais tēvs augustīns”, kas to slavinā-
ja kā aizlūdzēju, rakstu skaidrotāju, mūku un klēriķi un bija kaut kas līdzīgs 
ordeņa himnai230. jau pirms tam kandidātam tika apgriezti mati tā, ka palika 
tikai šaurs matu vaiņags. tagd novicis novilka savu laicīgo tērpu un uzvilka 
vēl neiesvētīto ordeņa tērpu. Priors viņam novēlēja: „Lai tas kungs tevi ietērpj 
jaunajā cilvēkā, kas ir radīts pēc dieva līdzības taisnībā un patiesības svētumā.” 
novicis atbildēja ar lūgumu: „kungs, dari savu kalpu svētu”. tad sekoja lūgša-
na par dieva palīdzību un svētību novicim, kurš ir novērsies no pasaules, par 
viņa lēmuma noturību, par viņa dzīvi klostera kopībā, par kristus apžēlošanu 
un apsolīto mantu sasniegšanu. šeit vienlaicīgi izpaudās gan mūka pazemība, 
gan pašapziņa. koris dziedāja „nāc, svētais gars”. tālāk sekoja procesija uz 
baznīcu ar prioru un novici noslēgumā. novicis nometās zemē krusta formā 



galvenā altāra priekšā, tam sekoja lūgšana par svēto garu, svētā augustīna 
aizlūgumiem un Marijas aizstāvību, – „lai mēs ar viņu palīdzību paceltos no 
mūsu netaisnības”. tad priors un viss konvents deva novicim miera skūpstu. 
tika norādīts, ka nevis tas kļūst svēts, kurš sāk, bet tas, kurš pastāv līdz bei-
gām. noslēgumā priors nodeva novici noviču meistaram, kuram novicis bija 
jāvada uz dieva ceļa. tomēr novicis vēl nebija saistīts. Viņš varēja jebkurā laikā 
aiziet no klostera. Viss, ko novicis bija paņēmis līdz, tika rūpīgi pierakstīts, lai 
viņam to varētu atdot izstāšanās gadījumā. no otras puses, arī konvents varēja 
atlaist tādu novici, kurš necienīgi dzīvoja, bija augstprātīgs, kašķīgs un izraisīja 
nemieru. kopumā noviciāts ilga vienu gadu un vienu dienu.

Pēc konstitūcijām, noviču meistaram bija jābūt godājamam, uzticamam 
un ordeņa dzīvi zinošam vīram. Viņa galvenais uzdevums bija ievadīt novici 
mūka dzīvē. novicim bija jāmāca ar sajēgu bieži un pazemīgi izsūdzēt grēkus, 
dzīvot šķīstībā un bez īpašuma. novicis bija jāiepazīstina arī ordeņa likumiem, 
kārtību un paradumiem. ordeņa regula un konstitūcijas noviciāta laikā bija 
vairākkārt jālasa. Luters patiešām labi pārzināja augustīniešu ordeņa regulu 
un vēlāk citēja no tās. Viņam arī pašam piederēja dažādi noteikumu un kon-
stitūciju formulējumi. Viņš bija lasījis arī hugo fon sv. Viktora (hugo von st. 
Viktor augustīniešu) regulas komentārus231. Pie noviču lasāmvielas piederēja 
arī saksijas jordāna uzmundrinošā grāmata „Liber vitaspatrum” par ticības 
tēvu dzīvi, kas ar daudzu piemēru palīdzību ievadīja augustīniešu eremītu 
vēsturē un garīgumā. noviču meistara pamācības attiecās arī uz dievkalpoju-
mu, dziedāšanu un zīmēm, ar kurām mūki sazinājās korī un klusēšanas laikā. 
Visu nepieciešamo noviču meistars sagādāja pie priora. Viņam bija arī jāuz-
mana, lai novicis pieceltos uz nakts dievkalpojumiem un nevīžīgie jābrīdina 
ar vārdu, zīmju, lūgumu un nosodījumu palīdzību. dažkārt novicis bija arī 
jāsoda. noviču meistars mācīja paklanīšanos, ceļos un guļus mešanos īstajā 
vietā un laikā, pareizu attieksmi pret konventu un atsevišķiem brāļiem un dā-
vanu pieņemšanu pateicībā. novicim bija jāmācās ievērot viņam ierādīto vietu, 
regulāri un klusējot lūgt dievu un valdīt pār saviem sejas vaibstiem. Viņam 
tika mācīta rūpīga apiešanās ar grāmatām, apģērbu un traukiem. novicim bija 
jākļūst citiem par pazemības paraugu un jāvairās no strīdiem. Viņam visiem 
bija jāklausa, bet īpaši noviču meistaram un, protams, prioram. slepenas lietas 
drīkstēja izsūdzēt tikai noviču meistaram vai prioram. Bez noviču meistara 
atļaujas nedrīkstēja ar citiem runāt, kas tomēr nenozīmē, ka Luteram noviciāta 
laikā nebūtu bijuši nekādi cilvēciski kontakti. noviči drīkstēja piedalīties kon-
ventā tikai tad, ja viņi tika aicināti. nevajadzīgas disputācijas par ordeņa no-
teikumiem un kostitūcijām bija no paša sākuma aizliegtas. noviči nedrīkstēja 
būt kopā ar viesiem un slimiem. dzert drīkstēja tikai sēdot un ar abām rokām 
turot trauku. Bija jāatsakās no citu tiesāšanas. Viss ļaunais bija jāskaidro ar 



labu. ejot nedrīkstēja iztaisnot kaklu, galvai bija jābūt nodurtai un acīm – vēr-
stām uz zemi. Procesijās bija jāievēro līdzgājējs. ne par vienu viņa prombūtnē 
nedrīkstēja runāt sliktu, ne arī viņu vaigu vaigā slavēt un nevienam nedrīkstēja 
darīt pāri. netaisnību bija pacietīgi jāpanes. Vēstules un dāvanas bez atļaujas 
nedrīkstēja ne sūtīt, ne saņemt. Bija jācieš nabadzību, jābēg no izpriecām un 
jālauž sava griba. stingri bija noteikts, ka dedzīgi ir jālasa, jāklausās un jāap-
gūst svētie raksti. nekāda cita lasāmviela nebija noteikta. nedrīkstēja stāstīt 
un lielīties ar savu radniecību un tās bagātību. tik daudzveidīgi un savā secībā 
gandrīz juceklīgi bija noviču audzināšanas noteikumi. Viņiem bija pilnīgi jāiz-
maina visa ikdienas un garīgā dzīve. Viņus disciplinēja daudzi noteikumi, kas 
attiecās ne tikai uz ārīgām lietām, – to mērķis bija panākt visa cilvēka dievbijīgu 
un pazemīgu stāju. šeit nebija runa par personības attīstīšanu, bet gan par tās 
veidošanu pēc stingra mūku ideāla. Vēlāk Luters uzskatīja šo pārbaudes gadu 
par nepareizu, jo tas, pēc viņa domām, galvenokārt pārbaudīja, vai novicis var 
dzīvot šķīsti, bet to viena gada laikā nevarot konstatēt232.

Par savu noviču meistaru johannu greffenšteinu Luters vienmēr runāja 
ar vislielāko cieņu. Viņš viņu apzīmēja kā izglītotu un dievbijīgu vai smalku, 
vecu, ļoti labu vīru, kurš zem mūka apģērba esot bijis patiess kristietis. Luters 
atceras viņa norādījumu, ka ar sievietēm ir jārunā īsi un maz. šķiet, ka starp 
viņiem ir bijušas labas attiecības. reiz noviču meistars atnesa Luteram viņa 
paša ar roku norakstītu atanāzija kristoloģisku traktātu, lai gan šāda lasām-
viela novičiem nebija paredzēta. dažkārt greffenšteins Lutera klātbūtnē iztei-
ca arī brīvākus teoloģiskus spriedumus. tā, pēc viņa domām, jans huss bija 
sodīts nepareizi, viņa vaina nebija pierādīta. no greffenšteina Luters mācījās, 
ka grēksūdzēs mēdz būt sarežģīti gadījumi, kurus nevar atrisināt ar gudrību, 
tiesībām vai prātu, – tos ir jāuztic dievišķajai labvēlībai. arī Luters vēlāk kā 
biktstēvs rīkojās augstsirdīgi. Pie šīs kategorijas pieder viņa pretrunīgi vērtē-
tais padoms landgrāfa fīlipa fon hessena dubultlaulības gadījumā. droši vien 
arī pats Luters ar savām „perfektajām” grēksūdzēm, kas iezīmēja jaunā mūka 
problēmas, sagādāja savam noviču meistaram un biktstēvam daudz pūļu. 
greffenšteins, no vienas puses viņam to aizliedza. no otras puses, viņš Luteru 
grēksūdzē mierināja, norādīdams, ka ir jācer uz kristu, lai novirzītu Luteru 
no viņa koncentrēšanās uz savu nepietiekamību233. Luters kā novicis atradās 
labās rokās. tas, ka drīz vien viņam visa mūka eksistence kļuva problemātiska, 
nenotika greffenšteina vainas dēļ, – tā cēlonis bija visa monasticisma reliģiskā 
dzīves forma. taču ārīgi nopietnais novicis Luters nekādas bažas neizraisīja.

Pārbaudes gadam beidzoties, noviču meistaram bija jāziņo prioram par no-
viča dzīves veidu noviciāta laikā. Pēc tam notika galīgā uzņemšana ordenī ar 
zvēresta došanu. noviča meistars veda novici viņa noviča tērpā atkal kapitula 
zālē konventa priekšā un viņam bija jāmetas ceļos uz altāra kāpnēm sēdošā 



priora priekšā. tad priors paziņoja, ka pārbaudes gads, kurā viņš iepazinās ar 
klostera dzīvi, ir beidzies, un tagad viņam ir jāizšķiras, vai izstāties no mūku 
kopienas, vai uz visiem laikiem atsacīties no pasaules, veltīt sevi dievam un 
ordenim un nest mūka paklausības jūgu. Luteram bija skaidrs, ka viņa lēmums 
nav atsaucams: viņš uzskatīja sevi par pasaulei mirušu un domāja, ka nekad 
vairs neatstās klosteri234. tad sekoja lūgšana par ordeņa zvēresta devēju, kurš 
turpmāk nēsās ordeņa tērpu kā zīmi par atteikšanos no pasaules, un viņš tika 
svētīts kopā ar priora priekšā noliktajām jaunajām drēbēm. kamēr brāļi dzie-
dāja himnu „Lielais tēvs augustīns”, priors novilka Luteram noviča tērpu un 
uzvilka viņam mūka tērpu. tā bija vienlaicīgi simboliska rīcība – vecā cilvēka 
noģērbšana un jaunā cilvēka apģērbšana. tajā varēja saskatīt paralēles ar kristī-
bu. tad sekoja zvēresta došana. Mūki dziedāja „nāc, svētais gars”. novicis no-
metās ceļos sēdošā priora priekšā, uz kura ceļiem gulēja atvērta ordeņa likumu 
grāmata. uz tās jaunais brālis zvērēja, ka dzīvos paklausībā dievam, Marijai 
un prioram kā ordeņa reprezentantam, nabadzībā un šķīstībā, atbilstoši ordeņa 
regulai. Pēc tam viņš saņēma degošu sveci un par viņu no jauna tika lūgts. tad 
sekoja procesija uz baznīcu. tur zvērestu devušais nometās ceļos altāra priekšā 
un viņam bija trīsreiz jālūdz: „uzņem mani, kungs, pēc tava apsolījuma, un es 
dzīvošu”, bet koris atbildēja: „un tu piepildīsi manas cerības”. tad priors lūdza 
Marijas un augustīna palīdzību, lai jaunais ordeņa brālis Pastarajā tiesā varētu 
stāvēt pie dieva labās rokas un priecāties, ka viņš piepildījis visu to, ko zvērestā 
solījis. Vēl tika lūgts pēc svētā gara, lai viņš pēc mūka dzīves kalpošanas sa-
ņemtu mūzīgo algu, lai viņš pieņemtu kristu kā savu vienīgo ganu, noturība 
zvēresta piepildīšanā un izturība līdz galējai uzvarai. Luters vēlāk kritizēja šo 
mūžīgās dzīves apsolījumu235. Pēc lūgšanas priors piecēla jauno brāli un deva 
viņam miera skūpstu. to pašu darīja arī pārējie mūki. kopš šī brīža jaunais 
brālis ieņēma viņam ierādīto vietu korī. Viņš tika vēl vienu reizi brīdināts ievē-
rot solīto paklausību, nabadzību, šķīstību un mūka tikumus. dažkārt jaunais 
mūks pie zvēresta došanas saņēma arī jaunu vārdu. taču Lutera gadījumā tā 
nenotika236. jaunajam mūkam vēl nebija visas tiesības konventā. Pirmajos pie-
cos gados viņam nebija vēlēšanas tiesību, un trīs gadus viņš nedrīkstēja ieņemt 
nekādus amatus klosterī. zināmu laiku kāds vecāks mūks, kuram arī bija jā-
klausa, bija atbildīgs par jaunāko brāli.

Pēc zvēresta došanas Luters bija pacilātā garastāvoklī. Priors, biktstēvs un 
konvents apsveica viņu, ka viņš tagad esot kā nevainīgs bērns pēc kristības. 
tika uzskatīts, ka zvērests ir viņu iecēlis sākotnējā žēlastības stāvoklī. Viņš 
bija mierā ar dievu un ar sevi. sasniegtais stāvoklis, protams, bija labīls. to 
varēja pazaudēt, darot jaunus grēkus, un Luteru tas uztrauca. ar zvēresta do-
šanu Luters bija šķīstījis savas attiecības ar dievu. Viņš bija dievam upurējis 
ne tikai savu labo darbu augļus, bet visu koku, sevi pašu, un domāja, ka līdz 



ar to ir piepildījis dieva pavēli. taču izrādījās, ka šī jaunā stāvokļa saglabāšana 
līdz svētlaimības sasniegšanai prasa jaunus sniegumus. jūtīga sirdsapziņa šeit 
nonāca jaunu darbu atkarībā. šādu iespēju, protams, netrūka. kā jauns mūks 
Luters reiz piedalījās sarunā par šo problēmu franciskāņu klosterī arnštatē. 
tur tika teikts, ka ar apņemšanās kļūt par mūku atjaunošanu var atjaunot kris-
tības žēlastību un nevainību. to mēs labprāt klausījāmies: „Mēs, jaunie mūki, 
sēdējām, ieplētuši muti un nāsis, čāpstinājām labsajūtā par šādu bērnisķīgu 
runāšanu par svēto mūku dzīvi.” Bet šis pašapliecinājums bija tikai lietas viena 
puse. okams apgalvoja, ka cilvēks esot spējīgs uz labiem darbiem, bet citi, kā, 
piemēram, gersons, uzskatīja, ka tam ir nepieciešama žēlastība. Mūkus maldi-
nāja bieži citētais izteiciens no sal. Māc. 9, 1: „cilvēks nezina, vai viņš piedzīvos 
(dieva) mīlestību vai naidu”. tas daudzos izraisīja šaubas un pat izmisumu237. 
šai neskaidrībai droši vien bija pamatā kāda gudra, sena pedagoģiska mācība, 
kas motivēja uz lielāku atdevi. taču Lutera gadījumā tā noveda pie briesmīga 
konflikta un milzīgas krīzes viņa klostera dzīves laikā.

4. Mūka dzīve

tālāk pievērsīsimies Lutera mūka dzīvei, kā to prasīja ordeņa noteikumi 
un kā to pieredzēja pats Luters. Viņa ziņojumi par to ir lielākoties no vēlāka 
laika un tāpēc ļoti partijiski. tomēr no tiem varam iegūt ticamu priekšstatu, jo 
to bieži pamato izteicieni no klostera laika. šeit mūs interesē vispirms pirmie 
klostera gadi erfurtē. ja to prasa savstarpējā saistība, tiek ņemti vērā arī iztei-
cieni no Vitenbergas laika.

augustīniešu eremīta apģērbs bija stingri noteikts238. no lina drīkstēja būt 
tikai apakšbikses, visi pārējie apģērba gabali bija no vilnas. tika nēsāts balts 
krekls, baltas zeķes, viena īsa un gara balta tunika, melna ādas josta, skapu-
lārs (skapulier), kas sastāvēja no diviem, krustveidā nēsātiem baltiem lakata 
gabaliem, balts, garš apmetnis ar apkakli, bet pāri tam – melns mūka tērps 
ar kapuci un ādas jostu. tas bija īstais ordeņa apģērbs, kas bija jānēsā stundu 
lūgšanās, dievkalpojumos un atklātībā. ceļojumos tam klāt nāca mētelis un 
cepure. Parasti augustīniešu mūks bija melni apģērbts, baltais apmetnis bija 
redzams tikai zem mūka apģērba un pie apkakles. ziemā bija atļauts kažoks 
no mājas dzīvniekiem, kas bija jānēsā ar iekšpusi uz āru. kapuce un skapulārs 
netika noņemts arī guļot. ziemā mūki saņēma īpašas nakts čības. Bez skapu-
lāra nedrīkstēja no celles iziet. šo noteikumu pārkāpums tika uzskatīts par 
grēku239. Luters domāja, ka viņš savā mūka apmetnī patīk dievam un nešķīrās 
no tā līdz 1523. gadam240. daži mūki mocīja sevi ar īpaši rupju apģērbu. tika 
uzskatīts, ka dievam patīk arī salšana ziemā. tāpēc parasti klosterī bija tikai 
viena apsildāma telpa. Luters daudzkārt saka, ka viņš dievkalpojumā mūka 



apģērbā ir gandrīz nosalis241. gultas veļa sastāvēja no diviem vilnas lakatiem, 
viena spilvena un vienas segas.

klostera dzīves centrālais elements bija stundu lūgšanas. tās sākās nakts 
vidū ar matutīnu. kad atskanēja zvans, mūkam vajadzēja celties augšā, kār-
tīgi apģērbties, pārmest krustu ar svētīto ūdeni, dziļi un godbijīgi nomesties 
ceļos altāra priekšā un tad ieņemt savu vietu. šādā veidā vienmēr bija jāienāk 
baznīcā. Matutīna sākās ar mariāniskiem priekšlasījumiem un lūgšanām, kam 
sekoja pati matutīna. Pl. 6 bija prīma (die Prim), pl. 9 – terca un pl. 12 – seksta. 
no rīta notika arī konventa mesa. Pēc pusdienām bija viena klusā stunda, pēc 
tam sekoja nona (die Non) un vespere. dienu pēc vakarēšanas noslēdza kom-
plēts (die Complet). Pēc tam klosterī iestājās klusums. katras stundu lūgšanas 
noslēgumā uz ceļiem bija jāskaita Salve Regina un ave Maria. reformētie au-
gustīniešu eremīti pievērsa lielu nozīmi tam, lai dievkalpojumi tiktu precīzi 
noturēti. stundu lūgšanu dziedāšana un skaitīšana bija katra mūka pienākums. 
tikai teologiem bija atļauts daļu no stundu lūgšanām skaitīt klusībā pie sevis. 
Luters varēja Vitenbergā baudīt šo priekšrocību.

Luters uztvēra klostera dievkalpojumus ārkārtīgi nopietni. tā bija pati 
augstākā lieta. tāpat kā visa klostera dzīve, stundu lūgšanas tika uzskatītas 
par ceļu uz pestīšanu. Mesas, stundu lūgšanas un rožukroņi kalpoja tam, lai 
izpirktu grēkus, izlīgtu ar dievu un kļūtu svēts. stundu lūgšanu nepildīšana 
tika uzskatīta par smagu grēku242. Lūgšanas bija jāskaita pareizi. šeit bija iz-
šķiramas trīs pakāpes: vienkārša, neizprasta skaitīšana pēc baznīcas pavēles, 
formāla vārdu jēgas aplūkošana un sirds lūgšana, kas atbilda patiesai dievbi-
jībai un garīgajam mērķim un bija lūgšanas patiesā substance un kvalitāte. 
Luters apgalvoja, ka lūgšanas tika tikai skaitītas, bez saprašanas un gara, – tie 
bija tikai ārīgie darbi243. jau 1516. gadā viņš kritizēja vienaldzīgi murminātās 
stundu lūgšanas, bet vēlāk pazīmēja to par tukšu, izklaidīgu pļāpāšanu. Luters 
zināja psalmu lūgšanas no galvas un tomēr vēlāk domāja, ka viņš nelūdz pareizi 
ne psalmus, ne tēvreizi, proti, no visas sirds244. šie nopietna mūka dīvainie 
apgalvojumi kļūst saprotami pēc citiem viņa izteikumiem. Luteram viņa lūgša-
nās pietrūka sirds pārliecība, mierinošais āmen. Viņš runā par nemierīgu lūg-
šanu („Flattergebet”). Lūgšanām bija darba raksturs. kurš gan varēja pateikt, 
vai lūgšana ir izdarīta pareizi un nesusi izlīdzināšanos ar dusmīgo dievu?245 
jūtīga sirdsapziņa varēja šeit nepārtraukti mocīties neziņā un lūgšana kļuva par 
mocībām. hugo fon svētais Viktors rakstīja, ka par katras zilbes neievērošanu 
kora lūgšanā būs jānorēķinās Pastarā tiesā. tas bija domāts pedagoģiski. taču 
tādam cilvēkam kā Luters tas skanēja šausmīgi246, jo viņš zināja, ka stundu 
dziedāšana ir jāņem nopietni. Lutera priors, šķiet, tas būs bijis Venceslavs Links 
(Wenzeslaus Linck), atkārtoja stundu lūgšanas, ja viņam likās, ka ir kaut ko 
izlaidis. reiz, 1515. gada 9. septembrī, Luters vairāku doktora promociju dēļ 



Vitenbergā nebija atnācis uz stundu lūgšanu. naktī bija negaiss. Luteram bija 
bail no dieva soda par savu nolaidību, viņš piecēlās un noskaitīja lūgšanas247. 
tāpat kā citiem universitātes pasniedzējiem Luteram ne vienmēr atlika laiks 
stundu lūgšanām. Lūgšanas pienākumi krājās, un tie bija jānolīdzina. Viens no 
Lutera klostera biedriem tāpēc gadiem ilgi skaitīja dubultas stundu lūgšanas. 
Luters neizvēlējās tādu veidu, ka lika to kādam pret samaksu darīt viņa vietā, 
kā to darīja viens no erfurtes teologiem. Luters nedēļas nogalē ieslēdzās, ga-
vēja un atguva nokavētās lūgšanas. kad viņa rakstveida diskusijas ar pāvestu 
dēļ sāka arvien vairāk paņemt laiku, iekavētās lūgšanas sakrājās tik daudz, ka 
kļuva arvien bezcerīgāk tās „atstrādāt”. 1520. gadā viņš ar savām lūgšanām bija 
iekavējis ne vairs nedēļas, bet ceturtdaļgadu. Beidzamā Lutera piepūle atgūt 
iekavētās lūgšanas beidzās ar smagu spēku izsīkumu, bezmiegu un redzes trau-
cējumiem. Pēc tam viņš atteicās no stundu lūgšanām248. no šī spiediena viņš nu 
bija atbrīvojies, taču ne no sava mūka apzinīguma, un vēl ilgi turējās pie mūka 
dzīves formām. Lutera grūtības radās no tā, ka viņš uzstādīja sev un savām 
lūgšanām pārāk augstas prasības. Viņš ļoti nopietni uztvēra to, kas no viņa 
prasīts, taču šī nopietnība neļāva arī paļauties uz paša sniegumu.

Pēc matutīnas mūki procesijā devās uz kapitula zāli uz sapulci249. Lektors 
paziņoja tās dienas svētos un mocekļus. Pēc tam pēc brevīra tika nolasīta vie-
na nodaļa no Bībeles. tad tika pieminēti mirušie ordeņa locekļi un labdari. 
Piektdienās šo sanākšanu noslēdza vainas atzīšanas daļa. Visi nometās uz grī-
das. Priors jautāja: „ko jūs sakāt?” Brāļi atbildēja: „Mana vaina”. tad, sākot no 
vecākā, katrs atzina savus klostera kārtības parkāpumus. Varēja „proklamēt” 
arī citu brāļu pārkāpumus. to iesāka ar frāzi: „Vai brālis n. n. nevarētu atcerē-
ties...” tā uzrunātais varēja sevi aizstāvēt, taču bez strīdēšanās. Priors noteica 
pēc konstitūcijām sodu. tika izšķirta viegla, smaga, smagāka un pavisam sma-
ga vaina. Viegla vaina bija nokavēšanās uz kori vai ēšanu, slikta lasīšana un 
dziedāšana, ja vainīgais uzreiz pazemojās un sita sev pa krūtīm, vieglprātīga 
uzvešanās, kā, piemēram, acu klejošana, nemierīga izturēšanās baznīcā, klos-
terī vai cellē, neierašanās uz lasīšanu, dziedāšanu vai lekciju, smiešanās vai citu 
pavedināšana uz to, gulēšana korī, nevērīga izturēšanās pret altāra un litur-
ģisko tērpu, grāmatas nenolikšana vietā, priekšmetu sasišana vai samaitāšana, 
ēdiena izbārstīšana, sevis nesvētīšana, vaina pie cita brāļa kļūdas, atriebība par 
„proklamāciju”, lādēšanās, nevērīga izturēšanās pret savu amatu, kurnēšana 
par ēdienu un apģērbu, klusēšanas pārtraukšana korī, guļamzālē, krustejā un 
ēdamzālē. kā sods par šādu pārkāpumu bija jālūdz viens vai vairāki psalmi. 
strīdēšanās, meli, naida sēšana, ļauna aprunāšana, runāšana ar kādu sievie-
ti un gavēņa pārtraukšana tika uzskatīta par smagu grēku, kas tika sodīta ar 
trim gavēņa dienām, guļot uz zemes, un psalmu skaitīšanu. smagākos grēkus 
un vissmagākos grēkus kā, piemēram, stūrgalvīgu sacelšanos, nocietināšanos, 



nāves grēku, apslēptu īpašumu u. c. mēs šeit neaplūkosim. Vainu katalogs rāda, 
ka visa klostera dzīve bija viens vienīgs likumu tīkls, kuru pārkāpšana varēja 
izraisīt nepārtrauktus sirdsapziņas pārmetumus. Luters daudzkārt min stundu 
lūgšanu vai liturģiskos pārkāpumus. Pēc viņa vēlākām domām, par grēku tika 
nosaukts tas, kas nekāds grēks nebija, kā, piemēram, klusuma pārtraukšana, 
acu klejošana, dzeršana nepareizā pozā. Viņš uzskatīja šos noteikumus, kuru 
pārkāpšana draudēja ar pazudināšanu, par tirāniju. Pat lapu dārzā nedrīkstēja 
noplūkt bez atļaujas. šeit nebija taisnīguma un kristīgās brīvības pār Bauslību. 
taču, dzirdot šos vēlākos Lutera spriedumus, nav jādomā, ka viņš būtu bijis 
nolaidīgs un stūrgalvīgs mūks. sava apzinīguma dēļ Luters pārāk spēcīgi iz-
juta šīs sistēmas bauslīgumu. 1513. gadā viņš reiz runā par nolaidības grēkiem 
(Unterlassungssünden), kurus mēs, kaut arī darām labus darbus, nevaram pa-
manīt, lai gan gribam mīlēt dievu no visa spēka un visas sirds. tas notiek reti 
vai nekad. „ak, kaut mēs ar lielāku sirds un spēku daļu darītu to, kas mums ir 
jādara.”250

abas ēdamreizes, agrā ēdienreize ap pusdienas laiku un vakara ēšana, no-
tika ēdamzālē. Mūkiem bija jānomazgā rokas un jāsapulcējas pie ēdamzāles. 
Priors deva zīmi, ka ir atļauts ienākt. Pie galda tika lasīts priekšā. Pārējiem bija 
jāklusē. augustīna regulā par ēšanu bija teikts: „savaldiet savu miesu ar attu-
rību ēšanā un dzeršanā, cik tālu to ļauj veselība.” katru piektdienu un pirms 
lieliem svētkiem tika gavēts. īpašos gavēņa laikos no visu svēto dienas līdz 
ziemassvētkiem un no ciešanu laika sākuma līdz Lieldienām bija jāgavē arī 
trešdienā un sestdienā. gavēņa dienās bija jāatturas ne tikai no gaļas, – vaka-
ra ēdienreizi aizvietoja tā saucamais „atspirdzinājums, kurā bija alus un vīns 
ar piparkūkām un sālsmaizi. Pēc Lutera vārdiem, arī gavēņa laikā galds bija 
labi klāts. taču viņš stāsta arī par ļoti stingra gavēņa pielietojumu251. intensīvi, 
līdz veselības apdraudējumam, gavēja tie, kam bija sirdsapziņas kārdinājumi. 
Luters daudzkārt trīs gavēņa dienu laikā neieņēma ne piliena ūdens, ne maizes 
kumosu. šādā veidā tika upurēts ne tikai īpašums, bet arī miesa. Luters bija 
tā pieradis pie gavēšanas, ka arī vēlāk viņam bija grūti piektdienās ēst gaļu. 
Luteram gavēšanas laiks bija mīļāks nekā svētku dienas, jo tad viņš varēja veikt 
vairāk dievbijības darbus. ar gavēni viņš gribēja nevis savaldt miesu, bet izda-
rīt dievbijīgu darbu, ar ko viņš cerēja izpelnīties nopelnus dieva priekšā, dzēst 
grēkus un iegūt žēlastību debesīs. tas bija paša sasniegums, kas, pēc Lutera 
vēlākiem uzskatiem, gribēja konkurēt ar kristus pestīšanas darbu252.

daudziem klosterī sagādāja problēmas viņu seksualitāte. Luters neizjuta 
daudz seksuālas dziņas, dažkārt viņam bija pollūcija. ar sievietēm viņam bija 
maz saskares. erfurtē viņam nenācās ne reizi pieņemt grēksūdzi no sievietes un 
Vitenbergā – tikai trīs reizes. Viņš tātad varēja lepoties ar savu šķīstības dāva-
nu. taču stingrā sevis izmeklēšana atklāja, ka arī viņš ir pilns „ļaunu domu un 



sapņu” un „ļaunas iekāres”253. taču nav nekādas norādes, ka viņš kā mūks tās 
dēļ būtu cietis neveiksmi.

Mūku dzīves priekšraksti prasīja arī stingru sevis izmeklēšanu. cilvēks 
tika uzskatīts par grēcinieku un nepilnīgu savos darbos. ar grēku nožēlošanu 
grēksūdzē cilvēkam vajadzēja novērst dieva pazudinošo spriedumu. grēks bija 
grēksūdzē jāatzīst, tur tas tika atlaists un par to bija jāveic gandarīšanas darbi. 
tātad grēksūdze bija paša darba un atbrīvošanas caur piedošanas vārdu sajau-
kums. grēksūdzes mērķis bija atjaunot cilvēka attiecības ar dievu. Mūkiem 
bija vismaz vienu reizi nedēļā jāiet uz grēksūdzi. Bet, tā kā mesas svinēšanas 
priekšnosacījums bija iekšējā šķīstība, bija ieteicams iet uz grēksūdzi biežāk. 
nāves grēki bija jāsūdz prioram. kā biktstēva, tā grēku sūdzētāja pavadonis 
grēksūdzē un sirdsapziņas mierinātājs bija grēksūdzes grāmatas, kā, piemē-
ram, angelo de clavasio „eņģeļa summa”, kas kazuistiski iztirzāja iespējamos 
gadījumus. Luteram tās nekādu palīdzību nesniedza254.

Luters bieži gāja uz grēksūdzi. „reiz es biju grēksūdzē sešas stundas.”255 arī 
vēlāk viņš negribēja privāto grēksūdzi mainīt ne pret kādiem pasaules dārgu-
miem. tai viņš pateicās par mierinājumu un stiprinājumu velna kārdinājumos, 
kurus viņš citādi nespētu pārvarēt256. taču grēksūdze kļuva viņam arī par īpa-
šu grūtību avotu. kā tas bija priekšrakstos paredzēts, Luters, iestājoties klosterī, 
vispirms gāja pie priora uz tā saucamo ģenerālgrēksūdzi, kurā viņš atklāja visu, 
ko bija darījis no pašas jaunības. to pašu viņš vēlreiz atkārtoja erfurtē savam 
„preceptoram”, noviču meistaram, tik pamatīgi, ka bikts tēvs viņu apturēja. 
apmeklējot romu, Luters atkal gāja uz ģenerālgrēksūdzi257. tas šķiet gandrīz 
slimīgi, ka Luters neatstāja mierā pagātni, taču mūki tika vienmēr pamudināti 
atcerēties pagājušos grēkus. tas nonāca līdz ekscesam, jo bija jāatceras pilnīgi 
visus grēkus. „tā bija īsta skriešana, nekad nevarēja pilnīgi izsūdzēt grēkus”. 
tikko atkal ienāca prātā kāds grēks, bija atkal jāskrien pie priestera. „Mēs 
nomocījām biktstēvus.”258 Luters nebija vienīgais, kas tā darīja, – tas atbilda 
klostera dievbijīgajai atmosfērai. Visi mūku teologi augstu vērtēja šādu gata-
vību nožēlot grēkus. Biežajai grēku sūdzēšanai bija dažādi savstarpēji saistīti 
iemesli. grēksūdze pati par sevi tika uzskatīta par nopelnu, taču par tās pilnību 
nekad nebija īstas pārliecības. Līdz ar to nebija īstas drošības arī par grēksūdzē 
pasludināto piedošanu259. grēksūdzei bija jāšķīsta, lai varētu doties uz mesu. 
taču tā neatbrīvoja no šaubām par paša šķīstību un iespējamiem neizstāstī-
tiem grēkiem260. turklāt absolūcijas formula padarīja piedošanu atkarīgu no 
patiesas grēku nožēlas un gandarīšanas. Luters atzīst, ka tā bieži neesot bijusi 
īsta nožēla, jo tajā ticis nožēlots tikai sev nodarītais kaitējums, nevis dieva ap-
bēdināšana. Pestīšanas priekšnosacījums bija patiesa satriektība. no mūkiem 
tika prasīts, lai viņi radītu tādu grēku nožēlu. tā varēja sākties nebeidzama 
sevis izmeklēšana, kas veda nevis pie drošības, bet arvien lielākas nedrošības 



sajūtas. Luteru sāka mākt šaubas: kas zina, vai dievs piedod manus grēkus?261 
te varēja rasties nāves bailes no šķīstītavas uguns un nebeidzams izmisums262, 
kas apdraudēja visu mūka eksistenci. Luters vēlāk atzina šīs nedrošības iemeslu: 
uzsvars tika likts nevis uz grēku piedošanu, bet uz grēka atzīšanu un tā aplū-
košanu263. Viņš guva atvieglojumu, ja grēksūdzē tika izteikti kādi apsolījuma 
vārdi vai biktstēvs pārtrauca ekstrēmo grēksūdzi ar norādi: „dievs liek cerēt 
uz viņa žēlsirdību.” kāds cits biktēvs, kuram Luters stāstīja savus muļķīgos 
grēkus, viņam aizrādīja: „dievs dusmojas nevis uz tevi, bet tu dusmo dievu.”264

Viens no Lutera biktstēviem bija johans fon štaupics. Luters bieži sūdzēja 
viņam savus grēkus – „nevis par sievietēm, bet īstas mezglu problēmas”, kā 
Luters apzīmēja šīs visdziļākās šaubas. taču štaupics viņu nesaprata un tāpēc 
arī nespēja mierināt. tas rāda, kādās grūtībās Luters atradās. reiz, kad Luters 
štaupicam kādā vēstulē sūdzēja savus grēkus, štaupics apstrīdēja, ka tie būtu īsti 
grēki, kā, piemēram, slepkavība, zagšana un laulības pārkāpšana, un apzīmēja 
Lutera grēkus par muļķībām265. Luters patiešām vairāk nespēja atšķirt vieglā-
kus un smagākus grēkus, jo tie visi šķīra no dieva266. Lai kā arī viņš nepūlējās, 
viņš nespēja izkļūt no šīm grūtībām. šis ceļš viņam nedeva nekādu drošību. 
grēksūdzes iespējas šajā sistēmā bija izsmeltas. Luteram uzmācās izmisums vai 
arī viņam vajadzēja meklēt dieva piedošanu citādā veidā. Viņš bija radikālā 
nopietnībā nodevies mūku grēku nožēlas un grēksūdzes dievbijībai un mēģi-
nājis izpildīt tās prasības. Problēmas, kas Luteram no tā radās, nevar izskaidrot 
ar viņa dvēseles slimīgumu vai pārspīlēta radikālisma anomāliju. šeit sabruka 
visa tradicionālā grēku nožēlas un grēksūdzes institūcija. Pie Lutera atklājās 
visas vecās dievbijības koncepcijas vienpusība un nepietiekamība.

no sākuma Luters pilnīgi akceptēja mūku dzīves formu un teorijas, uz ku-
rām tā balstījās, un tās ilgi saglabāja. to, ka viņš tādā veidā pilnīgi nošķīrās no 
pasaules, Luters sākumā nemanīja. Viņš piederēja pie īpaši dedzīgiem mūkiem 
un vervēja arī citus klostera dzīvei, kā, piemēram, uzingenu. Pirmajos klostera 
gados Luters piedzīvoja iekšēju mieru. Bija laiks, kad viņš jutās pilnīgi mierā 
ar sevi un neapzinājās nekādu grēku. kāda 15107. gada vēstule rāda, cik ļoti 
viņš bija piesavinājies mūka pazemību. Pazemīgā kāju mazgāšanas ceremoni-
ja zaļajā ceturtdienā darīja viņu tik lepnu, ka viņš domāja, ka tas ir jāizsūdz 
grēksūdzē267. Vēl 1549. gadā kāds vecs klostera brālis liecināja, ka Luters ir svē-
ti dzīvojis klosterī un precīzi ievērojis tā regulu268. Par to ir arī daudzas paša 
Lutera liecības: Viņš būtu palīdzējis nogādāt uz sārta ķeceri, kurš apstrīd mesu 
un celibātu. ne jau vēdera dēļ, bet dvēseles pestīšanas dēļ viņš bija devis zvēres-
tu un stingri ievērojis ordeņa noteikumus269. Viņš dzīvoja nabadzībā kā šķīsts 
un dievbijīgs mūks, kurš pat nabadzības pavēli uztvēra nopietni un bez priora 
ziņas nebūtu sev ņēmis ne grasi270. Viņš varēja pat apgalvot, ka izcēlās klostera 
dzīves stingrībā starp pārējiem mūkiem, kuri nekādā gadījumā neizrādīja tādu 



dedzību kā viņš. Luters, protams, nebija nekāds slinkais pāters. Viņš esot bijis 
līdz vājprātam iestidzis monasticismā271. Viņš bija pilnīgi sagūstīts tajā ar visu 
prātu un gribu. Viņš domāja, ka viss ir atkarīgs no viņa gribas un darīšanas. 
Viņš gribēja pats sevi kā mūks ziedot dievam tam kungam. „Mēs gribējām 
būt visdievbijīgākie.” ticami skan viņa apgalvojums: „ja reiz kāds mūks ar savu 
piepūli varētu nonākt līdz mērķim, tad es arī būtu starp tiem.”272 šajos svētuma 
apgalvojumos iejaucas arī kāds cits tonis. Luters sevi apzīmē par pārlieku svētu 
mūku un vienlaicīgi par visnedrošāko niedri vējā. Viņš visā nopietnībā gribēja 
būt dievbijīgs un vienlaicīgi arvien vairāk apšaubīja šo dievbijību. Viņa sirds 
neguva mieru. Viņš pūlējās būt bez grēka un nonāca izmisumā273. Viņu māca 
šaubas, vai paša darbi dievam ir patīkami274.

gandrīz visās klostera dzīves jomās – stundu lūgšanās, gavēšanā un grēksū-
dzē – dažu gadu laikā sākās krīze, kas atklāja dievbijīgo darbu robežas; Luters 
nevarēja iegūt viņam svarīgo drošības sajūtu. Viņa sākotnējie nodomi un cerī-
bas nebija piepildāmas. tas parāda, cik šī krīze bija radikāla. Visa viņa dziļākā 
identitāte bija apdraudēta. taču Luters vēl nesaprata, ka ir sasniedzis monas-
tiskās sistēmas iespēju robežas un nedomāja pamest mūka dzīvi. Luters sāka 
meklēt izeju no šī stāvokļa. taču vispirms ir jāaplūko viss šīs krīzes dziļums.

5. Mesa un priesteri

klostera garīgajā dzīvē centrālo vietu ieņēma mesas svinēšana. katru dienu 
notika konventa mesa, kā arī pilsoņiem veltītās mesas, kas bija būtiska mūku 
dievbijīgo pakalpojumu daļa. sešpadsmit reižu gadā bija jāpiedalās komūnijā. 
Luteram pēc noviciāta mesa ieguva vēl lielāku nozīmi: viņa priekšnieki nolēma, 
ka viņam ir jākļūst par priesteri. tas bija pilnīgi saprotami mūkam ar Lutera 
izglītības līmeni, tāpat kā vēlāk viņa teoloģijas studijas. augustīniešu mūku 
lielākā daļa bija priesteri. Viņi bija vajadzīgi tieši mesas pienākumu pildīšanai. 
Priors viens pats nevarēja dot atļauju priestera amatam, – tam bija vajadzīga 
ģenerālvikāra štaupica atļauja. štaupics laikam pirmo reizi par Luteru un viņa 
spektakulāro iestāšanos klosterī no erfurtiešiem bija dzirdējis ordeņa kapitu-
lā Mīlheimā275 1505. gada 28. augustā. 1506. gada 3. aprīlī štaupics uzturējās 
erfurtē276, kad viņš sastapās ar Luteru un deva tam atļauju gatavoties priestera 
amatam. tuvāk nekas par šo pirmo sarunu nav zināms. iespējams, ka jau toreiz 
štaupics uzzināja, ka Luters ļoti interesējas par Bībeli.

tolaik priestera galvenais uzdevums bija svinīga mesas noturēšana. Viņa 
pienākums, protams, bija arī grēksūdzes klausīšanās. ir ziņas par to, ka Luters 
iepazinās arī ar atbilstošajām grēksūdzes grāmatām. taču pats svarīgākais 
tomēr bija mesa. Lai sagatavotos uz to, Luteram bija jāstudē 1499. gadā iz-
nākušais tībingenes teologa un nominālista gabriela Bīla „Mesas kanona 



skaidrojums”. 89 lekcijās Bīls aplūkoja visu mesas liturģiju, sākot ar svētīšanas 
varu (Weihegewalt). tur, kur tas viņam likās nepieciešami, Bīls izsmeļoši un 
saprotami aplūkoja tādas teoloģiskas problēmas kā atlaidas, svēto godināšana, 
kristus klātesamība sakramentā, tēvreize vai arī prakstiskus mesas svinēšanas 
jautājumus. kā tas sholastiskā darbā bija pieņemts, Bīls bagātīgi citēja Bībeli, 
baznīcas tēvus un sholastiķu autoritātes. Lasītājs vienlaicīgi tika informēts 
par visām problēmām. Bīlam bija izdevies iespaidīgā veidā sasaistīt mesas 
teoloģiskos, garīgos un praktiskos jautājumus. Viņam nevarēja pārmest īpašas 
sholastiskas pārgudrības. Luters uzskatīja to par labāko grāmatu par šo priekš-
metu un tās autoritāte viņam bija augstāka par Bībeli. Viņš izsaka par to ap-
brīnojamu piezīmi: „kad es to lasīju, mana sirds asiņoja.”277 šis darbs bija viņu 
sāpīgi aizkustinājis. Bīlam gan nekādā ziņā nevar pārmest rigorismu. Viņš ļoti 
nosvērti iztirzāja ar mesu saistītos dvēseles kopšanas jautājumus un norādīja uz 
to atrisināšanas iespējām. taču Luters atdūrās pie Bīla uz problēmām, kas viņu 
nodarbināja. Mesā kristus bija klātesošs miesā. tātad šeit bija tieša saskars-
me ar Viņu un Viņa svētumu. tā bija kristus pestījošā klātbūtne. te uzmācās 
jautājums, vai cilvēks ir cienīgs ar Viņu satikties. Mesā bija jāsastopas ne tikai 
ar Pestītāju, bet arī ar tiesnesi, kura priekšā trīc visi šīs pasaules radījumi un 
varas. Lai gan tika skaidri pateikts, ka dieva žēlsirdība pārsniedz viņa tiesu, 
Bīls, norādot uz kristus ķēnišķīgo varu, citēja arī Ps. 72: 2: „dievs, piešķir savu 
taisnīgo tiesneša spēju ķēniņam un savu taisnīgumu ķēniņa dēlam”, ko Luters 
aplūkoja savā pirmajā Vitenbergas priekšlasījumā278. dieva un tiesneša klāt-
būtnē uzmācās jautājums, vai visi grēki ir izsūdzēti un vai esi pietiekoši šķīsts, 
lai satiktos ar Viņu. to pašu apgalvoja arī johannesa Mauburna svētbrīžu grā-
mata „Rosetum”. Pirms svētā Vakarēdiena saņemšanas bija sevi jāpārbauda, vai 
esi Viņa cienīgs, un te atkal neviens nevarēja par to būt pilnīgi pārliecināts. Pēc 
nakts pollūcijas mesu nedrīkstēja noturēt, un tas radīja problēmas arī Lutera 
klosterī. svētajā mesas noturēšanas laikā bija ļoti liela uzmanība jāpievērš pre-
cīzai liturģijas norisei vārdos un žestos279.

Laikā no 1506. gada rudeņa līdz 1507. gada pavasarim Luters saņēma no 
erfurtē rezidējošā Maincas bīskapa johana Bonemilha fon Lasphe dažādas 
priesteriskās svētības. to precīzi termiņi nav zināmi. iespējams, ka 1506. gada 
19. septembrī vai decembrī viņš kļuva par subdiakonu, 1507. gada 27. febru-
ārī – par diakonu un 13. aprīlī – tika svaidīts par priesteri. Pēc norunas ar tēvu 
pirmajai jaunā priestera mesai vajadzēja notikt 2. maijā, Cantate svētdienā280. 
Luters bija uz to ielūdzis arī savu garīgo draugu johannesu Braunu, savu kād-
reizējo skolotāju Vīgandu gildenapfu un savu tēvoci konradu hutteru no 
eizenahas. Primica klosterī tika svinēta kā īsti svētki, – jaunais priesteris saņē-
ma arī dāvanas, kam Luters enerģiski pretojās. Pat māte un māsas šajos svētkos 
drīkstēja ienākt klosterī. taču, vai viņas bija to 20 personu vidū, kuras hanss 



Luters atveda sev līdzi un par kurām ziedoja 20 guldeņu, nav zināms. taču 
Lutera brālis, svaiņi, tēva brālis, viņa un tēva draugi gan būs bijuši to vidū281.

Par jaunā priestera izjūtām var kaut ko uzzināt no Lutera ielūguma vēstules 
Braunam. Luters apzīmē sevi par nelaimīgu, necienīgu grēcinieku un putekli, 
kuru lielais un svētais dievs savā labestībā ir pagodinājis kalpošanai šajā aug-
stajā amatā un kurš pateicībā uzņemas pildīt šo viņam uzticēto amatu. Lutera 
mazvērtības apgalvojumi pārspēj tai laikā pieņemtās normas. Viņam bija bail 
no jaunajiem uzdevumiem. Viņu nomāca domas, vai viņš ir pietiekoši cienīgs 
un vai varēs bez kļūdām noturēt mesu282. Viņš acīmredzot par priesterību bija 
tik augstās domās, ka nezināja, kā lai tiek ar to galā. Viņš patiešām izgāzās, 
noturot mesu. tas notika augstās lūgšanas laikā, ar ko sākas mesas kanons, tās 
centrālā daļa. Luteram bija tieši jāuzrunā dievs „vismaigākais tēvs caur jēzu 
kristu, Viņa dēlu” un jāsniedz Viņam, dzīvajam un mūžīgajam dievam, altāra 
dāvanas. Visi priekšraksti sagrīļojās un Luteru pārņēma milzīgas bailes. taču 
ir viennozīmīgi skaidrs, kas šeit notika. Viņam pēkšņi bija jāuzrunā dievs bez 
starpniekiem. kā gan viņš to varēja, kas nebija nekas cits kā grēcinieks, pelni 
un putekļi, sastapties ar dieva majestāti bez kristus kā starpnieka? Viņš gribēja 
skriet prom no altāra un pateica to prioram vai noviču meistaram, kurš asistēja 
jauno priesteri. tas lika Luteram turpināt283. augstās lūgšanas sākumā ir runa 
par kristus starpniecību un dievu kā vismaigāko tēvu. Luteru acīmredzot bai-
les pārņēma tai vietā, kur lūgšanā tiek uzrunāts mūžīgais un dzīvais dievs. 
turklāt jāatceras, ka mesas liturģijas skaidrojumā kristus bija ne tikai starp-
nieks, bet arī tiesnesis. tas, ka kāds priesteris savas pirmās mesas laikā gribēja 
skriet prom no altāra, nemaz nebija tik neparasti. jordans fon saksens, kuru 
Luters pazina, min šādu gadījumu284. Mutians, kurš gadiem ilgi atlika savu pir-
mo mesu, 1513. gadā min līdzīgu gadījumu285. arī turpmāk Luteram bija grūti 
pierast pie liturģijā klātesošā dieva, un šeit sākās viņa visdziļākās problēmas 
ar monastiscismu. Primicas svētku mielasta laikā Mārtiņš meklēja izlīdzinā-
šanos ar tēvu, taču hans Luters palika pie sava un turpināja dēlam pārmest 
nepaklausību vecāku gribai un joprojām apšaubīja Lutera debesu aicinājumu. 
tas, protams, atstāja savu ietekmi uz šaubās un nedrošībā jau tā plosīto Luteru.

Luters ļoti augstu domāja par priestera amatu un viņa galveno uzdevumu, 
mesu, un uztvēra to ļoti nopietni. Viņš apbrīnoja priesteri ornātā, kurš upu-
rēja dzīviem un mirušiem. tas uzskatāmi parādīja, ka priesteris ir starpnieks 
pestīšanā. Par kristu un Viņa apsolījumiem Luters turpretī domāja, ka tie uz 
viņu neattiecas286. kad viņam labi izdevās novadīt mesu, Luters bija pacilātā 
garastāvoklī. Viņš bija nesis dievam upuri287. arī šeit uzticības vietā Luteram 
bija dievbijīgs darbs. Luters bija izvēlējies sev 21 svēto, no kuriem trīs kopā 
ar Mariju viņš katru dienu mesā īpaši piesauca. Viņš nevarēja izlaist nevienu 
mesu, ko viņš ar visu sirdi pielūdza. Luters bija sašutis par frivolo mesas no-



turēšanu romā288. arī vēlāk viņš saglabāja bijību pret mesu289. savā pirmajā 
psalmu priekšlasījumā Luters izceļ, ka mesa ir svarīga lieta un atgādina par 
dieva brīnumdarbiem. Vēlāk viņš atceras himnu no ziemassvētku nakts diev-
kalpojuma, kurā paradoksāli bija runa par Pestītāja svēto vainu. Viņš piebilda: 
„es kaut ko no tā nojautu.”290

tās grūtības, kas iezīmējās Lutera pirmajā mesā, turpinājās. dažkārt viņam 
bija tādas bailes no komūnijas, kristus miesas saņemšanas, ka viņš labāk tās 
vietā būtu gājis desmit jūdzes. Laiku pa laikam viņš nejutās noskaņots uz sa-
kramentu un atlika tā saņemšanu291. Luteram lielas problēmas sagādāja mesas 
svinēšanas priekšnosacījums – šķīstība no grēkiem. Viņam nebija pārliecības 
par piedošanu. iespējamo slikto darbu dēļ radās bailes no tiesājošā kristus. 
Viņš gāja pie altāra ar milzīgām bailēm. dažkārt Luteram, un ne tikai viņam 
vien, gadījās, ka, neskatoties uz grēksūdzi un sagatavojošām lūgšanām, bija 
jāsauc kāds priesteris arī mesas laikā, lai vēlreiz izsūdzētu grēkus. Viņam šķita 
neiespējami pat stundu nodzīvot bez grēksūdzes. arī novadīta mesa nedeva 
drošības sajūtu, bailes no lielā tiesneša turpinājās. Luters daudz ko dotu, lai 
atbrīvotos no šīm bailēm. Viņš labprāt ietu arī pie sakramenta, ja tikai būtu 
tā cienīgs292. šīs problēmas iemesls bija meklējams viduslaiku teoloģijas un 
dievbijības pamatstruktūrā. cilvēkam pašam bija jāsasniedz zināmu svētuma 
pakāpi, lai varētu satikties ar dievu. taču Luters redzēja, ka to nespēj. kad viņš 
1514. gadā uzstāja, ka priesteris nedrīkst tuvoties altārim nekā citādi kā tikai 
apzinātās bēdās nomākts, šeit ieskanējās kaut kas jauns293.

otrs baiļu avots bija prasība, lai mesa tiktu precīzi novadīta. acīmredzot 
bija kāds iemesls, kāpēc tieši erfurtē tas tika tik enerģiski pieprasīts un pieko-
dināts294. arī Luters daudzkārt min priesterus, kas tik stingri neievēroja mesas 
liturģiju, lai gan arī tas tika uzskatīts par grēku, ja trūka daļa no ornāta295. 
izšķiroša nozīme tika piešķirta tam, lai mesas centrālā daļa, kanons, kurā pries-
teris pārvērš elementus kristus miesā un asinīs, kādēļ kanons tika uzskatīts par 
īpaši svētu, tiktu izrunāts precīzi un bez domu novirzīšanās. apstāšanās un 
stostīšanās pie iestādīšanas vārdiem tika uzskatīta par smagu grēku. apzinīgos 
priesteros tas izraisīja bailes un vēl vairāk kļūdas. Luters zināja, ka ne tikai 
viņam, bet pat tādiem lieliem vīriem kā štaupicam un prioram Venceslavam 
Linkam bija grūtības ar mesas novadīšanu. Vēlāk viņš uzzināja, ka šīs grūtības 
bija vēl daudziem citiem296. Pēc atsvabināšanās no šīm bailēm Luters jutās pa-
tiesi brīvs. taču tradicionālajai kārtībai viņš palika uzticīgs apbrīnojami ilgi. 
Vēl 1518. gadā viņš uzskatīja, ka mesas kanons priesterim ir jālūdz klusu, nevis 
skaļi kā apsolījums297.

Mesā būtisks bija arī paša svētums un šķīstība. Luteram drīz vien uzmācās 
šaubas arī par to. Viņš gan domāja, ka ar mesu un citiem dievbijīgiem darbiem 
ir izpildījis tiesājošā kristus prasības, bet, jau novelkot mesas tērpu, Luters 



vairāk nebija drošs, vai tas bija labi vai slikti padarīts, un atkal šaubījās par 
sevi. neraugoties uz visiem nodomiem būt svēts, pēc stundas viņš jutās ļaunāks 
nekā iepriekš. arī mesa nepadarīja sirdsapziņu drošāku. arī štaupics mēģināja 
līdzīgi sasniegt savu svētumu, kamēr saprata, ka tas ir nolemts neveiksmei, un 
atsacījās no tā298.

ieskatu Lutera mesas dievbijībā sniedz viņa izteikumi par eiharistijas svēt-
kiem, kuros tika svinēts altāra sakramentā klātesošais kristus. 1515. gadā 
viņš kā priesteris piedalījās eiharistijas svētku procesijā jaundibinātajā klos-
terī eislēbenē. štaupics nesa monstranci ar hostiju. Luteru pārņēma bailes no 
sakramenta. acīmredzot viņš pēkšņi izjuta tiesājošā kristus klātbūtni, citādi 
viņš nebūtu izbijies. Luters izstāstīja to grēksūdzē štaupicam, kurš viņam īsi 
pateica: „jūsu domas nav kristus domas”, proti, kristus šeit nav klātesošs kā 
tiesnesis, kā to domāja Luters299. šī īsā aina rāda, ka Luters tieši mesā pieredzēja 
kristus svēto klātbūtni. tā tas bija arī vēlāk Vitenbergā. Luters bija sašutis, ka 
eiharistijas vienīgā procesija Vitenbergā, kurā piedalījās arī mūki no cerbstes, 
tika pārtraukta un dalībnieki uzaicināti uz cienastu rātsnamā. „dievs, tas 
kungs”, t. i. Monstrance, tikmēr tika nolikta kambarī. Luters brīnījās, ka dievs 
to pacieta un viņus nesodīja300. Vēlāk viņš asi kritizēja eiharistijas un Marijas 
Bezgrēcīgās ieņemšanas svētkus. apskatei izliktā kristus klātbūtne, kas nebija 
dāvinātā komūnija, pēc Lutera domām, aptumšoja svētā Vakarēdiena iestādī-
šanas jēgu301. ja Lutera pretinieka johana kohleusa (johann cochläus) ziņo-
jums ir patiess, tad kaut kas dīvains ar Luteru ir noticis vēl kādā mesā. Lasot 
evaņģēliju par epileptiskā zēna dziedināšanu (Mk. 9: 14–21), kur jēzus pavēl 
mēmajam un kurlajam garam iziet no zēna, Luters esot iesaucies: „es tas nees-
mu, es tas neesmu”, un nokritis uz grīdas302. kohleusa aizdomas, ka Luters ir 
bijis kāda dēmona apsēsts, mēs šeit tuvāk neaplūkosim. Luters droši vien atkal 
izjuta kristus spēcīgo klātbūtni un gribēja no tās izvairīties.

Luteram bija grūti kritizēt mesu un tās praksi. aizskart mesu nozīmēja 
cīnīties ar dievu un Viņa radībām, – cīnīties uz dzīvību un nāvi. Mesa bija 
viduslaiku baznīcas vai „pāvestības” centrs, kā Luters vēlāk teica. Baznīca no tā 
dzīvoja, tas bija tās saimnieciskais pamats. Priesterības izpratne bija cieši saistī-
ta ar kristus miesas un asins upuri mesā. Vēl pēc daudziem gadiem Luteru, no 
vienas puses, mocīja sirdsapziņas pārmetumi, ka viņš ir uzdrošinājies kritizēt 
mesu un mūkus303. no otras puses, viņš savu gadiem ilgo piedalīšanos mesā vē-
lāk izjuta kā smagu grēku, kas ir pelnījusi dieva sodu. Luters bija bankrotējis kā 
priesteris, kas pilda upurējošā starpnieka lomu starp dzīvo dievu un cilvēkiem. 
Luters radikāli apšaubīja esošo priekšstatu par dievkalpojumu, monasticismu 
un grēksūdzi. Bet kāda tam bija alternatīva? taču vispirms ir jāaplūko pamat-
problēma, kas slēpās aiz visām šīm grūtībām, – proti, Lutera attieksme pret 
dievu un kristu bija kļuvusi kritiska.



6. Kārdinājumi – tiesājošais Kristus un šaubas par izvēlētību

Luters acīmredzot ir vairākkārt piedzīvojis štoternheimas notikumam līdzī-
gas vīzijas. Viņš domāja, ka viņam dievišķā vara ir jāsatiek dzīvībai bīstamā 
tiešumā, un vērsās pie svētajiem pēc aizlūgumiem pie tā, kuru lūgt viņš pats 
neuzdrošinājās, un vienlaicīgi sevi pasargāt ar dievbijīgiem darbiem. ir ļoti 
daudz liecību par to, ka Luters kristū saskatīja tiesnesi, kurš katram atmak-
sā pēc viņa darbiem. tādu kristu viņš pazina304. šis priekšstats ir saistīts ar 
Pastardienu, kad kristus nāk kā tiesnesis. doma par Pastardienu Luteram bija 
briesmīga. Mūki baidījās no tā, ka pēc šīs dzīves seko tiesa, elle vai šķīstītava305. 
šāda veida domas bija raksturīgas tā laika reliģiozitātei un dievbijībai. tas iz-
paudās plaukstošajā atlaidu tirdzniecībā un asajā konfliktā, kuru Luters dažus 
gadus vēlāk izraisīja par atlaidām. šāds Pastarās tiesas priekšstats ir atrodams 
kādā Lutera erfurtes beidzamo gadu sprediķī: Par cilvēku tapušais un dzīvos 
un mirušos tiesāt nākošais kristus atalgos to, kurš tic un var uzrādīt savu ticī-
bu apliecinošas zīmes. katram tiks atmaksāts, kā viņš ir pelnījis. cilvēkam ir 
jābūt gatavam ar labiem darbiem sadarboties ar kristu, citādi viņa tikšanās ar 
tiesnesi būs briesmīga306. cilvēks nav pakļauts tiesneša patvaļai, taču viņam ir 
nopietni jāgatavojas uz tikšanos ar Viņu. arī savā pirmajā Vitenbergas priekš-
lasījumā Luters visu laiku runā par kristu kā tiesnesi307, taču dīvainā kārtā 
Pastarai tiesai tajā ir ierādīta salīdzinoši maza loma, lai gan tā bija tradicionālā 
rakstu skaidrojuma prasība. tas ir izskaidrojams ar to, ka Luteram tiesājo-
šais kristus bija tagadnes, nevis nākotnes īstenība. tiesājošā kristus klātbūtne 
Luteram konkretizējās mesā. uzskatāms piemērs tam ir Lutera pārbīšanās no 
kristus eiharistijas procesijā 1515. gadā eislēbenē.

Lutera priekšstats par tiesājošo kristu nepastāvēja abstraktās, neskaidrās 
teoloģiskās domās, bet konkrētos, plastiskos tēlos. tas viņam bija ārīgi un 
iekšīgi acu priekšā, kas viņam nedeva mieru. tas rāda, ka Luters nekādā ga-
dījumā nebija tikai teoloģisks domātājs vai Vārda klausītājs, – viņam tas viss 
bija pārāk svarīgi. Lutera reliģiskajā pieredzē bija iesaistīta visa viņa persona 
ar tās izjūtām, – tāpēc viņa runa vēlāk bija tik plastiska. Vitenbergas baznīcas 
pagalmā bija kāds reljefs, kas attēloja uz varavīksnes tronī sēdošo kristu kā 
pasaules tiesnesi, no kura mutes nāk divi šķēpi. Luters pazina šādus attēloju-
mus308. tiesnesis uz varavīksnes šķita viņam nepieejams. Luters nevarēja viņu 
piesaukt. tāpēc viņš vērsās pie svētajiem kā starpniekiem. Viņiem vajadzēja 
aizlūgt. Luters reiz ieminas, ka viņš īpaši ir vērsies pie toma kā sava apustuļa. 
īpatnēji, ka šeit kā savu mīļāko svēto Luters min šaubu pilno tomu. Parvērums 
no tiesneša nospiedošās klātbūtnes tika meklēts arī zem varēja bēgt arī zem 
Marijas sargājošā mēteļa. dažus gadus vēlāk Luters runā pavisam citādi. tad 
tas ir kristus, kurš pazemīgo grēcinieku pārklāj ar savas žēlastības sargājošo 
mēteli309. taču līdz tam vēl bija tāls ceļš. Biežāk nekā tiesnesis uz varavīks-



nes bija sastopams vēl kāds cits tēls, kas Luteram bija pazīstams no Bernharda 
klervo (Bernhard von clairvaux): dievs tēvs tronī kā tiesnesis, bet Viņa priek-
šā stāv vai ir nometies uz ceļiem kristus, kurš Viņam kā samierinātājs rāda 
savas brūces. Bet tomēr dievs nebija pieejams. kristus priekšā ir nometusies 
Marija un rāda Viņam savas krūtis, ar kurām viņa ir Viņu zīdījusi. Viņa pār-
ņem īsto starpniecību. Pie viņas turējās svētie. Marija neiedvesa bailes. Viņa 
neprasīja arī nekādus dievbijības sasniegumus310. Lielākoties Marija un dau-
dzi svētie palīdzēja pārvarēt kvalitatīvo distanci starp cilvēku un dievu. Viņa 
padarīja iespējamu to, ka cilvēks varēja panest briesmīgo tiesneša tuvumu. 
tāda bija Marijas un svēto nozīme tā laika dievbijībā. Liturģija, dievkalpojums 
un lūgšanas bija tam atbilstoši orientētas. taču bija arī citi tēli un priekšstati 
kā, piemēram, krustā sistā tēls. taču Luters, klosterī būdams, nespēja palū-
koties uz krustā sisto, jo šo tēlu nomāca tiesneša tēls un krustā sistajā viņš 
saskatīja tikai moku pilnā soda ilustrāciju, kas sagaida grēcinieku. Luters bēga 
arī no krustā sistā zem sargājošā Marijas mēteļa. krustā sistā skatiens viņu 
skāra kā zibens spēriens311. tās atkal bija Lutera bailes no tiesas. tomēr to, ka 
mirstošajam rokās tika ielikts krucifikss, Luters uzskatīja par labu paradumu 
un mierinājumu312. Vēl bija arī kristus tēls silītē, kuru mīlēja mūks – teologs 
Bernhards. taču Luters nepazina šo kristus bērnu vai arī viņam tas nepatika. 
Par to neviens mūks nepriecājās un uzticējās vairāk Marijai nekā dēlam313. 
Visa ziemassvētku dievbijība bija novirzījusies uz Mariju. taču dievbijīgai lūg-
šanai bija jāpaceļas pie dieva majestātes, kam bija jāsniedz dievbijīgie darbi. 
Lūgšana nevarēja palikt pie silītes314. nebija zināms, ko iesākt ar – par cilvēku 
kļuvušo kristu. šajā nozīmē izrunāt jēzus vai kristus vārdu tika uzskatīts par 
sievišķību315. tas neatbilda šai uz tiesu orientētajai dievbijības sistēmai. Luters 
izbijās arī tad, kad tika pieminēts Pestītājs, jo arī tas viņam bija tikai sinonīms 
tiesnesim316.

Vēlāk Luters kritizēja šo klosterī dominējošo monopriekšstatu par kristu kā 
tiesnesi, kam jāatskaitās un jāuzrāda labie darbi, lai Viņš piedotu. tāds kristus 
bija nevis mierinātājs, svētdarītājs un atbrīvotājs, bet tirāns. šo kristu nevarēja 
atšķirt no Bauslības devēja Mozus. tas bija skolotājs ar nūju, nevis kristus, kas 
ved uz paradīzi. Luters to nezināja, pat būdams jau teoloģijas doktors. Luters 
bēga no cietēja kristus ar Viņa brūcēm, jo viņš bija mācījies, ka piedošana ir 
nopelnāma ar mūsu darbiem317. tāpat kā mesā, tā arī kristus priekšā bija jānāk 
šķīstam. Būtībā kristus tika noraidīts, kļuvis lieks un no jauna krustā sists318. 
Luters uzskatīja, ka par šo vienpusīgo un nepareizo kristus izpratni ir atbildīga 
tā laika baznīca un teoloģija. Pāvests bija aizvedis prom no kristus. ticības 
apliecības kristus artikuls tāpēc nav pareizi izprasts. teoloģiskie skolotāji ar 
savām loģiskajām mākslām bija nevis apvienojuši dievību ar cilvēci, bet nošķī-
ruši, un nebija nopietni ņēmuši kristus tapšanu par cilvēku319.



Bez šaubām, teoloģijā bija arī citas balsis. tas pats Bernards, kas tik ļoti uz-
svēra Marijas starpnieces lomu, mācēja arī skaisti sprediķot par kristu, kurš 
kļuvis par cilvēku320. Pirmais, kas Luteram palīdzēja izmainīt viņa priekšstatu 
par kristu, bija štaupics. Pēc Lutera šausmīgās tikšanās ar kristu procesijas 
laikā eislēbenē 1515. gadā, štaupics Luteram paskaidroja, ka viņš savās domās 
radot nepareizu kristus tēlu, – neesot jāmocās sasniegt pilnību, bet jāpaļaujas 
uz grēku piedošanu kristū. štaupics mācīja Luteram jaunā veidā lūkoties uz 
kristu, – kā uz cietēju, kurš ir ar mums solidārs. tāpēc Luters vēlāk apgalvoja, 
ka štaupics esot sācis jauno mācību. ar viņu esot tumsā sākusi spīdēt gais-
ma. štaupis esot viņa tēvs šai mācībā un dzemdējis viņu kristū(!). citādi viņš 
būtu palicis tikai pāvesta ēzelis321. Vēlāk redzēsim, ka štaupica priekšstats par 
kristu vēl nekādā gadījumā nebija reformatorisks, bet jauns viduslaiku paveids. 
taču tas palīdzēja Luteram atbrīvoties no koncentrēšanās uz tiesājošo kristu, 
un tā savā nozīmē bija nenovērtējama palīdzība. šis pavērsiens Lutera kristus 
priekšstatā ir acīmredzot noticis pēc erfurtes, pirmajos Vitenbergas gados, jo 
vēl 1515. gadā Luters mocījās ar veco kristus priekšstatu.

Lutera kārdinājumus izraisīja ne tikai tiesājošā kristus prasības un ar to 
saistītā savas nepietiekamības apziņa322. tās tikai tos vēl pastiprināja. no tie-
sājošā kristus varēja vēl patverties pie svētajiem aizlūdzējiem. taču situācija 
kļuva pilnīgi bezcerīga un šausmīga, ja radās jautājums, vai dieva žēlastība nav 
viņu pametusi un vai viņš tāpēc nav mūžīgi pazudis. tad vairāk nelīdzēja arī 
svēto aizlūgumi un bija jāsastopas tikai ar degošajām dieva dusmām323. arī 
šo problēmu nebija radījis pats Luters. tā bija saistīta ar tā laika dievbijības 
sistēmā pastāvošo nedrošību, – neviens nevarēja būt drošs, vai viņa darbi ir 
dievam patīkami. šo kārdinājumu sauca par žēlastības atņemšanas vai dieva 
zaimošanas kārdinājumu. šis stāvoklis bija ne tikai smaga dvēseles nelaime, bet 
arī vienlaicīgi smaga vaina, jo līdz ar to tika apšaubīta dieva labestība. Mūki 
sauca šādu melanholiju vai depresiju par sātana pirti. Luters zināja daudzus, 
kas šo bezgalīgi dziļo skumju dēļ sajuka prātā. Vitenbergā viņš piedzīvoja arī šo 
beidzamo kārdinājumu324. Vēlāk viņš tikai deva mājienu par to, runāja aprauti 
un apzīmēja šo kārdinājumu par nāves briesmām. tas bija izmisuma stāvoklis 
par pamestību no dieva un dieva dusmām, ko cilvēka daba nevar panest pat 
vienu acumirkli325. 1518. gadā Luters liecina par šādu acīmredzot ne pārāk senu 
pieredzi, kontrastā stilizējot Pāvila paradīzes piedzīvojumu 2. kor. 12:3: „es 
pazīstu vienu cilvēku, kurš apgalvo par sevi, ka bieži, bez šaubām, tikai īsu 
brīdi, esot piedzīvojis šādu sodu. taču tas bija tik liels un tik ellišķīgs, ka to 
nevar izsacīt neviena mēle un spalva, un tas, kas to nav pieredzējis, neticēs. ja 
tas ilgtu tikai pusstundu vai stundas desmito daļu, viņš būtu aizgājis bojā un 
visi viņa kauli kļuvuši par pelniem. šeit dievs parādās briesmīgi sadusmots un 
līdz ar viņu visa radība. te nav kur bēgt, nav mierinājuma, ne iekšīgi, ne ārīgi, 



viss apsūdz.. ir dīvaini to sacīt, bet šādā brīdī dvēsele nespēj ticēt, ka tā kādreiz 
varētu tikt izglābta..”326

tas bija vislielākais garīgais satricinājums, ko Luters pārdzīvoja. to varē-
tu diagnosticēt kā slimīgu dvēseles stāvokli. neapšaubāmi, ka no tā cieta visa 
viņa persona. taču, pēc Lutera paša domām, te nebija runa par kādu fizisku 
defektu, bet par dzīvā dieva apiešanos ar viņu327. tas, ka ar slimības diagnozi 
vien tas nebija izskaidrojams, redzams pēc tā, ka, neskatoties uz šo dvēseles 
stāvokli, Luters nepārtraukti turpināja strādāt. nepietiekami ir arī skaidrojumi 
ar dziļumpsiholoģijas palīdzību. Lutera cīņa ar dievu un tiesājošo kristu nav 
izskaidrojama ar tēva kompleksiem. šī reliģiskā pieredze bija pazīstama tā laika 
tradīcijā un to nevar izskaidrot tikai psiholoģiski. šīs pieredzes paraugus deva 
dievbijīgā klostera vide.

dieva pamestības kārdinājumā runa bija par izvēlētību vai atmešanu no 
dieva. Visdziļāk to bija aplūkojis augustīns un daži augustīniešu teologi bija 
mēģinājuši atjaunot šos uzskatus. Lutera pirmajā psalmu priekšlasījumā pre-
destinācijas problēmai ir tikai pakārtota nozīme. toties intensīvi tā tiek aplū-
kota viņa 1515. / 1516. gada Vēstules romiešiem priekšlasījumā. tas liecina par 
to, ka viņa predestinācijas kārdinājumi ir sākušies ap 1515. gadu.

izšķiroša loma šo kārdinājumu pārvarēšanā atkal ir bijusi štaupicam. 1515. 
gadā vasarā pēc trīs gadu pārtraukuma Luters atkal bija ilgāku laiku kopā ar 
viņu. Luters vairākkārt min, ka viņš par saviem kārdinājumiem ir stāstījis 
štaupicam, kurš viņam ir palīdzējis atbrīvoties ne tikai no tiesājošā kristus 
tēla, bet arī no predestinācijas bailēm. štaupics pats tajā laikā nodarbojās ar 
izvēlētības tēmu un 1517. gadā par to publicēja savu „grāmatiņu par mūžīgās 
providences laicīgo piepildīšanos”. iespējams, ka to bija izraisījušas sarunas ar 
Luteru. štaupics atkal norādīja uz kristu, pareizāk sakot, uz Viņa brūcēm, – 
tās uzlūkojot, atkāpjas visas runas par izvēlētību. Luteram vajdzēja turēties pie 
kristus, nevis pie dieva tēva, kurš ir neizdibināms. nav skaidrs, vai štaupics 
ar to gribēja norādīt uz kristus grēku izpirkšanas ciešanām, kurās manifestējas 
dieva žēlsirdīgā griba, vai tikai uz kristus – cietēja solidaritāti un tuvību ar 
kārdināto, – pie viņa ir sastopami abi elementi, tāpat kā nav skaidrs, vai Luters 
saprata štaupicu viņa nozīmē. štaupics nekad nav pilnīgi atkāpies priekšnosa-
cījuma, ka cilvēkam, lai dievs viņu pieņemtu, ir jāparāda dievbijīgi darbi, lai 
kā arī viņš neuzsvēra dieva žēlsirdību. katrā ziņā Luters apgalvo, ka štaupics 
viņu ir atbrīvojis no izvēlētības kārdinājumiem, citādi viņš jau sen degtu ellē. 
štaupics piešķīra arī Lutera agrākajiem kārdinājumiem pozitīvu jēgu. dieva 
pamešanas kārdinājumu viņš uzskatīja par noderīgu un nepieciešamu, nevis 
par grēku, – tā dievs rīkojoties ar tiem, kurus Viņš esot izredzējis lielām lietām. 
štaupics skaidroja dieva tāluma pieredzi kā īpašu dieva tuvumu. tas nebija 



tukšs mierinājums. kā modelis šeit kalpoja pats cietējs – kristus328. Luters pār-
ņēma šo domu savā krusta teoloģijā.

Luteram bija arī citi labi padomdevēji, kas viņam parādīja, ka attiecībā uz 
grēkiem ir jācer uz dievu, ka dievs nav dusmīgs uz viņu un tāpēc arī viņam 
nav nekāda pamata dusmoties uz dievu329. kārdinājumos par paša grēkiem 
Luteram palīdzēja pieredzējušā johannesa gersona (miris 1429) raksti. Viņa 
argumenti nebija dziļi teoloģiski vai balstīti uz kristus apsolījumiem, bet mē-
ģināja tīri praktiski atvieglināt sirdsaziņas smagumu, – nevajagot tūdaļ katru 
mūka ikdienas pārkāpumu uzskatīt par nāves grēku, kārdinājumiem nevajagot 
pievērst uzmanību un neesot jāļauj ieperināties ļaunām domām. Luteram šķita, 
ka gersons kaut ko saprata no dievbijīgo darbu problemātikas, tas bija jauns 
sākums, kaut arī gersona mierinājuma skaidrojums nesniedzās pārāk tālu. 
taču dažkārt arī padomdevēji nezināja, ko iesākt ar tik sarežģītu klientu, un 
nesaprata viņu, kā, piemēram, štaupics330.

cik bieži un intensīvi bija Lutera kārdinājumi, ir grūti pateikt. jau pirms 
iestāšanās klosterī viņu esot nomākušas skumjas, un skumjš viņš esot bijis 
arī pēc iestāšanās tajā. Lutera kārdinājumi nebija vienmēr vieni un tie paši. 
smagie predestinācijas kārdinājumi Luteru acīmredzot piemeklēja Vitenbergā. 
tā kā viņš sava apzinīguma dēļ nonāca grūtībās gandrīz visos mūka dzīves 
jautājumos, izņemot nevainības jautājumu, ir jādomā, ka arī klosterī viņu no 
paša sākuma vienmēr ir mocījuši kārdinājumi. Paceltā garastāvokļa brīžus drīz 
vien iznīcināja šaubas un grēka apziņa331. kārdinājumi nebeidzās arī vēlāk. arī 
Vartburgā Luters cīnījās ar tiem. tagad viņu, no vienas puses, mocīja jautājums, 
vai viņš pamatoti ir izraisījis lielo konfliktu baznīcā un vai viņam vienīgajam 
ir taisnība attiecībā pret vairākumu. no otras puses, viņu vajāja agrākās mūku 
dzīves maldi332. Luteram visu mūžu nācās dzīvot kārdinājumos, un viņš to spē-
ja tikai tāpēc, ka viņš iemācījās iedalīt kārdinājumus un piešķirt tiem pozitīvu 
jēgu. tie bija ticības dziļākie jautājumi, kā, piemēram, dieva un kristus būtība 
un cilvēka mērķis un iespējas. šie kārdinājumi bija saistīti ar teoloģiju. tie pa-
tiešām kļuva par Lutera jaunās teoloģijas avotiem: „es savu teoloģiju neemu 
mācījies, man bija arvien dziļāk un dziļāk jālauza galvu, pie tās mani noveda 
mani kārdinājumi, jo bez prakses nevar iemācīties.”333 taču, koncentrējoties 
uz sevi, Luters nekad nebūtu ticis galā ar savām problēmām. tam bija nepie-
ciešami radoši impulsi arī no ārpuses. Luters tos saņēma daļēji no štaupica un 
citiem padomdevējiem, daļēji – no Bībeles, ko kristus viņam atklāja334. tāpēc 
turpmāk aplūkosim Lutera attieksmi pret Bībeli un viņa teoloģijas sākumus.

7. Bībele



Lutera izcelsmē un izglītības ieguvē sākumā nebija nekā uzkrītoša. to drīzāk 
varētu teikt par viņa lēmumu iestāties klosterī. taču mūku tolaik bija daudz. 
dzīvojot apzinīga mūka dzīvi, Luters saskārās ar pastāvošās dievbijības prak-
tisko un teoloģisko problemātiku grēksūdzes, mesas un monasticisma jautāju-
mos. tie bija ārkārtīgi lieli un dziļi jautājumi, kuru risināšanai bija vajadzīgs 
Lutera personas lielums. taču viņam vēl bija jāizaug līdz tam. nebija arī skaidrs, 
kādas izmaiņas varētu nest šo problēmu risināšana. ne mazums mūku mocī-
jās ar tādām pašām grūtībām. tāpēc ir jājautā, no kurienes nāca viņa spēks 
pārveidot tradicionālo baznīcas sistēmu. kā zināms, Luters vadīja diskusiju ar 
baznīcu kā svēto rakstu doktors ar to līdzekļu palīdzību, kurus viņam deva 
šis amats un kurus viņš pārvaldīja citā jaunā veidā. Viņš to nedarīja tāpēc, lai 
kļūtu par Bībeles profesoru. kopš 1505. gada viņš bija guvis īpašu attieksmi pret 
Bībeli. Beidzamajos gadu desmitos Lutera svēto rakstu skaidrošanas metodes 
un izpratnes sākumi ir intensīvi pētīti, lai atrastu viņa teoloģiskās revolūcijas 
pamatus335, jo Bībele ir tas pamats, uz kura ir dibināta baznīca un tās vēsture. 
dīvainā kārtā parasti tika sākts ar Lutera pirmajiem rakstu skaidrojumiem, 
neinteresējoties par to, kā pašos sākumos attīstījās Lutera attieksme pret Bībeli 
un kādi tam bija cēloņi. ir grūti pieņemt, ka tāds cilvēks kā Luters, nonāca pie 
jaunas rakstu skaidrošanas metodes un jauniem atklājumiem Bībeles tekstā, 
sēžot pie rakstāmgalda. šeit, cik vien iespējams, ir jāatrod sakarības starp 
Bībeles skaidrojumu un Lutera personīgo situāciju un visu viņa eksistenci.

Bībele ir skaidrota baznīcā visos laikos, arī vēlīnajos viduslaikos. tā laika 
rakstu skaidrošanā rakstu skaidrošanā varēja lietot lielisku ekseģētisko biblio-
tēku ar tādu baznīcas tēvu kā origēna, hieronīma, augustīna, sholastiķa Līras 
nikolaja (miris ap 1349), Glossa Ordinaria u. c. komentāriem. Lutera laikā tika 
piedāvāti vēl citi jauni palīglīdzekļi rakstu skaidrošanā, kurus viņš lietoja jau 
pirmajos erfurtes gados. tomēr Luters apgalvo, ka viņa mūka laikā Bībele esot 
bijusi nonicināta. Psalmu grāmatu neviens neesot sapratis, Vēstule romiešiem 
esot uzskatīta par Pāvila laika disputācijām, kas pašreizējā laikmetā neesot lie-
tojama. Viņiem esot bijis jālasa sholastiķus – tomu, dunsu skotu un aristoteli. 
šis pārmetums bija vērsts galvenokārt pret universitātēm, kurās Bībele netika 
lasīta, un, ja tas notika, tad tā tika izprasta tai svešās un nepiemērotās aristoteļa 
kategorijās. Praviešu un apustuļu vārdi nekad netika citēti. disputāciju tēzes 
tika ņemtas no dunsa skota un aristoteļa un iedalītas pēc sholastikas metodes. 
tā rezultātā svētie raksti bija pilnīgi neskaidri un nepazīstami. tā nav tikai 
vēlāka kritika. jau 1514. gadā Luters vērsās pret tiem, kuri priekšplānā izvirza 
filozofu domas, dzejnieku fabulas un juristu strīdus, bet nonicina svēto dieva 
evaņģēliju un rakstu studēšanu. Pēc Lutera domām, pār rakstiem dominēja 
sholastika un filozofija, un tas bija bīstami. Luteram tā bija ķecerība – no neap-



mierinātības ar evaņģēliju radīt jaunu mācību. nepareizi skaidrots vārds var 
izraisīt vislielāko apjukumu336.

Lutera kritika atklāja apstākļus erfurtes teoloģiskajā fakultātē. rakstu 
skaidrošanai tur netika piešķirta nekāda liela nozīme. Luters norādīja uz savu 
Vitenbergas kolēģi andreasu Bodenšteinu, kurš pēc savas dzimšanas vietas sevi 
sauca par karlštatu, kuram promovējoties par teoloģijas doktoru un vēl gadiem 
ilgi pēc tam nepiederēja neviena Bībele. tas, protams, nebija nekāds izņēmums. 
karlštats, no savas puses, respektēja Luteru viņa pārsteidzošo Bībeles zināša-
nu dēļ337. arī klosteriem, kur patiesībā vajadzēja studēt Bībeli, Luters pārmet 
rakstu novārtā pamešanu. neviens, kam nebija tādas rakstu lasīšanas dāvanas 
kā Luteram, nestudēja Bībeli 338. nav skaidrs, vai Luters ar to domāja kādu īpašu 
dotību vai vienkārši savu akadēmisko profesiju. Pat tur, kur tika veikta rakstu 
skaidrošana, trūka atbilstošu kategoriju, kam vēlāk bija tik liela loma Lutera 
Bauslības un evaņģēlija atšķiršanā. Pieradis pie domāšanas jēdzienos, Luters, 
savukārt, 1. Mozus grāmatu ar tās stāstiem uzskatīja par pļāpu grāmatu un 
lasīja stāstu par ābrahāmu kā romiešu rakstnieka Līvija ziņojumu339. Pārmetot 
sholastikai, ka Bībele tai kalpojot tikai intelektuālai atziņai un tiekot lasīta kā 
vēsturiski raksti, nevis eksistenciālai meditācijai, Lutera kritika ieguva jaunu 
dimensiju. 1514. gadā Luters citē muļķīgo iebildumu: „Priekš kā man Bībele un 
evaņģēlijs? es jau to zinu.” Luters turpretī uzskatīja, ka Bībele ir jāmeditē un tās 
vārdi lēni jāpārdomā, – tikai tā varot kaut ko izjust no tās patiesā gara. Viņam 
raksti bija dārzs pilns ar riekstiem, taču šie rieksti bija vispirms jāpārkož, lai 
nonāktu līdz to saldajam kodolam340. taču vienu mūku un universitātes pasnie-
dzēju Luters nekritizēja. tas bija štaupics, Vitenbergas Bībeles profesors, kurš 
no jauna parādās tad, kad Luters atrodas krustcelēs. štaupics esot atjaunojis 
Bībeles studijas reformētās kongregācijas klosteros un savācis kopā teoloģijas 
studijām apdāvinātākos cilvēkus341. Luters min johannesu Langu, Venceslavu 
Linku, Lutera Vitenbergas prioru, vēl dažus citus un, protams, neaizmirst arī 
sevi pašu. jau štaupics esot vēlējies orientēt teoloģijas studijas uz Bībeles skaid-
rošanu. Viņam nepatika tradicionālā diskusiju teoloģija.

Luters bija saskāries ar Bībeles tekstiem jau jaunībā liturģijā un dievkalpo-
jumu lasījumos. Pēc kāda nostāsta342 Luters jau bērnībā esot kādā Bībelē iz-
lasījis stāstu par samuēla māti annu. nedaudz vēlāk viņš esot nopircis kādu 
postillu, sprediķu grāmatu, kas viņam ļoti patika, jo tajā esot bijuši vairāk 
evaņģēlija tekstu nekā baznīcas lasījumos. Lai cik skaists šis stāsts arī nebūtu 
un cik labi tas neiederētos viņa Magdeburgas vai eizenahas laika dievbijībā, 
tas nav pamatojams, jo ir no citiem laikiem pārnests uz Lutera jaunības laiku. 
turklāt tas ir pretrunā ar citām liecībām, jo vēl 20 gadu vecumā Luters nebija 
redzējis nevienu Bībeli un pirmo reizi sastapās ar to kā maģistrs tikai erfurtes 
universitātes bibliotēkā, kur arī vispirms izlasīja stāstu par samuēlu. Līdz tam 



viņš domāja, ka Bībelē ir tikai tie teksti, kas ir postillās. Vai Luteram pašam tai 
laikā jau piederēja kāda postilla, vai viņš to pazina tikai no lasījumiem studentu 
kopmītnē, nav zināms. kāda cita liecība saista jaunā maģistra Lutera Bībeles 
lasīšanu 1505. gada pirmajā pusē ar viņa kārdinājumiem, kādēļ viņš tai pievēr-
sās343. nekas vairāk nav uzzināms. no šīs maģistra nejaušās tikšanās ar Bībeli 
šķiet jau pirms iestāšanās klosterī ir izveidojusies nopietna interese par to, kam 
atbilst arī Lutera attieksme pret Bībeli klosterī. kas viņam lika kārdinājumos 
pievērsties Bībelei, nav vairāk uzzināms. Varbūt Bībeles citāti dievkalpojumos 
viņu ierosināja meklēt atbildes uz saviem mokošajiem jautājumiem Bībelē. 
katrā ziņā tā bija liktenīga tikšanās. tā savu tekstu bija atradis viens no lielāka-
jiem Bībeles skaidrotājiem.

Pēc ordeņa regulas, noviču vienīgā atļautā lasāmviela bija Bībele. iestājoties 
klosterī, Luters tūdaļ saņēma vienu sarkanos vākos iesietu Bībeli. iespējams, 
ka viņš arī pats to bija lūdzis. Viņš to iepazina tik labi, ka pārzināja katru lapas 
pusi un kur katra vieta ir atrodama. savas redzes atmiņas dēļ Luteram bija žēl, 
ka vēlāk viņam šo pirmo Bībeli atkal atņēma un neļāva paturēt. šī iemesla dēļ 
viņš neatdeva savu psalmu grāmatu, kaut arī tā no lasīšanas bija pavisam sad-
riskāta. Luteram bija ārkārtējas un fenomenālas Bībeles zināšanas. Bez šaubām, 
tās nebija virspusēja lasīšana. Luters meditēja un reflektēja izlasīto, lai gūtu 
kopsavilkumu par katru nodaļu. 1533. gadā viņš varēja teikt, ka jau vairākus 
gadus divreiz gadā izlasa visu Bībeli un pārzina to visos sīkumos344. Lutera mī-
lestība un kaislība pret Bībeli bija izņēmums. erfurtē viņš, šķiet, bija vienīgais 
mūks, kurš lasīja Bībeli. ar to viņš, iespējams, jau kopš 1506. gada piesaistīja 
štaupica apbrīnu un interesi345.

Pēc ordeņa zvēresta nodošanas klosteris Luteram neļāva nodarboties ar pri-
vātu Bībeles studēšanu. tagad viņam bija jālasa sholastiskas grāmatas kā, pie-
mēram, Bīla mesas skaidrojumu. Bībele viņam esot noņemta, un tikai brīvajā 
laikā viņš esot varējis paslēpties bibliotēkā un lasīt Bībeli. tas skan kā romānā. 
taču ir zināms, ka Luteram kopš 1508. gada sākuma bija erfurtē un Vitenbergā 
jālasa lekcijas filozofijā un vienlaicīgi kā teoloģijas studentam jānodarbojas 
ar sholastiku, lai gan viņš dega nepacietībā atkal pievērsties Bībeles studijām. 
1509. gadā kādā vēstulē Luters, domādams par savu studiju plānu, raksta, ka 
viņš labprāt filozofiju izmainītu ar teoloģiju. Viņu interesējot tāda teoloģija, kas 
„pēta rieksta kodolu un kviešu un kaulu iekšējos audus”, proti, bibliska teoloģi-
ja. Luters nedaudz pastāsta arī par savu Bībeles studiju veidu. Viņš lasīja Bībeles 
komentārus, kā, piemēram, Glossa Ordinaria un nikolaja Lira darbus, kuru 
viņš sākumā nicināja viņa vēsturiskā skaidrošanas veida dēļ. Luters lasīja Bībeli 
ļoti rūpīgi. Viņu nodarbināja grūtas vietas Bībelē, kā, piemēram, ec. 18:32: „es 
negribu grēcinieka nāvi”, nespējot tām rast apmierinošu izskaidrojumu346. 
šādās vietās, no kurām pati pazīstamākā ir par dieva taisnību rom. 1: 17, viņš 



ir vienmēr „aizķēries”. tas apgaismo viņa dziļos, iekšējos meklējumus. Luters 
drastiski attēlo savu tālāko ceļu ar Bībeli. teoloģiskos rakstniekus viņš esot 
nolicis malā un „iežņaudzies Bībelē”. savos sprediķos un mācībā viņš nevarē-
ja, kā parasti, nonākt pie aristoteļa un sholastiķiem. Viņš centās ieklausīties 
rakstos347. ņemot vērā Lutera īpašo interesi par Bībeli, Lutera Bībeles studijas 
noritēja ārkārtīgi neparasti. teoloģiskie pamati, kurus viņš šādā veidā iegu-
va, nebija vispārpieņemtie. tāpēc nav nekas pārsteidzošs, ka Luters drīz vien 
teoloģijā gāja pats savu ceļu, kas viņu noveda konfliktā ar valdošo teoloģisko 
sistēmu. Baznīcas skolotāju un teologu izteicienus viņš uzreiz salīdzināja ar 
rakstiem. Luteram veidojās pašam savi teoloģiskie noteikumi348.

šīs viņa neparastās intereses iemesli acīmredzot bija saistīti ar Lutera mūka 
eksistenci. Par to liecina daudzi viņa izteikumi. Luters atdotu visu un būtu 
svētlaimīgs, ja viņš varētu saprast vienu evaņģēliju, vienu vēstuli vai vienu 
psalmu349. kas ar to īsti ir domāts, var saprast no cita citāta: „ko es būtu atde-
vis, ja mani kāds būtu atbrīvojis no mesas un sirdsapziņas bailēm un atklātu 
man izpratni par vienu psalmu, vienu evaņģēlija nodaļu. es būtu uz ceļiem 
aizrāpojis līdz svētā jēkaba kompostellai spānijā”.350 šeit acīmredzot bija runa 
par to Bībeles tekstu izpratni, kas tika lietoti dievkalpojumā. kad Luters lasīja 
un dziedāja Ps. 31: 2 „izglāb mani pēc tavas taisnības!”, viņš katru reizi izbijās, 
jo ar to saprata dieva tiesu. tad viņš varēja būt tikai pazudis, nevis izglābts. 
Pagrieziens notika tikai tad, kad Luters dieva taisnību sāka izprast kā taisno-
šanu no dieva. no šī brīža viņš sāka „izgaršot” psalmus351. arī tā sākotnēji bija 
dievkalpojuma pieredze. Luters ienīda Ps. 2:11 pavēli „kalpojiet tam kungam 
ar bijāšanu un sirds trīsām”352. Pirmajā psalmu priekšlasījumā vēl var redzēt, 
kādas grūtības Luteram sagādā Ps. 72:1 pants: „dievs piešķir savu taisnīgo ties-
neša spēju ķēniņam un savu taisnīgumu ķēniņa dēlam”. Pēc Bīla skaidrojuma 
tas bija attiecināms uz mesā klātesošo tiesājošo kristu. tad, kad Luters sāka 
studēt rakstus, viņš labprāt būtu daudz par to atdevis, ja viņam kāds pareizi 
izskaidrotu kādu psalmu. kad Luteram sāka noskaidroties izpratne par kādu 
psalma pantu, viņam likās, ka viņš ir no jauna piedzimis. šī pati sajūta Luteram 
radās tajā brīdī, kad viņam atklājās jauna izpratne par dieva taisnību. rūgti 
skan viņa vārdi par to, ka neviens no svēto rakstu doktoriem, viņu pašu ieskai-
tot, neesot bijis spējīgs mierināt ar dieva vārdu, kas bija vairāk nekā zinātniskā 
teorija. Viņš atkal par to būtu visu atdevis, „jo tas būtu iepriecinājis manu sirdi 
un uzturējis manu miesu un dzīvi.”353 runa bija dzīvei nepieciešamu atziņu.

Par to, ka Lutera interese par Bībeli un psalmiem bija cieši saistīta ar kal-
pošanu dievam un tās uzmundrinošo nozīmi, liecina vēl daudzas citas ziņas. 
Luters konstatēja, ka ar grēksūdzi un psalmu lūgšanām nav sevi nemaz par 
grēcinieku atzinis, bet ir veicis tikai dievbijīgu darbu354. kaut gan viņš psalmu 
grāmatu zināja no galvas, Luters vēlāk apgalvoja, ka pat, būdams doktors, kā 



psalmus, tā tēvreizi, neesot pareizi lūdzis, bet esot tos skaitījis bez saprašanas 
un pārliecības 355. uz psalmu patiesās izpratnes problēmu Luters norāda jau 
pirmā psalmu priekšlasījuma sākumā. Viņš atzinās saviem klausītājiem, ka 
pats vēl nesaprotot daudzus psalmus, un tas tika teikts ne tikai pieklājības pēc 
vai pārspīlējot356. Laika gaitā viņa atmiņā bija radušies arī zināmi vienkāršo-
jumi. Luters kā mūks gribēja apzinīgi lūgt dievu un mocījās ar sirdapziņas 
pārmetumiem, ja viņam likās, ka viņš nav pareizi vai pietiekoši dievbijīgi lū-
dzis kādu psalmu357. Vīņš pūlējās koncentrēties lūgšanā. tā bija ļoti sarežģīta 
situācija. Psalmu lūgšanas piederēja pie mūka dievbijīgajiem darbiem, ar kuru 
palīdzību viņš tomēr neieguva nekādu drošību. dažas psalmu vietas tieši pa-
stiprināja Lutera kārdinājumus. taču vienlaicīgi psalmi un to izpratne sniedza 
arī palīdzību kārdinājumos. Bībeles vārds ļāva pārvarēt kārdinājumus. Luters 
salīdzina šo norisi ar kristus atnākšanu, kurš kārdinātajam atver Bībeli un ar 
savu vārdu dāvina mierinājumu un padomu358. Luters bija sapratis, ka Psalmu 
grāmata ir kārdinājumu un kārdināto grāmata359. tikai kārdinātais varēja sa-
prast svētos rakstus360., ar bijību tiem tuvojoties, ko Luters to bija mācījies 
no štaupica361. šajā sasprindzinājumā starp dievkalpojumā lietotajiem Bībeles 
tekstiem, galvenokārt psalmu lūgšanām, un viņa kārdinājumiem, Luters kļuva 
par Bībeles skaidrotāju. no šīm abām pusēm bija nepieciešama Bībeles izprat-
ne. tas bija dzenulis ārpus Bībeles teorētiskajām studijām, kuru baroja dziļāki 
avoti nekā Bībeles komentāru lasīšana. tas izmainīja visu – skaidrošanas re-
zultāti, kārdinājumu nozīmi un dievkalpojuma izpratni. šeit veidojās būtiskas 
perspektīvas, kas vēlāk īstenojās reformācijā. to rāda kāda Lutera runa, kuru 
viņš 1518. gadā uzrakstīja Leickavas (Leitzkau) prāvestam georgam Maskovam 
(georg Mascov) priesteru iecirkņa sinodei362. Luteram priestera lielākais grēks 
vairāk nav miesīgs pārkāpums, nokavēta lūgšana vai stostīšanās izrunājot me-
sas kanonu, bet gan nepareiza izturēšanās pret patiesības vārdu. sinode var 
nolemt, ko tā grib, – svarīgi ir, lai priesteri veltītu sevi skaidram evaņģēlijam 
un sludinātu to tautai, viss cits ir veltīgi. īstais ļaunums, kas ir jānovērš, ir kai-
tējums, kas tiek nodarīts patiesības vārdam. ir redzams, ka Luters ir pārvarē-
jis visus priestera un lūdzošā mūka kārdinājumus un visu uzmanību pievērš 
evaņģēlija vārdam.

atskatoties uz savām teoloģijas studijām, Luters saka: „es mīlēju Bībeli.” 
Viņš uzskatāmi attēlo, kā ir piegājis psalmu grāmatai, kam bija veltīts viņa 
pirmais priekšlasījums. Viņš aplūkoja psalmu virsrakstus un mēģināja no-
skaidrot psalma argumentāciju un kopsavilkumu. tad viņš mācījās salīdzināt 
vārdus. Viņa interese bija ļoti spēcīgi orientēta uz teoloģiskās nozīmes atziņu. 
komentāri viņam daudz nepalīdzēja. sākumā Luters vēl neuzdrošinājās kriti-
zēt teologus363. Pašā priekšlasījumā viņš vispirms iestājās par zināmu brīvību 
rakstu skaidrošanā, cik tālu tā nenonāca pretrunā ar ticības noteikumiem364. 



sākumā Luters lietoja tradicionālo skaidrošanas metodi, lai gan bija jaunākas 
un vienkāršākas metodes. Pēc šīs metodes, Bībeles tekstam pamatā bija četr-
kārša nozīme: burtiskā nozīme psalmos tika identificēta ar kristus nozīmi, jo 
bija pieņemts, ka dāvida psalmi ir teikti kristus personā. tropoloģiskā nozīme 
rādīja teksta morālo nozīmi. alegoriskā teksta nozīme attiecās uz baznīcu un 
anagoģiskā – uz beigu laiku nozīmi. šī metode varmācīgi rīkojās ar tekstu un 
piedēvēja tam tādu nozīmi, kas nekādā gadījumā neatbilda tā sākotnējam mēr-
ķim. tā rezultātā teksta skaidrojums, to skaitā Lutera, šķita visai dīvains. Viena 
šīs metodes priekšrocība bija tā, ka teksts tika aplūkots no dažādiem aspektiem. 
Luters savos agrīnajos skaidrojumos galveno uzmanību pievērš burtiskajai vai 
kristus nozīmei un tropoloģiskajai nozīmei, dažkārt viņš norāda arī uz baznī-
cas alegorisko nozīmi, bet eshatoloģisko nozīmi viņš tikpat kā neaplūko. Luteru 
acīmredzot interesēja, ko teksts saka par kristu un cilvēku. Viņam bija svarīga 
nevis vienkārši morāle, bet cilvēka atbilstība kristum. Pamazām tradicionālā 
skaidrošanas metode tika pārveidota atbilstoši Lutera jautājumu nostādnei, kas 
drīz vien noveda pie patstāvīgiem rezultātiem, par kuriem runa būs vēlāk, kad 
aplūkosim Lutera mūka esamības krīzi. nodarbodamies ar Bībeles skaidroša-
nu, Luters atklāja tradicionālās skaidrošanas metodes nepietiekamību. sākot 
ar romiešu Vēstules priekšlasījumu, Luters arvien vairāk un atkāpjas no četr-
kāršās rakstu nozīmes shēmas. Viņš pamazām nonāk pie atziņas, ka Bībeles 
tekstiem pamatā ir tikai viena vienīga, proti, burtiskā nozīme, kuru Luters 
gan pielīdzināja garīgai nozīmei. Luters tomēr nekad nav pilnīgi atsacījies no 
skaidrojumiem alegoriski pārnestā nozīmē, lielākoties tad, ja bija jāuzsver kāda 
teksta vispārpieņemtās struktūras. tomēr ir skaidri redzams, kāds milzīgs 
progress dažu gadu laikā bija noticis Lutera rakstu skaidrošanas izpratnē. tas 
bija intensīvas ieklausīšanās Bībelē, viņa neatlaidīgās un dedzīgās „klauvēša-
nas” pie rakstiem rezultāts, lai noskaidrotu to patieso nozīmi. atskatoties uz 
noieto, Luters, protams, noliedza dažādos alegoriskos skaidrojumus kā blēņas 
un patvaļu, kas nav piemēroti patiesības meklēšanai.

Lutera tveršanai pēc Bībeles ir līdzība ar humānismu un tā prasību atgriez-
ties pie avotiem. kopā ar johanu Langu Luters no paša sākuma Bībeles skaid-
rošanā lietoja humānisma radītos valodas un gramatikas palīglīdzekļus, kas 
viņam bija liels ieguvums. taču vienlaicīgi nevar noliegt arī atšķirības starp 
humānistisko un Lutera Bībeles skaidrojumu. Par to var pārliecināties, salīdzi-
not bijušā erfurtes studenta tomasa Volfa jaunākā 33. Psalma skaidrojumu, 
kas 1507. gadā tika publicēts erfurtē, ar Lutera pirmo priekšlasījumu 1514. 
gada sākumā365. Volfa skaidrojumu publicēja humānista rufīna loks. daži tā 
locekļi, to skaitā georgs špalatīns, hieronīms emsers, hess eobans, tam bija 
pievienojuši ievadrunas un veltījuši dzejoļus, kuros slavēja Volfa sasniegumu. 
Luteram šis darbs droši vien bija pazīstams. Volfa skaidrojums pauž tradicio-



nālo katoļu morāli. Psalms rādot, ka labs var kļūt ne tikai bailēs no soda, bet arī 
cerībā uz atalgojumu. taisnie tikšot mierināti un ļaunie izbaidīti. tas, kas vēr-
šas pie dieva ar žēlastības dāvanām, lūgšanām un gavēšanu, tikšot sadzirdēts. 
nepietiekot tikai ar atturēšanos no ļauna. Volfa skaidrojums ir vairākkārtīgi 
uzspodrināts ar antīkām paralēlēm un aktuāliem itāļu motīviem. kritizēta tiek 
garīdzniecības negausība romā un interesantā kārtā arī observanto klosteru 
sludinātāji. Luters turpretī izceļ pazemīgu klausīšanos un ticību kā augstāko un 
dziļāko teoloģiju un filozofiju, kas cer uz kristu, atzīstas grēkos un neslavē paša 
taisnību. Lutera koncepcijas pārākums ir skaidri redzama. tāpēc nepārsteidz, 
ka tāds humānists kā špalatīns vēlāk pārnāca pie Lutera.

ja vēlamies saprast Lutera personu un darbus, ir jāievēro kopsakarības: mūks 
Luters meklēja atbildes uz jautājumiem, kas viņu nomocīja, rakstos. šī ieklau-
sīšanās rakstos radīja jaunas atziņas un izpratni. Līdz ar to mainījās teoloģiskā 
teorija, kam vienlaicīgi bija konsekvences mūka dzīvē. tā radās kaut kas jauns. 
taču vispirms aplūkosim, kā ritēja Lutera teoloģiskā izglītība.

8. Teoloģijas studijas

tas, ka Luters tika nosūtīts studēt teoloģiju, bija gandrīz pats par sevi sapro-
tams. Viņš jau bija pabeidzis filozofijas studijas. Pēc konstitūcijām, to klosteru 
prioriem, kuros bija teoloģiskās izglītības vietas, bija jārūpējas, lai pēc iespējas 
vairāk mūku studētu teoloģiju. taču acīmredzot ne visi mūki bija tik augstās 
domās par teoloģiju un teloģijas studijām un izrādīja nepatiku pret centīgo ma-
ģistru Luteru. Viņam lika tīrīt ateju. studēšana neatbrīvoja no ubagošanas. Bija 
teikts: „Maisu uz muguras un ar maisu cauri pilsētai!” Viena daļa mūku, šķiet, 
bija negatīvi noskaņoti pret Lutera pārāk straujo kāpumu un vadošo pozīciju 
ieņemšanu klosterī366. ar to, ka viņš jau 24 gadu vecumā piederēja konventa 
vadošajai grupai, Luters, protams, neizraisīja tikai savu līdzbiedru simpātijas. 
savas teoloģijas studijas Luters droši vien uzsāka 1507. gada vasaras semestrī pēc 
iesvētības par priesteri. Pēc erfurtes teoloģiskās fakultātes statūtiem367, viņam 
vispirms bija piecus gadus jāklausās priekšlasījumi un jāpiedalās disputācijās. 
īpaša nozīme tika piešķirta lielajam priekšlasījumam par Lombardijas Pētera 
sentencēm, dogmātikas mācību grāmatu. īsā laikā, piecarpus gados, Luters 
spēja kļūt par teoloģijas doktoru. tomēr tas īpaši nepārsteidz. Pēc erfurtes un 
Vitenbergas teoloģijas fakultāšu statūtiem, ordeņa brāļiem bija pieļaujams arī 
īsāks studiju laiks, ko arī daudzi darīja.

Lutera teoloģijas skolotāji bija vienlaicīgi arī viņa ordeņa brāļi. ordeņa stu-
diju vadītājs erfurtē bija johans natins. Viņš bija vienlaicīgi viens no teoloģijas 
profesoriem. Leonhards heutlebs tāpat kā natins bija teoloģijas lektors. taču 
par viņu nekas nav zināms. Luters pats bija kopš 1508. gada vasaras semestra 



lektors filozofijā. šī dubultā funkcija, vienlaicīga mācīšanās un mācīšana, bija 
raksturīga viduslaiku studēšanas sistēma. natins368 bija cēlies no neukirhenes 
pie eizenahas. 1465. gadā viņš bija sācis studēt erfurtē un pēc maģistra grāda 
iegūšanas iestājies turienes augustīniešu klosterī. kopš 1483. gada viņš stu-
dēja tībingenē teoloģiju. 1493. gadā natins erfurtē promovēja par teoloģijas 
doktoru. taču nekādus teoloģiskos rakstus viņš nav atstājis. Pēc viņa studi-
jām erfurtē un tībingenē, natins droši vien arī ir jāpieskaita nominālistiem. 
erfurtes humānisti viņā saskatīja vecā kaluma sholastiķi. iespējams, ka natins 
gadiem ilgi atradās kāda cita augustīniešu teoloģijas doktora, johana jeuzera 
fon Palca, ēnā (miris 1511), kurš 1505. gada augustā atstāja erfurtes klosteri un 
kļuva par prioru Mīlheimā. sākotnēji Luteram, šķiet, ir bijušas labas attiecības 
ar natinu, kurš dižojās ārpus erfurtes ar Luteru un viņa brīnumaino iestāša-
nos klosterī369. 1510. gadā abi aktīvi pārstāvēja erfurtes klostera intereses refor-
mētajā kongregācijā. Pēc atgriešanās no romas 1511. gadā Luters bija mainījis 
savas domas šajā jautājumā, sanaidojās ar natinu un beigu beigās pārcēlās uz 
Vitenbergu. taču arī tur viņam vēl gadiem ilgi bija jācieš no natina naidīguma. 
arī teoloģiski natins līdz savai nāvei 1529. gadā bija Lutera pretinieks. Lai gan 
natins reprezentēja erfurtes nominālismu, viņš neatstāja uz Luteru nekādu 
īpašu ietekmi. Viņš droši vien nebija nekāds izcilais skolotājs. Līdz ar to erfurte 
deva iespējas patstāvīgai teoloģiskai attīstībai.

uzkrītoši ir tas, ka Luters nekad tieši nerunā par teologu johanu fon Palcu370 
(johann von Paltz). Luters viņu sastapa erfurtē tikai pavisam īsu laiku, un Palcs 
nekad nebija viņa skolotājs. taču viņš bija pazīstams ordeņa teologs. 1502. gadā 
viņš erfurtē publicēja savu no sprediķiem veidoto grāmatu „debesu bagātību 
krātuvi” („Celifodina”) un 1504. gadā – „Papildinājumu” (Supplementum) tai. 
Palcs, liekas, ir šķīries no erfurtes nemierā. ordeņa politikā viņš bija natina 
pretinieks371. rodas pat iespaids, ka Palcs pēc viņa aiziešanas erfurtē ir ticis 
noklusēts, jo citādi Luters būtu viņu pieminējis. Palca teoloģiski bez īpaša 
dziļuma pārstāvēja to vidusmēra dievbijību, kas Luteram sagādāja tik daudz 
grūtību. Pestīšanā viņš spēcīgi izcēla Marijas un citu svēto starpnieku lomu, 
taču kristus viņam nebija nepielūdzams tiesnesis. izšķiroša nozīme attieksmē 
pret dievu bija paša cilvēka sniegumam. Par tādu viņš uzskatīja arī uzspēlētu 
grēku nožēlu. Palcs daudz runā par sakramentiem un atlaidām kā pestīšanas 
līdzekļiem. Viņš pats piedalījās gaviļu gada atlaidu sludināšanā. taču Luters ne 
reizi neatsaucās uz Palca izvērsto atlaidu mācību. Pēc Palca darbiem var iepa-
zīt Lutera laika augustīniešu mūku dievbijību un tās teoloģisko pamatojumu. 
tomēr, šķiet, ka Luteru viņš nav tieši ietekmējis.

Lutera studijas erfurtē noritēja ar pārtraukumiem. jau pēc pusotra gada 
1508. gada rudenī viņš tika pārcelts uz Vitenbergu372. tas varēja notikt tikai 
ar štaupica palīdzību. augustīniešu eremītiem bija jādod Vitenbergas uni-



versitātei divi mācību spēki: Bībeles profesoru, kas tolaik bija štaupics, un 
vienu filozofijas lektoru. šīs vietas izpildītājs Volfgangs ostermairs (Wolfgang 
ostermayr) 1508. gadā bija pārtraucis savu pasniedzēja darbību, lai sagatavotos 
savai teoloģiskajai promocijai. Luteram vajadzēja viņu uz kādu laiku aizvie-
tot. iespējams, ka Luteru ieteica arī viņa kādreizējais skolotājs brīvo mākslu 
fakultātē trutfeters, kurš 1506. gadā Vitenbergā pārņēma teoloģijas profesūru. 
Par pilsētu un universitāti Vitenbergu būs runa vēlāk, jo Luters tur bija tikai 
vienu gadu, – tā bija tikai epizode viņa studiju gaitā. nekas daudz par to nav 
zināms. Luteram bija jālasa lekcijas par aristoteļa nikomaha ētiku. to, ka viņu 
patiesībā interesēja Bībeles studijas, nevis filozofija, var uzzināt no kādas 1509. 
gada marta vēstules373. Luteru šai laikā ļoti nodarbināja pasniedzēja uzdevumi. 
Vienlaicīgi viņš turpināja savas teoloģijas studijas. Viņa skolotājs acīmredzot 
būs bijis štaupics. 1508. /1509. gada ziemas semestrī viņš bija teoloģiskās fa-
kultātes dekāns un ilgāku laiku, līdz 1509. gada Vasarassvētkiem, uzturējās 
Vitenbergā. taču par mācībām pie štaupica Luters neko nestāsta; viņš nepie-
min arī, vai ir klausījies arī citu teologu lekcijas.

Pusotru gadu pēc studiju sākuma, 9. martā, Luters saņēma savu pirmo teo-
loģisko grādu – bakkalaureus biblicus374. kopš šī brīža viņam bija īsi (cursorius) 
jāizskaidro Bībeles tekstu, fakultātes norādītās Vecās un jaunās derības noda-
ļas, – priekšlasījuma stundā ne vairāk kā vienu nodaļu, kādēļ Bībeles bakalauri 
tika saukti par kursoriem. erfurtē Luteram būtu bijis jābūt par kursoru divus 
gadus. Vitenbergā nekāds laiks nebija noteikts. acīmredzot štaupics rūpējās 
par to, lai Luters ātrāk virzītos uz priekšu. jau 1509. gada rudenī viņš drīkstēja 
likt eksāmenu par bakkalaureus sententiarius grādu375. tagad viņam bija īsi 
jāizskaidro Pētera Lombardieša sentences, svarīgāko teoloģisko mācību grā-
matu viduslaikos. taču pirms viņš svinīgi nolasīja savu pirmo priekšlasījumu, 
erfurtes klosteris pieprasīja, lai viņš atgrieztos. Laikam viņš bija vajadzīgs 
erfurtē kā skolotājs. taču ir arī iespējams, ka viņa studijas Vitenbergā nebija 
vēlamas.

atgriešanās erfurtē sagādāja Lutera studijām zināmas komplikācijas. 
Vitenbergā viņš bija ar studijām ātrāk ticis uz priekšu, nekā tas bija pieņemts 
erfurtē, un tagad radās jautājums, vai viņu arī erfurtē varēja pielaist pie sen-
tenču priekšlasījumiem. Beigu beigās tas tomēr tika atļauts. aiz pārskatīšanās 
Luteram nebija jādod zvērests, ar kuru erfurtē Bībeles bakalauram bija jāap-
sola, iegūt doktora grādu tikai erfurtes universitātē. tas viņam vēlāk sagādāja 
zināmas grūtības376. sentenču priekšlasījumus varēja nokārtot divos vai vienā 
gadā. Pirmajā gadījumā bija jālasa trīs reizes nedēļā, bet otrajā – katru dienu 
nedēļā. Pēc tam, kad pirmās divas no četrām sentenču grāmatām bija pabeig-
tas, tika piešķirts nākamais grāds – bakkalaureus sententiarius formatus. sākot 
skaidrot trešo sentenču grāmatu, bija atkal jānotur svinīgs atklāšanas priekš-



lasījums. Visi teologu atklāšanas priekšlasījumi notika auditorijā virs doma 
krustejas (auditorium coelicum), kamēr parasti Luters lasīja priekšlasījumus 
klosterī. domājams, ka Luters pirms sava ceļojuma uz romu nebija īsti pabei-
dzis savus sentenču priekšlasījumus. Viņa lietotajā Lombardieša grāmatas ek-
semplārā ceturtā grāmata nav apstrādāta. Viņam tas bija jāizdara, atgriežoties 
no romas. taču par to nekas nav zināms. ar to beidzas informācija par Lutera 
studijām erfurtē. Promocija par teoloģijas doktoru notika vēlāk Vitenbergā. 
nedaudz varam konstatēt par Lutera teoloģisko attīstību studiju gados. Viņa 
īpašās Bībeles studijas jau tika pieminētas. Luters lasīja ne tikai nominālistiskos 
teologus, bet arī vecākos sholastiķus, kā, piemēram, tomu un dunsu skotu. 
tomu viņš arī reiz lietoja, sagatavojot disputāciju par radīšanas mācību. Lutera 
nepatika pret toma pļāpīgumu, šķiet, bija vēl no viņa studiju laikiem377. Lutera 
pirmajā Vitenbergas laikā reiz disputācijā ir bijusi runa par dogmatiskajiem 
principu jautājumiem. tika argumentēts, ka principi esot bez iebildumiem jā-
pieņem, kurus nosakot baznīcas skolotāji, un neesot atļauts nostāties pret tiem. 
Luters turpretī pieprasīja pierādījumus priekšnosacījumu vietā. Viņš pamazām 
attālinājās no sholastiķiem un gribēja pats studēt Bībeli. taču viņš baidījās 
nosodīt baznīcas skolotāju domas378. tātad pie kritiskām domām Luters bija 
nonācis jau kā teoloģijas students vai jauns bakalaurs.

Laimīgā kārtā ir saglabājušās Lutera malu piezīmes Pētera Lombardieša 
sentencēm, pēc kurām viņš noturēja savus priekšlasījumus 1509. – 1510. gadā, 
kā arī viņa malu piezīmes augustīna rakstiem, kuras viņš mēdza atzīmēt grā-
matās, ar kurām strādāja. šķiet, ir saglabājušies vēl divi sprediķi no erfurtes, 
kurus viņam bija jānolasa pēc teoloģiskās fakultātes statūtiem kā Bībeles baka-
lauram379. citādi viņš erfurtē nav sprediķojis, jo tam bija vajadzīga ģenerālvi-
kāra atļauja. šis uzdevums viņam tika uzticēts, tikai pārceļoties uz Vitenbergu. 
Lutera malu piezīmes ir skopas, ne reti pretrunīgas. tās skaidrot nav viegli. 
tomēr Lutera pētniecībā, interpretējot viņa malu piezīmes, valda zināma vien-
prātība380. tās nepārprotami liecina par Lutera erfurtes okamistu mācību tra-
dīciju. Viņš daudzkārt vēlāk ir atzinis savu piederību šim skolas virzienam. šajā 
nozīmē tika interpretēts arī augustīns. to augustīniešu teologu domas, kuri 
konsekventi pārstāvēja augustīna žēlastības mācību, Luters droši vien ir zinā-
jis, taču tā neizpaužas Lutera malu piezīmēs. Luters vēl pārstāvēja vēlīno vidus-
laiku nominālistisko teoloģiju, kas gribēja labi kalpot baznīcai, un tāpēc nebija 
tik vienkārši apzīmējama par „nekatolisku” un dekadentisku. Luters zināmās 
robežās atzina cilvēka brīvo gribu darīt labu, – tāpēc viņš ir spējīgs darīt labus 
darbus un iegūt dažus nopelnus, kurus dievs savā žēlastībā atalgos. ticībā tiek 
izcelts, ka to nosaka mīlestība ar saviem labajiem darbiem. attiecībā uz dieva 
apzīmējumu ir svarīgi, ka, īsti okamistiski, centrā nav izvirzīta absolūtā dieva 
vara un patvaļa, bet Viņa žēlsirdīgā apņemšanās neatteikt savu žēlastību tiem, 



kas pūlās darīt savus pienākumus. šeit ir derība starp dievu un cilvēku, kas 
grēcīgajam cilvēkam vispār dod iespēju kopā ar dievu sasniegt savu pestīša-
nu. Pestīšanas darbā priekšroka ir dieva žēlastībai, cilvēks ar saviem darbiem 
tikai sagatavojas uz to. cilvēka darbi ir priekšnosacījums, bet vienlaicīgi ticība 
ir kā dieva dāvana. to Luters nenoliedza. Luters kritizēja aristoteļa filozofiju 
kā teoloģijas domāšanas veidu dotajā sistēmā, iespējams, iespējams, pievieno-
damies dažu augustīniešu mūku uzskatiem. iespējams, ka viņu iedrošināja arī 
humānistu sholastikas kritika. tieši nominālisti apzinājās, ka patiesā teoloģijas 
autoritāte var būt tikai atklāsme, taču viņi rīkojās ar šo atklāsmi pēc filozofis-
kiem spēles noteikumiem. Luters tomēr pamanīja, ka dievu nevar mērīt pēc 
„sasmakušajiem loģiķu noteikumiem”. tā būtu nekaunība. svētā gara vēsti 
nevar apzīmēt kā cilvēka īpašību, kā tas esot pēc „sasmakušā” aristoteļa. Līdz 
ar to Luters sāka apstrīdēt tā laika teoloģijas domāšanas priekšnosacījumus. 
Viņam teoloģija bija debesis, debesu valstība, bet cilvēks – zemes būtne un viņa 
spekulācijas – tikai dūmi, ar ko nevar apgaismot debesis. filozofiski fizikāls 
skaidrojums teoloģijā var novest pie dieva zaimošanas. Luters zināja, ka viņš 
līdz ar to tradicionālajā nozīmē runāja „neprātīgi”. Lutera teoloģijas filozofis-
kās ievirzes kritika bija saistīta ar viņa Bībeles studijām un Bībeles izpratni. 
Lutera Bībeles studijas palīdzēja viņam iegūt pašam savu viedokli. tikai tāpēc, 
ka Luteram Bībele bija autoritāte, viņš uzdrošinājās izteikties pret baznīcas sko-
lotājiem, ja raksti nebija viņu pusē. šeit iezīmējās milzīgs autoritāšu konflikts. 
Lai gan atsevišķas problēmas Luters bija jau agrāk aizskāris, tēmatiski un ap-
tveroši Luters to izteica tikai savā „disputācijā pret sholastisko teoloģiju” 1517. 
gadā. sākumā Luters neapzinājās savas kritikas patiesos apmērus. Viņš domāja, 
ka apstrīd tikai atsevišķus mācības punktus, nevis visu sistēmu kopumā. Pētera 
Lombardieša mācību grāmatu Luters kopumā vērtēja pozitīvi.

diemžēl Lutera piezīmes ceturtajai sentenču grāmatai, par kuru viņš no-
turēja priekšlasījumus 1511. gada vasaras sākumā, nav saglabājušās. tur viņš 
droši vien 46. punktā būs saskāries ar dieva taisnības problēmu un tradīci-
jas pūlēm to izlīdzināt ar dieva žēlastību. dažas vietas Lutera pirmā psalmu 
priekšlasījuma sākumā, tāpat kā visa viņa nostāja, ļauj secināt, ka Luters, tāpat 
kā Lombardietis, ir uzskatījis dievu par taisnīgo tiesnesi, kurš katram atmaksā 
pēc tā nopelniem. tam fonā ir aristoteļa taisnīguma definīcija. taču jau pirma-
jā Lutera psalmu priekšlasījumā šis priekšstats sāk atkāpties citu labā. tas tiek 
noraidīts, sākot no Lutera priekšlasījuma par Vēstuli galatiešiem (1516. gada 
beigās) līdz viņa vēlīnajām liecībām. tātad šis pavērsiens Lutera teoloģijā un 
dieva izpratnē ir sācies jau ļoti agri381.

Luteram izteica kritiskus novērojumus ne tikai par sentencēm, bet arī kā 
mūks. Viņš atzina, ka kāda raksta autors, kurš bija izplatīts zem augustīns 
vārda, nevarot būt viņa raksts. turpretī, kad Vimpfelings apstrīdēja augustīna 



autoriskumu rakstam „ Par klēriķu dzīvi un paradumiem”, Luters to enerģiski 
noraidīja. Lutera spriedumu šeit kavēja ordeņa intereses382. reiz Luters erfurtes 
klostera bibliotēkā uzdūrās uz vienu sludinātāja johana husa sprediķu sējumu. 
ieskatījies tajā, Luters nevarēja saprast, kāpēc šis vīrs ir ticis sadedzināts, taču 
tūdaļ arī aizvēra ķecerisko grāmatu383.

Par citiem Lutera teoloģiskiem darbiem vai lasāmvielu ir maz kas zināms. 
īpaši neskaidrs ir, ar ko Luters nodarbojās 1511. – 1512. gadā. ir kāda norāde, 
ka viņš tai laikā ir intensīvi nodarbojies ar mistisko vai tā saucamo spekulata-
tīvo teoloģiju. Viņš min „svētās Birgitas no zviedrijas atklāsmes” (mirusi 1373. 
g.), kas stāsta par dvēseles sarunām ar (tiesājošo) kristu, eņģeļiem un Mariju. 
šķiet, tās gandrīz jau būtu pārņēmušas Luteru savā varā, ja vien štaupics to 
nebūtu pārtraucis un 1512. gadā iesviedis Luteru teoloģijas profesūras darbā384. 
Luters interesējās arī par citiem mistiķiem. Viņš lasīja Bonaventuras mistiskos 
rakstus, kas viņu padarīja gandrīz vai traku, jo Luters gribēja izjust dvēseles 
apvienošanos ar dievu, kas vienlaicīgi būtu arī paša gribas un saprāta apvieno-
šanās385. Viņš studēja arī gersona grāmatas, taču vēlāk uzskatīja, ka tās neba-
gātinot atziņu386. Bez šaubām, Luters pazina arī dionīsiju aeropagitu, vienu no 
spekulatīvās mistikas dibinātājiem, un zināmu laiku viņu augstu vērtēja387. nav 
grūti uzminēt, ko Luters tolaik meklēja mistikā. Viņš meklēja pilnīgu identitāti 
un saskaņu ar dievu. šādā veidā viņš mēģināja sasniegt savas mūka eksistences 
mērķi. taču Luters kā mistiķis bija ne pārāk apdāvināts. Viņa ziņojumi par 
to, ko viņš šādā veidā sasniedza, nav vienoti. Viņš tiecās pēc dvēseles apvie-
nošanās ar līgavaini kristu, bet neizjuta nekā no tās svētlaimes, par ko bija 
rakstīts grāmatās388. Vienu vai divas reizes viņš mēģināja ar mistisku piedzī-
vojumu palīdzību uzkāpt līdz debesīm, taču tas bija bīstams pasākums389. taču 
reiz viņš tomēr it kā esot aizrauts trešajās debesīs, un tomēr viņam nebija īstas 
pārliecības par to. Pareizāk sakot: viņš domāja, ka atrodas starp eņģeļu koriem, 
taču vēlāk uzskatīja, ka drīzāk esot nonācis starp velniem, un brīdināja no šāda 
veida eksperimentiem390. gandrīz vienmēr, kad Luters vēlāk runā par mistiku, 
viņš uzsver, ka nevajagot mēģināt pacelties līdz dieva majestātei, bet turēties 
pie kristus, kas kļuvis par cilvēku. Pirmajā psalmu priekšlasījumā Luters vēl 
dažkārt citē mistiskos autorus, bet viņa interese par mistiku ir jau zudusi. 1516. 
gadā Luters vēlreiz nodarbojās ar mistiku, bet šoreiz ar vācu mistiku. taču tas 
notika citu iemeslu dēļ, par ko būs runa vēlāk.

Būtu nepareizi domāt, ka mistiskā literatūra un tās prakse būtu Luteru 
novirzījusi no tradicionālās mūka dievbijības. abi ceļi tiecās pēc viena un tā 
paša mērķa – svētlaimības. to rāda gerharda cerbolda fon citfena (gerhard 
zerbold von zütphen, 1367–1398), kurš bija viens no pirmajiem kustības 
„Devotio moderna” locekļiem, latīņu „traktāts par garīgo kāpumu”391. Luters 
citē šo darbu gan savā pirmajā par Psalmiem, gan Vēstules romiešiem priekš-



lasījumā. gerhards gribot cilvēkam pēc tam, kad viņš ir nokāpis asaru ielejā, 
sirds nešķīstībā un nāves grēkā, atkal rādīt ceļu uz pacelšanos augšup. attiecībā 
uz Luteru tas interesanti tāpēc, ka viņš ļoti lielu nozīmi piešķīra dziļas grēku 
nožēlošanas radīšanai. šī nožēla rodas no bailēm. ir jāatceras agrīnos grēkus. 
neviens nevar būt droš par to, vai dievs viņu nīst vai mīl, vai viņš tiks nolādēts 
vai izglābts. tātad laba mērķa dēļ, lai izsauktu grēku nožēlu, cilvēkam tiek sis-
temātiski atņemta drošības sajūta. tam kalpo arī bailes no Pastarās tiesas. ir jā-
iztēlojas tiesnesi ar Viņa galmu, nosodītos, jāpārbauda visi darbi, vārdi, domas 
un ļaunas izjūtas. grēcinieku apsūdzēs velns, sirdsapziņa, eņģeļi, svētie, cietējs 
kristus, ar kuru grēcinieks nepateicībā sastapās. tad tiesnesis teiks savu ne-
atsaucamo spriedumu. ir jāapzinās pazudināšanas sprieduma rūgtums. tas ir 
jāapsteidz ar paštiesāšanu. tāpēc gerhards apzināti rada bailes. tas pats atkār-
tojas svētajā Vakarēdienā, kurā var piedalīties tikai ar tīru sirdsapziņu. atkal 
tiek piekodināta sevis pārbaudīšana un grēksūdze. jo tas, kuru Vakarēdienā 
saņem, būs tiesnesis, kura tribunāla priekšā būs jāstājas. Viņa rokās krīt dvē-
sele pēc nāves, un tā saņems to, ko tā ir pelnījusi. Pat tad, kad tu esi iznācis no 
dziļās grēku nožēlas, nedrīkst pamest meditāciju par nāvi un tiesu.

šīs gerharda traktāta pasāžas ir kā komentārs vai vadlīnija Lutera pieredzei 
klosterī. Luters nebija izdomājis savas problēmas; tās bija radījusi tā laika diev-
bijība un teoloģija. teoloģija deva pamatojumu dievbijīgajiem darbiem, kaut arī 
ne vienmēr tik drastiski, kā to darīja gerhards. taču, ja šādas pamācības tika 
izprastas pārāk burtiski, cilvēkam bija vai nu jāsalūzt vai tās jāpārvar ar jaunu 
kristīgās dievbijības un teoloģijas izpratni. tas bija Lutera nākotnes uzdevums.

9. Ceļojums uz Romu un galīgā pārcelšanās uz Vitenbergu

Lutera erfurtes klosteris piederēja stingrajam, reformētajam augustīniešu 
ordeņa virzienam. Luters pats un daudzi citi mūki ļoti nopietni pildīja ordeņa 
noteikumus un konstitūcijas. tas tika darīts pārliecības dēļ. tolaik stingrās or-
deņa dzīves saglabāšana kongregācijas šīs kongregācijas vācu klosteros bija sva-
rīgs baznīcas politiskais uzdevums, kas vispirmām kārtām bija ģenerālvikāra 
štaupica pienākums392. Viņš mēģināja to nodrošināt, pievienojot Lombardijas 
reformētajai kongregācijai vācu reformēto kongregāciju. Lombardijas kongre-
gācijai bija lielas pāvesta privilēģijas salīdzinājumā ar visu ordeni. šajā nolūkā 
štaupics 1505. gadā sūtīja Minhenes klostera prioru nikolaju Besleru uz romu. 
Beslers panāca no lombardiešiem viņu privilēģiju piešķiršanu saksijas kon-
gregācijai, kā arī tai nepieciešamo pāvesta apstiprinājumu 1506. gada sākumā. 
taču ar šo soli štaupics sakaitināja 1505. gadā jaunievēlēto augustīniešu ere-
mītu ģenerāli augustīnu fon interamnu, kurš jau tā nebija labvēlīgi noskaņots 
pret vācu observantiem. šādas tiešas sarunas ar kūriju, apejot ģenerāli un or-



deņa prokuroru, kurš pārstāvēja augustīniešus kūrijā, nebija korektas arī pēc 
saksijas reformētās kongregācijas konstitūcijām. tā rezultātā Beslers romā 
tika faktiski apcietināts. reformētās kongregācijas ekspansija Vācijā izsauca 
vācu provinciāļu un ordeņa vadības nepatiku. 1506. gada 24. martā ģenerālis 
panāca no pāvesta bullu, kas konstatēja, ka saksijas un lombardiešu kongregā-
cijas apvienošanās ir notikusi, apejot ordeņa vadību, un apstiprināja, ka saksijas 
kongregācijai joprojām ir pienākums paklausīt ģenerālim. Līdz ar to štaupica 
nodrošināšanas politika reformētās kongregācijas labā bija stipri apdraudēta, 
un 1506. gada beigās štaupics pats devās uz romu. šim ceļojumam bija vēl 
viens papildus iemesls. štaupicam vajadzēja iegūt pāvesta apstiprinājumu 1502. 
gadā dibinātajai Vitenbergas universitātei. kongregācijas draudīgo situāciju 
atslābināja ģenerāļa augustīna fon interamna nāve 1506. gada 26. jūnijā, un 
pāvests aicināja par ģenerālvikāru aegidiju fon Viterbo (aegidius von Viterbo), 
kurš pats bija no reformētās kongregācijas. nākamajā gadā viņš tika ievēlēts 
par ģenerāli. aegidijs bija draudzīgāk noskaņots pret reformētajiem nekā viņa 
priekšgājējs, jo viņu interesēja ordeņa vienotība.

acīmredzot ģenerālis aegidijs un štaupics ir savā starpā vienojušies par 
reformu un ordeņa vienotības saglabāšanu Vācijā. Bija paredzēts izveidot re-
formētās kongregācijas un saksijas ordeņa provinces ūniju, turklāt štaupicam 
vajadzēja apvienot tajā ģenerālvikara un provinciālā priora amatus. tā tas 
bija noteikts pēc štaupica atgriešanās no itālijas kardināla legāta Bernhardina 
karjavala 1507. gada 15. decembra bullā Memingenē. šīs apvienošanās laiks un 
tai nepieciešamo kongregācijas kapitula un saksijas provinces sapulču nozīmē-
šana bija atstāta štaupica ziņā. Lai gan pirmajā brīdī šis plāns liekas saprotams, 
jo tas paredzēja visu saksijas provinces klosteru pārvēršanu reformētajos, tas 
izsauca pretestību. dažos reformētās kongregācijas klosteros, kā, piemēram, 
nirnbergas, kur tos atbalstīja pilsētas dome, baiļojās par reformas noturīgumu 
un par reformēto privilēģijām ordenī. turklāt švābu un Ķelnes ordeņa provin-
ciāļi mēģināja pretoties pret reformētās kongregācijas izplatīšanos viņu pro-
vincēs. taču 1509. gadā reformētajai kongregācijai tomēr izdevās sev pievienot 
svarīgo Ķelnes konventu. ģenerālis tika brīdināts un draudēja reformētajiem 
Ķelnē ar ekskomunikāciju. Viņi tomēr neatkāpās. štaupicam kļuva skaidrs, ka 
viņam sava rīcība ir no jauna jāsaskaņo ar ģenerāli romā. 1510. gada sākumā 
viņš tāpēc atkal devās uz itāliju. Viņš paļāvās ģenerālim un atsacījās no Ķelnes 
konventa uzņemšanas reformētajā kongregācijā. švābu reformētie klosteri 
tika tieši pakļauti ģenerālim. ģenerālis no savas puses, savā 1510. gada 26. jū-
lija rakstā nozīmēja štaupicu par saksijas provinciāli un saksijas reformētās 
kongregācijas vikāru, lai gan ģenerāļa pilnvaras patiesībā aprobežojās tikai ar 
saksijas provinci. tūliņ pēc savas atgriešanās no itālijas štaupics sasauca re-
formētās kongregācijas sapulci neuštatē pie orlas, kas sankcionēja reformētās 



kongregācijas un provinces ūniju. 1510. gada 30. septembrī štaupics to pub-
licēja un pieprasīja no konventiem šī lēmuma atzīšanu. tam pretojās ne tikai 
nirnbergas, bet arī erfurtes, nordhauzenes, kulmbahas, šternbergas, franku 
kēnigsbergas un himmelsfortas klosteri. īpaši spēcīga opozīcija bija nirnbergā, 
kulmbahā, šternbergā un erfurtē. tur pretestības dvēsele bija johans natins. 
Viņam blakus pirmo reizi ordeņa politikā, kas vienlaicīgi bija daļēja viduslaiku 
reformu politika, parādījās arī Luters. abi 1510. gada rudenī vispirms brauca uz 
halli, lai tur ar doma prāvesta ādolfa fon anhalta palīdzību gūtu Magdeburgas 
arhibīskapa atbalstu apelācijai romā pret ūniju, kas viņiem tomēr neizdevās. 
tāpēc stūrgalvīgie konventi nolēma sūtīt uz romu savus sūtņus, kuriem va-
jadzēja runāt ar ģenerāli. Viens no abiem sūtņiem bija Luters. kas bija viņa 
pavadonis un no kura klostera viņš bija, nav zināms. Vienmēr tiek apgalvots, 
ka Luters no šiem diviem sūtņiem neesot bijis vadošais sūtnis, taču tas nekur 
nav pierādīts. Viņš gan bija vēl ļoti jauns un mazpieredzējis ordeņa darījumos, 
taču jau piederēja pie sava klostera vadošajiem mūkiem. abi sūtņi uzsāka savu 
ceļojumu 1510. gada novembrī. Luteru doties šai ceļojumā iedvesmoja izredzes 
iegūt bagātīgās svētās romas svētības.

tas bija tālākais ceļojums, kādu Luters savā dzīvē bija veicis393. tas papla-
šināja viņa reliģiskās pieredzes horizontu. Vēlāk viņš bieži stāstīja par savu 
ceļojumu. tomēr detaļās tā norisi nevar rekonstruēt. Pirmais pieturas punkts 
bija nirnberga. dažus gadus vēlāk Luters piemin kādu pulksteņa mehānismu, 
ko viņš tur ir redzējis. tas ir zīmīgi. Luteru vairāk interesēja praktiskas un 
derīgas, nekā skaistas lietas. tā viņš bija audzināts. Līdzās visādiem itālijas pa-
radumiem un netikumiem Luters pamanīja, ka itāļu skroderi mākot šūt daudz 
elegantākas bikses nekā vācu. ulmē viņš redzēja milzīgo katedrāli, kuru viņš 
vēlāk līdzās Pētera baznīcai romā un Ķelnes domam apzīmēja par nederīgu 
sprediķošanai. šim mērķim patiešām ubagu ordeņu baznīcas bija daudz vairāk 
piemērotas. tālākais ceļojuma maršruts nav īsti skaidrs, taču domājams, ka 
Luters brauca caur Memingeni. Viņam ir uzkritusi švābu un algojas dialekta 
savdabība un labā atmiņā palikusi (atpakaļceļā) švābu un bavāriešu viesmīlī-
ba. tad droši vien tālāk viņa ceļš ir vedis caur reinas ieleju un hūru (chur) 
uz kjavennu (chiavenna) un no turienes tālāk gar komera ezeru (comer) uz 
Milānu. Viņš atzīmē šveices neauglību, kur esot tikai pļavas, bet zemkopība 
neesot iespējama, un tam pretstatā – Lombardijas auglību. šķiet, ka Luters arī 
pats ir pamēģinājis veselīgo Veltlines vīnu. olīvkoks uz klints viņam asociējas 
ar kādu psalmu, bet mūžīgi zaļajā citronkokā ar tā augļiem dažādās gatavības 
stadijās Luters saskata kādu dievbijīgu līdzību. Viņš aplūko pasauli ne tikai no 
tās derīguma viedokļa, bet saista ar mūžību. Milānā Luters nedrīkstēja noturēt 
mesu turienes īpašā ambrozija rituāla dēļ. Po upes līdzenumā pēc pārnakšņo-
šanas pie atvērta loga abiem ceļotājiem piemetās drudzis, no kā viņus dziedinā-



ja divu granātābolu baudīšana. turpmākajā ceļojuma laikā, kā arī romā, ir bijis 
ļoti drēgns, ziemai raksturīgi laika apstākļi. Luters ir ceļojis caur florenci un 
sjenu. florencē viņš jūsmoja tikai par priekšzīmīgajām patversmēm un atra-
deņu namiem. ieraugot romu, Luters metās uz zemes, ar vārdiem: „esi sveici-
nāta, tu, svētā roma, patiesi svēta no svēto mocekļu asinīm.” Luters bija devies 
uz romu arī kā svētceļotājs. tas bija tolaik pats nozīmīgākais kristietības svēt-
ceļojumu centrs. Luters uzturējās romā apmēram četras nedēļas. kur Luters ir 
apmeties, nav skaidri zināms394. tas varētu būt lombardiešu reformētās kon-
gregācijas sv. Marijas del Popolo klosteris, kas atradās pie del Popolo vārtiem, 
ienākot pilsētā no ziemeļiem. šajā gadījumā Luters būtu uzturējies pie saviem 
reformētajiem brāļiem. taču ir arī norādes un iespējams, ka Luters apmetās sv. 
agostino, ģenerāļa rezidencē, ar kuru sūtņiem bija jāved sarunas. tas būtu bijis 
atbilstoši ceļojuma mērķim. Luters vēlāk ar cieņu runāja par ģenerāli aegidiju 
fon Viterbo, kurš kritizēja nekārtības romā �. taču nav zināms, vai Luters pats 
bija dzirdējis viņa sprediķus.

apelācijas lietā, kuras dēļ ceļojums tika veikts, sūtņi neko nesasniedza. 
ģenerāļa reģistrā 1511. gada janvārī ir īsi atzīmēts: ”Vāciešiem, pamatojoties uz 
likumu, ir aizliegts apelēt.”395 Pēc likuma, saksijas kongregācija bija pakļauta 
ģenerālim, un tāpēc pārsūdzība pie pāvesta nebija pieļaujama. sūtņiem no paša 
sākuma nebija nekādu izredžu uz panākumiem, jo viņi nevarēja vērsties pret 
kopējiem ģenerāļa aegidija un ģenerālvikāra priekšstatiem. ģenerālis uzskatīja 
par vajadzīgu sūtīt pie štaupica vienu vācu brāli, lai atjaunotu reformētajā kon-
gregācijā paklausību un mīlestību. Pie visas viņa nelokāmības ģenerālis tomēr 
vēlējās saprašanos. Luters pats romā vai pēc atgriešanās no romas atzina pre-
tošanās veltīgumu un akceptēja ordeņa vadības plānus. Viņš pats neko neziņo 
par saviem darījumiem romā396.

romā ticīgais bija tuvāk apustuļiem, svētajiem un mocekļiem, viņu mirstī-
gajām atliekām un atmiņām nekā jebkur citur. dievbijīga dvēsele šeit daudzās 
vietās varēja rast uzmundrinājumu; tā varēja iegūt svēto aizlūgumus un bagā-
tīgas atlaidas. nekur citur nevarēja tik daudz darīt savas un savu līdzcilvēku 
dvēseles pestīšanai kā romā. Luters izmantota visas šīs iespējas. roma tolaik 
vēl bija viduslaiku pilsēta un atradās galvenokārt tiberas ieplakā. neskaitot 
bankas, tajā bija maz amatniecības, ar saviem 40000 iedzīvotājiem tā nevarēja 
mēroties ar lielajām eiropas tirdzniecības pilsētām. roma dzīvoja galvenokārt 
no tā, ka tā bija pāvesta rezidence. antīkie aurēlija mūri viduslaiku pilsētai bija 
pārāk lieli. Lielus laukumus aizņēma drupas un lauki, kur ganījās lopi vai bija 
iekopti dārzi un vīnogulāji. tā bija visai bīstama pilsēta. Luters, bez šaubām, 
redzēja antīkās drupas. Viņam tās bija dieva tiesas liecinieces pār pagānismu. 
no renesanses romas, izņemot atsevišķas baznīcas un celtnes, vēl bija maz kas 



redzams. Pētera doma pārbūve vēl bija tikai sākusies. taču Luteru tas neinte-
resēja. Viņam bija savas reliģiskas intereses.

Luters gribēja romā atkal iet uz lielo grēksūdzi, kā viņš to jau divreiz bija 
darījis erfurtē. Viņa sarežģītajam dvēseles stāvoklim bija vajadzīgs gudrs un 
saprotošs biktstēvs. taču Luters sastapās ar neizglītotiem cilvēkiem, iespējams, 
ka tie bija pat viņa ordeņa brāļi, kam šis uzdevums nebija pa spēkam. arī pret 
mesu romā neattiecās tik nopietni, kā tas bija pats par sevi saprotams Luteram. 
tā tika tik ātri absolvēta, ka Luters nespēja tai sekot līdzi. un jau nepacietīgi 
gaidīja nākošais. sebastjana bazilikā vienlaicīgi pie viena altāra noturēja divas 
mesas divi priesteri, šķirti tikai ar kādu gleznu. Vienas stundas laikā tur tika 
svinētas septiņas mesas. Pat pēc romas noteikumiem vienai mesai bija jāilgst 
vismaz 12 minūtes. tikai vācu Maria dell’ anima baznīcā, kur bija vācu pries-
teris, bija ierastais svinīgums. Luters konstatēja, ka romas priesteri liturģiski 
bija vāji izglītoti, un, kas bija vēl ļaunāk, – tiem nebija lielas cieņas pret sakra-
mentu. cik tas atbaidoši iedarbojās uz Luteru, var īsti saprast, ja iedomājas, cik 
nopietni Luters pats attiecās pret mesu un grēksūdzi. Luteram netika apslēptas 
arī nekārtības romas baznīcās. Viņš redzēja panīkušos, bagātos klosterus, kas 
kā ienesīgas vietas bija nodotas kardināliem. Viņš redzēja kardinālu piļu grez-
nību un dzirdēja par netikumību romā, kā arī aleksandra Vi, pāvesta jūlija 
ii priekšgājēja, slikto slavu. ar pašu pāvestu un kardināliem Luters nesatikās. 
kāda karagājiena dēļ pāvesta galms atradās Boloņā. Vēlāk Luters atsaucās uz 
šiem negatīvajiem iespaidiem. taču sākumā, šķiet, tie Luteru daudz neuztrau-
ca. neskatoties uz visām nekārtībām, Luters vēl 1519. gadā godināja romu, 
jo tur savas asinis bija lējuši apustulis Pēteris un Pāvils, 46 pāvesti un daudzi 
tūkstoši mocekļu un uzvarējuši elli un pasauli. tas bija kā pierādījums tam, ka 
dievs šai baznīcai pievērsa īpašu uzmanību un nebija nekāda iemesla nekārtību 
dēļ no tās šķirties. gluži pretēji – ar dievbijīgu pieķeršanos to varēja uzlabot397. 
Lutera pozitīvo nostāju pret baznīcu nevarēja tik viegli satricināt. Baznīcas ne-
pietiekamības vēl vairāk aktivizēja Lutera dievbijīgo piepūli.

Luters, protams, apmeklēja romas svētās vietas, lai iegūtu ar tām saistītās 
baznīcas svētības. ar tā laika ceļveža palīdzību var iepazīties ar romas bagātīgo 
piedāvājumu svētceļotājiem. taču uzskatāmu priekšstatu par to var iegūt arī no 
paša Lutera ziņojumiem. stingra svētceļojuma programmas sastāvdaļa romā 
bija tās septiņu galveno baznīcu apmeklējums vienā dienā. tas sākās ar sv. 
Pāvila baznīcu pie pilsētas vārtiem, apustuļa Pāvila kapa baznīcu, veda tālāk uz 
sv. sebastjana baznīcu apija ielā, sv. jāņa baznīcu Laterānā, baznīcu pie svētā 
krusta, sv. Laurencija, sv. Marijas Madžores baznīcu un noslēdzās ar mesu 
Pētera baznīcā. svētceļotājiem visas šīs nogurdinošās dienas laikā bija jāgavē. 
Luters apstaigāja arī citas romas baznīcas un katakombas un ticībā uzklausī-
ja visus stāstus, kas tur tika stāstīti. tur, kur tas bija iespējams, viņš noturēja 



mesu. Viņš pat gandrīz vai nožēloja, ka viņa vecāki vēl bija dzīvi, jo ar saviem 
dievbijīgajiem darbiem viņš tos tagad varētu atbrīvot no šķīstītavas. taču lielās 
drūzmas dēļ viņš ne visur varēja piekļūt. tā, piemēram, viņš nevarēja notu-
rēt ar īpašām žēlastībām bagāto sestdienas mesu sv. jāņa baznīcā Laterānā, ar 
kuru dēls – priesteris varēja darīt svētu savu māti, un bija spiests iet projām398. 
Viņš nedabūja redzēt arī šajā baznīcā glabātās apustuļu galvas un Veronikas 
sviedrautu. Laterāna pilī arī Luters rāpoja uz ceļiem augšup pa Pilāta trepēm, 
uz katra pakāpiena skaitot pa tēvreizei. ar šo dievbijīgo darbu arī varēja iz-
glābt vienu dvēseli no šķīstītavas. Luters gribēja to darīt sava vecātēva heines 
labā. taču, augšā nonācis, viņ nespēja apspiest savas šaubas: „kas zina, vai tā 
ir patiesība?” Līdzīgas šaubas viņš no jauna izteica romā 1518. gadā399. Luters 
dabūja redzēt dažas šķietami evaņģēlista Lūkas gleznotās Marijas gleznas. Viņš 
bija franciskāņu klosterī kapitolā un kaliksta katakombā pie Via appia, kur 
mirušie gulēja „saspiesti kā skapī” („schränkigt”), kopumā 40 pāvesti un 76000 
mocekļu. dažkārt Luters min vēl lielākus skaitļus. šo vietu svinīgs apmeklē-
jums deva visu grēku piedošanu. ja mesas laikā piecas reizes lūdzot gāja caur 
katakombu, varēja atkal atbrīvot vienu dvēseli. Luteru dziļi ietekmēja bezlogu 
Panteons, kas tolaik bija baznīca, ar caurumu griestos, masīvām kolonām un 
antīko dievu gleznām. kopumā Lutera romas iespaidi bija ļoti kontrastaini: 
Viņa patiesā misija bija izrādījusies veltīga, ģenerālgrēksūdze sagādājusi vil-
šanos un reliģiskās nekārtības bija pārāk uzkrītošas. taču Luters romā bija 
guvis bagātīgas žēlastības, un pozitīvais iespaids guva pārspēku. Viņa romas 
iespaidu kritiskais un negatīvais novērtējums notika vēlāk. Bet arī tad Luters 
negribēja atteikties no šī reliģiskā piedzīvojuma.

1511. gada janvāra beigās vai februāra sākumā Luters ir devies atpakaļceļoju-
mā. taču zīmīgā kārtā par to ir vēl mazāk zināms, nekā par ceļojumu uz romu. 
šoreiz ceļojuma maršruts ritēja vairāk austrumu virzienā. Viņš slavē lielisko 
cienāšanu kādā bagātā benediktīniešu klosterī Po upes krastā. caur Mantuju 
un Brennera pāreju Luters nonāca insbrukā, kur viņam uzkrita pārāk ciešā ap-
būve. augsburgā viņš apmeklēja jaunavu urzulu Lameniti, kura esot pārtikusi 
tikai no svētās komūnijas. Luteru samulsināja jaunavas atbilde, ka viņa nemaz 
neilgojoties pēc viņpasaules un labāk gribot palikt viņai pazīstamajā laicīgajā 
vidē. Luters tikai atsacīja: „urzel, skaties, ka tu rīkojies pareizi!” Lamenite vēlāk 
tika atmaskota kā krāpniece400. Luters, tāpat kā daudzi citi erfurtes teologi, 
skeptiski attiecās pret šāda veida brīnumiem.

arī pēc sūtņu atgriešanās stūrgalvīgie konventi negribēja pakļauties401. 1511. 
gada 2. aprīlī nirnbergas dome vērsās pie ģenerāļa sava klostera dēļ, norādī-
dama uz tā nopelniem reformas labā, un no jauna pieprasīja apelāciju. arī 
štaupics nāca tiem nedaudz pretī. septembrī viņam bija sarunas ar to pārstāv-
jiem jēnā, kuru rezultātā radās tā saucamais jēnas dokuments. stūrgalvīgajiem 



konventiem tas bija jāpieņem divu mēnešu laikā. taču jau 10. septembrī tie 
ar iecirkņa vikāra simona kaizera palīdzību nordhauzenā vērsās pie pāves-
ta sakarā ar ģenerālpriora un štaupica nelikumīgi veidoto observanto, nevis 
reformēto klosteru savienību. Līdz ar to viņi faktiski atteicās štaupicu atzīt 
par vikāru. 19. septembrī viņu atzīt atteicās nirnbergas dome. tai bija pieņe-
mams tikai tāds risinājums, ka reformētā kongregācija turpina pastāvēt ar tās 
īpašajām tiesībām un pievieno sev tikai saksijas provinces klosterus. taču to 
ordeņa vadība nevarēja atļauties. šī jautājuma dēļ erfurtē sākās šķelšanās. arī 
šeit vairākums gribēja noraidīt, bet mazākums – pieņemt štaupica plānu. Pie 
šī mazākuma piederēja arī Luters. nav zināms, kas viņu uz to pamudināja, – 
reālais apstākļu apsvērums vai paklausība observantu interesēm, kā viņš to 
vēlāk uzsvēra. situācija erfurtes klosterī acīmredzot bija kļuvusi nepanesama. 
septembrī Langs402 un Luters tika pārcelti uz Vitenbergu. te droši vien bija 
iejaucies štaupics. erfurtieši tikai vēlāk saprata, ka viņi bija ļāvuši aiziet savam 
spējīgākajam jaunās paaudzes teologam. turpmākajos gados attiecības starp 
erfurtes klosteri un Luteru bija saprindzinātas, galvenokārt pateicoties pievil-
tajam natinam. strīdus jautājums reformētajā kongregācijā drīz vien nokār-
tojās. Pēc nirnbergas pretošanās štaupics saprata, ka ūnija apdraudētu pašu 
reformētās kongregācijas vienotību un atteicās ar varu realizēt šo nodomu. 
tas, protams, nozīmēja, ka viņa reformu nodrošināšanas politika otru reizi bija 
cietusi neveiksmi. taču tas bija attaisnojams, redzot, kāda vitalitāte un ekspan-
sijas spēks bija kongregācijai. kongregācijas kapituls 1512. gada maijā izbeidza 
šo strīdu. nirnbergieši palīdzēja štaupicam segt ūnijas politikas dēļ radušos 
parādus. Pretstatā erfurtei starp štaupicu un nirnbergas konventu turpmāka-
jos gados attīstījās sirsnīgas un garīgi ļoti intensīvas attiecības. Luteru šī vēlīno 
viduslaiku reformu politika bija aiznesusi uz Vitenbergu, viņa mūža turpmāko 
darbības vietu. 



iV Lutera Patiesais darBīBas Lauks: 

VitenBerga – PiLsēta un uniVersitāte kūrsaksijā403

Pārcelšanās no erfurtes uz Vitenbergu bija svarīgs un dziļš pavērsiens Lutera 
dzīves apstākļos. šie jaunie politiskie un sociālie apstākļi noteica viņa turpmā-
kās darbības iespējas un vēsturisko lomu. Lai gan Lutera darba un sasniegu-
mu dziļākā izcelsme ir meklējama viņa paša personībā un domāšanā, arī viņa 
darbība bija atkarīga no noteiktas telpas, foruma un ārīgu apstākļu labvēlības. 
Par šādu vēsturisku vietu viņam kļuva Vitenberga un kūrsaksija, kas ievēro-
jami ietekmēja reformācijas norisi un īpatnības. tāpēc vispirms aplūkosim šīs 
kopsakarības.

Pirmajā brīdī šķiet, ka šai pārmaiņai būtu jāsašaurina Lutera horizonts un 
viņš tiek nobīdīts malā. no tā laika lielpilsētas erfurtes Luters nonāca neievēro-
jamā, nepievilcīgā, nabadzīgā vidēja lieluma pilsētā, kurā kopā ar priekšpilsē-
tām bija apmēram 400 māju un ne vairāk kā 2000 līdz 2500 iedzīvotāju. Pēc tā 
laika aprakstiem, Vitenberga ar tās vecajām, neglītajām, zemajām koka mājām 
vairāk līdzinājās ciemam nekā pilsētai. Patiesībā tās nemaz nevarēja saukt par 
mājām, bet gan māla būdām, kas bija klātas ar salmiem un sienu. tās ielas bija 
dubļainas. Pēc Vitenbergas profesoru domām, šī pilsēta atradās nevis impērijas 
centrā, bet gan kādreizējo slāvu koloniālzemju malā, uz civilizācijas robežas. 
tā neradīja kultivētas pilsētas, bet gan drīzāk kādas nomaļus ādas dīrītavas 
iespaidu404, kura nekad nevarēs kļūt par īstu pilsētu. Labi pazīstamā erfurtes 
universitāte Luteram bija jāizmaina ar šo, kas pastāvēja tikai vienu gadu desmi-
tu un vēl tikai veidojās. arī negatavais Vitenbergas klosteris nespēja konkurēt 
ar lielo erfurtes konventu.

Lai cik arī milzīgs neliktos pretstats starp šo necilo vietu un to lielo lomu, 
kāda tai vēlāk bija, patiesībā bija citādi. tieši Vitenbergā Luters nonāca jaunā, 
svarīgā vidē, kas veidoja izšķirošus priekšnosacījumus viņa vēlākajai pasaul-
vēsturiskajai darbībai. Mazā Vitenberga bija īstā kūrsaksijas galvaspilsēta. 
tā bija viena no spēcīgākajām un nozīmīgākajām vācu teritoriālvalstīm, kas 
varēja kļūt par vienu no spēcīgākajiem politiskās varas balstiem vācu impē-
rijā. Pret valdītāju gribu šeit nevarēja realizēt nekādus politiskus vai baznīcas 
pasākumus. Veidojās jauno laiku valsts, kas rūpējās ne tikai par valsts pārval-
dīšanu, karaspēku, tiesību ievērošanu, saimniecību un izglītības attīstību, bet 
ietekmēja arī baznīcu. tāpēc mazajai Vitenbergai bija daudz vairāk politisko 
iespēju nekā lielajai erfurtei, kur jau iezīmējās vācu pilsētas politiskais noriets. 
taču nedrīkstam veidot nepareizus pretstatus. arī kūrsaksijas firstu valsts 
saimnieciskais un kulturālais balsts bija tās pilsonība. Bez tās reformācija ne-
maz nebūtu bijusi iedomājama. tomēr reformācijai liktenīga bija tās saistība ar 



teritoriālo valsti kā jaunu politiskā spēka faktoru. šī saistība neizveidojās vēlāk, 
bet pastāvēja jau tad, kad Luters ieradās Vitenbergā. tā izpaudās jau Lutera 
reformācijas sākumā.

Pārsteidzoši ir tas, ka kūrsaksijā īpašu nozīmi ieguva tieši Vitenberga, kas 
atradās tuvu pie tās ziemeļu robežām. tas ir izskaidrojams ar tās vēsturisko at-
tīstību. Vitenberga, līdzīgi Magdeburgai vai torgavai, sākotnēji bija nocietināta 
vieta elbas braslā uz kāda pakalna elbas ziemeļu krastā. tā ir izskaidrojams šīs 
vietas nosaukums, kas nozīmē „baltais kalns” vai „cietoksnis”. Pēc heinriha 
Lauvas gāšanas 1180. gadā Vitenberga kļuva par saksijas askāniešu hercogistes 
centru. 1296. gadā hercogiste tika sadalīta saksijas – Lauenburgas un saksijas – 
Vitenbergas hercogistēs. 1356. gadā ievērojami pieauga saksijas – Vitenbergas 
politiskā nozīme, jo zelta bullā tās valdniekam tika piešķirts kūrfirsta gods405. 
1422. gadā askāniešu cilts izmira. saksiju – Vitenbergu un kūrfirsta godu iegu-
va vetīniešu dinastija, kuras līdzšinējie īpašumi atradās dienvidos un dienvid-
rietumos Meisenes un tīringenes grāfistē līdz franku ziemeļu robežām. Līdz 
ar to Vitenberga tagad atradās vetīniešu teritorijas nomalē un bija zaudējusi 
savu agrāko nozīmi. Vetīniešu zemes, savukārt, tika vairākkārt pārdalītas. šī 
dalīšana noslēdzās 1485. gadā, kad brāļi ernests un albrehts hercogisti sada-
līja „ernesta” un un „alberta” saksijā. Vitenbergu un kūrfirsta godu ieguva 
vecākais brālis ernests. dalījums bija ļoti komplicēts un nesakarīgs. abas jau-
nās teritorijas bija dziļi sazobotas viena otrā. „ernesta saksija” bija šaurs un 
garš, no ziemeļaustrumiem uz dienvidrietumiem izstiepts apgabals, kurā bez 
Vitenbergas ietilpa arī daļa fogtlandes un osterlandes, tīringene un franku 
īpašumi. izteikta centra tam nebija. Bez Vitenbergas tajā bija arī citas firstu 
rezidences, kā, piemēram torgavā un Veimārā. ienesīgā kalnrūpniecība un 
dažas citas lietas arī pēc dalījuma tika apsaimniekotas kopīgi, kas, protams, 
izraisīja ne mazums domstarpību. starp abām saksijām pastāvēja konkurence, 
kas nelabvēlīgi atsaucās uz reformāciju visā šīs kustības laikā.

jau kopš 1293. gada Vitenbergai406 bija pilsētas tiesības. tai bija savas nau-
das kalšanas tiesības un kopš 1441. gada – arī augstā tiesas vara. Pēc askāniešu 
dinastijas izmiršanas pilsētas attīstībā sākās stagnācija. Pie tā bija vainīga ne 
tikai Vitenbergas nomaļā atrašanās vieta. kūrsaksijas svarīgākie saimniecības 
centri, kalnrūpniecība un tekstīlražošana, atradās dienvidos, bet Vitenbergas 
apkārtnē bija tikai lauksaimnieciski izmantojamas zemes. tā atradās pie 
torgavas – Magdeburgas tirdzniecības ceļa elbas ziemeļos, un tajā bija viens 
tilts pār elbu. taču tirdzniecībā tai bija tika reģionāla nozīme. humānists 
kamerārijs nievājoši izteicās par „trīs grašu tirgotājiem” Vitenbergā. Vienīgi 
tās grāmatu tirdzniecība vēlāk ieguva starpreģionālu nozīmi. Vitenbergā bija 
tikai vietējas nozīmes amatniecība ar kurpnieku, vadmalas audēju, miesnieku 
un maiznieku cunftīm. 1513. gadā tajā bija 2100 iedzīvotāju. Blakus grāmatu 



tirgotājiem visbagātākie pilsētā vēlāk bija arī šuvēji. no 356 māju īpašniekiem, 
kam bija jāmaksā nodokļi, 172 piederēja māja ar alus darītavas tiesībām, un 
184 bija „būdeļnieki”, kuriem piederēja tikai neliels, būdai līdzīgs īpašums. 
1541. gadā ar nodokļiem bija aplikti 397 īpašumi: 73 no tiem maksāja mazāk 
par 100 guldeņiem, 279 – no 100 līdz 1000 guldeņiem un 45 – pāri par 1000 
guldeņiem. ļoti lielu un pavisam mazu īpašumu bija maz. tāpat kā citas kolo-
niālpilsētas Vitenberga attīstījās gar tirdzniecības ceļu. tai bija trīs vārti: rietu-
mos – kosvigas vārti, dienvidos pie tilta – elbas vārti un austrumos – elstera 
vārti. Pilsētas ziemeļos, kur bija purvains apvidus, vārtu nebija. Pilsētas centrs 
bija tirgus laukums, kura dienvidu pusē atradās pilsētas galvenā iela. otra garā 
ass ar dzīvojamo namu kvartāliem bija izveidojusies uz ziemeļiem no tirgus 
laukuma. Pilsētā vēl bija daudz pagalmu un dārzu un pagalmu tālākai apbū-
vei. galvenais ēku komplekss pilsētas rietumos bija pils, kas vienlaicīgi sedza 
pilsētas apdraudētāko daļu. Pils tuvumā atradās franciskāņu klosteris ar askā-
niešu dinastijas apbedījumiem. Pie tirgus atradās 1521. gadā no jauna vērienīgi 
uzceltais rātsnams. Pilsētas izskats ievērojami izmainījās 16. gadsimta pirmajā 
pusē. Pieauga grezno māju skaits. Pildrežģa vietā sāka celt ķieģeļu mājas. šo 
uzplaukumu celtniecībā veicināja universitātes dibināšana Vitenbergā. Blakus 
tirgum atradās 15. gadsimtā paplašinātā sv. Marijas draudzes baznīca ar kap-
sētu, kurā Luters vēlāk bija sludinātājs. kopumā Luteram pret Vitenbergu laika 
gaitā izveidojās daudz tuvākas attiecības nekā pret erfurti. tas bija droši vien 
tāpēc, ka šeit universitāte ar pilsētu bija daudz ciešāk saistītas, un Luteram pa-
šam bija jānodarbojas ar draudzi. taču patiesi intensīvas reformatora attiecības 
ar savu pilsētu kļuva tikai kopš 1522. gada, pēc atgriešanās no Vartburgas, ko 
mēs aplūkosim vēlāk.

Par savu sākotnējo nozīmi Vitenberga varēja pateikties askāniešu dinastijai. 
tai izmirstot, pilsētas nozīme mazinājās. tai bija tikai lokāla nozīme. tam at-
bilstoši izmainījās arī pilsētas tēls 15. gadsimta beigās. taču tad nāca kāds firsts, 
kas atkal pārveidoja pilsētu. kūrfirstam ernestam 1486. gadā tronī sekoja viņa 
dēls frīdrihs iii. (dz. 1463), kuru vēlāk sauca par gudro. frīdrihs bija izglītots. 
Viņš mācēja latīņu un nedaudz franču valodu. taču visvairāk viņu interesēja 
jaunā izglītības kustība. frīdrihs uzturēja draudzīgas attiecības ar humānistu 
johanu reihlinu, par kuru viņš vēlāk iestājās. frīdrihs uzklausīja roterdamas 
erasma padomus. Viņš izprata tēlotāju mākslu un deva pasūtījumus labākajiem 
māksliniekiem, kas viņam bija pieejami. frīdriha personīgā dievbijība sakņojās 
vēl vēlīnajos viduslaikos. 1493. gadā frīdrihs lielas svītas pavadībā devās svēt-
ceļojumā uz svēto zemi. Par viņa relikviju kaislību mēs vēl runāsim. kā cilvēks 
frīdrihs bija visai bikls un piesardzīgs un centās pēc iespējas izvairīties no riska 
un konfliktiem. frīdrihs nebija precējies, taču viņam bija trīs bērni no viņa 
mīļākās annas Velleres fon Molsdorfas. neraugoties uz visu savu piesardzību, 



frīdrihs tomēr neatlaidīgi centās sasniegt savu mērķus un guva arī panākumus. 
Viņa politiskajiem lēmumiem bija raksturīga mēra un likumības izjūta. jau 
savu jaunības ceļojumu laikā frīdrihs bija paplašinājis savu zināšanu horizon-
tu. kopš svarīgā Vormsas reihstāga 1495. gadā viņš apmeklēja visus reihstāgus 
un guva labu pieredzi politikā. saksija bija uzticīga habsburgu ķeizara dinasti-
jai. taču frdriha lojalitāte beidzās, ja tas skāra viņa firsta intereses. frīdrihs 
pretojās ķeizara varas paplašināšanai teritorijās un kļuva par vadošo firstu 
opozīcijas pārstāvi. tam bija vēlāk sava loma Lutera lietā. frīdriha konkurenti 
bija ne tikai hercoga saksija, bet arī viņa ziemeļu kaimiņš Brandenburga, kas 
arī arvien vairāk veiksmīgi paplašināja savu varu. 1513. gadā frīdriham bija 
jāsamierinās ar to, ka Magdeburgas arhibīskapiju un halberštates bīskapiju, 
kas piederēja viņa brālim ernestam, ieguva Brandenburgas albrehts, kurš 1514. 
gadā kļuva arī Maincas arhibīskaps un līdz ar to –kūrfirsts. taču frīdrihs, pro-
tams, negribēja atbalstīt Brandenburgas intereses. tas vēlāk izpaudās atlaidu 
strīdā. radnieciski frīdriham bija cieši sakari ar heseni, Lineburgu un dāniju.

no baznīcas puses, kūrsaksija piederēja vairākām bīskapijām – Meisenes, 
naumburgas, Maincas, halberštates, Magdeburgas, Brandenburgas, Bambergas 
un Vircburgas bīskapijām. zemes valdniekam attiecībā pret tik daudzām 
instancēm, protams, bija daudz stiprākas pozīcijas. Bez valdnieka palīdzības 
tās teritorijās neko nevarēja izdarīt jau vēlīnajos viduslaikos. naumburgas un 
Meisenes bīskapijas pārraudzīja saksija. Vitenbergas Visu svēto klostera kom-
plekss ar tajā iekļauto pilsētas baznīcu bija tieši pakļauts pāvestam. Līdz ar to 
Brandenburgas bīskaps pār to savu ietekmi bija zaudējis. Vitenbergā no viņa 
nebija jābaidās. Valdnieki ietekmēja ne tikai baznīcas intereses, bet arī klostera 
politiku. saksijas – tīringenes augustīniešu eremītu reformētā kongregācija 
bija neatkarīga no ordeņa vadības romā un līdz ar to pilnīgi atbilda saksijas 
baznīcas politikas shēmai. zemes valdnieks, apejot bīskapus, arvien vairāk 
kļuva par tiešo baznīcas vadības partneri. abas puses sadarbojās tieši viena ar 
otru. Baznīcas centrālā vara teritorijās bez valdnieka palīdzības vairāk neko ne-
varēja panākt, kuram, savukārt, savu pasākumu realizēšanai bija nepieciešama 
baznīcas piekrišana. frīdriha gudrā piemērs rāda, ka tā laika valdnieku baznī-
cas un kultūras politika nebija vienkārši sekulāra vai tikai finansiāli orientēta. 
frīdriham bija personīgas un politiskas intereses baznīcas labā viņa zemē, par 
reformām un nekārtību novēršanu, uz ko pati baznīca nevarēja saņemties. 
tāpēc baznīcas reformu idejām izredzes bija tieši pie valdniekiem.

frīdrihs gudrais nomira 1525. gadā. ja pārskata viņa dzīvi, tad redzams, ka 
Luters ir atbalstījis daudzas viņa personīgās vēlmes, kā arī daudzas lietas viņa 
ārējā un iekšējā politikā, kas šķiet nesavienojami ar vēlīno reformāciju. tomēr 
nevar noliegt to, ka mūks Mārtiņš Luters Vitenbergā atradās ļoti spēcīgā poli-
tisko spēku laukā, kaut arī viņš sākumā par to neko nezināja. tam, ka viņš pats 



kļuva par šo spēku faktoru, bija reliģiski un teoloģiski iemesli. no tā brīža, kopš 
Luters sāka patstāvīgi runāt un rīkoties, viņš uzreiz bija saistīts arī ar konkrētu 
politisko un sociālo kontekstu.

Politika nav tikai vienkārši intereses un struktūras, – to veido cilvēki. 
frīdriham gudrajam bija gudri ierēdņi, kas realizēja viņa nodomus, un viņš 
uzklausīja savus padomniekus. īpašos gadījumos viņš piesaistīja arī citus pa-
domdevējus, kā, piemēram, dibinot universitāti, Leipcigas profesoru Martinu 
Pollihu no Melrihštates un johanu fon štaupicu. taču izšķirošus lēmumus 
izdarīja pats kūrfirsts. tomēr kādam vīram viņa tuvumā vēlīnajā reformācijā 
bija īpaša loma. tas bija 1484. gadā dzimušais georgs Burkharts no špaltes pie 
nirnbergas, kas sevi vēlāk sauca par špalatīnu407. Viņš bija ārlaulības bērns un, 
kā jau iepriekš minēts, studējot erfurtē un Vitenbergā, humānista nikolaja 
Maršalka skolnieks. Vēlāk viņš piederēja humānista Mutiana lokam gotā, 
kurš viņu iekārtoja par jauno mūku skolotāju georgentāles klosterī pie gotas. 
tur viņš tika iesvētīts par priesteri. 1508. gadā Mutians ieteica frīdriham 
gudrajam špalatīnu par viņa brāļadēla johana frīdriha audzinātāju. kopš 
1511. gada špalatīns bija Vitenbergā jauno Braunšveigas hercogu un frīdriha 
ārlaulības dēla audzinātājs. kūrfirsts viņam uzticēja arī saksijas vēstures raks-
tīšanu. špalatīns bija tas, kas iemūžināja frīdriha vēsturisko tēlu. Viņš bija 
arī kūrfirsta politiskās korespondences tulkotājs. špalatīns tulkoja arī humā-
nistisko literatūru un vēlāk iejūtīgi Lutera latīņu rakstus vācu valodā. Lūkasa 
krānaha portretā špalatīns ir attēlots kā simpātisks jauns cilvēks ar smalkiem 
sejas vaibstiem. Viņš bija ļoti daudzpusīgs zinātnieks, taču visvairāk špalatīnu 
interesēja vēsture un teoloģija. Viņš pats nebija īpaši radošs, taču gatavs iepa-
zīt kaut ko jaunu, ko rāda viņa agrā piebiedrošanās humānismam un vēlāk 
Luteram. špalatīns bija ļoti izpalīdzīgs, spējīgs ātri nodibināt kontaktus, kas 
arī viņam pašam bija vajadzīgi. Viņš bija liels vēstuļu rakstītājs, par ko liecina 
viņa plašā korespodence ar Luteru. ir saglabājušās vairāk nekā 400 špalatīna 
vēstules Luteram. Viņš radīja nosvērta cilvēka iespaidu un mācēja piesardzīgā 
veidā izlīdzināt konfliktus. tas viņu darīja spējīgu tai lomai, kas viņam bija 
jāuzņemas. kopš 1512. gada špalatīns nodarbojās ar firsta bibliotēkas izbūvi 
Vitenbergas pilī, kas faktiski kļuva par universitātes bibliotēkas pamatfondu. 
Viņš bija tās vadītājs līdz savai nāvei 1545. gadā. 1514. gada sākumā špalatīns 
ar johana Langa starpniecību iepazinās ar Luteru, kuru viņš acīmredzot līdz 
tam nepazina408. tas bija ļoti intensīvas domu apmaiņas sākums. tieši ar šo 
draugu izšķirošajos gados Luters runāja atklāti un bez diplomātijas. Luters bez 
grūtībām bija ieguvis šī sākotnēji citādi orientētā humānista draudzību, kas vi-
ņam neizsakāmi daudz nozīmēja. no paša sākuma Luteru un špalatīnu saistīja 
interese par Bībeles skaidrojumu. špalatīns saprata, ka Luters šeit viņam varēja 
pateikt daudz vairāk nekā humānisms. 1516. gada septembrī špalatīns tika pār-



celts uz frīdriha gudrā galmu un kanceleju. Viņš iejutās kūrfirsta sekretāra un 
padomnieka lomā, kuram bija ieskats arī slepenās politiskās norisēs. špalatīna 
īstā darba joma bija baznīcas jautājumi un universitātes politika. tāpēc viņš 
nodarbojās ar relikviju iegūšanas, atlaidu un ziedojumu lietām, bet vēlāk ar 
reformāciju saistītiem jautājumiem. universitātes politikā viņš nodarbojās ar 
finansiāliem, iekšējās kārtības, kadru un universitātes reformas jautājumiem. 
kopš 1518. gada špalatīns bija arī viens no kūrfirsta biktstēviem. 1522. gadā 
viņš kļuva par galma sludinātāju. špalatīnam bija liela ietekme uz kūrfirstu, 
kurauzticību viņš baudīja. Luters acīmredzot nekad nav personīgi runājis ar 
frīdrihu gudro, kurš viņu pirmo reizi dzirdēja Vormsā. Viņu starpnieks bija 
špalatīns. Līdz ar to špalatīnam reformācijas sākumā bija milzīgi liela nozīme, 
jo bez valdnieka nodrošinājuma un atbalsta reformācijai nebūtu bijis nekādu 
izredžu.

kopš 1490. gada frīdrihs gudrais īpaši pievērsās Vitenbergai. Vispirms 
tika no jauna būvēta Vitenbergas pils. frīdrihs būvēja arī citās savas zemes 
pilsētās, lielākoties savas rezidences pilsētās, taču visvairāk – Vitenbergā. 
askāniešu cietoksnis tika nojaukts un tā vietā tika uzcelta jauna pils ar diviem 
spārniem. Pils trešo spārnu veidoja jaunā pils baznīca, kas arī tika no jauna 
uzcelta. tā bija vienlaicīgi Visu svēto klostera kompleksa baznīca un no 1503. 
gada – arī universitātes baznīca. šajā šaurajā telpā ar tās daudzajiem nostūriem, 
pēc Lutera vārdiem, esot bijis grūti sprediķot. Pils un baznīcas iekārtošanai 
frīdrihs izdeva lielas naudas summas un piesaistīja pirmos māksliniekus kā, 
piemēram, Mihaelu Volgemūtu, jakobu elsneru, hansu Burgkmairu, Pēteru 
Višeru, albrehtu dīreru un Lukasu krānahu, kurš Vitenbergā apmetās uz dzī-
vi. kopumā šajās Vitenbergas celtnēs vēl dominēja vēlīnās gotikas formas, taču 
atsevišķās detaļās un iekārtojumā jau parādījās renesanse, kas bija raksturīgi 
šim pārejas periodam.

Visu svēto klostera komplekss409 pastāvēja jau kopš 1346. gada. tajā bija 
prāvesta vieta un sešas priesteru vietas. kā jau minēts, tas bija pakļauts tieši 
pāvestam, nevis bīskapu jurisdikcijai. zemes valdniekam bija tiesības ieteikt 
kandidātus uz šīm garīdznieku vietām un līdz ar to viņam bija liela ietekme 
uz visu klosteri. klostera baznīcā bija iekļautas vairākas draudzes, to skaitā 
Vitenbergas pilsētas baznīca. tajā mācītāja amatu pildīja kāds klostera pries-
teris. klosteris uzskatīja dārgās relikvijas par savām, starp kurām bija arī viens 
ērkšķis no kristus ērkšķu vainaga. Baznīcai piederēja vēl tolaik retā, dārgā 
svētā franciska Portiunkula atlaida visu nožēloto grēku sodam, kuru parasti 
varēja iegūt tikai asizi. frīdrihs gudrais ar savu aizrautīgo kolekcionēšanu bija 
ievērojami paplašinājis klostera relikviju krājumu. tas rāda viņa vēlīnajiem 
viduslaikiem raksturīgo dievbijību. no sava svētceļojuma 1493. gadā viņš bija 
pārvedis rodosā iegūtu svētās annas īkšķi. 1507. gadā konstances reihstāgā 



frīdrihs ar pāvesta atļauju griezās pie reihstāga locekļiem, lai relikvijas tiktu 
nodotas viņa ziņā. to glabāšanai tika izgatavoti dārgi trauki. tie ir zināmi pēc 
Vitenbergas 1509. gada relikviju grāmatas, sava veida kataloga. relikviju izstā-
dīšana klostera baznīcas balkona galerijā bija īpaša atrakcija. to varēja apskatīt 
katru gadu pirmdienā pēc Misericordias Domini svētdienas (2. svētdiena pēc 
Lieldienām). glīti sakārtotas šeit tika demonstrētas svēto jaunavu un atraitņu, 
svēto apliecinātāju un mocekļu, divpadsmit sūtņu un evaņģēlistu, patriarhu 
un praviešu relikvijas, kas sākotnēji bija apskatāmi piecos gājienos, bet 1509. 
gadā – jau deviņos gājienos. 1520. gadā šajā kolekcijā bija vairāk nekā 19000 
vienību. ar halli Vitenberga nevarēja mēroties, – tās relikviju krātuve bija ap-
mēram divdesmit reižu lielāka. relikvijas nebija vienkārši dievbijīgas ziņkāres 
priekšmets. tās svētsvinīgi aplūkojot, varēja iegūt atlaidas, un frīdrihs gudrais 
intensīvi centās iegūt atbilstošas pāvesta privilēģijas. Beigās viņš panāca, ka par 
katru vienību varēja iegūt simt dienu atlaidu un par katru gājienu — īpašu pie-
devu. tā kopā izstādē varēja iegūt vairāk nekā 1, 9 miljonu gadu atlaidu. tā bija 
dievbijīga apreibināšanās ar skaitļiem, kas rūpes par viņsauli pacēla vēl nebi-
jušā dimensijā. Luters nebija vienīgais Vitenbergā, kas sāka kritizēt relikviju 
godināšanu. 1516. gadā humānists tīlemans konradijs izteicās, ka daudz labāk 
ir godināt evaņģēliju kā visvērtīgāko kristus relikviju nekā zeltā ietvertās re-
likvijas. Visu svēto dienā klostera baznīcā varēja iegūt arī Portiuncula atlaidu, 
kuras iegūšanai prāvests pasūtīja savu bikts tēvu. atlaidas ienesa arī atbilstošas 
upuru dāvanas par labu klosterim. Bagātīgi iekārtotajā klostera baznīcā tika 
uzturēts dārgs kults ar īpašu kalpošanu Marijai un annai. 1517. gadā tajā tika 
svinēts vairāk nekā 9000 mesu un izlietots 40932 sveču, kurām bija vajadzīgi 
66 centneri vaska 1112 guldeņu vērtībā. reformācijas sākumā zināma loma bija 
tieši klostera baznīcas relikvijām. no vienas puses, frīdrihs neļāva savā zemē 
izsludināt gaviļu atlaidu, kas izraisīja atlaidu strīdu, jo tā būtu bijusi konku-
rence Vitenbergas atlaidām un daļu no ienākumiem saņemtu Brandenburgas 
albrehts fon Maincs. no otras puses, Lutera kritika skāra arī Vitenbergas re-
likviju kolekciju. tā bija sarežģīta situācija. frīdriham gudrajam nebija viegli 
atteikties no savu relikviju kolekcijas un to izstādīšanas. Līdz 1522. gadam tās 
vēl tika rādītas, taču atlaidas tika arvien mazāk uzsvērtas.

tā kā Leipciga atradās albertiešu saksijā, kūrsaksijai kopš zemes dalīšanas 
vairāk nebija pašai savas universitātes. taču attīstītai teritoriālvalstij pienā-
cās arī augstāka izglītības iestāde. tā 1506. gadā Brandenburgā tika dibināta 
universitāte frankfurtē pie oderas. kopš 1493. gada arī frīdrihs gudrais sāka 
kalt plānus par universitātes dibināšanu. 1502. gada 6. jūlijā viņš ieguva ķēniņa 
Maksimiliana privilēģiju pilnas universitātes ar promocijas tiesībām dibināša-
nai Vitenbergā410. 24. augustā frīdrihs ar savu brāli johanu ielūdza uz univer-
sitātes atklāšanu 18. oktobrī. Pāvesta apstiprinājums universitātes dibināšanai 



tika saņemts tikai 1507. gadā. tas ir uzkrītoši, jo līdz tam visas universitātes 
bija dibinātas ar pāvesta privilēģiju, kamēr frīdrihs vispirms sagādāja ķeizara 
privilēģiju. šajā apstāklī, ka vispirms netika meklēts baznīcas apstiprinājums, 
daudzi ir mēģinājuši saskatīt jauna, sekulāra laikmeta garu. taču to nevajadzē-
tu pārvērtēt. jau 1503. gada sākumā frīdrihs gudrais bija ieguvis pāvesta legāta 
raimunda Peraudi pagaidu apstiprinājumu jaunās universitātes dibināšanai. 
universitāte tika finansēta galvenokārt no baznīcas līdzekļiem, un kūrfirsts 
bija tā vai tā atkarīgs no pāvesta līdzdalības. iespējams, ka 1502. gadā vēl nebija 
tik tālu, lai varētu ievadīt visu nepieciešamo. universitāti finansēt vajadzēja 
galvenokārt Visu svēto klosterim. Līdzīgi tika darīts arī, dibinot citas univer-
sitātes. jaunās universitātes profesorus vajadzēja atalgot no klostera ienāku-
miem. tāpēc pāvests to 1507. gadā lika pievienot universitātei. Līdz ar to bija 
nodrošinātas vietas trim teologiem, trim garīgo tiesību un vienam civīltiesību 
profesoram. kūrfirsts paplašināja klosteri ar sešām jaunām kanoniķu vietām, 
lai ar tām apmaksātu filozofiskās fakultātes skolotājus. frīdrihs lika universi-
tātei 1502. gadā iekārtot veco un 1509. gadā jauno frīdriha kolēģiju. jaunajai 
augstskolai bija arī svarīgi, lai tai būtu savas publicēšanas iespējas, jo sākumā 
bija tikai privātas spiestuves. svarīgākā no tām bija johana rau – grunenberga 
spiestuve, kas atradās augustīniešu klostera tuvumā. tā iespieda arī pirmās 
Lutera publikācijas. 1508. gadā kūrfirsts, nevis pati universitāte noteica tās 
statūtus. Līdz tam tā acīmredzot izlīdzējās ar statūtiem, kas bija pārņemti no 
tībingenes. tikai tad universitātes dibināšana bija pilnībā pabeigta. sākumā 
Lutera laikā gadā tika imatrikulēti no 184 līdz 221 studentam. Pēc 1517. gada 
studentu skaits strauji pieauga. universitāte bija frīdriha lolojums. Viņš bija 
ļoti ieinteresēts, lai tas labi izdotos, un saglabāja savu vadošo ietekmi pār to. 
šai valdnieka interesei par savu jaundibinājumu vēlāk bija izšķiroša nozīme 
Lutera gadījumā, jo frīdrihs gudrais aizstāvēja savu universitāti un tās slave-
nāko profesoru.

universitātes iekārtošanā frīdriham bija nepieciešami pieredzējušu zināt-
nieku padomi un palīdzība. šeit vispirms būtu jāmin divas personas: Martins 
Pollihs no franku Melrihštates, kurš sevi tāpēc sauca par Mellerštatu, un johans 
štaupics. Mellerštats līdz tam bija mācījis Leipcigā mākslas un medicīnu. Viņš 
bija kļuvis par frīdriha galma ārstu un pavadījis viņu ceļojumā uz svēto zemi. 
Lai gan viņš bija tomists, Mellerštats interesējās arī par humānismu un kritizēja 
astroloģiju. Viņa humānisms sholastiku neapšaubīja. Pateicoties Mellerštatam, 
humānisms atrada sev Vitenbergā pajumti, kas tolaik vēl nebija pats par sevi 
saprotams. šajā ziņā Vitenberga bija patiešām moderna. Mellerštats kļuva par 
pirmo Vitenbergas universitātes rektoru. Līdz savai nāvei 1513. gadā Mellerštats 
bija viens no teoloģijas profesoriem Vitenbergā.



johans štaupics kļuva par pirmo teoloģiskās fakultātes dekānu. droši vien 
tāpēc augustīns kļuva par universitātes patronu. štaupica lielā ietekme bija re-
dzama arī universitātes organizācijā, kas gandrīz pilnībā pārņēma tībingenes 
statūtus. tie štaupicam bija pazīstami no studiju laikiem tībingenē. no turie-
nes viņš ataicināja uz Vitenbergu arī vairākus zinātniekus, no kuriem vispazīs-
tamākais bija hieronīms šurfs. no tībingenes tika pārņemta arī ciešā augustī-
niešu klostera un universitātes saistība, ko mēs aplūkosim vēlāk. augustīniešu 
eremīti ar štaupicu Vitenbergā pārņēma teoloģijas fakultātes profesūru, bet 
štaupica vietā vēlāk nāca Luters. Viņi deva arī vienu maģistru brīvajās mākslās. 
šo vietu Luters ieguva 1508. / 1509. gadā. Pēc tam, kad štaupics 1503. gadā 
bija kļuvis par reformētās kongregācijas ģenerālvikāru, viņam atlika maz laika 
skolotāja darbam. tāpēc viņš 1512. gadā atteicās no profesūras. štaupica no-
pelns droši vien bija arī universitātes dažādie zinātniskie virzieni, kā tas bija 
tībingenē. Pretēji erfurtei šeit brīvo mākslu fakultātē viens otram blakus mā-
cīja tomisti, nominālisti un skotisti. nominālisti orientējās nevis pēc okama, 
bet pēc modernā augustīniešu teologa gregora fon rimini. taču šodien ir grūti 
pateikt, cik lielā mērā viņi bija atkāpušies no okama. Vitenbergā bija arī humā-
nisti, kurus atbalstīja citu fakultāšu profesori, kas bija iepazinuši humānismu 
itālijā. šeit vispirms būtu jāmin kristofs šērls, kurš mācīja Vitenbergā no 1507. 
līdz 1512. gadam, un tad kā juriskonsults pārcēlās uz nirnbergu, taču turpināja 
uzturēt kontaktus ar Vitenbergu. Visievērojamākais humānistiskais skolotājs 
bija otto Bekmans no Varburgas. sākumā viņš atbalstīja Luteru, taču kopš 
1519. gada arvien vairāk attālinājās no viņa un 1523. gadā atstāja Vitenbergu. 
Vitenbergas humānisti izturējās draudzīgi pret sholastiku un nekritizēja relik-
viju godināšanu. Pirms Lutera šeit nebija nekādas nopietnas opozīcijas. šērls 
draudzējās ar trutfeteru, ļoti cienīja štaupicu un vēlāk bija vienlīdz labās at-
tiecībās kā ar Luteru, tā arī ar johanu eku. kritiskā norobežošanās Vitenbergā 
vēl nebija attīstījusies. taču jaunāko humānistu vidū bija arī kritiskāki gari. 
tā Lutera ordeņa brālis johans Langs 1515. gadā kritizēja okamu, skotu un 
tomistus. taču tas bija drīzāk izņēmums. nozīmīgāk bija tas, ka kopš 1513. 
gada Vitenbergā tika mācīta grieķu valoda.

teoloģijas faklultātē, kurā Luters 1512. gadā iestājās, bija tomists Pēteris 
Lupīns (Petrus Lupinus, miris 1521), kas 1508. gadā bija promovējis par teoloģi-
jas doktoru. Lutera ietekmē šis aristotelietis 1516. gadā kļuva par augustīnieti. 
nikolajs fon amsdorfs (dz. 1483), štaupica brāļadēls, bija iestājies fakultātē 1511. 
gadā kā skotists. arī viņš 1516. gadā pievērsās Lutera teoloģijai. interesanta, 
taču reizē arī nemierīga un spilgta personība bija andreass Bodenšteins (dzi-
mis 1480), kurš pēc savas dzimšanas vietas karlštates pie Mainas sauca sevi 
par karlštatu411. Viņš bija studējis erfurtē, Ķelnē un Vitenbergā un 1510. gadā 
tika promovēts par teoloģijas doktoru. kopš Ķelnes studiju laikiem viņš bija 



tomists. savās pirmajās publikācijās viņš tiecās pēc izlīdzinājuma starp tomis-
mu un skotismu. Viņš bija arī arī diezgan atvērts pret humānismu. jau savos 
pirmajos rakstos viņš ievieto citātus grieķu un ebreju valodā412, un šērls slavē 
viņa izcilo izglītību. 1515. – 1516. gadā karlštats dodas uz romu, lai iegūtu 
juridisko doktora titulu. Viņš loloja cerības kļūt par klostera prāvestu. karlštats 
enerģiski cīnījās par savām finansiālajām un karjēras interesēm, nevairoties 
no konflikta ar saviem kolēģiem un universitāti Vitenbergā. 1516. gadā viņš 
vispirms uzstājās kā Lutera augustīna skaidrojuma pretinieks. taču drīz vien 
viņu pārliecināja Lutera uzskati un viņš kļuva par dedzīgu Lutera atbalstītāju. 
taču noteiktas atšķirības saglabājās, un vēlāk Lutera un karlštata ceļi atkal šķī-
rās. īsta nominālisma pārstāvja Lutera laikā fakultātē nemaz nebija. kopumā 
starp Lutera kolēģiem teoloģijas fakultātē nebija nekādu izcilu personību. 
sākumā šeit nebija vērojamas nekādas vienotas teoloģiskas intereses, ne arī 
kāda progresīva „Vitenbergas” teoloģija, kurai varētu pieskaitīt Luteru. jaunie 
impulsi nāca vispirms no paša Lutera.

Lutera dzīve Vitenbergā visciešāk bija saistīta ar augustīniešu klosteri413, 
un tā tas saglabājās visu viņa mūžu. tā dibināšana 1502. gadā bija saistīta ar 
universitāti. štaupics gribēja, lai šis klosteris kļūtu par reformētās kongregā-
cijas teoloģiskās izglītības vietu. klosterī pastāvīgi no ārpuses studiju nolūkā 
uzturējās 15 līdz 20 brāļu. tā pastāvēšanas laikā tajā par teoloģijas maģistriem 
vai doktoriem tika promovēti ne mazāk kā 14 augustīniešu eremīti. Lielākā 
daļa no viņiem kļuva par Lutera ideju atbalstītājiem. daži, kā, piemēram, 
konrāds helts, kas bija klostera priors 1518. gadā, palika arī vecajā ticībā. jau 
1502. gadā klosterī bija vismaz 13 mūku, bet vēlāk tajā bija apmēram 30 līdz 40 
iemītnieku. 1516. gadā tajā bija 41 iemītnieks, no kuriem 22 bija priesteri un 
12 – jaunie mūki. 1521. gadā konventā bija vairāk nekā 30 brāļu. šajā jaunajā 
un arhitektoniski pieticīgajā klosterī bija skaitļu ziņā diezgan ievērojams kon-
vents. taču kopš 1523. gada Luters tajā dzīvoja gandrīz viens pats. 1524. gadā 
kūrfirsts atstāja klosteri viņa ziņā. no mūkiem, kuri vienlaicīgi ar Luteru bija 
klosterī, būtu jāmin divi: Venslavs Links (dz. 1483), kurš no 1511. –1515. gadam 
bija priors Vitenbergā. 1511. gadā viņš tika promovēts par teoloģijas doktoru 
un 1512. / 1513. un 1514. /1515. bija teoloģiskās fakultātes dekāns. Pēc 1516. 
gada viņš bija sludinātājs Minhenē, pēc tam nirnbergā un 1521. gadā uz neilu 
laiku – štaupica sekotājs ģenerālvikariātā. Viņš no paša sākuma bija ļoti tuvs 
Luteram. teoloģiski viņš šajā draudzībā bija vairāk ņēmējs nekā devējs. johans 
Langs, kā jau iepriekš tika minēts, bija kopā ar Luteru pārcēlies no erfurtes uz 
Vitenbergu. Pēc tam, kad Langs 1512. gadā kļuva par maģistru, viņš bija augus-
tīniešu eremītu filozofijas skolotājs. 1508. / 1509. gadā šo vietu pildīja Luters. 
humānistiski un literāri izglītotais Langs deva Luteram arvien jaunus ierosi-
nājumus, kurus Luters ļoti patstāvīgi pārstrādāja. dievbijības un teoloģijas ziņā 



Luters Vitenbergas klosterī, kuru iedevesmoja štaupica gars, atradās starp sa-
viem domubiedriem. taču izšķirošie ierosinājumi arī šeit nāca no Lutera, kurus 
pēc tam labprāt pieņēma viņa ordeņa brāļi.

augustīniešu eremītu klosterim vieta tika ierādīta bijušās svētā gara pat-
versmes teritorija pie pilsētas dienvidu mūra elstera torņa. tur bija jau agrāk 
plānots klosteris ar krusteju un baznīcu. taču tas nekad netika uzcelts. Baznīca 
netika tālāk par pamatiem, kuri 1516. gadā vēl tika mūrēti414. to iekšpusē atra-
dās vecā, mazā, no koka un māliem celtā patversmes kapella, 30 pēdas gara un 
20 pēdas plata (apm. 9 x 6 m), kas no visām pusēm bija jāatbalsta. 1542. gadā 
tā tika nojaukta. tā kalpoja mūkiem kā baznīca. tās dienvidu pusē atradās 
sludinātāja krēsls, no kura Luters bija sludinājis. uz balkona galerijā bija vieta 
20 personām. kopš 1504. gada tika uzceltas tikai klostera dzīvojamās un gu-
ļamtelpas, kam kūrfirsts bija ziedojis 400 guldeņus. taču ar to nepietika. jauni 
celtniecības darbi tiek minēti 1518. gadā. Pēc daudzajām pārbūvēm par klos-
tera sākotnējo plānu ir grūti spriest. šai būvei bija pamatstāvs, divi augšstāvi 
un bēniņu stāvs. Pamatstāvā atradās ēdamzāle, kur Luters sākumā dažkārt 
vakaros strādāja415. otrajā stāvā bija priora telpas un universitātes auditorijas, 
bet dienvidrietumu torņveidīgajā piebūvē, kas, iespējams, bija daļa no pilsētas 
agrākajiem nocietinājumiem, atradās siltā telpa un tualetes. Mūku celles, kā 
arī otrā priora celle, kuru Luters kādu laiku apdzīvoja416, atradās trešajā stā-
vā. Lutera apkurināmā istabiņa, kas viņam tika ierādīta kā profesoram un no 
kurienes viņš „šturmēja” pāvestību, atradās torņa piebūvē. tāpēc daudzkārt 
ir runa par to, ka Lutera celle ir atradusies „kloākā” vai „kloākas tornī”, kur 
viņš esot nonācis pie saviem reformatoriskajiem atklājumiem. tas ne ne reti 
ir devis ieganstu dažādām psihologu un teologu spekulācijām. taču tās var 
atspēkot ar tā laika celtniecības apstākļu zināšanām417. Vēlāk Luters ar savu 
ģimeni apdzīvoja telpas klostera otrajā stāvā. kāds bija klostera finansiālais 
nodrošinājums, nav īsti zināms. 1504. gadā kūrfirsts tam piešķīra dabrunu un 
kleincerbstes ciemus. klosterim bija ienākumi arī no Motervices un Mušaues 
ciemiem. klosterim bija zemes īpašums arī Vitenbergā un zivju dīķis Leickavā 
(Leitzkau). kopumā tā ienākumi gadā, šķiet, nepārsniedza 200 guldeņus, taču 
arī tie ne vienmēr ienāca. Vēl viens ievērojams ienākumu avots bija ubagoša-
na. kā klosteris ar to iztika un vai tam bija vēl kādi citi ienākumi, nav vairāk 
iespējams pateikt.



V. PatstāVīgās idejas un 

kritiskā noroBežošanās teoLoģijā un dieVBijīBā (1512–1517)

1. Lutera doktora grāds

kopš 1512. / 1513. gada Luters iejutās teoloģijas profesora amatā. gandrīz 
vienlaicīgi sākās arī viņa sludinātāja darbība. tam klāt nāca arī augustīniešu 
eremītu ordeņa vadības uzdevumi. tie bija gadi, kad Luters izstrādāja un iegu-
va pats savus teoloģiskos uzskatus, sākot arvien vairāk apzināties to pretstatu 
valdošajai teoloģijai un dievbijībai. šis viņa dzīves posms noslēdzās ar lielā 
konflikta sākumu 1517. gada rudenī.

Vispirms aplūkosim, kā Luters kļuva par teoloģijas doktoru un profe-
soru Vitenbergā, iegūdams amatu, kam vajadzēja kļūt par platformu viņa 
turpmākajai darbībai418. Pēc pārcelšanās no erfurtes Luters 1511. un 1512. 
gadā Vitenbergā ilgāku laiku bija kopā ar štaupicu. ziemu štaupics pavadīja 
zalcburgā un nirnbergā. Luters tolaik nezināja, kas ar viņu tālāk notiks. Viņš 
nodarbojās ar mistiku. iespējams, ka viņa veselības stāvoklis nebija pārāk labs. 
tad štaupics, iespējams, saskaņā ar Vitenbergas konventu, izmainīja visu Lutera 
turpmāko dzīves ceļu. kādas sarunas laikā zem bumbieres klostera pagalmā 
(krustejas tur nebija) štaupics, pieskaroties Lutera akadēmiskajai kvalifikācijai, 
ieteica maģistram Luteram, ka promovēties par teoloģijas doktoru, lai viņš arī 
kaut ko nopelnītu. Luters visādi atrunājās. Viņš norādīja uz savu vājo veselību, 
kurai neesot pa spēkam ar pasniedzēja darbu saistītā piepūle. štaupicu tas neie-
spaidoja. Lutera agras nāves gadījumā arī dievs tas kungs debesīs varēšot lie-
tot labu padomdevēju419. Luters pretojās štaupica plāniem, gandrīz pārkāpdams 
paklausības solījumu. Viņš pats netiecās pēc doktora grāda420. 1512. gada 22. 
septembra vēstulē Luters izsaka domas par savu nepietiekamību un necienību 
šādam uzdevumam, kuru viņš uzņemoties tikai paklausotm ģenerālvikāram. 
Pat viņa pirmā priekšlasījuma atklāšanas runā vēl ir dzirdami šādi toņi421. 
Vēlāk viņš šo štaupica doto uzdevumu izprata kā pravietisku notikumu savā 
dzīvē. atbilstošos lēmumus reformētās kongregācijas kapituls pieņēma 1512. 
gada 5. maijā Ķelnē, kur piedalījās arī Luters. no šī ceļojuma viņš vēlāk atcerē-
jās Ķelnes domu, trīs svēto ķēniņu relikvijas un kādu īpašu vīnu422. Ķelnē par 
Vitenbergas prioru tika apstiprināts Venslavs Links. Luters kļuva par otro prio-
ru. Viņam vajadzēja promovēt un kļūt par studiju vadītāju Vitenbergas kloste-
rī. štaupics viņu iecēla arī par šī klostera sludinātāju. arī šis uzdevums Luterā 
sākumā izraisīja bailes. Viņš pazemīgi sev jautāja, vai tad viņš būtu izglītotāks 
nekā pārējie mūki, lai varētu tos mācīt? sākumā Luters sprediķoja klostera 



ēdamistabā423. ne mazums Vitenbergas augustīniešu eremītu tolaik promovēja 
par teoloģijas doktoriem424. taču pie Lutera štaupicam bija īpašs mērķis. Viņš 
bija Luteru izraudzījis par savu sekotāju Vitenbergas Bībeles profesora amatā. 
štaupics bija saskatījis Lutera īpašās dotības.

Par doktora promociju arī ubagotājmūkam bija jāmaksā dažādi nodokļi, 
kas kopā sanāca diezgan pieklājīga summa. šādas naudas nebija ne Luteram, 
ne štaupicam. norādot, ka Luters visu mūžu pildīs Bībeles profesora amatu, 
štaupics panāca, ka visus promocijai nepieciešamos izdevumus sedza kūrfirsts. 
tāpēc frīdrihs gudrais nemitīgi interesējās par nākamo profesoru. 1512. gada 
9. oktobrī Luters ar štaupicu bija kopā Leipcigā, kur štaupicam no galma kases 
sava aizbilstamā labā saņēma 50 guldeņus425.

doktora promocija dalījās vairākos cēlienos426. Vispirms Luteram vajadzēja 
pieteikt savu kandidatūru uz promociju teoloģijas fakultātē. fakultātes dekāns 
un kāds fakultātes loceklis iesniedza kancleram licences, atļaujas doktora pro-
mocijai, pieprasījumu. Viņiem ar zvērestu bija jāapliecina kandidāta atbilstība 
šim uzdevumam. 1512. gada 4. oktobrī kanclers, noklausījies kāda maģistra 
Lutera ieteikšanas runu, izsniedza licenci. Luteram, savukārt, ar zvērestu bija 
jāapliecina paklausība romas baznīcai un jāapsola rūpēties par mieru zināt-
nieku starpā. Pati doktora promocija notika 18. un 19. oktobrī. tā sākās pēc-
pusdienā ar disputāciju trīs stundu garumā, kurā vispirms bakalauri, bet pēc 
tam promocijas kandidāts disputēja ar maģistriem. Pēc tam profesoram, kas 
piešķīra promociju, (Lutera gadījumā tas bija karlštats), bija jāsaka asprātīga 
runa. Pati doktora promocija notika 19. oktobra rītā pils baznīcā. to ievadīja 
promotora, profesora, kas piešķir doktora titulu, runa. Pēc tam Luteram bija 
jādod doktora zvērests un jāapsola, ka viņš neizplatīs nepareizas un svešas, 
dievbijīgiem cilvēkiem piedauzīgas mācības, kuras baznīca ir nosodījusi. Luters 
to neaizmirsa. tad karlštats pasludināja un promovēja Luteru par maģistru 
ar tiesībām lasīt, mācīt un skaidrot teoloģiju un veikt maģistra darbus, kā, 
piemēram, disputācijas un akadēmisko grādu piešķiršanu. tad Luteram tika 
pasniegtas doktora zīmes: viena aizvērta un viena atvērta Bībele, berete un 
doktora zelta gredzens, uz kura bija attēloti trīs viens ar otru savienoti riņ-
ķi, kas simbolizēja trinitāti, augstāko teoloģisko mistēriju. tam sekoja miera 
skūpsts un svētīšana. Promovētais teica runu par godu teoloģijai. Pēc tam atkal 
notika diskusija par kādu atklātu, problemātisku jautājumu. kā „pretinieki” 
uzstājās Venslavs Links un pilsētas baznīcas mācītājs nikolajs grīnebergs, bet 
tikko promovētajam Luteram bija jāsaka izšķirošais spriedums. noslēgumā 
bija fakultātes goda mielasts. 21. oktobrī Luters tika uzņemts teoloģiskās fakul-
tātes senātā. tagad viņam bija jāzvēr kalpot teoloģiskās fakultātes labā, sargāt 
tās godu, glabāt tās diskrētumu un stingri ievērot tās statūtus.



Vēlāk Luters labprāt lietoja savu doktora titulu un lepojās ar savu skolotāja 
autoritāti un tiesībām pilnvarām, pret augstākstāvošajiem baznīcā, kā, pie-
mēram, pret Maincas arhibīskapu albrehtu, kardinālu kajetānu vai pat pret 
pāvestu. tieši Lutera laikā zinātnieki sāka pretendēt uz savu patstāvīgo, kon-
kurējošo autoritāti pretī baznīcas un laicīgajai varai. Luteram doktora grāds un 
profesora amats bija saistošs uzdevums un pienākums. Publiski uzstājoties, no 
1517. līdz 1521. gadam Luters arvien atsaucās uz to, ka esot „svēto rakstu zvēri-
nāts doktors”. tāda bija viņa leģitimācija. tam nebija nekā kopīga ar lepošanos 
par tituliem. citos apstākļos, kā, piemēram, diskusijās ar citām universitātēm 
kopš 1521. gada, kur viņam doktora grāds nedeva nekādas priekšrocības, viņš 
pat kritizēja tiekšanos pēc tituliem, atsacījās no sava doktora titula un atsaucās 
uz vispārējo priesterību. tad doktora vietā Luters sauca sevi par ekleziastu, 
sludinātāju, par kalpotāju ticīgiem vai evaņģēlistu. Vēlākajos gados Luters no 
jauna uzsvēra savu doktora titulu, kad pašu reformatoru vidū saskārās ar jūs-
motājiem vai vecās ticības pārstāvjiem.

Pēc visa mums zināmā, Luters sāka savu pasniedzēja darbību tikai vienu 
gadu pēc doktora promocijas 1513. / 1514. gada ziemas semestrī. šīs kavēšanās 
iemesls nav zināms. tie nevarēja būt jaunajam docentam nepieciešamie saga-
tavošanās darbi. iespējams, ka šī aizkavēšanās ir saistīta ar kādu piezīmi, kas 
atrodas romas ordeņa ģenerāļa dokumentos427. 1513. gada 6. oktobrī ordeņa 
ģenerālis aegīdijs fon Viterbo nozīmēja Luteru par lektoru, t. i., par augustī-
niešu eremītu studiju skolotāju Vitenbergā. kāpēc šī iecelšana bija vajadzīga, 
kuru varēja izdarīt štaupics, ir tikpat neskaidrs kā tas, kāpēc tā notika tikai 
tagad, jo jau 1512. gada maijā Ķelnes kongregācijas kapituls Luteru bija iecēlis 
par studiju vadītāju.

Lutera promocijai Vitenbergā bija vēl kādas nepatīkamas sekas. uz savu 
promociju viņš bija ielūdzis prioru johannesu natinu, erfurtes ordeņa studiju 
vadītāju, un erfurtes klostera senjorus, un lūdzis viņu aizlūgumus428. Luters 
uzskatīja, ka tas būtu nepieklājīgi svinēt šos svētkus, neielūdzot erfurtiešus. 
iespējams, ka ielūgums bija slēpts aicinājums erfurtes augustīniešiem atzīt 
Lutera promociju Vitenbergā, par ko viņi zināja kopš Ķelnes kapitula. taču 
no erfurtes neviens neieradās. Viņi ilgi bija aizvainoti par Lutera promociju 
Vitenbergā un, pēc viņu domām, tā notika pārāk ātri. savus pārmetumus 
Luteram viņi izteica vēstulēs. kādā saksijas – tīringenes konventu sanāk-
smē erfurtiešiem tika aizliegts apvainot Luteru429. tomēr 1514. gada 16. jūnijā 
Luteram nācās atbildēt uz kādu melīgu un asu natina vēstuli, lai gan Luteram 
bija grūti savaldīt savas dusmas uz erfurtiešiem430. Luteram tika izteikti smagi 
pārmetumi, ka viņš esot lauzis zvērestu, nepromovējot erfurtē. Proti, iegūstot 
bakalaura grādu teoloģijā erfurtē, bija jāapsola doktora grādu neiegūt nevienā 
citā universitātē kā tikai erfurtē. taču Luters bija bakalaura grādu teoloģijā 



ieguvis Vitenbergā 1509. gadā un vēlāk, promovējot par „baccalaureus sententi-
arius” (par Pētera Lombardieša sentenču lasītāju) erfurtē, zvērests no viņa ne-
bija prasīts. Luters apgalvoja, ka viņam ne prātā neesot nācis nonicināt erfurtes 
universitāti. arī erfurtes konvents savā laikā par Luteru promociju Vitenbergā 
nebija izteicis nekādus iebildumus. Luters lūdza erfurtiešus izbeigt šos pārme-
tumus. tomēr natins neatlaidās un sāka izplatīt intrigas erfurtes teoloģijas 
fakultātē, kura arī drīz vien sāka izteikt tos pašus pārmetumus, par kuriem 
Luteram 1514. gada 21. decembrī nācās izskaidroties431. Lutera sirdsapziņa bija 
skaidra. Viņš pats nebija tiecies pēc promocijas Vitenbergā. ja viņš arī aiz nezi-
nāšanas būtu pieļāvis kādu kļūdu, Luters lūdza atstāt to mierā un piedot viņam. 
šķiet, ka ar to lietai vajadzēja būt galā. taču saspringtās attiecības ar erfurti 
turpinājās. erfurtieši vēlāk slikti atsaucās par Luteru un viņa teoloģiju. taču 
Lutera pozīcijas bija stiprākas. štaupica atbalstīts, Luters savas kongregācijas 
kapitulā 1515. gada 1. maijā gotā aizstāvējās, aplūkojot viņam uzticētajā spre-
diķī aprunāšanas netikumu432. acīmredzot, lai atspēkotu personīgos apvaino-
jumus, Luters vēlāk šo sprediķi nosūtīja arī johannesam Braunam eizenahā un 
savam bijušajam skolotājam gildenapfam.

2. Pirmie priekšlasījumi un to pazemības teoloģija

Lutera teoloģiskā attīstība, sākot no 1513. / 1514. gada ziemas semestra, ir 
labi izsekojama, pamatojoties uz viņa priekšlasījumiem, kuru manuskripti tika 
atkal celti gaismā pagājušā un šā gadsimta sākumā. Bez šaubām, daži viņa ag-
rīnās darbības jautājumi joprojām paliek atklāti433. Lutera pirmais saglabājies 
priekšlasījums ir „Dictata super Psalterium” („Priekšlasījums par psalmiem”). 
Vai pirms tā 1512. / 1513. gadā ir bijis vēl kāds priekšlasījums, nav zināms. nav 
skaidrs arī, vai Luters ir lasījis priekšlasījumus par psalmiem līdz 1514. /1515. 
gada ziemas semestrim vai 1515. gada vasaras semestrim. Pēc hronista oldekopa 
ziņām, priekšlasījums par Vēstuli romiešiem ir sācies au 1515. gada vasarā. 
taču viņš nav uzticams liecinieks. dažas norādes liecina par to, ka Luters tai 
laikā vēl lasīja priekšlasījumus par „Psalmiem”434. Priekšlasījumi par „Vēstuli 
romiešiem” ilga līdz 1516. gada vasaras semestrim. no 1516. gada 27. oktob-
rim līdz 1517. gada 13. martam Luters noturēja priekšlasījumus par „Vēstuli 
galatiešiem”435. tālākā viņa priekšlasījumu secība nav hronoloģiksi skaidra. 
Parasti ir pieņemts uzskatīt, ka Luters tūdaļ pēc priekšlasījuma par „Vēstuli 
galatiešiem” 1517. gada vasarā un 1517. / 1518. gada ziemā ir lasījis priekšlasīju-
mus par „Vēstuli ebrejiem”. taču Lutera teoloģija šajā priekšlasījumā ir jau tā 
progresējusi, ka priekšlikums to datēt 1517. / 1518. gada ziemā un 1518. gada 
vasarā varbūt ir pareizāks 436. Bez šaubām, arī šis priekšlikums neatrisina visas 
problēmas. Par Lutera otro priekšlasījumu par „Psalmiem” diemžēl ir zināms 



tikai tas, ka tas ir sācies 1518. / 1519. gada ziemas semestrī vai jau 1518. gada va-
sarā437 un turpinājies līdz 1521. gadam. šo priekšlasījumu secības jautājumu vēl 
vairāk sarežģī tas, ka dažkārt tiek minēts kāds viņa agrīnais priekšlasījums par 
„Vēstuli titam”438, no kura nekas nav saglabājies. Minēts tiek arī kāds Lutera 
priekšlasījums par „soģu grāmatu”, kura īstums gan tiek apšaubīts un kas, do-
mājams, tika noturēts tikai mūkiem.. Pēc tā satura, priekšlasījums par soģu 
grāmatu varētu būt datējams 1517. gada vasarā. Lutera priekšlasījumi ilga divas 
stundas.Viņa parastais priekšlasījumu laiks sākumā bija vasarā pulksten sešos, 
bet ziemā – pulksten septiņos no rīta. kopš 1516. gada viņš lasīja pusdienās 
pulksten vienos.

saviem priekšlasījumiem līdz priekšlasījumam par „Vēstuli ebrejiem” Luters 
lika katru reizi nodrukāt skaidrojamo Bībeles grāmatu ar platām malām un 
lielām rindu atstarpēm. 1513. gada 8. jūlijā iznākušajai „Psalmu grāmatai” 
Luters pievienoja ievērības cienīgu priekšvārdu, it kā paša kristus runātu, un 
rūpējās par katra psalma virsrakstu un ievadošo kopsavilkumu. tolaik, lasot 
priekšlasījumus, rīkojās šādi: Lielāko tiesu tika diktēts. teksts vispirms tika 
dubultā veidā īsumā glosēts – vienkārši vārdu skaidrojumi tika rakstīti starp 
rindām (interlineārās glosas), bet sīkāks skaidrojums tika izdarīts uz lapu ma-
lām (malu glosas). Pēc tam tika dots sakarīgs skaidrojums, tā saucamā sholija. 
šo metodi Luters lietoja līdz priekšlasījumam par „Vēstuli ebrejiem”. Vēlāk 
viņš skaidroja vienkārši nepārtrauktā secībā. no Lutera gatavošanās pirma-
jam priekšlasījumam par „Psalmu grāmatu” ir saglabājies viens viņa lietotais 
ekseģētiskais palīglīdzeklis ar viņa malu piezīmēm: franču humānista jakoba 
fabera stapulensija 1509. gadā izdotā Psalmu grāmata „Quincuplex”, kas bla-
kus parastajam Vulgatas tekstam sniedz dažādas citas psalmu teksta latīņu 
versijas, to starpā arī hieronīma tulkojumu no ebreju valodas439. no 1516. gada 
sākuma Luters lietoja jauno erasma jaunās derības izdevumu grieķu valodā. 
sholastiķu un baznīcas tēvu Bībeles skaidrojumi bija Bībeles profesora darba-
rīki. no tiem Luteram vissvarīgākais priekšlasījumā par „Vēstuli romiešiem” 
kļuva augustīns. taču arī to Luters lietoja ļoti patstāvīgi440. Pret Līras nikolaja, 
hironīma un hrizostoma skaidrojumiem Luters attiecās diezgan kritiski.

saistīt Lutera Bībeles priekšlasījumus ar viņa biogrāfiju nav vienkārši. Viņš 
daudzējādā ziņā ir atkarīgs no rakstu skaidrošanas tradīcijas pirms viņa un 
jautājumu nostādnes, kas šodien vairs nav aktuāla. Luters bija labs ekseģēts, un 
bieži viņa izteicienus noteica arī skaidrojamais teksts. Viņa agrīnajos priekš-
lasījumos laika gaitā notiek ievērojams izmaiņu process. starp pirmo priekš-
lasījumu par „Psalmu grāmatu” un „Vēstuli romiešiem” vienlaicīgi pastāv gan 
kontinuitāte, gan diskontinuitāte. daudzi viņa izteicieni ir daudznozīmīgi, un 
to vērtējums ir atkarīgs no mūsdienu lasītāja viedokļa. tāpēc mūsdienu Lutera 
pētniecībā ir tik daudz atšķirīgu spriedumu, īpaši par agrīno Luteru. ne reti 



viņa tekstos tiek izlasīts tas, kā tajos nemaz nav. ir ļoti grūti vienoties par Lutera 
agrīnās teoloģijas pamatlīnijām un uzsvariem. grūtības sagādā arī tas, ka 
Lutera teoloģija ir ļoti plaša un nepārtraukti attīstās dieva, grēku un žēlastības 
mācības jautājumos, kā arī baznīcas un ētikas jautājumos, un ir grūti atrast 
tajā pašu galveno. neraugoties uz to visu, rakstot Lutera biogrāfiju tomēr nevar 
atteikties no viņa priekšlasījumu analīzes. tajos atspoguļojas viņa personības 
savdabība. Lutera priekšlasījumos ir saskatāma viņa pieeja tekstam un interese 
par to, proti, tā, ka kopumā tomēr iezīmējas skaidras teoloģiskās pamatlīnijas. 
tas ir sakarīgs process. turklāt priekšlasījumi sniedz arī daudz vērtīgas, kon-
krētas informācijas.

Par Lutera īpašo pieeju Bībeles tekstam jau iepriekš tika runāts. to rakstu-
roja intensīva ieklausīšanās tekstā. tas bija Lutera teoloģiskā darba būtisks 
priekšnosacījums441. Viņš nekādā ziņā nebija distancēts un neitrāls pret to. 
tas bija kristīgs dzīves veids442. Pēc viņa domām, ir dziļi iekšīgi jāieklausās 
Bībeles vārdā, jo ticība nāk no klausīšanās443. Pie šīs klausīšanās, tāpat kā lū-
dzot psalmus, ir jāpiedalās ne tikai prātam, bet arī afektam, kas gaida, lai teksts 
to aizskartu444. tāda ir dziļi iekšīga pieeja tekstam. Lietojot kādu izteicienu no 
psalmiem, Luters labprāt runā par Bībeles vārda „atgremošanu”,445. ar to ir 
domāta meditācija, kas eksistenciāli aizskar tekstu vai ļauj tam sevi aizskart446. 
tieši tādā veidā kļūs sadzirdama dieva, nevis paša griba un rīcība447. Meditācijā 
cilvēks ar savu saprašanu virzās uz dievu448 un viņu aizskar dieva žēlastība449. 
Lutera priekšlasījumos ir vērojams, kā šādā meditācijā viņam veidojas jaunas, 
trāpīgas atziņas, kuras viņš bieži pat latīņu konteksta vidū pēkšņi izsaka vā-
ciski. tas bija viens no avotiem, no kuriem Luters smēla savu valodu. turpretī 
smalka, intelektuāla sholastisko teologu disputēšana, kā, piemēram, par dieva 
vārdu, Luteram bija pretīga. raksti labāk apietas ar vārdiem nekā ziņkārīgie 
disputatori. Luteram apiešanās ar dieva vārdu bija kaut kas līdzīgs lūgšanai450. 
šī dievbijīgā, dziļi garīgā pieeja bibliskajam teoloģijas priekšmetam bija orien-
tēta uz noteiktu izglītību un audzināšanu, kas ievērojami atšķīrās no jaunajiem 
humānistiskās izglītības ideāliem: reliģiskā izglītība vai audzināšana ir dieva 
pieminēšana kā rītā, tā vakarā. Meditēt par kristus Bauslību ir visvienkāršā-
kā un visiedarbīgākā audzināšana. Lai izprastu kristu, izglītība nav šķirama 
no izglītības satura. šāda audzināšana ir visas kristieša personas veidošana 
atbilstoši dieva vārda gribai, pie kam viens no pašiem pirmajiem mērķiem ir 
pazemība. reiz Luters lieto skaistu, taču ne pilnīgi viennozīmīgu tēlu, ka cilvē-
kam, gatavojoties uz žēlastību, ir jākopj sava iekšiene kā lauks – ar lūgšanām un 
sevis mocīšanu 451. Luters ieklausījās rakstos, ne tikai kopdams savu dievbijību, 
bet viņam svarīga bija teoloģija. Viņš arvien vairāk sāka ievērot rakstu un to 
autoru specifisko runas veidu un pamanīja, ka tas bieži būtiski atšķīrās no sko-
loto teologu formulējumiem. rakstu runas veids viņam kļuva par teoloģisko 



runas veidu, t. i. par kritisko normu, pēc kuras viņš mēroja sava laika teoloģiju. 
katoļu pētnieku pārmetumu, ka viņa pieeja Bībelei esot „subjektīva”, Luters 
būtu noraidītu. Viņš spēja pamatot savu skaidrojumu un par to pārliecināt arī 
citus.

jaunais profesors pasniedza saviem studentiem nevis vienkārši noteiktu teo-
loģisku mācības vielu, bet galvenokārt to, kas viņam, ieklausoties rakstos, bija 
kļuvis svarīgi. tas bija cieši saistīts ar viņa paša iekšējo dvēseles stāvokli. kā jau 
iepriekš tika minēts, Luters jau bija sapratis, ka pilnīga un svēta mūka dzīve ir 
ļoti apšaubāma. Viņš bija pieredzējis savas radikālās dievbijības sabrukumu un 
briesmīgus kārdinājumus. taču Luters nepadevās izmisumam. Viņam izdevās 
teoloģiski pārvarēt savu izmisumu un teoloģiski pārstrādāt savu pieredzi. kā 
tas notika, rāda viņa pirmie priekšlasījumi, kas ir to centrālā tēma. savdabīgā 
veidā šeit apvienojās rakstu skaidrotāja situācija ar skaidrojamo tekstu. Luters 
bija sapratis, ka psalmos ir runa par kārdinātajiem. tāpēc viņi ir īpaši spējīgi 
saprast psalmus un lūgties pēc tiem, un kārdinājumi ir atzīstami452. Bībeles 
teksts apstiprināja paša Lutera pieredzi, ka cilvēks nespēj piepildīt dieva pra-
sības un vienmēr paliek grēcinieks, vēl ļaunāk: viņš nespēj atzīt savu stāvokli 
dieva priekšā un ar saviem dievbijīgajiem darbiem grib sevi apliecināt. Līdz ar 
to stāvoklis kļūst vēl ļaunāks: tā cilvēks padara dievu ar Viņa spriedumu par 
cilvēku par meli453. īstais grēks ir neatzīt sevi par grēcinieku, veidot pašam savu 
taisnību, uzticēties saviem spēkiem un pat klosteros neatzīt savu necienīgumu. 
teoloģijas skolotājiem Luters pārmet, ka viņi neparāda cilvēkiem viņu patieso 
situāciju un līdz ar to izplata indi454.

tā bija pirmā teoloģijas profesora pamatatziņa, kuru viņš savos pirmajos 
darba gados arvien skaidrāk izstrādāja: cilvēks dieva priekšā vienmēr ir ti-
kai grēcinieks. cilvēks pats no sevis var tikai izgāzties dieva prasību priekšā. 
klasiski tas ir izteikts smagajos priekšlasījuma par „Vēstuli romiešiem” ievad-
vārdos: „šīs vēstules kopsavilkums ir: sagraut un iznīcināt visu miesas gudrību 
un taisnību, lai cik tā liela arī cilvēku un mūsu pašu acīs nebūtu un cik godī-
gi netiktu darīta, un parādīt grēka lielumu, lai kā mēs arī neiedomātos, ka tā 
nav.”455 tas bija tik radikāli, cik vien iespējams: attiecībā pret dievu cilvēks ir 
neveiksmīga eksistence un nespēj dot neko citu kā tikai deficītu. gadiem ilgi 
Luters uzskatīja, ka viņa svētā misija ir uzsvērt cilvēka grēcīgumu. tas padara 
viņa agrīno teoloģiju ļoti drūmu un smagu un nemaz neļauj ieskanēties kristī-
gās vēsts gaišajiem toņiem. to pareizi saprast var tikai, izprotot tā laika situā-
ciju un Lutera radikālo nostāju pret tradicionālo teoloģiju un tās dievbijību. tā 
bija pieņēmusi, ka pestīšanas procesā dievs darbojas kopā ar cilvēku, kurš ir 
spējīgs šādai kooperācijai, ja viņu atbalsta dieva žēlastība. Luters arvien vairāk 
nepiekrita šim uzskatam. Pēc viņa domām, iedzimtais grēks cilvēka eksistencē 
ir nekad neizdzēšama un nenoniecināma realitāte. Luters zināja, ka šeit viņa 



pusē ir augustīns, kurš savos rakstos pret pelagiāniešiem bija izteicis līdzīgu 
viedokli, ko Luters dažkārt skaidroja savā nozīmē456. ar šiem uzskatiem par 
cilvēka stāvokli dieva priekšā Luters pamazām nonāca arvien lielākā, nesa-
mierināmā pretstatā ar tā laika valdošo teoloģiju, kam neizbēgami kaut kad 
bija jānoved pie atklāta strīda. no Lutera radikālajiem uzskatiem radās daudzas 
jaunas problēmas: kā šo negatīvo cilvēka skatījumu varēja saskaņot ar pieredzi? 
kā cilvēks vispār vēl varēja dzīvot dieva priekšā, ja viņš tika nostādīts tik bez-
cerīgā situācijā un tādā pretstatā ar Viņu? kur šajā priekšstatā bija vieta dieva 
žēlsirdībai un kristus pestīšanai?

tas tomēr bija kaut kas pavisam liels Lutera teoloģijā, ka viņš, neskatoties 
uz savu pārliecību par cilvēka izmisīgo situāciju dieva priekšā tomēr ar visiem 
spēkiem turējās pie dieva. tas bija iespējams tikai tādā veidā, ka cilvēks pie-
ņēma šo diagnozi par savu situāciju, atzina dieva spriedumu un nemēģināja 
sevi aizstāvēt. tieši tas ir taisns, kas akceptē dieva spriedumu par sevi un atzīst 
sevi par grēcinieku un ar savu pašnosodījumu aizsteidzas priekšā dieva galīga-
jam spriedumam. Luters to vairākkārt konstatē sava pirmā priekšlasījuma par 
„Psalmu grāmatu” kulminācijas punktos. taisnais ir tas, kurš pats sevi apsūdz, 
un atzīst dieva negatīvo spriedumu par sevi. Priekšlasījumā par „Vēstuli ro-
miešiem” tiek plaši iztirzāts, kā šādā veidā cilvēks attaisno dieva spriedumu 
un līdz ar to pašu dievu. tā atgriežas patiesība cilvēka attieksmē pret dievu457. 
tātad taisnības sākums ir pašam sevi nosodīt un atteikties no savas taisnības. 
Visi viltus nodrošinājumi tiek noārdīti458. cilvēks var nākt dieva priekšā ti-
kai pilnīgi pazemots savā nabadzībā un vainas apziņā. Viņš ir pilnīgi atkarīgs 
no dieva. Lutera dievbijības pazīme šajos gados ir nabadzīga, dziļa pazemība 
dieva priekšā. ir jādzīvo dziļā satriektībā, ko, protams, nedrīkst izspēlēt kā 
dievbijīgu darbu. Visi raksti māca pazemību, kas pastāv grēku atziņā. dievs 
neuzlūko personu, Viņa priekšā visi ir grēcinieki459. ja Luters reiz paziņo, ka 
viņš patlaban neatrodas dziļā grēku nožēlā un norāda uz augustīnu, tad tas 
neko neizsaka pret viņa pamatnostāju šai laikā460. dievam patīk tikai tas, kurš 
pats sev nepatīk. tur, kur tiek atzīts grēks, kļūst liela dieva žēlastība461. dievs 
tiek celts godā, ja mēs paši sevi noliedzam un visu godu un slavu atstājam 
Viņam. no tā izriet it kā ļoti pretrunīgi, bet tomēr dziļi saskanīgi izteicie-
ni: dieva slavinājums un grēka atziņa ir tas dubultais upuris, ko mēs nesam 
dievam. šajā satriektībā dievam tiek upurēta paša taisnība. tas ir evaņģēlijs, 
kas izpilda šāda veida tiesu462. grēksūdzē cilvēks vairāk nebalstās pats uz savu 
labumu. jau svētais Bernhards prasīja nemitīgu grēku nožēlu, jo citādi cilvēks 
rāda, ka viņam tā nav vajadzīga463. tāpēc taisnais dzīvo nemitīgās bailēs no 
dieva. tas, kas nepazemojas, nepastāvēs. Pazemīga sava ļaunuma atziņa, bez 
šaubām, ir reta. tikai ticība spēj panest dieva dziedinošo tiesu. Luters noraida 
tādua domu, ka tā atkal varētu būt cilvēka īpašā dievbijība, nevis dieva žēlsir-



dība, kas viņu taisno464. tomēr pilnīgi norobežoties no dievbijīgo sasniegumu 
priekšstatiem Luteram vēl bija grūti.

tas, ka Luters pieņēma sevi kā grēcinieka pieņemšana liecina par viņa dzi-
ļo godīgumu. tā bija, bez šaubām, vēl tumša un smaga viduslaiku dievbijība, 
kurā gandrīz pilnīgi trūka gaišo toņu. dievišķās audzināšanas procesu Luters 
apraksta kā samalšanu starp diviem dzirnakmeņiem – bailēs un cerībā uz 
dieva žēlsirdību465. Luters gribēja vispirms konstatēt kaut ko negatīvu: ka tas 
nav cilvēks, kas sevi atpestī. tam, protams, nebija jānoved izvēlētos izmisumā. 
Viņiem ir dota izeja grēku nožēlā un sevis noliegšanā466. Bez šaubām, rodas 
jautājums, vai Luters toreiz patiešām neko vairāk nevarēja pateikt par dieva 
žēlsirdību un kristus darbu? Viņš nemitīgi atkārto, ka neviens nevar kļūt svēts 
pats no sevis, bet tikai caur jēzu kristu, ka grēku piedošana nav nopelnāma, 
bet tiek no dieva dāvināta. dievs sadzird salauztās sirds saukšanu, jo kristus 
ir padarījis sevi par starpnieku. ticība Viņam taisno un samierina467. tomēr 
tas ir pats kristus, kurš cilvēku pazemo un māca bailes no dieva. Viņa garīgā 
atnākšana salauztai sirdij liek vispirms izbīties. kristus vispirms miesai nesa-
protamā spēkā atklāj dieva smago rīcību, ka izglābties var tikai caur krustu un 
negodu. tā dievs rīkojas ar savējiem savā žēlsirdībā, ka Viņš tos vispirms dara 
bēdīgus un visu nicinātus, kārdina tos un tur pazemībā. evaņģēlijs ir krusts 
un dzīve. Mēs tiekam taisnoti caur kristus ciešanām, kas nozīmē arī miesas 
krustā sišanu caur evaņģēliju. tikai pēc mūsu taisnības iznīcināšanas mūs 
paceļ dieva vārds. glābšana notiek tikai caur nogalināšanu, bet paaugstināša-
na – caur pazemošanu468. daudzi grib kristu tikai ar Viņa brīnumiem, bet ne 
ar Viņa ciešanām. dēls pats ir tiesa, ir jākļūst līdzīgam Viņam. tiesa nāk pāri 
visiem, arī pār kristītiem469.

Pie krusta kļūst redzama dieva brīnišķā darbība. tā ir slēpta darbība; krustā 
sistais ir dieva spēks. kristus darbi kā pazemības garīgie darbi ir vāji. kristus 
grib visa redzamā nicināšanu un mīlestību pret neredzamo, nesaprātīgo, de-
bešķīgo, kas vienlaicīgi liek nīst visu laicīgo470. Luters vispirms ļauj izvērsties 
dieva tiesājošajai darbībai pār grēcinieku. kristus šeit pārstāv dieva gribu. 
domas bargums tiek nedaudz mīkstināts tikai ar to, ka kristus pats pakļaujas 
tiesājošajai un pazemojošajai dieva rīcībai un solidarizējas ar pazemīgajiem. 
ja Luters vēl priekšlasījumā par „Vēstuli romiešiem” saka, ka dieva spēks ir 
pretstatīts visam cilvēciskajam spēkam un sagrauj to, ka evaņģēlijs dara muļ-
ķīgu un nicināmu, ka dievs glābj tikai grēciniekus, audzina nesaprātīgos, 
dara dzīvus nabagos un mirušos471, tad šeit parādās kāds cits svarīgs aspekts: 
grēcīgā cilvēka pazemošana ne tikai distancē no dieva, bet vienlaicīgi arī tu-
vina dievam. jo dievs dīvainā kārtā rīkojas pavisam citādi nekā pasaule – vā-
jumā, pazemībā un caur krustu. Luters sludina ne tikai ļoti stingru mācību par 
cilvēku; tai atbilstošs ir arī viņa no krusta iegūtais priekšstats par dievu, kurš 



mūsu acīs rīkojas slēpti, vāji, muļķīgi un pieņem pazemīgo un salauzto. tas ir 
Lutera krusta teoloģijas sākums, kas viņam bija tik svarīga.

Pazemības teoloģija savā ziņā vēl ir divnozīmīga. tajā tiek tik daudz prasīta 
un uzsvērta pazemība un sevis tiesāšana, ka tā sāk līdzināties paša cilvēka ra-
dikālam sniegumam, bet dievišķā taisnības dāvana vēl tikpat kā netiek piemi-
nēta. Lutera mērķis, bez šaubām, nebija jauna veida dievbijīgo darbu dievbijība. 
Pirmā priekšlasījuma par „Psalmu grāmatu” otrajā pusē arvien skaidrāk parā-
dās doma, ka kristu dievs mums ir devis taisnībai, gudrībai un pestīšanai472. 
šī doma pagaidām vēl negūst virsroku tāpēc, ka Luters cenšas izvairīties no 
jebkādas paštaisnības attieksmē pret dievu. Luters zina, ka rakstu izpratnē un 
kontemplatīvajā dzīvē ir progress, bet tieši progresējušajiem atkal derdzas viņa 
sasniegtais zinātniskais grāds. spriegums nemazinās. Mūku stingrajā dievbi-
jībā apstāšanās jau tā kā tā nozīmēja atpalicību. Labs, žēlastībā veikts darbs ir 
sagatavošanās uz nākošo473. ticīgie vienmēr ir pazemīgi orientēti uz kristu, 
kurš vienīgais piepilda Bauslību un virza uz pareizo rīcību. Priekšlasījumā par 
„Vēstuli romiešiem” var vērot, kā attīstās Lutera teoloģiskā domāšana. Plašajā 
rom. 3:5 skaidrojumā viņš vēlreiz konstatē, ka dievs tiek attaisnots savā sprie-
dumā par grēcinieku, ja tas atzīstas savos grēkos. Pēc tam saistībā ar rom. 4:7 
Luters jau var izsmeļoši un gaiši runāt par to, ka dievs ticīgajam, kurš atzīstas 
savos grēkos, nepieskaita grēkus, bet pieskaita taisnību. šeit Luters nonāk pie 
sava slavenā formulējuma, ka ticīgais vienlaicīgi ir taisns un grēcinieks; taisns 
tāpēc, ka dievs nepieskaita viņam viņa grēkus, bet grēcinieks tāpēc, pretēji 
tradicionālajiem tā laika teologu uzskatiem, ka grēka realitāte turpina pastāvēt 
arī ticīgajā un tiek izdzīta tikai gara, visu mūžu ilgstoša procesa laikā. ārpus 
kristus ticīgajam nav nekādas taisnības. dievs dod visu – piedošanu, ticību, 
nopelnus; mēs paši no sevis nevaram neko, visa pestīšana nāk no ārpuses. 
Prasība pēc pazemības veidojas gandrīz kā asociācija474. šeit vēlreiz ir redzams, 
kā Luters vispirms saglabā veco skatījumu, kas apstrīdēja visu cilvēka paša 
taisnības kvalitāti, kā to pieņēma sholastiķi. romiešu vēstules ētika grib tieši 
iznīcināt cilvēka patvaļību. Par neiespējamu tiek pasludināts tas, ka cilvēkam 
no viņa brīvās gribas var būt labi nodomi, kas bija nominālisma priekšnosa-
cījums attieksmē pret dievu. cilvēks tiek turēts pilnīgā pazemībā. Viss, kas 
nenāk no dieva dāvātās ticības, kurai grēks netiek pieskaitīts, ir nāves grēks475. 
Pēc Lutera domām, cilvēkam ir jāatrodas pazemībā, un, neskatoties uz grēku 
nepieskaitīšanu, viņš nevar būt pārliecināts par savu pestīšanu. tradicionālajai 
teoloģijai Luters pārmeta, ka tā neko nezinot par grēka turpināšanos cilvēkā, 
kam ir nepieciešama nepārtraukta grēku nožēla476. ticīgs taisnais varot tikai 
cerēt, ka kristus viņā paveiks savu darbu ar uzvaru, un, atbilstoši Viņa pie-
mēram, uzticībā uzņemsies ciešanas un nāvi477. Luters gribēja turēt ticīgo šādā 
pazemīgas gaidīšanas stāvoklī, kas mīl dieva slēpto rīcību ar tās smagajiem 



pārbaudījumiem un kārdinājumiem (krustu) un nepaļaujas uz savu gudrību. 
Laikā no 1513. līdz 1516. gadam Lutera priekšstatā par dievu notika zināmas 
pārmaiņas. Viņš vairāk neatradās nepārtrauktajā konfrontācijā ar dievu – ties-
nesi. Viņš zināja, ka dievs ticīgajam, kurš atzīstas savos grēkos, tos nepieskaita. 
šai ziņā tā bija jau piedošanas pieredze. taču Luters joprojām konstanti, to pat 
vēl asāk formulējot, uzsvēra cilvēka grēcīgumu un nespēju radīt pašam savu 
taisnību. tāpēc viņam joprojām valdošā bija prasība pēc pazemības, kas nomā-
ca citus ticības aspektus, kā, piemēram, paļāvību. tas bija laiks, kad Luteram 
gandrīz vai derdzās vārds „taisnība” un viņš gribēja no tā izvairīties. juristi un 
teologi ap viņu nepārtraukti runāja par taisnību, bet Luters zināja, ka dievs 
zobojas par cilvēka taisnību. Viņam tajā laikā nebija citas taisnības kā tikai 
pazemība, kas visam pakļaujas un par visu gandara478. tāpēc nepārsteidz, ka 
šajā situācijā Luters pamazām sāk nojaust atšķirību starp prasīgo Bauslību un 
dāvinošo evaņģēliju479. Lutera teoloģijā kopš 1516. gada ir nepārprotami atro-
dami svarīgi reformatoriski elementi, galvenokārt no ārpuses dāvinātās pestī-
šanas uzsvērumā. taču savā neatlaidīgajā orientācijā uz pazemību tās ietekme 
vēl ir tumša un neskaidra. Lutera pētniecībā joprojām nav vienotības par to, 
vai Luters priekšlasījuma par „Vēstuli romiešiem” laikā jau bija reformators. 
Viņš tāds bija un tomēr vēl nebija. savā nākamajā priekšlasījumā par „Vēstuli 
galatiešiem” Luters runāja jau daudz brīvāk. šeit viņš tā vairs nekoncentrējās uz 
paštaisnību. Vēstules teksts nosacīja to, ka pazemības tēma atkāpās aiz brīvības 
tēmas480. iezīmējās pārmaiņa.

3. Apstiprinājums mistikā

kritiskās pazemības teoloģijas veidošanai Luters rada apstiprinājumu misti-
kā481. kā jau iepriekš tika minēts, Luters jau agrāk kādu laiku bija nodarbojies ar 
mistiku kā dēseles savienošanās iespēju ar dievu, taču viņa ekseģētiskie uzde-
vumi un intereses viņu no tā novirzīja. Luters, bez šaubām, pazina tādus mistis-
kos autorus kā dionīsiju aeropagitu, Bernardu klervo un žanu gersonu. taču 
nav zināms, vai viņš tos lasīja kā mistiķus vai vienkārši kā teoloģiskus autorus. 
te ir grūti noteikt skaidras robežas. Lutera meditatīvā, jūtīgā pieeja rakstiem 
bija mistiska dievbijība, radniecīga vēlīno viduslaiku grāmatu mistikai, tikai 
viņam dieva pieredzes mēdijs bija raksti. to rāda tas, cik augstu Luters vērtēja 
ieklausīšanos rakstos. Lutera pirmajā priekšlasījumā par „Psalmu grāmatu” 
dažkārt kā patiesā kabala vai teoloģijas slepenā zinātne tiek slavēta dionīsija 
negatīvā teoloģija, kas pieskaras nesaprotamajam un aptver kaut ko no dieva 
apslēptības. taču pārāk tālu Luters ar to neielaidās. Priekšlasījumā par „Vēstuli 
romiešiem” viņš arī asi kritizē mistisko teoloģiju, kas grib ieiet noslēpumainajā, 
lai dzirdētu un aplūkotu neradīto vārdu, bet atstāj novārtā ciešanas, taisnošanu 



un šķīstīšanos caur kristu482. Luters lieto arī mistiķiem raksturīgos izteicie-
nus kā, piemēram, „iziešana”, „aizrauts” vai cilvēka „nopūtas”. Viņam nav arī 
svešs priekšstats par dvēseles dzirksteli, neiznīcināmo, pozitīvo kodolu cilvēka 
sirdsapziņā, kas ir saskaņā ar dievu. taču pamazām Luters šos jēdzienus pār-
veido un piemēro savai pazemības teoloģijai. tā dvēseles dzirkstele kļūst par 
dieva apsūdzības liecinieku sirdsapziņā. kopumā mistiskie priekšstati Lutera 
domāšanā neveido patstāvīgu, izolētu kompleksu, bet viņš tos lieto pats savu 
teoloģisko interešu izteikšanai un skaidrošanai.

kopš 1516. gada pavasara Luteram atkal rodas interese par dažiem rakst-
niekiem – mistiķiem483. tie bija johannesa taulera (miris 1361) sprediķi vācu 
valodā, kurus Luteram bija nodevis johanness Langs, kuram tos, savukārt, 
bija iedevusi kāda vitenbergiete. Luters uzrakstīja tiem malu piezīmes, kas vēl 
ir saglabājušās484. tām ir nenoliedzama radniecība ar „Vēstules romiešiem” 
kritisko teoloģiju. Luters mistikā cienīja tās pieredzē smelto gudrību, ar ko tā 
atšķīrās no sholastikas spekulācijām. taču ir zīmīgi, kādas mistiskās pieredzes 
īpatnības viņš izceļ. attieksmē ar dievu drīzāk piederas ciešanas nekā darbi. 
tai piederas rūgtums. Mīlestība ir ilgas pēc ciešanām, nevis vienkārši baudīša-
na. Priekšlasījumā par „Vēstuli romiešiem” ir teikts, ka cerība kā ilgas pēc mīļo-
tā „pārceļ neskaidrajā”485. dievs grib iznīcināt cilvēka stūrgalvību un patvaļību, 
jo tā ir visa ļaunuma sakne. nevis cilvēkam ir jādarbojas, bet dievs grib darīt 
viņa darbu. afektam ir jāatbrīvojas no savas gudrības un taisnības, jāatzīst sava 
nesavaldība un jāpaļaujas tikai uz dievu. dievs ņem laicīgo mantu un iznīcina 
to, kas cilvēkam pieder, lai dotu viņam kaut ko jaunu. daudzi par to izmisu-
mā žēlojas, jo šāda dieva darbība viņiem šķiet noslēpumaina un nesaprotama. 
Viņš nerīkojas pēc mūsu prāta, tāpēc mēs bēgam no Viņa. dieva noslēpumai-
nību var panest tikai ticībā. dievišķās rīcības princips ir vispirms mūs sagraut 
ar krustu un ciešanām. Mēs turpretī gribam paši noteikt, kā dievam mūs būtu 
jāaudzina. dievs ir mākslinieks, kas rada jaunu tēlu pretēji mūsu nodomiem 
un cerībām un atmet visus mūsu darbus un nodomus. šīs pašas domas mēs 
sastopam arī priekšlasījumā pa „Vēstuli romiešiem”: dievs uzklausa mūs tā, 
ka dara tieši pretējo. tādā veidā Viņš dara mūs spējīgus uzņemt Viņa dāvanas. 
Viņš apslēpti dara savu svešādo (tiesājošo) darbu, lai varētu izdarīt savu patie-
so (glābšanas) darbu. cilvēkam ir jāizturas pasīvi un tas ciešanās jāpanes486. 
Pestīšana nāk, garīgā un laicīgā ziņā sevi pilnīgi atdodot dieva rokās (resig-
natio) un paļaujoties ticībā uz Viņu. šajā sakarībā priekšlasījumā par „Vēstuli 
romiešiem” Luters runā par predestināciju vai izvēlētību kā pestīšanas iemeslu. 
Pretēji sholastikai Luters noraida to, ka mūsu rīcība varētu ietekmēt izvēlētību. 
kā zināms, Luteram viņa paša izredzētība nebija nekāda teorētiska problēma. 
tieši priekšlasījumā par „Vēstuli romiešiem” ir dzirdams, cik lielu lomu tā 
spēlēja viņa tā laika kārdinājumos487. Luters rada risinājumu pret bailēm no 



izredzētības ļoti savdabīgā mistiskā priekšstatā. izredzētības zīme ir, ja atstāj 
sevi pilnīgi dieva gribas ziņā, ārkārtējā gadījumā pat pieņemot savu nolemtību 
ellei. kas pilnīgi paļaujas dieva gribai, nevar palikt ārpus dieva, kā to rāda 
kristus. kurš sevi upurē pat ellē, to dievs nesoda, bet atbrīvo488. neviens, kura 
prāts nav šķīstīts, protams, nedrīkst ielaisties izredzētības spekulācijās, lai viņš 
neiekristu baiļu bezdibenī. šķīstīšana notiek, iegremdējoties cietēja kristus 
brūcēs. Luters apzinājās, ka tas bija beidzamais smagās pazemības teoloģijas 
saasinājums. kad viņš vēlāk runāja par izredzētības kārdinājumiem, viņš šā-
das domas vairāk neizsacīja. Mistikas veidotie priekšstati ir sastopami ne tikai 
Lutera akadēmiskajā priekšlasījumā par „Vēstuli romiešiem”, bet arī viņa tā lai-
ka sprediķos par desmit baušļiem. ticība un cerība ir identiskas ar rezignāciju 
un sevis noliegšanu. cerība nāk no dieva, nevis no mūsu nopelniem. krusts 
tiek nests, sekojot kristum, smagā paklausībā, visu atstājot un visam ticot. 
taisnība nozīmē atmest visus titulus un neko vairāk negribēt sasniegt no sevis. 
dievs var darīt savu patieso darbu, taisnību, tikai pēc tam, kad Viņš ar savu 
svešo rīcību ir nogalinājis veco ādamu. taulers ir tas, kurš atmasko bagātos un 
liekuļus489. Luteram taulera domu nozīme bija viennozīmīga. tā apstiprināja 
Lutera kritisko un smago pazemības teoloģiju.

cik svarīga Luteram tolaik bija taulera autoritāte, ir lasāms arī viņa tā laika 
vēstulēs. 1516. gada 16. oktobrī viņš ieteica Langam, atbilstoši tauleram, pret 
saviem līdzcilvēkiem vienlaicīgi būt nošķirtam un gatavam pakalpot 490. 1516. 
gada 14. decembrī, atbildot uz špalatīna lūgumu, Luters viņam iesaka solīdo 
taulera teoloģiju. Luters nezinot neko līdzīgu ne vācu, ne latīņu valodā, kas 
būtu tik dziedinošs un saskanīgs ar evaņģēliju. špalatīnam ir jāatzīst, cik salds 
ir tas kungs, pēc tam, kad viņš ir redzējis, cik rūgts ir tas, kas esam mēs491. 
1517. gada maijā Luters atkārtoti iesaka taulera sprediķus. Pēc Lutera domām, 
to dievbijība ievērojami atšķiroties no tā laika humānistiskās izglītības492. 
Luters grib sekot tādiem mistiķiem kā taulers, kuri paļaujas tikai uz kristu, 
nevis uz darbiem. Luters dod priekšroku Bībelei un šiem rakstniekiem, nevis 
sholastikai493. Lutera rakstos pēc 1517. gada taulera pazemīgā nosvērtība tiek 
pretstatīta patmīlīgajai sholastikas mīlestībai. taulers Luteram kļūst par elliš-
ķo kārdinājumu liecinieku, kas tradicionālajiem teologiem nebija pazīstami. 
Luters atrada taulerā daudz vairāk patiesas teoloģijas nekā visu sholastisko 
universitāšu doktoru dogmatiskajās mācību grāmatās kopā494. arī vēlāk Luters 
bieži atsaucās uz tauleru, kad runa bija par dieva kārdinājumiem vai sholasti-
kas darbu teoloģiju un miesīgo gudrību495. taulers ar augustīnu Luteram bija 
galvenie kritiskie liecinieki pret sholastiku. Luters lietoja tauleru teoloģiski un 
saistīja viņu ar savu pazemības teoloģiju. kas no taulera mistikas tajā neie-
kļāvās, kā, piemēram, priekšstats par savienošanos ar dievu, Luters vienkārši 
ignorēja.



Līdzās tauleram Luters 1516. gadā atrada vēl vienu mistisku avotu, kas šķita 
apstiprinām viņa teoloģisko ievirzi. tas bija kāda anonīma autora 14. gadsimta 
beigu vai 15. gadsimtā sākuma raksta fragments „apgaismotā doktora taulera 
manierē” vai, kā domāja Luters, taulera teoloģijas kopsavilkums496. 1516. gada 
4. decembrī Luters to publicēja ar īsu priekšvārdu, kas sekoja tūdaļ aiz virs-
raksta: „cildena pareizu atšķiršanas un saprašanas grāmatiņa par to, kas ir 
vecais un jaunais cilvēks, kas ir ādama un kas ir dieva bērns, un kā ādamam 
ir mūsos jānomirst un jārodas kristum”.497 neņemot vērā viņa priekšlasījumu 
tekstus, tā bija pirmā Lutera publikācija. šeit Luteram vēl nebija nekādas pie-
redzes, kā to rāda viņa paraksts „F. Martinus Luder subscripsit” (ir parakstījis) 
zem priekšvārda, kā viņš parasti parastījās savu vēstuļu beigās. Līdz ar to viņš it 
kā atvainojās par to, ka nav publicējis akadēmisku, specifiski teoloģiskā valodā 
sacerētu rakstu. Vienlaicīgi viņš brīdināja lasītāju no pārsteidzīgu spriedumu 
izteikšanas. Luters uzskatīja, ka šis raksts ir ļoti spēcīga dieva darbības liecība, 
kas pasaulei, tāpat kā Bībele, šķiet muļķība498. tas, ko Luters bija publicējis, 
bija daļa no kāda Vācu ordeņa mājas uzrauga frankfurtē pie Mainas sacerēta 
traktāta, kuru viņš pilnībā izdeva 1518. gada jūnijā ar virsrakstu „Viena vācu 
teoloģija”. tā kļuva slavena ar virsrakstu „Theologia deutsch” („teoloģija vācis-
ki”), kāds bija atkārtotajiem izdevumiem. 11. nodaļā tā aplūko rezignāciju, bet 
13. un 14. nodaļā runā par grēcīgā, nepaklausīgā un egoistiskā ādama miršanu, 
par veco un jauno cilvēku, kā arī par nepieciešamību, pēc kristus parauga, ļaut 
mūsos darboties dievam. tās bija tēmas, kas tolaik nodarbināja Luteru. kā viņš 
šo rakstu dziļāk saprata, ir daudz mazāk liecību nekā par tauleru. taču šķiet, ka 
tas uz viņu iedarbojās līdzīgā veidā. Pilnā izdevuma priekšvārdā499 tiek izcelts 
dieva gudrībai raksturīgais pretstats starp neuzkrītošo tēlu un vērtīgo saturu. 
Luters apliecina, ka, izņemot Bībeli un augustīna rakstus, viņš neesot sasta-
pis nevienu grāmatu, no kuras viņš būtu vairāk mācījies par to, kas ir dievs, 
kristus, cilvēks un visas lietas. tas viņam bija pierādījums tam, ka Vitenbergas 
teoloģija, kura jau tolaik tika kritizēta, varēja atsaukties uz kādu svarīgu tradī-
ciju, kaut arī tā nebija universitātes tradīcija. tā laika domāšanai, kuru noteica 
tradīcijas, tas bija ļoti svarīgi. Luters pārmeta universitātēm, ka dieva vārds 
tajās līdz šim neesot ticis ievērots un esot pavisam panīcis. Luters īpaši uzsvēra, 
ka tā esot vācu teoloģija. tas izklausās gandrīz šovinistiski, kad Luters pateicas 
dievam par to, ka viņš to tagad varot dzirdēt vācu mēlē un tādā veidā, kā viņš 
to līdz šim neesot sastapis ne latīņu, ne grieķu, ne ebreju valodā. Luters ir ļoti 
pārliecināts par to, ka šādu grāmatu iznākšana parādīšot, ka vācu teologi esot 
paši labākie. šo izteicienu var pareizi saprast tikai tad, ja zina, kam tas adresēts: 
Luters ir kritisks ne tikai pret latīņu sholastiku, viņam ir radusies neuzticība arī 
pret humānismu. tie, kas labi protot grieķu un ebreju valodu, vēl neesot nekādi 
labie kristieši500. kad Luters 1517. gada maijā šo rakstu nosūtīja špalatīnam un 



uzstāja, lai viņš to noteikti izlasot, Luters to apzīmēja kā izteikti teoloģisku un 
vienreizēju. Luters bija pārliecināts, ka augsti izglītotais erasms līdz ar cildinā-
to baznīcas tēvu hieronīmu nav spējīgi sacerēt šādu darbu. Pēc Lutera domām, 
pat daudzpusīgā humānistiskā valodas kultūra bija mazvērtīga salīdzinājumā 
ar patiesās dievbijības izglītību, kādu sniedz mistika501. humānisms nespēja 
tai līdzināties dziļumā un nopietnībā. kādā sprediķī Luters šai laikā izsakās: 
kristus dzīvi kā „dzīvo Bībeli” var izprast katrs vienkāršais cilvēks, neprotot 
senās valodas502. zinot to, cik augstu Luters vērtēja tā laika modernos ekse-
ģētiskos palīglīdzekļus, tā ir dīvaina piezīme, taču tā ļauj domāt, ka viņš šiem 
palīglīdzekļiem piešķīra tikai ierobežotu nozīmi. Pēc Lutera domām, bija kāds 
elementārs teoloģijas dziļuma slānis, kuru humānisms, lai kā viņš to arī necie-
nīja, nespēja aizskart.

nav šaubu, ka trešā 1520. gada „Vācu teoloģijas” Vitenbergas izdevuma dru-
kāto malu piezīmju autori ir no Lutera loka vai pats Luters503. tās vēlreiz aplie-
cina, cik dziļi Lutera teoloģijā, galvenokārt viņa cilvēka izpratnē, laikā no 1516. 
līdz 1520. gadam bija iespiedušies mistisku priekšstatu elementi. Vācu mistika 
ar tās pieredzi un izpratnes kategorijām palīdzēja Luteram noteikt pareizo vai 
nepareizo cilvēka orientāciju dieva priekšā. Luters nepazuda mistikā, bet gan 
pakļāva to, tāpat kā iepriekš augustīnu, savai rakstu koncepcijai. Mistika pie-
dāvāja kritisku alternatīvu sholastiskās teoloģijas cilvēka tēlam; pārējais viņu 
acīmredzot neinteresēja. šo aspektu Luters varēja integrēt savā topošajā teo-
loģijā. tas, ko Luters paņēma no taulera un „Vācu teoloģijas”, vēl nebija viņa 
vēlākā reformatoriskā atziņa. tā kā tās priekšnosacījums bija kritiskā atziņa 
par cilvēka spējām un cilvēka pazemīgā atkarība no dieva, Luteram vēlāk 
nevajadzēja atsaukt mistikas uzņemšanu savā teoloģijā. tā, piemēram, Luters 
ļoti savdabīgā veidā lietoja līgavas mistikas priekšstatus, lai aprakstītu jauno 
pestīšanas pieredzi.

Pateicoties Luteram, „Vācu teoloģija” kļuva par mistiski iedvesmojošās li-
teratūras „bestselleru”. tā bija pirmā Lutera ietekme504. to lasīja un apguva 
Lutera Vitenbergas draugi un piekritēji karlštats un Mincers. Vēlāk par to 
interesējās spirituālisti, kuri atšķīrās no Lutera. johans arndts ar to iepazīsti-
nāja 17. gadsimta pietistus. Lutera aizsegā vācu mistikas tradīcija dzīvoja tālāk 
protestantismā, kaut gan daļēji tā bija izgājusi no tās gultnes, kurā Luters to 
bija ievadījis. Luteram mistika bija svarīga kā lieciniece grēcīgā cilvēka pilnīgas 
atkarībai un pakļautībai no dieva rīcības. citādi mistiskās domas varēja kļūt 
tādā mērā patstāvīgas, ka cilvēka iekšīgā garīgā pasaule kā atklāsmes avots atkal 
ieguva savu pašvērtību vai arī mistikā tika meklēta savienošanās ar dievu.

Mistiskā satura iespiešanās Lutera domāšanā un šo elementu apvienoša-
nās ar viņa paša priekšstatiem ir redzama pirmajā Lutera darbu publikācijā: 
„septiņi grēku nožēlas psalmi ar skaidrojumu vācu valodā rakstu nozīmē par 



kristu un dieva žēlastību līdz ar Viņa patieso atziņu”505. šim skaidrojumam 
bija sava priekšvēsture. 1516. gada septembrī Luters no špalatīna uzzināja, ka no 
viņa tika gaidīta viņa pirmā priekšlasījuma par „Psalmu grāmatu” publikācija. 
Luters to noraidīja. Viņš negribēja šo priekšlasījumu publicēt. Viņš to uzskatīja 
jau par nederīgu, kas būtu ar sūkli izdzēšams. taču tad Luters no špalatīna vai 
kūrfirsta saņēma uzdevumu to publicēt. tāpēc pēc priekšlasījuma par „Vēstuli 
romiešiem” kopš 1516. gada rudens Luters pārstrādāja daļu no sava priekšla-
sījuma par „Psalmiem”. Bija paredzēts, ka to izdos Vitenbergas iespiedējs rau 
– grunenbergs, lai gan par to interesējās arī kāds iespiedējs Leipcigā506. dažas 
šīs pārstrādātā priekšlasījuma daļas ir saglabājušās, kas liecina par to, ka Luters 
strādāja pie šī uzdevuma līdz 1518. gadam507. Vispirms 1517. gada pavasarī tika 
izdots Lutera septiņu grēku nožēlas psalmu skaidrojums. Bez šaubām, šī psal-
mu grupa, kas bija svarīga liturģijā un tika plaši lietota arī ārpus tās, interesēja 
Luteru gan personīgi, gan teoloģiski. grēku nožēla, cilvēka pareizā izturēšanās 
dieva priekšā bija Lutera svarīgākā tēma tajā laikā un arī vēlāk. Luters vispirms 
šo darbu nosūtīja caurskatīšanai Langam. taču Langs, pretēji autoram, nebija 
ar to apmierināts508. tas neesot rakstīts ne profesionāliem teologiem, ne kultu-
rālajiem nirnbergiešiem, bet rupjajiem sakšiem, kuriem ar liešanu esot jāielej 
mutē kristīgā izglītība509. tad arī pats Luters atzina, ka viņa izklāstījums ir ļoti 
garš un tomēr nepietiekams. Lieta, ko viņš gribēja pateikt, bija pārāk nepazīsta-
ma; pārāk maz bija cilvēku, kas to varēja saprast510. ir jūtams, ka pareiza jauno 
atziņu izteikšana viņam sagādāja grūtības.

jau grēku nožēlas psalmu skaidrojuma virsraksts atklāj kādu programmu. 
acīmredzot tas tika apzināti rakstīts vāciski. Luters skaidroja tikai vienu, 
burtisko nozīmi, nevis tradicionālo četrkāršo rakstu nozīmi, no kuras viņš 
apzināti tolaik novērsās. Priekšvārds norāda uz vēl vienu pārmaiņu. Lutera 
skaidrojumā tika uzskatīts, ka tos runā grēcīgais cilvēks, nevis, kā tas līdz šim 
bija pieņemts, kristus. skaidrojuma mērķis bija vest pie kristus un dieva žēlas-
tības atziņas un vienlaicīgi pie cilvēka pašizziņas. šī skaidrojuma pamatlīnijas 
pilnīgi atbilst Lutera pazemības teoloģijas koncepcijai. ādamam ir jāiziet un jā-
mirst, lai varētu ienākt un augšāmcelties kristus511. tiek prasīta pašizziņa, sevis 
apsūdzēšana, paļāvība uz dievu, kas dod mieru. dievs ir tas, kurš kārdina; bet 
Viņš arī mierina tos, kurus pirms tam ir kārdinājis. sirdsapziņas kārdinājums 
tiek uztverts kā elles piedzīvojums, taču arī tur svētie paliek mierīgi un paļaujas 
dieva gribai. no paštaisnības ir jāatsakās, lai dievs no nekā varētu radīt kaut 
ko jaunu. grēku nožēlā ir jākļūst līdzīgam ar kristu. kārdinātā sirdsapziņa 
sadzird piedošanas vārdu kā iekšīgu, slepenu, klusu balsi. evaņģēlijs dieva dus-
mu atklāsmē pazemo klausītāju, bet pēc tam pie pazemotā atnāk dievs. kurš 
noliecas kristus priekšā kā pie žēlastības troņa, caur kuru nāk visa žēlsirdība, 
saņem grēku piedošanu. Visi psalmi un raksti sauc pēc kristus, slavē viņu kā 



dieva vārdu un atmet visus cilvēku vārdus. Luters atkārtoja un uzsvēra vien-
mēr vienas un tās pašas domas. tāpēc viņam beigās512 vajadzēja attaisnoties, ka 
viņa runāšana par dieva taisnību un žēlastību un cilvēka sasniegumu un kvali-
tāšu noliegšanu vienmēr esot viena un tā pati dziesma. Luters atzina, ka tik ilgi 
nerimšoties, kamēr viņš beigās rakstos neatradīšot kristu. ar kristu mums 
ir par velti dāvināta dieva taisnība un žēlsirdība. šeit nenoliedzami ieskanas 
jau gaišāki toņi nekā Lutera priekšlasījumā par „Vēstuli romiešiem”. taču viņa 
pretinieki bija joprojām tie paši. tas bija vērsts pret tiem, kas nepareizi lepojās 
ar savu pilnību, neatzina savu netaisnību un nebaidījās no dieva tiesas. Pat šeit 
Luteram bija svarīgāka cilvēka paštaisnības iznīcināšana nekā dieva taisnības 
mierinājums un pareizi priekšnosacījumi, nevis pati žēlastība. kopš 1516. gada 
no vācu mistikas apzināti izvēlētās un pārņemtās domas nebija svešķermenis 
Lutera teoloģijā, bet homogēna, pilnīgi integrēta tās sastāvdaļa, kas bez iebildu-
miem iekļāvās viņa pazemības teoloģijā.

4. Baznīca un monasticisms Lutera pirmajos priekšlasījumos

ir vēlreiz jāatgriežas pie Lutera pirmajiem priekšlasījumiem, lai aplūkotu 
to saistību ar realitāti un kontekstu. Lutera teoloģiskā un pasniedzēja darbība 
nenotika tukšā, no dzīves nošķirtā telpā. izglītība bija orientēta uz visu cilvēku, 
iekaitot viņa dievbijību. teoloģiskais darbs notika baznīcas labā, sastopoties 
un aplūkojot tās konkrēto tēlu. tāpēc tīri praktiski grēksūdzei pirmajā priekš-
lasījumā par „Psalmu grāmatu” ir ļoti svarīga nozīme. Lutera diebijība nebija 
vienpusīgi orientēta tikai uz Vārdu un klausīšanos, kaut arī viņš to ļoti uzsvēra. 
Baznīcas avoti viņam bija sakramenti un svētie raksti. garīdznieku kalpoša-
na dievam un baznīcai pastāvēja sakramentu dalīšanā un lūgšanā. tāpēc viņi 
saņēma upuru dānanas, nevis izpriecām vai varas parādīšanai. eiharistija bija 
apbēdināto barība. arī priesterim bija jāiet pie altāra ar savām grūtībām un 
nastām, nevis mākslīgi veidotā svētumā513.

Luters jau tolaik asi saredzēja nekārtības baznīcā un atklāti par tām runā-
ja. tāpēc ir saprotama viņa vēlākā izturēšanās un rīcība. Lutera 68. psalma 
skaidrojums plaši aplūko baznīcas ciešanas un vājības. tajā plosās slinkuma 
netikums. dievkalpojumi tiek noturēti bez iekšīgas līdzdalības. Velns padara 
kristiešus par puskristiešiem. Priesteri un pāvesta baznīcas vadība ir aptraipīju-
sies. tas sagādā baznīcai sāpes514. Baznīca ir garā vāja. Luters redz briesmas, kas 
draud bagātai, cienījamai un pašapmierinātai baznīcai, ieskaitot pāvestu, pries-
terus un mūkus. kristietība savas apkaunojošās rīcības dēļ kļūst par izsmieklu. 
tāpēc priesteri nedrīkst vienaldzīgi lūgt psalmus par baznīcas postu515. taču 
remdenie, lepnie un šo nekārtību izraisītāji negrib, ka viņus pamāca, bet klos-
teri un katedrāles – uzņemt gaismu. svētums baznīcā zaudē savu svētumu, 



baznīcas manta tiek nelietīgi izmantota, priesteri nododas greznībai, svētkiem 
raksturīga īpaša netikumība. Vārds, sakraments un likumi baznīcā tiek nepa-
reizi pārvaldīti516. nepaklausīgie, lepnie un kašķīgie karo pret tiem. Miesīgu 
priekšrocību dēļ kristus tiek aizmirsts. dzeršana, uzdzīvošana, skaudība, 
laulības pārkāpšana, krusta noliegšana ir kļuvusi par ikdienišķu parādību pat 
klosteros. Baznīcas ienaidnieki ir atrodami priesteru, mūku un prelātu vidū, 
proti, tur, kur gudrības un ticības trūkuma dēļ kristiešiem tiek uzliktas cilvēku 
tradīcijas, nevis kristus Bauslība517.

Priekšlasījumā par „Vēstuli romiešiem” Luters asi kritizē garīgos valdniekus 
ar viņu izšķērdīgo, egoistisko, negarīgo un bezdievīgo dzīves veidu. tieši viņi 
par sīkumiem ekskomunicējot savus padotos. Viņi tiesā citus, bet ne paši sevi; 
sevi viņi uzdod par svētiem. Baznīcā atklājas izmisuma un posta pilns skats518. 
šādiem skolotājiem, kuri neaicina uz grēku nožēlu, Luters pārmet, ka viņi 
kaisot indi. Viņi godājot krusta relikvijas, bet paši neuzņemoties nest krustu. 
Viņi pieskaitot savai taisnībai lūgšanas, studijas, lasījumus un meditācijas519. 
Luters bija sapratis, cik dziļi baznīca bija saistīta ar dažādiem ceremoniju notei-
kumiem, kas attiecās uz barību, dienām, apģērbu, altāri, ērģelēm, attēliem un 
neatbilda kristīgajai brīvībai. Pagaidām viņš vēl pūlējās tos brīprātīgi apstipri-
nāt520. Luters īpaši uzsver, ka tikmēr, kamēr baznīca bezjēdzīgi krāj kapitālu, 
mīlestība pret tuvāko tiek atstāta novārtā. karitatīviem mērķiem dibinātās 
patversmes ir orientētas uz ienākumiem. Baznīca patvaļīgi izmainot ziedoju-
mu noteikumus un rīkojoties ar tiem pēc sava prāta. tā apdāvinot pati sevi, 
nevis nabagos. dvēseļu mesas notiekot reliģiskas patmīlības dēļ521. Baznīca ļoti 
pavirši pildot aizlūgumu pienākumus, kurus apņēmusies veikt atlīdzībā par 
noteiktiem novēlējumiem. Luters bija saskatījis, ka baznīcas devums un pra-
sības vairāk nebija saskanīgi. tas bija stāvoklis, kas kaut kad varēja izprovocēt 
vardarbīgas pārmaiņas. Par garīgu tika apzīmēts baznīcas laicīgais īpašums. 
Baznīca bez aizspriedumiem aizstāvēja savas laicīgās īpašuma tiesības, izsauk-
dama ar to laju naidu pret klēriķiem. Luters uzskatīja, ka laicīgā valdība ir labā-
ka nekā baznīcas vadība. tāpēc viņš jau tad izteica priekšlikumu, ka baznīcas 
īpašumi būtu jāpārvalda laicīgi. Politiskās varas piedalīšanās baznīcas vadībā 
bija iedomājama jau vēlīnajos viduslaikos. Luters juta pienākumu izteikt šo kri-
tiku, lai gan viņš negribēja būt kūdītājs un pāvestības kritiku noraidīja. taču 
arī viņš nevarēja klusēt par greznību un nekārtībām romā522.

Luteram tātad no paša sākuma bija kritiska attieksme pret tā laika baznīcu, 
kas pamazām arvien pieauga. Lutera attieksme nebija izņēmums tā laika sa-
biedrībā. tā izpaudās nevis noliegums, bet patiesas rūpes par baznīcu. īpaši 
skaidri redzams tas kļuva tad, kad Luters norobežojās no bohēmiešiem vai 
„pikardiem”, kā viņš tos sauca, kuri bija nošķīrušies no romas baznīcas. Luters 
nepiekrita viņu vispārīgajai baznīcas kārtības vai sakramentu kritikai. Viņš 



skaidri nodalīja savus iebildumus pret baznīcas ceremoniālismu no radikālo 
bohēmiešu uzskatiem. Luters viņiem pārmeta augstprātību pret baznīcas vā-
jībām. Luters negribēja, ka viņu pielīdzina Bohēmijas sektantiem. taču viņam 
neizdevās ilgstoši distancēties „no ļaunajiem kristiešiem”523. arī Luteram tika 
pārmesta bohēmiešu vai husītu ķecerība un sektantisms. arī pašam Luteram 
nācās atzīt, ka viņa un bohēmiešu baznīcas kritikai ir zināma līdzība. taču 
īstenībā un sākotnēji Luters kritizēja baznīcu, gribēdams to uzlabot. jautājums 
bija tikai, vai un cik ilgi baznīca to pacietīs.

Luteram bija savi noteikti, pozitīvi priekšstati par baznīcas vadītājiem, „pre-
lātiem” un viņu uzdevumiem, kā arī par skolotājiem vai doktoriem. Viņi ir 
durvis uz baznīcu, t. i. vadība, kas jāciena524. Prelāts ir paraugs tāpat kā kristus, 
audzinātājs, kas sagatavo tautu kristus uzņemšanai, sargājošā cāļu māte. 
Viņam ir jāmāk atšķirt savus padotos, – kuriem ir gars un kuriem tā nav525. 
Priesteriem ir dota vara nevis bagātībai un godam, bet lai spriestu tiesu pret 
maldiem un ķecerību. Pārējiem ir jāpaklausa. ietiepības gadījumā prelātam nav 
jābrīnās, bet jājautā, vai viņš pats paklausa garā. Pēc priekšraksta, prelātam ir 
jābūt pazemīgam klausītājam526. Priekšlasījums par „Vēstuli romiešiem” zīmē 
prelāta, rūpīga un uzticīga kalpotāja tēlu, kurš kalpo nevis savai slavai, bet ci-
tiem, kurš palīdz savējiem būt taisnīgiem un nekaunās evaņģēlija527. Luteram 
nebija šaubu par to, ka prelātam baznīcā pieder tiesa un atslēgu vara. Prelātiem 
ir jāklausa pat tad, ja viņi ir ļauni. tas ir ļoti zīmīgi Lutera autoritātes izprat-
nei, kas raksturīgs arī viņa politiskajiem priekšstatiem. Luters nebija dzimis 
dumpinieks, ne arī baznīcas dumpinieks528. Lutera attieksmi pret baznīcas 
amatu raksturo kāda 1516. gada jūnija epizode. kūrfirsts frīdrihs gudrais 
tajā laikā veicināja johana štaupica iecelšanu par bīskapu kīmezera bīskapijā, 
un špalatīns aicināja Luteru palīdzēt pierunāt savu ordeņa priekšnieku. taču 
Luters bija apņēmies pilnīgi atklāti izjaukt šo nodomu, jo viņš tolaik uzskatīja, 
ka vadošs amats baznīcā ir nožēlojams, jo tas dara par līdzdalībnieku visos 
baznīcas netikumos. to rāda seno un mūdienu bīskapu studiju salīdzinājums. 
Lutera laika bīskapiem vajadzēja piedalīties tiesību lietās un vairot īpašumus, 
„nesātīgo alkatības elli”. Lai gan Luters zināja, ka štaupicam nepiemita šādi 
netikumi, viņš negribēja, ka štaupics tiktu iesaistīts šādos doma kapitula 
strīdos529. Bīskapu un priesteru uzdevums ir audzināt kristus dēlus. taču viņi 
ir aptraipīti ne tikai ar nešķīstību un konkubinātu, bet nodarbojas vēl arī ar 
prātuļošanu un blēņām. ar saviem sprediķiem viņi nesēj pareizo sēklu; viņiem 
trūkst pareizās nostājas un pielietojuma. Viņi izplata tukšas domas, jautājumus 
un niekus. Luters bieži žēlojas par bīskapu un garīdznieku nespēju sprediķot. 
Bīskapiem un priesteriem jābūt vienam ar otru saistītiem mīlestībā. Prelātiem 
ir garīgi jāvada dieva tauta, lai baznīca pastāvētu, patiesībā, labestībā un tais-
nībā, nevis ar laicīgās varas līdzekļiem, ar patiesības Vārdu, nevis ar cilvēcis-



ko likuma burtu palīdzību530. sludinātājiem ir jābūt bagātiem ar zināšanām, 
pastāvīgiem, godīgiem, nevis jālielās ar gariem sprediķiem. Baznīcas skolotāju 
uzdevums ir cīnīties ar puskristiešiem, taču nevis agresīvi un zaimojoši, bet 
skumstot, ciešot un lūdzot. sludinātājam vispirms ir jāapsūdz augstākstāvo-
šos531. kontemplācijā un meditācijā dzīvojošiem mūkiem un prelātiem ir jābūt 
kristus acīm baznīcā, taču pašlaik viņu skatu ir aptumšojusi bagātība, mie-
saskāre un filozofija532. Luteram bija skaidri priekšstati par baznīcas vadības 
funkcijām. Prelāta amatu viņš saprata kā kalpošanu. Baznīcas vadības līdzeklis 
ir galvenokārt vārds. Lutera priekšstatos baznīcas prakse bija cieši saistīta ar 
viņa teoloģiju. tieši šī teoloģisko priekšstatu saistība ar konkrētu kritiku varēja 
kļūt par labu ierosinājumu baznīcai tai brīdī, kad baznīcas vadītāji atsacījās 
ievērot Lutera brīdinājumus.

Bez šaubām, Lutera priekšlasījumos bija runa arī par monasticismu. šeit 
īpaša problēma bija observantisms, mūku ordeņa stingrais virziens, kuram 
piederēja arī Luters savā ordenī. jāatceras, ka Luteram no erfurtes bija jāai-
ziet strīda dēļ par stingro ordeņa virzienu. Viņš bija kritiski noskaņots pret 
dažām tendencēm observantismā. observantisti par daudz pārspīlēja, pildot 
ordeņa regulas un īpašos noteikumus, un izraisīja strīdus ordenī un konfliktus 
ar ordeņa vadītājiem. observantu ietiepība un skaudība ordeņa priekšniekiem 
sagādāja daudz rūpju un nepatikšanu. Luters to kritizēja, tāpat kā dievbijīgo 
darbu bauslību, kuru viņš šeit bija novērojis533. Pēc Lutera domām, bija jādzīvo 
paklausībā saviem priekšniekiem kā zem kāda vairoga. Bet bieži bija tā, ka viens 
dievbijīgs virziens strīdējās ar citu, domājot, ka ir no tiem pats pareizākais. tā 
bija lielīšanās ar cilvēku mācībām un likumiem. Luters bija pārliecināts, ka 
tikai vienotībā baznīca var nest labus augļus, nevis sektantismā, ķecerībā un 
māņticībā. tāpēc viņš noliedza observantisma patvaļību. tā īpašos gavēšanas, 
nomodā palikšanas, lūgšanas, ceremoniju, apgērba un rituālu noteikumus viņš 
uzskatīja par ārišķību, kamēr īstais garīgums esot maigums, pazemība, miers, 
prieks, pacietība un mīlestība534. Līdzās observantiem bija arī tādi mūki, kas 
gribēja klausīt saviem priekšniekiem tikai tad, ja tie neuzstādīja pārāk stingras 
prasības535. Luters apsūdzēja mūku augstprātību, kas ceļoties no viņu īpašās 
dievbijības. šai augstprātībai bija labi arī gluži absurdi priekšraksti536. trūkumi 
sistēmā tika dievbijīgi attaisnoti. ne reti gadījās, ka klosteros vāji un necienī-
gi ordeņa locekļi tika izstumti no kopības. Mūku lielīšanos ar savu ordeni un 
saviem svētajiem Luters apzīmēja par jūdaismu537. Priekšlasījumā par „Vēstuli 
romiešiem” Luters iestāšanos klosterī pazemības teoloģijas nozīmē vērtēja po-
zitīvi tikai tāpēc, ka mūka dzīve bija tik nicināta. Luteram nebija nekādu ilūziju 
par to, ka šeit daudz kas bija kļuvis tukšs un iekšīgi miris538. dažus gadus vēlāk 
viņš pats izraisīja klosteru dzīves lielo sabrukumu.



noslēgumā nedaudz aplūkosim priekšlasījumu par „soģu” grāmatu, par 
kuru, kā jau minēts, nav skaidri zināms, vai tā autors ir Luters539. tajā nav nekā 
tāda, kas būtu pretrunā ar Lutera pazemības teoloģiju, ieskaitot baznīcas kri-
tiku. iespējams, ka Luters šo priekšlasījumu 1517. gada vasarā ir lasījis tikai 
mūkiem, jo tajā uzkrītoši daudz ir aplūkoti tieši mūku dzīves jautājumi. zīmīgā 
kārtā šis raksts tiek ieteikts mūkiem kā saruna ar sludinātāju un biktstēvu540. 
novičiem tiek piekodināts, ka dzīve klosterī ir jābūt kā krustam, kas palīdz no-
galināt veco ādamu. Pie dieva nav jāgriežas tikai kārdinājumos541. tiek prasīta 
pilnīga paklausība bez kompromisiem. arī šeit ir izteikta doma, ka šķietami 
muļķīgai prasībai var būt pozitīva ietekme. ordeņa priekšniekiem ir jābūt bar-
giem pret nepaklausīgajiem542. Vienlaicīgi viņu pienākums ir būt pazemīgiem 
savā vadošajā amatā543. kritizēti tiek kā slinkie, rijīgie mūki, kas pieglaimo pre-
lātiem, tā arī augstākstāvošie, kuri nesoda grēku544. ir jāpalīdz nest vājo brāli 
ordenī un jāpalīdz viņam; tā ir viņa pozitīvā funkcija klosterī545. arī šeit tiek 
brīdināts, lai vienkāršu noteikumu vietā netiktu ievērotas sarežģītas tradīcijas 
un ceremonijas546. kopumā šeit, tāpat kā pārējos priekšlasījumos, ir runa par 
ļoti nopietnu un stingru mūku dievbijību, kas pilnīgi iekļaujas Lutera paze-
mības teoloģijā. rakstā izteiktā kritika nekādā gadījumā nenozīmē, ka mūka 
ideāls tiek sagrauts. Pazemības garā tas tiek atjaunots. Luters paliek vēl vecās 
baznīcas kārtības savienībā547.

savā priekšlasījumā par „Vēstuli romiešiem” Luters aplūko ne tikai teoloģi-
jas, dievbijības, baznīcas un monasticisma jautājumus. dažkārt viņš pievēršas 
arī politikas un sabiedriskajai jomai. sociālkritiski tiek nosodīta nabago ap-
spiešana, kuri nevar atļauties tiesas procesu savu tiesību labā. Luters neklusē arī 
par valdnieku un pasaules vareno laupīšanas kāri, kuri piesavinās savu padoto 
mantu. Viņš pārmet tiem augstprātību, greznību, laulības pārkāpšanu, laupī-
šanu un netaisnīgus karus. Valdnieki ir piesavinājušies arī medību privilēģijas. 
atsavināšana notiek arī ar monētu kvalitātes pasliktināšanos; taču tautu ne-
viens neaizstāv548. neskatoties uz visu valdošās šķiras kritiku, no kuras Luters 
nekad nav vairījies, viņš tomēr bija pārliecināts, ka valsts vara ir dieva dota un 
tāpēc tai ir jāklausa549. reiz viņš pieskaras aktuāliem notikumiem, lai demons-
trētu tīri praktisku rakstu skaidrojumu: tā bija dieva pārmācība, ka saksijas 
hercogs georgs 1515. gadā netika galā ar sacelšanos austrumfrīzijā. ar to vi-
ņam bija jāsamierinās. tāpat arī pāvestam ir jāpieņem netaisnība no Venēcijas 
puses, līdzīgi arī Brandenburgas bīskapam kādā mums nezināmā gadījumā. 
gandrīz himniski tiek slavēts Lutera zemes valdnieks, kurš labāk esot pacietis 
netaisnību nekā gājis karā, taču Luters neatklāj, vai tas ir noticis dievbijīgu vai 
citu saprātīgu motīvu dēļ550. nacionālas un politikas konkurences lietas Luteru 
neinteresēja551. jurista heninga gēdes atgriešanos no Vitenbergas politiski ne-
mierīgajā erfurtē Luters uzskatīja par nesaprātīgu un riskantu552. taču tās ir 



tikai atsevišķas vietas, kur iezīmējas Lutera agrīnā politiskā domāšana. tomēr 
tās liecina, ka viņš pietiekoši labi orientējās politikā un mācēja novērtēt situāci-
ju. šajos atsevišķajos elementos atklājas viņa vēlākie politiskie uzskati.

5. Luters kļūst par sludinātāju

johans štaupics nozīmēja Luteru ne tikai par doktoru, bet arī par sludinā-
tāju augustīniešu klosterī. taču, kā un kad viņš kļuva vēl arī par sludinātāju 
pilsētas baznīcā, nav skaidri zināms. tajā bija viena sludinātāja vieta553. tā kā 
šī baznīca bija iekļauta Visu svēto klostera kompleksā, šī vieta patiesībā pie-
nācās kapitula kantoram ulriham dinštetam. acīmredzot dinštets nespēja 
ar šo uzdevumu tikt galā, un tāpēc tas tika uzticēts Luteram. kā tas juridiski 
tika noformēts, nav zināms. Luters pats vēlāk izšķirošā stundā, proti, savā pir-
majā ciešanu svētdienas sprediķī pēc atgriešanās no Vartburgas (1522) sacīja, 
ka viņš neesot pēc šī uzdevuma tiecies, bet esot ticis aicināts un izvēlēts „pret 
savu gribu”. citā nostāstā ir skaidri teikts, ka „domes sauca mani sprediķot, 
lai kā es tam pretojos”554. ar to Luters izteica pretenziju, ka viņam netika jau-
tāts vētrainās Vitenbergas baznīcas reformas laikā. Viņa norādījums, ka dome 
viņu ir izvēlējusi par sludinātāju, rada sarežģījumus, jo patiesībā Visu svēto 
klosteris noteica vietu iedalījumu pilsētas baznīcā. acīmredzot bija mazāk ie-
nesīgas garīdznieka vietas, kuras piešķīra dome555. Luters par savu sludinātāja 
darbu līdz 1528. gada vizitācijai saņēma relatīvi mazu summu – 8 guldeņus un 
12 grašus gadā. ilgu laiku tie bija viņa vienīgie personīgie ienākumi. Viņš bija 
izteikti nabadzīgs. no kūrfirsta Luters dažkārt saņēma jaunu mūka tērpu. ar 
saviem priekšlasījumiem un grāmatām viņš nekad neko nav nopelnījis un pat 
lepojās ar to556. reformatoru lielākā daļa bija garīdznieki – sludinātāji. Pirmais 
no viņiem bija Luters, kurš sevi zināmu laiku pat apzīmēja par „ekleziastu” 
(„ecclesia”- lat. „baznīca”). jau agri Luters saprata, cik svarīgs baznīcā ir sludi-
nātāja amats un cik bezatbildīgi garīdznieki un bīskapi to bija atstājuši novārtā. 
saprotot, cik svarīgs baznīcai bija rakstu vārda skaidrojums, Luters pats kļuva 
par sludinātāju. Pēc studentu johana oldekopa un johana agrikola, kā arī hu-
mānista Mutiana izteicieniem, ir zināms, ka jau Lutera agrīnie sprediķi ir bijuši 
iespaidīgi.

 ja neņem vērā abus Lutera erfurtes studiju laika sprediķus, tad pirmie 
norādījumi par Lutera sludinātāja darbību ir no 1513. gada. Pirmie skaidri 
datējamie sprediķi ir saglabājušies no 1514. gada. tajā laikā Luters, šķiet, bija 
uzņēmies arī pilsētas sludinātāja pienākumu557. Līdz 1521. gadam Lutera spre-
diķi ir saglabājušies fragmentāri un, salīdzinājumā ar viņa priekšlasījumiem, 
tiem ir bijusi tikai sekundāra nozīme. atsevišķi sprediķi un to cikli tomēr ir 
saglabājušies pilnīgi.



tāpat kā priekšlasījumos, arī sprediķos Luters sākumā ievēroja vēl vēlīno 
viduslaiku tradīcijas. tāds, piemēram, ir viņa augustīna garā noturētais 1514. 
gada ziemassvētku sprediķis 558 vai ļoti alegoriskais sprediķis par mocekļiem 
pēc Psalma 59, 10 „Moabs ir zupas katls”559. zīmīga ir Lutera piezīme stefana 
dienas sprediķī 1514. gada 26. decembrī, ka viņš nepārtraukti esot sprediķojis, 
ka mēs nevaram tikt glābti ar saviem taisnajiem darbiem, bet mums ir jāslēpjas 
zem perētājvistas kristus spārniem. ar to Luters acīmredzot izsauca sašutumu, 
lai gan tolaik viņš vēl pieņēma pašā cilvēkā esošās spējas uz taisnību, ar ku-
rām, protams, nebija jālepojas560. Par teoloģiskām grūtībām liecina arī nākošās 
dienas sprediķis 561. Luters netika galā ar sholastisko apgalvojumu, ka grēks 
tiek pilnīgi izdzīts un tā vietā ielieta žēlastība. tas neatbilda viņa pieredzei, ka 
kristietis atrodas ceļā, procesā, un ir vienlaicīgi grēcinieks un taisnots, kurš 
baidās no dieva, kā vergs un bērns. sholastiskais apgalvojums dzina izmisumā, 
jo tas runāja pretī grēcīgā cilvēka pieredzei. „tā es nonācu gandrīz vai izmisu-
mā par dievu un to, kas Viņš ir”. kāds, šķiet, priesteriem noturēts sprediķis 
no tā paša laika, kad lasīts priekšlasījums par „Vēstuli romiešiem”562, piekodina 
pazemīgi meklēt dieva godu un kritizē dievbijīgo darbu sludināšanu, kas aiz-
mirst kristus ciešanas un nāvi. Luters izceļ cilvēka grēcīgumu un pazemīgas 
grēku atzīšanas un sevis tiesāšanas nepieciešamību, kas rāda godu dievam. 
svētos, kas atzīst savu grēku, kristus apsedz ar savu žēlastības mēteli. tā laika 
ciešanu laika sprediķi un meditācijas563 aicina uz iekšīgu piedalīšanos kristus 
ciešanās un pazemību. Lutera tā laika teoloģija nenoliedzami izpaudās arī viņa 
sprediķos.

īpaši skaidri tas kļūst redzams sprediķu ciklā par desmit baušļiem, kuru 
Luters noturēja no 1516. gada 2. jūlija līdz 1517. gada 24. februārim. Viņš tos 
publicēja 1518. gada jūlijā, atmetot ievadvārdus564. šī tēmatika prasīja, lai viņš 
konkrēti aplūkotu tā laika ierasto dievbijību un baznīcas stāvokli. oldekops to 
atcerējās vēl gadiem ilgi565. sprediķu ievadi aicina uz pazemīgu grēku atzīšanu 
un sevis apsūdzēšanu. dievs dara visu, mēs tikai saņemam. taisnība nav jā-
meklē mūsos, bet kristū, jo taisnība ir ārpus mums. Viņā ir taisnība, gudrība 
un spēks. Luters noliedz tiekšanos pēc pilnības. Pirms sava patiesā darba, kas 
pastāv žēlsirdībā, taisnībā, mierā un priekā, dievam ir jādara savs svešais darbs 
ar krustu, nogalināšanu un pielīdzināšanu cietējam kristum. evaņģēlijs vis-
pirms parāda grēka lielumu. tad tas izpaužas nevis kā priecīga, bet ļauna vēsts. 
Bailes un mīlestība saderas kopā. Parastie sprediķi Luteram šķita moralizējoši, 
kas nonicina mācību par ticību un iekšīgo taisnību. neviens negrib būt grēci-
nieks un negrib iet uz grēksūdzi. Visi baidās vairāk no soda nekā no vainas566. 
šī polēmika rāda, ar ko Lutera stingrā pazemības sludināšana atšķīrās no tā 
laika parastajiem sprediķiem.



runājot par atsevišķu baušļu konkrētiem pārkāpumiem, redzams, ka 
Luteram bija lielas tautas māņticības, burvestības un astroloģijas zināšanas. 
Viņš acīmredzot balstījās ne tikai uz savas pieredzes, bet izmantoja arī attie-
cīgas rokasgrāmatas. Pēc Lutera domām, Bauslība567, kā tā ir izteikta desmit 
baušļos, kalpo galvenokārt grēka uzrādīšanai. tikai ticība kristum piepilda 
pirmo bausli. šajā sakarībā tūlīt rodas problēma ar svēto godināšanu, kas to-
laik bija lielā cieņā. jau priekšlasījumā par „Vēstuli romiešiem” Luters neatzina 
pašu svēto nopelnus. svētais nepazīst savu darbu svētumu. tie ir kristus darbi 
viņā. Luters noliedz tiešu svēto darbu atdarināšanu; tiem piemīt vispārīgs mo-
deļa raksturs568. šeit jau ir manāma dažu svēto leģendu, kā, piemēram, svētās 
Barbaras un apustuļa Bartolomeja, kritika. svētā Bartolomeja dienas sprediķim 
1516. gada 24. augustā Luters pie bibliotekāra špalatīna bija sameklējis attiecīgo 
leģendu, taču kritiski izteicās par tās izpušķojumiem. apustuļi bija nabadzīgi 
ļaudis un viņu dzīve – pilna grūtību569. Luters tomēr atzīst griešanos pie atseviš-
ķiem svētajiem un viņu godināšanu, ja tikai tā nenotiek sava labuma vai māņti-
cības dēļ. tā, piemēram, Vitenbergā bija izplatīta māņticība, ka svētā kristofora 
bildes uzlūkošana pasargā no pēkšņas nāves. Pēc Lutera domām, tā svētais kon-
kurē ar pašu dievu. Labāk ir uzlūkot krustu. arī svētā sebastjana piesaukšanu 
mēra laikā vai svētā Valentīna – krītamās kaites gadījumā Luters uzskatīja par 
māņticību. šāda ticība svētajiem rada viltus drošības sajūtu570. Luters noliedza 
arī tajā laikā moderno svētās annas godināšanu, kura bija kļuvusi gandrīz vai 
par Marijas konkurenti. kritizējot šādu egoistisku, ar slimībām saistītu svēto 
godināšanu, Luters acīmredzot sastapās ar pretestību571. Viņš kritizēja to tā-
dēļ, lai tās dēļ netika aizmirsta debesu valstība. Viņš negribēja vājajam atņemt 
viņa ticību, bet izvirzīja citas prioritātes atbilstoši savai teoloģijai. Miesīgajiem 
kārdinājumiem kā stingrai dieva vadībai esot sava pozitīva nozīme. svētie ne-
drīkstot kļūt par elkiem dieva vietā. taču šī domāšana vēl ir vecās ticības robe-
žās. „Mūsu uzdevums ir audzināt kristiešus, vadīt uz pilnību un mācīt viņiem 
dievbijīgus darbus.”572. Pretēji ārīgajai un miesīgajai svēto godināšanai iekšīga 
svēto godināšana ir tā, kad svētajos tiek godināts dievs par to, ko Viņš viņos 
ir paveicis. šī patiesā svēto godināšana, kas ir sastopama vēl 1521. gada Lutera 
slavenajā „Magnificat” skaidrojumā, diemžēl pašlabuma dēļ tiek pamesta no-
vārtā. tāpēc Luters noliedz atsevišķu profesiju un nāciju patronu godināšanu. 
Līdz ar to problemātiskas kļuva arī dažādas brālības. turpmāk Luters prasīja 
arī daudzu svēto un baznīcas iesvētīšanas svētku atcelšanu, jo tie veicinot ne-
tikumību. oldekops raksta, ka Luters esot asi sprediķojis pret dejošanu svēto 
ivo un Pantaleona svētkos, kuri bija juridiskās un medicīnas fakultātes patroni, 
līdz ar to iegūdams atbalstītājus dižciltīgu pilsoņu aprindās, kuri baidījās par 
savām meitām. Lutera kritika vērsās arī pret Marijas ieņemšanas svētkiem ar to 
īpašajām privilēģijām un atlaidām, kā arī pret jaunām svētceļojumu baznīcām, 



kurās tika godinātas īpašas svētbildes. svētceļojumi kaitēja parastajām drau-
dzes baznīcām; pienākumi tika aizmirsti, un laiks un nauda par velti izšķiesti. 
Labāk ir palikt mājās. Priekšlasījumā par „soģu grāmatu” ir piezīme, ka tas 
kurš kritizē svētceļojumus, izsauc romas naidu573. Lutera kritikā apvienojas 
sociālkritiski un teoloģiski motīvi, no kuriem vissvarīgākie viņam ir teolo-
ģiskie motīvi. kopumā svēto godināšana bija pirmā baušļa pārkāpums, ja tajā 
tika meklēts paša labums, nevis dievs, un ja pats svarīgākais nebija sekošana 
kristum. kopumā svēto godināšana bija pārkāpums pret pirmo bausli, tā kā 
ar to tika meklēts personīgais labums, nevis dievs, un sekošana kristum tika 
atstāta novārtā. Luters negribēja tāpēc nosodīt visus svēto godinātājus, bet tikai 
apgaismot viņu postu574. Lutera agrīnā svēto godināšanas kritika ļauj nojaust, 
ka šī viņa nopietnā teoloģija varēja kļūt par nopietnu draudu ierastajai baznīcas 
praksei un dievbijībai.

Līdzās svēto godināšanas kritikai Lutera sprediķos bija arī citi konkrēti norā-
dījumi. svētku dienas bauslis bija apmeklēt mesu savā draudzes baznīcā. īpašu 
vērtību viņš piešķīra sprediķa uzklausīšanai. Mesa un sprediķis ir viens ar otru 
saistīti. Luters kritizēja tādus sprediķus, kas nesludina evaņģēliju. izšķiršanos 
par šāvēju svētku svinēšanu svētdienās Luters atstāja Vitenbergas domes ziņā. 
Bērnu audzināšanai bija jāveicina respekts, nevis bailes. Viņš noliedza apģērba 
greznību un apsūdzēja slinkumā amatniekus. ceturtā baušļa skaidrojuma bei-
gās tiek piekodināta paklausība garīgajiem un laicīgajiem valdniekiem pat tad, 
ja tie apspiež savus padotos. kā zināms, Luters arī vēlāk saglabāja šo uzskatu. 
septītā baušļa skaidrojums apsūdz krāpšanas, azarta spēļu un netaisnīga īpašu-
ma vairošanos, garīdznieku dzīšanos pēc ienesīgas vietas un peļņas darījumus. 
nepatiesas liecības aizliegumu Luters vērš arī pret viltus mācību, filozofiju un 
viltus brīnumiem. šeit Luters aicina „reformēt” sprediķi! taču tas nenozīmē, 
ka Luters savos baušļu sprediķos būtu palicis morāles un tikumības kritikas 
līmenī, kaut gan sākumā viņš patiešām daudz neatšķīrās no vēlīno viduslaiku 
grēku nožēlas sludinātāja. Luters iebilst arī pret grēku nožēlas praksē izplatīto 
iedalījumu piedodamajos un nāves grēkos. Viņš virza cilvēka skatu arvien no 
jauna uz dievu. cilvēka kārību pieredze liek viņam nopūsties uz to kungu. 
tiem, kuri cenšas, kas atrodas ceļā un nepadodas miesas iegribām, grēks netiek 
pieskaitīts575. no dekaloga sprediķiem kā pamācību grēksūdzei un sirdapziņas 
izmeklēšanai Luters izveidoja īso desmit baušļu skaidrojumu vācu un latīņu va-
lodā, kas tika publicēts 1518. gadā kopā ar pamācību svētajam Vakarēdienam576. 
tas bija īss baušļu skaidrojums, kā arī to pārkāpumu un izpildījuma apraksts. 
tas bija sākums Lutera katehisma skaidrojumam, ar ko viņš gribēja dot pamā-
cību dvēseles kopšanā. šo pūļu rezultātā vēlāk radās Lutera slavenie katehismi. 
dekaloga sprediķus vai īso skaidrojumu Luters 1517. gada 4. septembrī nosūtīja 
Langam kā evaņģēliska sprediķa paraugu577.



Pēc desmit baušļiem 1517. gada pirmslieldienu gavēņa laikā Luters skaidro-
ja tēvreizi. taču šis skaidrojums ir saglabājies tikai johana agrikolas apdarē 
no 1518. gada sākuma578, kuru Luters 1519. gadā pārstrādāja, jo nebija ar to 
apmierināts. Luters jau 1516. gadā reiz bija pievērsies tēvreizei. no tā laika ir 
saglabājies īss skaidrojums vācu un latīņu valodā579. tajā ir likti zīmīgi akcenti. 
Vissvarīgākā ir godbijība dieva vārda priekšā. cilvēks ir tikai grēcinieks dieva 
priekšā. cilvēkam ir jāpazemojas un jālepojas ar dievu. šī tēvreizes skaid-
rojuma mērķi ir tie paši kā desmit baušļu skaidrojumam. sludinātāja amats 
deva Luteram pielietot savu teoloģiju, ko Luters tūdaļ centās praktiski īstenot. 
Profesora katedra un sludinātāja kancele viņam nebija dalītas sfēras. Viņa 
teorija nebija atrauta no prakses. sprediķu, tāpat kā priekšlasījumu, saturu 
sākumā noteica stingrais pazemības teoloģijas gars. kā sludinātājs Luters bija 
Vitenbergā atradis sev konkrētu pamatu. taču, izņemot bārddzini, viņam ar 
citiem Vitenbergas pilsoņiem, vēl nebija nekādu kontaktu.

iespējams, ka ar Lutera darbību draudzes baznīcā vai ar viņa vietu augustī-
niešu klosterī ir saistīts kāds savāds raksts par baznīcas patvēruma tiesībām, 
kurš kopš 1520. gada ir pazīstams zem viņa vārda, kaut gan bija parādījies 
Landshūtē jau 1517. gadā580. ir mēģināts apstrīdēt, ka tā autors būtu Luters, un 
patiešām šķiet neticami, ka Luteram būtu nodarbojies ar tādām lietām, kas pra-
sīja ne tikai Bībeles, bet arī garīgo un laicīgo tiesību zināšanas. taču ir zināms 
konkrēts šī raksta sarakstīšanas iemesls Vitenbergā. 1512. gada 21. novembrī 
Brandenburgas bīskaps sūdzējās, ka Vitenbergas dome, pārkāpjot patvēruma 
tiesības, kādu no cietuma izbēgušu garīdznieku, kurš ir meklējis patvērumu 
kādā klosterī, ir no jauna ieslodzījusi cietumā. Bīskaps pieprasīja viņa tūlītēju 
izdošanu un draudēja izsludināt interdiktu visās pilsētas baznīcās581. šis strīds 
kļuva zināms arī romā un ieilga līdz 1515. gada aprīlim. tikai tad dome at-
zina savu vainu. šo gadījumu analizē kāds augustīniešu mūks. iespējams, ka 
tieši augustīniešu klosteris bija tā vieta, kur tika pārkāptas patvēruma tiesības. 
šis dokuments, kurš būtu dziļāk jāizpēta no baznīcas likumu puses, objektīvi 
attēlo tiesību stāvokli un neaizstāv nevienu pusi. iespējams, ka Lutera piezīme 
priekšlasījumā par „Vēstuli romiešiem”, ka arī pilsoņiem ir jāatbild par domes 
rīcību, norāda uz šo gadījumu582.

6. Luters kā mūks un sava ordeņa iecirkņa vikārs

Luters bija ne tikai profesors un sludinātājs. Viņš bija vispirms sava ordeņa 
loceklis un ieņēma tajā nozīmīgu vietu kā Vitenbergas ordeņa studiju vadītājs. 
Luters sagatavoja šajos gados augustīniešu eremītu reformētās kongregācijas 
jauno teoloģisko paaudzi. tā bija sēkla, kas vēlāk nāca par labu viņam un viņa 
lietai. kā jau tika minēts, mūku dzīves problēmas Luters aplūkoja arī savos 



priekšlasījumos. turklāt 1512. gadā kongregācijas kapitulā Ķelnē Luters tika 
iecelts par Vitenbergas klostera otro prioru, tā kļūdams par otro nozīmīgāko 
personu klosterī583. tomēr priora aizstāšana viņu daudz nenoslogoja. Pirmajos 
Vitenbergas gados štaupics bija Lutera biktstēvs. Pēc 1512. gada viņi atkal bija 
kopā 1515. gada maijā un jūnijā. tai laikā starp viņiem acīmredzot ir notikušas 
nopietnas sarunas par predestinācijas, tiesas un grēku nožēlas kārdinājumiem, 
kurās Luters saņēma svarīgus norādījumus, kam bija milzīga nozīme viņa tālā-
kajā ceļā. Līdz 1515. gadam ir maz zināms par Lutera darbību klosterī, izņemot 
par viņa nesaskaņām ar erfurtes klosteri. no tā laika ir saglabājies maz vēstuļu. 
Pēc trīs gadiem, no 29. aprīļa līdz 1. maijam 1515. gadā, notika jauns kongre-
gācijas kapituls gotā. Luters tajā noturēja asu sprediķi un brīdināja no ļaunā 
aprunāšanas netikuma, kura konkrētais iemesls, šķiet, būs bijušas pret viņu 
vērstās erfurtiešu aizdomas. gotā Luters tika uz nākošiem trim gadiem ievē-
lēts par iecirkņa vikāru desmit augustīniešu eremītu konventiem Meisenē un 
tīringenē. Līdz ar to viņš tagad ieņēma augstāku vietu nekā viņa paša klostera 
priors584. tā kā ģenerālvikārs štaupics lielāko tiesu uzturējās dienvidvācijā, šī 
iecirkņa klosteru uzraudzība bija jāuzņemas Luteram. 1515. un it īpaši 1516. 
gadā šis uzdevums prasīja no Lutera daudz pūļu. Par to ir saglabājušies daži 
interesanti dokumenti. tā, piemēram, viņš bija atbildīgs arī par klostera naudas 
darījumiem585. šie dokumenti liecina par to, kā Luters savā amatā apvienoja 
dienesta un dvēseles kopšanas lietas.

1516. gada 8. aprīlī viņš norēķinājās ar brāli georgu špenleinu, kurš no 
Vitenbergas pārcēlās uz Memingenes klosteri, par viņa klosterim atstāto man-
tu586. Luters vispirms runā par viņam raksturīgo dvēseles kopšanas problēmu. 
Viņš grib zināt, vai špenleina dvēselei beidzot nepietiekot pašai savas taisnības 
un vai tā mācoties atpūsties kristus taisnībā un paļauties uz Viņu. dažiem 
esot liels augstprātības kārdinājums, galvenokārt tiem, kas ar visiem spēkiem 
pūloties būt taisnīgi un labi, bet neko nezinot par dieva taisnību, kas mums ir 
bagātīgi un par velti dota kristū. Viņi mēģinot paši tik ilgi labi rīkoties, kamēr 
viņiem liekoties, ka tie ar saviem tikumiem un nopelniem varot pastāvēt dieva 
priekšā, kas neesot iespējams. špenleins Vitenbergā atradās šādos maldos. 
Luters atzīst to pašu par sevi; viņš pašlaik cīnoties pret šiem maldiem, taču 
neesot vēl ar to ticis galā. Vēstule ir daudzējādā ziņā interesanta. tā rāda, ka 
Luteram taisnības jautājums nebija tikai akadēmiska vai privāta problēma. 
Luters bija kļuvis kritisks pret savu nopelnu taisnību un gribēja balstīties uz 
dieva dāvināto taisnību, taču tas viņam nenācās viegli. cīņa ar nopelnu domā-
šanu turpinājās. Luters ieteica špenleinam iepazīt krustā sisto kristu un izmi-
sumā sacīt: „tu esi mana taisnība, bet es – tavs grēks..” kristus ir izmainījies ar 
grēcinieku. tas skan tā, it kā Luters jau būtu nonācis pie priecīgās pārliecības 
par taisnošanu. taču tad viņš no jauna brīdināja: „sargies un negribi būt nekas 



cits kā tikai grēcinieks. kristus dzīvo tikai grēciniekos.” ir jādomā par kristus 
mīlestību, tā var iegūt vissaldāko mierinājumu. ja mēs ar savām pūlēm un kār-
dinājumiem varētu iegūt sirdsapziņas mieru, tad kristus būtu par velti miris. 
cilvēks atrod mieru tikai izmisumā par sevi un saviem darbiem, un mācoties, 
ka kristus ir uzņēmies grēku uz sevis un dāvinājis taisnību. šeit pazemības teo-
loģija kļūst gaišāka. Luteram no tā tūlīt izriet dažas praktiskas konsekvences: 
taisnošanas ticība ļauj panest nedisciplinētos, kļūdainos un grēcīgos mūkus 
klosterī, kas acīmredzot bija akūta problēma, tāpēc ne reti Luters runā par to 
arī savos priekšlasījumos. ticīgais izturas pret saviem līdzcilvēkiem kā kristus 
un palīdz. nepalīdzēt vājākajam un nekalpot viņam ar savām dāvanām būtu 
nesvēta taisnība.

nedēļu vēlāk Luters rakstīja mierinājuma vēstuli587 šaubu piemeklētajam 
pāteram georgam Leizeram (Leyser) erfurtē, savam kādreizējam klostera 
biedram, ieteikdams viņam griezties pie viņa vecā skolotāja uzingena. Luters, 
tāpat kā Leizers, zina no savas pieredzes, ka nemiera sakne ir mūsu stūrgalvības 
gudrība. no tās rodas nepareizs skatījums, kas Luteram joprojām sagādā lielas 
mokas un kārdinājumus. katram ir sava daļa pie kristus krusta, tā nav jāatmet, 
bet jāuzņem sirdī kā svētu relikviju. tāda ir patiesa relikviju godināšana. ja jau 
krusta relikvijas tiek svētītas saskarē ar kristus miesu un asinīm, tad daudz 
vairāk tiek svētīta visa netaisnība un visas ciešanas, ko mēs piedzīvojam, kā 
vissvētākās relikvijas, ar kristus mīlestību, caur ko lāsts tiek pārvērsts svētībā, 
netaisnība – taisnīgumā, ciešanas – godā un krusts – priekā. kārdinājums vēl 
ir šeit, bet to var apstiprināt un pieņemt.

no 1516. gada aprīļa beigām līdz jūnija sākumam Luters devās vizitācijā pa 
sava iecirkņa klosteriem. Vispirms viņš devās uz drēzdeni, pēc tam uz erfurti, 
kur viņš johanu Langu iecēla par prioru, bet no turienes tālāk uz neuštati pie 
orlas, gotu, Langenzalcu, eislēbeni, nordhauzeni un Magdeburgu. ceļojuma 
beigās viņš sūdzējās par „sliktu sulu maisījumu”, taču atgriezās atpakaļ mājās 
tomēr vesels. 1516. gada 1. maijā Luters lūdza Maincas augustīniešu eremītu 
klostera prioru nosūtīt atpakaļ kādu no drēzdenes aizbēgušu ordeņa brāli588. 
Pārnācējam nevajagot baidīties. Luters rakstīja šo vēstuli kā dvēseles aprūpē-
tājs. tas, ka cilvēks pakrītot, neesot nekas pārsteidzošs. toties tas esot brīnums, 
ka viņš pieceļoties. dievs neļaujot nolūzt ielūzušai niedrei. tas rāda, ka Luters 
arī klostera dzīves problēmas mēģināja atrisināt ar savas teoloģijas palīdzību.

kāds bijušais Vācu ordeņa loceklis gribēja iestāties neuštates pie orlas 
klosterī589. korekti pēc baznīcu likumiem, Luters prasīja no viņa līdzšinējiem 
klostera priekšniekiem viņa atlaišanas pierādījumu. neuštatē bija jākārto arī 
daži garīdznieku pārcelšanas jautājumi. 1516. gada 22. jūnijā Luters raksta 
vēstuli prioram Mihaelam dresselam neuštatē. jau tās ievadvārdos ieskanas 
vēlēšanās pēc zem krusta apslēptā miera. neuštates konventā bija nesaskaņas, 



un priors acīmredzot cieta no tā. Pēc Lutera domām, dressels meklēja mieru, 
taču nepareizā veidā. dievs dodot savai tautai mieru brīnumainā veidā tieši 
kārdinājumos, proti, tur, kur nav nekāda miera. Miers neesot tam, kuru nekas 
nemulsinot, tas esot pasaules miers, bet tam, kuru visi un viss mulsinot, kurš 
to ar prieku mierīgi panes. tāpat kā vēlāk atlaidu tēžu noslēgumā, Luters pret-
stata patieso mieru zem krusta pretī viltus mieram, kas neesot miers. krusts 
izbeidz būt krusts, ja to slavē kā svētīgu. dievs apejoties svētīgi ar dresselu un 
aicinot viņu uz patieso mieru, apņemot viņu ar savu krustu. tas esot miers, kas 
ir augstāks par visu saprašanu, kuru saprotot tikai tas, kurš labprāt nes savu 
krustu. Mūsu prāts, darbība un domāšana ar tās maldiem nevarot nonākt pie 
šī mieru. Luters no jauna atkārto domu, ka pašizvēlēta miera vietā ir jāpieņem 
apmulsums kā krusta relikvijas. šī Lutera vēstule ar tās dziļo ieskatu dieva sav-
dabīgajā rīcībā ir praktisks viņa krusta teoloģijas pielietojums. Luters gribēja 
ar to uzmundrināt neuštates prioru. taču tas viņam acīmredzot neizdevās. 
1516. gada 25. septembrī oficiālā vēstulē prioram un konventam590 Luteram 
nācās konstatēt, ka neuštates klosterī nevaldot miers un saskaņa, kā to prasīja 
ordeņa regula. Pie tā vainīgs esot pazemības un paļāvības pilnas lūgšanas trū-
kums. Luters nenoliedza arī savu vainu. kas rīkojoties patvaļīgi un egoistiski, 
„maldās, maldās, maldās”. ir nepieciešama pazemīga lūgšana, dievbijīgs afekta 
stāvoklis un jāpaļaujas uz dieva vadību. tāpēc, ka tas trūkstot, brāļi dzīvojot 
nemierā un bez kristus. tagad Luteram bija jādara tas, ko viņš nebija izda-
rījis savas vizitācijas laikā. Viņam bija jānovērš nemiera cēlonis starp prioru 
un konventu. Viņš lika dresselam atkāpties no sava amata un svinīgi atstā-
dināja viņu no tā. dresselam neesot par ko žēloties. Luters atzīstot viņa labo 
gribu un pateicoties viņam. taču viņa labie nodomi neesot spējuši radīt mieru. 
tika nozīmētas jaunas vēlēšanas. Luters lūdz ieteikt reālistiskus kandidātus. 
Vēlēšanām ir jānotiek lūgšanu pavadībā, citādi to rezultāts būšot atkal jaunas 
mokas un nemiers. Beigās viņš vēl piekodina, lai jaunie mūki tiktu rūpīgi ap-
mācīti. Luters vispirms mēģināja novērst neuštates konfliktu kā dvēseles ko-
pējs, bet, kad tas neizdevās, – ar stingrību. tas, ka viņš dresselu neatstādināja 
no amata jau vizitācijas laikā, nenozīmē, ka viņam nebija vadītāja spējas, kuras 
viņš šajā gadījumā parādīja vēlāk.

īpaši intensīvi kontakti Luteram bija ar viņa draugu Langu, kurš bija pri-
ors lielajā erfurtes konventā. arī tur, galvenokārt viesu uzņemšanas dēļ, bija 
radušās visādas nesaskaņas. Pretēji gotai un Langezalcai erfurtes klosterī 
nebija īstas kārtības. Luters ieteica Langam591 precīzi reģistrēt viesu apgrozību 
un pievērst lielāku uzmanību tiem mūkiem, kas pie erfurtes vāca ziedojumus. 
Vēlāk Luters pārcēla dažus „nekārtīgus” mūkus no erfurtes uz jauno, maz-
apdzīvoto klosteri eislēbenē, bet citus – uz zangershauzeni592. taču Langam 
joprojām bija grūtības ar kādu atkritušu brāli, un Luters brīdināja viņu, lai viņš 



to neatgrūž593. Luters deva dvēseles kopšanas padomus: mums ir jāpacieš nepa-
tikšanas, jānes citu nastas un negods. Lai saglabātu savu šķīstību, Langam nav 
jāizvairās no saskares ar atkritušajiem. Priora amats nozīmē nest citu negodu. 
ar to mēs varam lepoties. Luters centās pats atbilst savos priekšlasījumos klos-
teru priekšniekiem izteiktajām prasībām. arī vēlāk viņš ieteica Langam būt 
pacietīgam pret dažiem vieglprātīgiem mūkiem. reiz Luteram bija jāsamierina 
Langs ar Magdeburgas prioru johanu fogtu, kurš ar grūtībām centās saglabāt 
ordeņa studijas Magdeburgā. iespējams, ka starp erfurti un Vitenbergu bija 
pārāk liela konkurence 594. fogts bija Lutera priekšgājējs iecirkņa vikāra amatā. 
Vecajam fogtam varbūt jau Lutera pirmās uzturēšanās laikā Vitenbergā bija 
radušās pret viņu tēvišķīgas jūtas595. dažkārt Langs mēģināja pārcelt mūkus no 
erfurtes uz jau tā pārpildīto Vitenbergas klosteri, un Luters to neatļāva. Lutera 
laikā uzplaukušo ordeņa studiju dēļ Vitenbergā bija radušās lielas izvietošanas 
problēmas596. Pēc tikšanās ar štaupicu 1517. gada 11. jūnijā Luteram bija jāno-
dod Langam štaupica norādījums par akadēmiskā grāda iegūšanu597. Lutera 
lielo darba slodzi viņa daudzo amatu dēļ drastiski raksturo viņa 1516. gada 
26. oktobrī rakstītā vēstule 598: Visu dienu viņam esot jāraksta vēstules. Viņš 
esot konventa sludinātājs, lektors ēdamzālē, viņš kā sludinātājs ik dienas tiekot 
gaidīts pilsētas baznīcā, viņš esot ordeņa studiju vadītājs un iecirkņa vikārs, 
kas praktiski nozīmējot to, ka viņa uzraudzībā atrodoties vienpadsmit klosteru. 
Vēl viņam esot jāatbild arī par Leickavas klostera zivju dīķi un jāpārstāv val-
dības priekšā herzberges klostera lieta turienes draudzes baznīcas dēļ. turklāt 
viņam esot jānotur priekšlasījumi arī par Pāvilu un jāstrādā pie publikācijas 
par „Psalmu grāmatu”. Viņam atliekot maz laika stundu lūgšanām un mesas 
svinēšanai. tad vēl viņam esot jācīnās ar miesas, pasaules un velna kārdinā-
jumiem. „redzi, cik es esmu bezdarbīgs!” 1516. gada rudenī turklāt draudēja 
mēra epidēmija. Lai gan Luteru māca bailes, viņš negribēja bēgt prom. taču 
mūki vajadzības gadījumā bija jāpārceļ uz citām vietām.

Luteram padomu vairākkārt prasīja arī Leickavas premonstriešu klostera 
prāvests georgs Maskovs599. Luters viņam ieteica panest grūtības savā klosterī. 
asa rīcība vairāk kaitēšot nekā palīdzēšot. Luters, savukārt, lūdza Maskova aiz-
lūgumus un atzinās viņam: „Mana dzīve ar katru dienu arvien vairāk tuvojas 
ellei, jo es ik dienas kļūstu arvien sliktāks un nožēlojamāks.” Luters parakstās 
kā trimdā (nevis paradīzē) esošais ādama dēls. šis motīvs ieskanas vēl kādā citā 
Lutera vēstulē Maskovam 1517. gada 17. maijā600. tajā ir runa par kāda krituša 
mūka sodīšanu. Luters vērtē šo gadījumu vispirms teoloģiski: kā ādama dēli 
mēs darām viņa darbus. tomēr mums nevajag šaubīties par dieva spēku. Pret 
kritušo mūku ir jāpielieto statūtu bardzība. taču Luters izsakās pret mūža ie-
slodzījumu vai dzīvībai bīstamu sodu. Lai Maskovs nemocoties ar to, ka pats 
jūtoties kā līdzīgs vai vēl lielāks grēcinieks. tas viņam esot grēksūdzē jāizsūdz 



dievam, bet šeit viņam esot jāpilda savs amats, kalpojot ticīgiem un uzmundri-
not viņus. Pazemība, kas nepaceļas pāri citiem, ir sirds lieta, bet, neatkarīgi no 
tās, ir stingri jāpielieto viņam no dieva uzticētā vara. Varbūt dievs iedarbosies 
tieši caur šo publisko sodu. šeit iezīmējas jau Lutera vēlākie uzskati – personī-
gās ticības atšķiršana no sabiedriskā amata pienākuma apziņas.

šeit būtu jāmin arī Lutera sarakste ar nirnbergas juristu un agrāko 
Vitenbergas profesoru kristofu šērlu, kas iesākās ar profesora vēstuli 1517. 
gada 2. janvārī, lūdzot Lutera draudzību601. šērls piederēja nirnbergas štaupica 
lokam, par ko viņš raksta savā vēstulē. tur Luters tika cildināts, un šērls runāja 
par Lutera tikumiem un slavu. Luters atbildēja šērlam ļoti zīmīgā veidā: šērla 
vēstule esot viņam bijusi ļoti patīkama un vienlaicīgi viņu ļoti apbēdinājusi. 
Patīkama tāpēc, ka tajā esot slavēts štaupica kristus sprediķis, bet rūgta dau-
dzo slavinājumu dēļ, ar kuriem tajā apbērta viņa persona. tāpēc šērla draudzī-
ba viņam esot bīstama. šērlam kā draugam esot ar viņu jārunā tikai par grēku, 
neziņu un negodu, ar ko Luteram esot darīšana. Luters zināja, ka šērls patiesībā 
viņā apbrīnoja kristu, bet iebilda pret to: „kā gan kristus, patiesā taisnība, var 
būt grēkos un neziņā? tā ir vislielākā iedomība pieņemt, ka tu esi kristus mā-
joklis”. tāpēc drauga uzslava ir bīstama, un dieva labvēlība var atkāpties. dievs 
grib būt vienīgais draugs. Vislielākās briesmas Luters saskata tai apstāklī, ka 
uzslavas noraidīšanas sekas varētu izraisīt jaunu uzslavu un līdz ar to – jaunu 
apdraudējumu. Viņam naids un nosodījums ir daudz dziedinošāks nekā slavē-
šana un mīlestība. tās viņš bailīgi noraida. Luters negrib apšaubīt un nonicināt 
šērla labos nodomus, bet uzsvērt, no kā draugam ir jāsargājas. Luteram šajā 
draudzībā grib būt tāds, kas pats sevi nicina. nevis tas ir kristietis, kas pieņem 
kādu viņa izglītības, tikumu un svētuma dēļ (tā dara pagāni), bet tas, kurš mīl 
nabago, vājo, muļķīgo un nožēlojamo grēcinieku. kas cilvēku priekšā ir liels, 
tas dieva priekšā – nicināms. tādai nav jābūt draudzībai. ja Luterā ir jāslavē 
kristus, tad ir jāmin kristus vārds, nevis Lutera. Luters manīja, cik sīki un 
gandrīz vai aizvainojoši ir reaģējis uz šērla draudzības piedāvājumu. tas pats 
atkārtojas arī nākamajā vēstulē602. Luters grib, lai augstie tituli tiktu nolikti 
malā. Viņš, kas nepareizi tiekot dēvēts par teologu, mākot tikai stostīties. savu 
pazemības teoloģiju Luters šeit piemēro arī cilvēku savstarpējām attiecībām. 
savus daudzos amatus viņš nepildīja kā funkcionārs, bet dvēseles kopēja garā. 
Lutera profesora mācību, sludināšanu un dvēseles kopēja darbu caurauda pa-
zemības teoloģijas un dievbijības gars. tas veidoja viņa amatu un eksistences 
vienotību.

7. Pirmie atklātie soļi zinātnieku sabiedrībā – distancēšanās no 

humānisma, cīņas pieteikšana sholastiskajai teoloģijai



tas, ko Luters bija atklājis teoloģijā, bija pārāk principiāls un svarīgs, lai pa-
liktu tikai viņa priekšlasījumu un sprediķu klausītāju loka robežās. Luteram 
bija ar to jārēķinās, ka agri vai vēlu tas piesaistīs viņa fakultātes un universitātes 
kolēģu uzmanību un viņam nāksies izskaidrot savu nostāju. to veicināja arī 
katru nedēļu notiekošie disputāciju vingrinājumi un disputācijas zinātnisko 
grādu iegūšanas svinībās. Pamazām attīstījās arī korespondences tīkls, kas iz-
platīja Lutera teoloģiskos uzskatus un spriedumus ārpus Vitenbergas. štaupics 
izcēla Luteru gotas kapitulā un nirnbergā. tur viņš sākumā tika uzskatīts par 
štaupicieti. šādā veidā 1517. gadā radās Lutera draudzība ar šērlu nirnbergā, 
kurš, savukārt, viņu iepazīstināja ar johanu eku ingolštatē603. šērls rūpējās arī 
par Lutera pirmo publikāciju izplatīšanu nirnbergā. nedaudz vēlāk šie kontak-
ti kļuva ļoti svarīgi. Lutera forums arvien paplašinājās. tā pagāja zināms laiks. 
kad 1514. gada vasarā benediktīnietis Pauls Lange meklēja vārdus jaunajam 
tritēmija leksikona rakstnieku izdevumam, Luters vēl tajā netika minēts604. 
Viņš vēl neko nebija publicējis. arī Vitenbergā pamazām ap viņu veidojās savs 
piekritēju loks. 1516. gada sākumā Luters ieguva sava novadnieka eislēbenie-
ša johana agrikola simpātijas. tas notika grēksūdzē. agrikolu ļoti ietekmēja 
Lutera sprediķi, un Luters viņu iesaistīja dievkalpojumos. Līdzīgi stāsta arī 
johans oldekops, ka Luters ir bijis viņa biktstēvs un viņš ir palīdzējis Luteram 
mesas noturēšanā605. agrikolu dziļi ietekmēja Lutera agrīnā teoloģija. 1518. 
gadā viņš publicēja Lutera 1517. gada tēvreizes skaidrojumu un viņa 1519. 
gada sprediķi par laulību. Luters tomēr ar šiem abiem izdevumiem nebija īsti 
apmierināts. Vēlāk agrikola kļuva par nopietnu Lutera un Melanhtona teoloģi-
jas kritiķi606. 1514. gadā Luters no špalatīna uzzināja, ka par viņu atzinīgi esot 
izteicies kūrfirsts. tā acīmredzot bija viņa pirmā atklātā uzstāšanās. kā jau tas 
bija gaidāms, Luters noraidīja šo uzslavu, ka viņš neesot tās cienīgs. Luteram 
esot noderīgi tie, kas slikti par viņu domājot. slavējams esot dievs, nevis cil-
vēks607. Publiska atzīšana viņu neinteresēja.

Vispirms aplūkosim, kāda bija Lutera attieksme pret humānistiem608. 1514. 
gada februārī špalatīns ar Langa palīdzību, tā kā viņam nebija nekādu tiešu 
kontaktu ar Luteru, griezās pie Lutera, lai uzzinātu viņa viedokli par kādu 
aktuālu jautājumu609. humānists johans reihlīns 1510. gadā bija izteicies pret 
Ķelnes dominikāņu un universitātes atbalstīto jūdu rakstu dedzināšanu un 
tāpēc tika iesaistīts inkvizīcijas procesā, kurš 1520. gadā noslēdzās ar to, ka 
pāvests nosodīja reihlīnu. šis strīds izsauca lielu interesi ne tikai zinātnieku 
aprindās. arī frīdriham gudrajam kā zinātnes patronam nācās ar to nodar-
boties. šis gadījums izraisīja publiskas diskusijas, kuras no reihlina puses pār-
stāvēja galvenokārt humānisti, to skaitā Mutiana loks. 1515. un 1517. gadā tika 
publicētas krota rubeana un ulriha hutena dzēlīgās „tumsoņu vēstules” par 
Ķelnes teologiem un mūkiem. šī pirmo reizi ar drukātas preses palīdzību veik-



tā kampaņa reihlina aizstāvībai bija kā Lutera lietas priekšspēle. arī „fronšu” 
stāvoklis abos gadījumos bija līdzīgs. Luters izteica savu atzinību reihlinam un 
parādīja savu partijiskumu. Viņš reihlina slēdzienos neko aizdomīgu nevarēja 
atrast. reihlins bija uzsvēris, ka izsakot tikai savas domas, nevis ticības tēzes. 
ir jātic reihlina labajiem nodomiem un nedrīkst kā Ķelnes teologi viņu padarīt 
par ķeceri. ļoti principiāla nozīme ir Lutera piezīmei: ja savas domas izteikt 
kļūst bīstami, tad ir jābaidās, ka inkvizīcija patvaļīgi denuncē par ķecerību, 
kamēr patiesai ķecerībai tā nemaz nepievērš uzmanību. Pēc Lutera domām, 
inkvizīcijai būtu jāpievēršas daudz ļaunākai elku kalpošanai un dieva zai-
mošanai pašā baznīcā, nevis ārējām lietām. šeit neapzināti izpaužas jau plaša 
baznīcas un teoloģijas kritika. starp citu, Luters tajā laikā uzskatīja, ka jūdu 
pievēršana kristietībai ir pretrunā ar rakstiem. 1514. gadā viņš bija vienis prā-
tis ar špalatīnu, ka Ķelnes teologa ortvina gracija (ortwin gratius) raksts pret 
reihlinu ir neiedomājami vājš610. cerības deva tas, ka miesīgo un nesaprātīgo 
Ķelnes teologu vietā turpmāk šo lietu vajadzēja izšķirt romā. Pret augstprātīgo 
„tumsoņu vēstuļu” polemiku pret ķelniešiem Luters izturējās atturīgi. to rāda 
viņa spriedums par kādu fiktīvu ķelniešu lūgumrakstu pāvestam, kas nāca no 
tās pašas puses611. Lai gan Luters bija vienis prātis ar reihlina aizstāvjiem, vi-
ņam nepatika viņu nenopietnais, ķengājošais tonis. tas skan dīvaini no Lutera 
puses, jo viņš pats vēlāk kļuva pazīstams kā nesaudzīgs polēmiķis. acīmredzot 
viņš šeit saskatīja kādu atšķirību garā. Priekšlasījumā par „Vēstuli romiešiem” 
Luters kritizēja partijiskumu un patmīlību abās pusēs612. kad 1518. gadā viņš 
pats pret savu gribu nonāca konfliktā ar romu, viņš saskatīja tajā līdzību ar 
netaisnīgo reihlina procesa norisi. Lutera draugs johans Langs no paša sāku-
ma jutās vairāk saistīts ar reihlinu. kopš 1516. gada marta Langs kļuva par 
reihlina atbalstītāju613.

1515. gadā Langs publicēja divas hieronīma vēstules, kuru ievadā polemi-
zēja pret okamu, dunu skotu un tomistu kapreolu un ieteica studēt baznīcas 
tēvus614. arī Luters, tāpat kā humānisti, noliedza sholastiku un cienīja baznīcas 
tēvus. taču Lutera sholastikas noliegumam bija citi iemesli, un viņa distancē-
šanās no humānisma ir nenoliedzama. kad Luters 1516. gada maijā bija vizi-
tācijā gotā, viņš it kā laika trūkuma vai respekta dēļ neapmeklēja Mutiānu, 
kurš no Langa par Luteru bija dzirdējis daudz uzslavu, bet nosūtīja viņam tikai 
rakstisku sveicienu, pēc kura var manīt, ka Mutiana humānisms Luteru neinte-
resēja615. taču humānisma piedāvātos palīglīdzekļus Luters labprāt lietoja. kad 
viņš 1516. gada 24. augustā savā sprediķī kritizēja Bartolomeja leģendu, viņš 
balstījās uz hieronīma tulkojuma616. kopš 1516. gada sākuma Luters lietoja 
roterdamas erasma jaunās derības izdevumu grieķu valodā ar tās piezīmēm. 
tieši tad arī viņš sāka apzināties savu atšķirību no tā laika slavenākā humānis-
ta617. sākumā Luteram patika erasma piezīmes jaunajā derībā, lai gan viņam 



likās, ka erasms ne vienmēr argumentēja atklāti618. taču drīz vien Lutera iebil-
dumi erasmam arvien vairāk pieauga. kādā vēstulē 1516. gada 19. oktobrī viņš 
tos izklāstīja špalatīnam619. erasms ar Baulības taisnību saprotot nevis darbu 
taisnību, bet tikai jūdu ceremoniālo taisnību. erasms neesot arī pilnīgi sapra-
tis rom. 5 par iedzimto grēku. Luters vēlējās, lai erasms izlasītu augustīna 
rakstus pret pelagiāniešiem; tad viņš pareizi sapratīšot ne tikai Pāvilu, bet arī 
iegūšot augstākas domas par augustīnu. erasms un Luters balstījās uz atšķi-
rīgām senās baznīcas tradīcijām. erasms cienīja hieronīmu, Luters turpretī 
deva priekšroku augustīnam un, proti, nevis tāpēc, ka viņš bija viņa ordeņa 
teologs, bet tāpēc, ka Luteram nepatika hieronīma virspusīgais, vēsturiskais 
skaidrojuma veids. Visu, kas notika ārpus ticības kristum, bauslības taisnību, 
Luters neuzskatīja par taisnību. izšķirošā atšķirība ar erasmu bija taisnošanas 
mācībā. Labai personai ir jābūt jau pirms labā darba. ja mēs kļūstam taisni, 
mēs rīkojamies taisnīgi. Luters vēlējās, lai špalatīns informētu erasmu par viņa 
iebildumiem. Luters gribēja, lai erasma autoritāte nenostiprinātu burtisku, ne-
dzīvu Bauslības taisnības izpratni, kā tas bija raksturīgs visiem pēc augustīna, 
ieskaitot faberu stapulensiju. Luters, bez šaubām, apzinājās, ka tas varēja iz-
klausīties augstprātīgi, ja viņš mēģināja pamācīt tādu cienījamu zinātnieku kā 
erasmu. taču teoloģijas un brāļu pestīšanas labā viņš tomēr to darīja. špalatīns 
rakstīja erasmam, taču nesaņēma nekādu atbildi.

Lutera nepatika pret erasmu auga. 1517. gada 1. martā Luters atzinās 
Langam620, ka viņa cieņa pret erasmu arvien mazinoties. Viņam gan patīkot, 
kā erasms nemitīgi un gudri kritizējot mūkus un priesterus viņu novecojušās 
un aizmigušās neziņas dēļ, bet viņam liekoties, ka erasms nepietiekami atklājot 
kristu un dieva žēlastību. tāpēc viņš uzskatīja erasmu pat par nezinošāku sa-
līdzinājumā ar humānistu faberu stapulensiju. Pie erasma pārsvaru ņemot cil-
vēciskais, nevis dievišķais. Luters nelabprāt kritizēja erasmu, taču viņš gribēja 
padarīt kritiskāku par humānismu jūsmojošo Langu. Laiki esot bīstami, un ne 
katrs, kas mākot grieķu vai ebreju valodu, tāpēc esot patiesi gudrs kristietis. to 
Luters bija sapratis, lasot priekšlasījumu par „Vēstuli galatiešiem” un salīdzinot 
valodās izglītoto hieronīmu ar augustīnu. Luteru kaitināja hieronīma princi-
piālo pretstatu ignorēšana. Luters minēja principiālo atšķirību, kas viņu šķīra 
no erasma: „citāds ir tā cilvēka spriedums, kas uzticas cilvēka gribai, nekā tā, 
kas zina tikai žēlastību.” šis dziļais konflikts ar humānismu, kas skāra cilvēka 
esamības pamatjautājumus, tika noskaidrots dažus gadus vēlāk. sākumā Luters 
savus spriedumus par erasmu publiski neizteica. Viņš negribēja strīdēties ar 
humānistiem un nostabilizēt erasma piekritēju fronti. Viņš turklāt ticēja, ka 
erasms vēl mainīs savu viedokli. tāpēc ir saprotams, ka Luters šajā laikā pie-
vērsās vācu mistikai ar tās stingro priekšstatu par cilvēku, neko neatrazdams 
humānistiskajā filoloģijā. Pēc Lutera domām, vienkāršā „Vācu teoloģija” izteica 



daudz dziļākus ieskatus salīdzinājumā nekā augsti izglītotais erasms kopā ar 
savu hieronīmu621. tāpēc Lutera koalīcija ar humānismu varēja būt tikai ļoti 
nosacīta, bet principā – vispār neiespējama. Priekšāstāvošo diskusiju ar tradi-
cionālo teoloģiju viņam bija jāizcīna citādāk nekā humānistiem.

jau savā pirmajā priekšlasījumā par „Psalmu grāmatu” Luters kritiski izsa-
kās par sholastiku, kā, piemēram, par skotistu un okamistu savstarpējiem strī-
diem vai vieglprātīgo, necienīgo apiešanos ar dieva vārdu disputācijās. Luters 
bija arī pamanījis teoloģijas ieslīgšanu cilvēciskās tradīcijās un filozofijā622. 
sākumā viņa kritika vērsās vairāk pret teoloģijas formu, bet mazāk pret tās sa-
turu. sākot ar priekšlasījumu par „Vēstuli romiešiem”, viņa kritika mainījās623. 
sholastiķu izteicieni Luteram vairāk nav pieņemami624. Viņu māca aizdomas, 
ka tie nepareizi māca par grēku un žēlastību. sholastiķi, tāpat kā aristotelis, 
mācīja, ka darbi atbrīvo no iedzimtā grēka un baušļu pārkāpumu grēkiem un 
atjauno taisnību, kamēr augustīns un ambrozijs pēc rakstiem mācīja, ka grē-
cīgās kaislības turpina pastāvēt, tikai ticīgam tās netiek pieskaitītas. Luteram 
līdz ar to bija radusies personīga problēma: Viņš pēc grēksūdzes domāja, ka ir 
atbrīvojies no visiem grēkiem, un nevarēja saprast, kāpēc viņam arvien būtu jā-
atceras agrākie, piedotie grēki. tas radīja mokošas aizdomas par to, vai agrākie 
grēki patiešām ir piedoti. Luters vēl nezināja, ka grēks netiek pieskaitīts un līdz 
ar to ir piedots, bet vēl nav izdzēsts. tam bija savas konsekvences, lūkojoties 
uz cilvēka spējām dieva priekšā. Luters uzskatīja to par vājprātu, ka cilvēks 
pats no sevis patiešām varētu mīlēt dievu un piepildīt Bauslību. Viņš izsakās 
sulīgā vācu valodā: „ak, jūs, muļķi, cūku teologi..” kāpēc tāds uztraukums? ja 
Bauslību var piepildīt ar mūsu pašu spēkiem, žēlastība nav vajadzīga. Luteram 
tā bija dieva zaimošana. tā neredz ne cilvēka grēcīgumu, ne viņa atkarību no 
žēlastības. Luters arvien no jauna kritizē no aristoteļa pārņemto nezināšanu 
par grēka turpināšanos cilvēkā. tas rada nepareizus priekšstatus, un mēs do-
mājam, ka esam brīvi no grēkiem, kamēr patiesībā tagad tikai sākas visu mūžu 
ilgstošā grēku nožēlošana. Luters šādus teologus sauca par fantazētājiem, kuri 
nemana, ka kristīgās eksistences jaunbūve vēl ir nepilnīga. tikumi, tāpat kā 
trūkumi, cilvēkam nepiemīt virspusīgi625. doma, ka cilvēkam ar saviem priekš-
darbiem ir jāsagatavojas uz žēlastības saņemšanu, uz ko viņš nemaz nav spējīgs, 
pēc Lutera domām, radīja milzīgu apjukumu žēlastības un Bauslības izpratnē 
un liecināja par grēka nepazīšanu. Bez žēlastības Bauslību nevar piepildīt626. 
šādu atziņu, kas no sholastikas pārņēma sadarbību starp dvēseli un žēlastī-
bu, Luters uzskatīja par nolādētu. cilvēks ar visām viņa spējām un ilūzijām ir 
vispirms jāsagrauj, lai mīlestība varētu sākt viņā darboties. Viņi nezina, kas 
ir dziedinoši, un tā vietā māca to, kas patiesībā ir nolādējams, proti, rakstu 
vietā – filozofiju627. šai ziņā Luters vācu mistikā redzēja sabiedrotos cīņā pret 
sholastiku.



ar šo uzskatu Luters guva zināmu atsaucību studentu vidū. Par to liecina 
johana Langa priekšlasījums par „Vēstuli romiešiem” 1516. gada sākumā, kas 
lielākoties reproducēja Lutera domas628. starp Luteru un Langu pastāvēja cieša 
domu apmaiņa, par ko liecina viņu sarakste. arī oldekops apzīmē Langu par 
Lutera „tuvāko padomnieku”629. Langs pats 1515. gada martā stāsta, ka studijas 
uzplaukstot, studenti slāpstot pēc Bībeles un senajiem autoriem un tos labprāt 
klausoties, kamēr sholastiskajiem doktoriem esot tikai pāris klausītāju630.

Beidzot bija pienācis laiks atklātai diskusijai. tā notika 1516. gada 25. sep-
tembrī Bartolomeja Bernhardi no feldkirhes bakalaura promocijā. Bernhardi, 
kas vēlāk kļuva par prāvestu netālu esošajā kembergā, Luters sauc par sava 
sākuma posma vienīgo skolnieku. no viņa Luters uzzināja, ko par viņu ru-
nāja viņa kolēģi, viņš arī mudināja Luteru uz atklātu disputāciju631. tai vaja-
dzēja apklusināt Lutera priekšlasījumu pēlējus un ļaut dzirdēt citādas domas. 
tēzes bija noformulējis Bernhardi, nevis Luters632. taču tās atkārtoja Lutera 
priekšlasījuma par „Vēstuli romiešiem” galvenās domas. tēmatiski tie bija 
jautājumi par cilvēka spēkiem un gribu bez žēlastības, tātad, antropoloģiska 
analīze. jautājums bija, vai pēc dieva līdzības radītais cilvēks ar saviem dabis-
kajiem spēkiem var piepildīt dieva baušļus un vai viņš var darīt, domāt un ar 
žēlastības palīdzību nopelnīt kaut ko labu. nemitīgi atsaucoties uz augustīna 
antipelageāniešu rakstiem, tika noliegts, ka niecīgajam, no žēlastības izslēg-
tajam cilvēkam tas būtu iespējams. ārpus žēlastības cilvēks nevar piepildīt 
dieva baušļus un sagatavoties uz žēlastību, bet ir pakļauts grēkam. cilvēkam 
nav arī nekādas brīvās gribas, lai pievērstos žēlastībai. Līdz ar to tika noliegts 
tas, ko uzsvēra nominālisti – „darīt, kas katram jādara”, tātad paša cilvēka ie-
guldījums pestīšanas procesa sākumā. dievs nosoda cilvēku taisnību un glābj 
tikai grēcinieku. taisnība rodas ar to, ka dievs nepieskaita grēku. Beidzamā no 
trim tēzēm vērsās pret savtīgo nominālistisko ētiku un svēto godināšanu. šajā 
diskusijā bija īpaši svarīgi divi elementi: tā ļoti spēcīgi izcēla antipelageānis-
tisko augustīna autoritāti. Varēja pat rasties iespaids, ka šeit tiek atklāta kāda 
īpaša augustīna skola, kaut gan Luteram pirmajā vietā bija rakstu teoloģija. 
šeit, tāpat kā priekšlasījumā par „Vēstuli romiešiem” valdošais bija destruktīvi 
kritiskais virziens: cilvēks pats no sevis neko nespēj. Pozitīvie izteicieni par 
taisnojošo žēlastību atkāpās aizmugurē.

Pirms runāsim par šīs diskusijas sekām Vitenbergā, aplūkosim tās atbalsi 
erfurtē. tēzes uz erfurti nosūtīja amsdorfs. arī pašam Luteram ļoti intere-
sēja, kā uz tām reaģēs viņa erfurtes skolotāji. Luteram nācās pārliecināties, ka 
viņš bija erfurtiešus aizkaitinājis633. tad viņš vēl asāk paziņoja savus uzskatus 
erfurtiešiem: runa nav par atsevišķiem viņu kopīgā skolotāja gabriela Bīla 
izteicieniem. Bīls mācot visu labi, izņemot tad, kad viņš runājot par žēlastību, 
mīlestību, cerību, ticību un tikumību. šajās galvenajās taisnošanas un žēlastī-



bas mācības lietās viņš domājot pelageāniski. tas bija spēcīgs uzbrukums. Bīla 
mācību par sakramentiem Luters vēl neaizskāra. tomēr nekāda diskusija ar er-
furtiešiem nenotika. tāpēc 1517. gada februārī Luters rakstīja savam bijušajam 
skolotājam trutfeteram634 un izteica savus iebildumus pret loģiku, filozofiju un 
teoloģiju vai, pareizāk sakot, savus lāstus pār aristoteli, sholastiskajiem sen-
tenču skaidrotājiem un tā laika teoloģijas bezcerīgo situāciju. Luters bija no-
lēmis turpmāk vairāk klusējot nepieņemt aristoteļa priekšstatus. Viņš gribēja 
atmaskot šī gudrā intriganta aplamības un strādāja pie kāda komentāra (nav 
saglabājies) par aristoteļa fiziku. Luters apraksta savu misiju tēlainā, ar klasis-
kiem piemēriem pušķotā valodā. Viņš vēlētos sasaistīt gudro smējēju aristoteli, 
kurš, ja vien viņš nebūtu miesa, nekaunētos būt pats velns, un atņemt viņam 
šo tā laika slimības cēloni. šis patoss ir saprotams, ja zina, kā Luters cieta no 
universitāšu gudrāko galvu pavedināšanas, kurām tika noteikts, kā rakstīt grā-
matas. te vajadzēja iejaukties. Luters gribēja, lai trutfeters un uzingens atsa-
kās no nodarbošanās ar aristoteli. Luteram bija milzum daudz iebildumu pret 
aristoteļa izdevumiem. Viņš tos uzskatīja par nekam nederīgiem. arī citi to 
redzēšot, ja klusēšanas lāsts tikšot salauzts. Luters devās tiešā uzbrukumā pret 
saviem skolotājiem un viņu domāšanu un sasprindzināti gaidīja viņu reakciju. 
taču trutfeters klusēja635.

cienījamie erfurtes teologi nepiekrita Lutera teoloģiskajai koncepcijai. 
nozīmīgāka bija viņa Vitenbergas kolēģu reakcija. skotists nikolajs fon 
amsdorfs brīnījās par viņa tēzēm, bet drīz vien pierima636. aptuveni viena 
gada laikā Luteram izdevās viņu pat pārvilkt savā pusē. Luters nopirka viņam 
kādu augustīna izdevumu, kuru amsdorfs līdz tam nepazina, un nosūtīja to 
viņam. Lutera pierunāts, amsdorfs atteicās no loģikas un filozofu studijām. 
tā viņam bija grūta pārorientēšanās. Līdz tam amsdorfs bija meklējis gudrību 
pie skota un Bīla, bet augustīnu un hieronīmu uzskatījis par gramatiķiem. 
tagad amsdorfs nožēloja, ka agrāk bija studējis tikai sholastisko metafiziku un 
tikai 1517. gada vidū pievērsies augustīnam un Pāvilam. Viņš atzina, ka ir ticis 
pavedināts un, savukārt, no savas puses ir pavedinājis jaunatni. jaunās atziņas 
viņš saprata kā atbrīvošanu637. kopš šā laika amsdorfs bija uzticams Lutera 
piekritējs.

Pilnīgi noliedzoši sākumā uz Bernhardi disputāciju reaģēja andreass 
Bodenšteins fon karlštats un Pēteris Lupīns (Petrus Lupinus). sākumā viņi bija 
vislielākie Lutera pretinieki. tomēr Luters ieguva arī viņu simpātijas, kaut gan 
Lupīns vienmēr bija nedaudz atturīgāks638. ļoti dramatiska bija karlštata pār-
nākšana Lutera pusē639. tam bija liela nozīme notikumu attīstībā, jo karlštats 
bija visnozīmīgākā figūra starp Vitenbergas kolēģiem. karlštata sākotnējo nai-
dīgo attieksmi pret Luteru raksturo kāds neliels konflikts, kas, iespējams, ir 
noticis Visu svēto dienā 1516. gadā. kādā disputācijā karlštats pārstāvēja tēzi, 



ka tikai tas iegūs Visu svēto baznīcas atlaidu, kas tur izsūdzēs grēkus. Līdz ar to 
Visu svēto baznīca kļūtu par lielu konkurentu Vitenbergas draudzes mācītājam 
dvēseles kopšanā. Luteram bija svarīga ticīgo piesaiste viņa draudzes baznīcai, 
un viņš to apstrīdēja. karlštats, savukārt, draudēja viņu apsūdzēt romā kā 
ķeceri, jo viņs bija apšaubījis pāvesta Visu svēto baznīcai piešķirto privilēģiju. 
karlštats tajā laikā ļoti cienīja pāvesta autoritāti640.

Luters bija izsaucis īpašu karlštata nepatiku, Bernhardi disputācijā pasludi-
nādams augustīnam piedēvēto rakstu „Par patiesu un nepareizu grēku nožēlu” 
par viltojumu. Luteram bija skaidrs, ka šī raksta muļķīgā un banālā grēku no-
žēlas izpratne, ar ko sirdsapziņa tika mocīta nevis dziedināta, nesaskanēja ar 
augustīna teoloģiju. Patiešām tagad tiek uzskatīts, ka šis raksts ir sacerēts 11. 
gadsimtā. tas izsauca karlštata sašutumu tāpēc, ka šis raksts tika izsmeļoši ci-
tēts graciana baznīcas likumu grāmatā un dogmatikā, Pētera Lombardieša sen-
tencēs, līdz ar to tika apšaubīta to autoritāte641. Bernhardi disputācijā karlštats 
esot solījies pats pārbaudīt Lutera apgalvojumus642. kas tad notika, ziņo pats 
karlštats sava slavenā augustīna raksta ”Par garu un burtu” komentētā izdevu-
ma priekšvārdā643. Viņš vispirms stāsta par godājamā mācītāja Mārtiņa Lutera, 
asa domātāja un kompetenta Bībeles zinātņu doktora parādīšanos. Luters ap-
galvo, ka sholastiķiem esot svešas gan kristus liecības, gan arī augustīna un 
viņam līdzīgu autoru izpratne. Pārliecināts par sholastiķu pareizību, karlštats 
disputācijā runāja skaļi kā advokāts, nevarēdams pierādīt pretējo, proti, ka sho-
lastiķi būtu lasījuši rakstus, augustīnu un viņam līdzīgus autorus. karlštatam 
tomēr drīz vien bija jāatzīst, ka viņa apgalvojums neiztur kritiku. acīmredzot 
Luters pats viņam veikli piegādāja kādu šķīrējtiesas lēmumu par strīdus jautā-
jumu, pamatojoties uz baznīcas tēvu studijām, un karlštats sāka iepazīties ar 
to. Viņš vēl joprojām domāja, ka arī viņš un sholastiķi ir pareizi sapratuši baz-
nīcas tēvus. karlštatam ar viņa spēcīgo pašapziņu asprātīgo sholastiķu domu 
konstrukciju priekšā bija grūti atzīt, ka jaunajam kolēģim Luteram ir taisnība. 
1517. gada 13. janvārī viņš Leipcigā iegādājās augustīna darbus644 un izrakstīja 
no tiem svarīgākās vietas, lai varētu Luteram pierādīt savu taisnību. Lasot viņš, 
sākumā izbrīnīts, pamazām konstatēja, ka sholastiskā mācība sagrūst. Beigās 
viņš bija sajūsmā. Viņš vēl meklēja pretargumentus, taču tad viņam tomēr bija 
jāatzīst, ka sholastika ir viņu pievīlusi. Vēl vienu ierosinājumu karlštatam deva 
štaupica raksts par mūžīgo izredzēšanu. 1517. gada vasaras semestrī karlštats 
savas piezīmes augustīna svarīgajā rakstā „Par garu un burtu” aplūkoja priekš-
lasījumā. Pirmie šo komentāru izdevumi tika publicēti 1517. gada rudenī645.

jau pirms tam karlštats atklāti atzina jauno Vitenbergas teoloģiju. 1517. gada 
28. martā Luters minēja, ka karlštats gatavojoties diskusijai ar juristiem un so-
fistiem646. tai viņš sagatavoja 151 tēzi. 1517. gada 26. aprīlī, kad pils baznīcā 
tika izstādītas relikvijas, karlštats piesita savas tēzes pie pils baznīcas durvīm. 



Bija paredzēts, ka vairāku dienu garumā par tām diskutēs kūrfirsta izraudzīti 
saksijas teologi647. šai norisei ir uzkrītoša līdzība ar slaveno Lutera tēžu piesiša-
nu pusgadu vēlāk. disputācija tomēr nenotika, taču karlštata tēzes palīdzēja iz-
strādāt jaunu pieeju augustīna teoloģijai Vitenbergā. tās sastāvēja galvenokārt 
no augustīna darbiemun veidoja viņa teoloģijas kopsavilkumu. sholastiķu 
vietā tagad stājās baznīcas tēvi, galvenokārt augustīns, taču absolūtā priekš-
rocība bija Bībelei. tajās tika apšaubīta cilvēka gribas brīvību. Pirms žēlastības 
nav nekādu nopelnu. cilvēka gribu vada dievs. Bez Viņa cilvēks nedara neko 
labu. nekādi nopelni nesagatavo žēlastību. augustīna žēlastības mācība, pretē-
ji sholastiķiem, tika uztverta visā nopietnībā. Bauslība nav pestīšanas ceļš. tā 
rāda cilvēka vājumu un liek tiekties pēc dziedināšanas. grēku nožēla nav cil-
vēka sasniegums. taisnošana notiek pirms Bauslības pildīšanas, nevis pēc tās. 
Bauslība bez žēlastības nonāvē. tikai gars palīdz to piepildīt. karlštats uzsvērti 
pārņem augustīna interesi par gara darbību. Labie darbi ir iespējami tikai ar 
gara dāvanu. karlštata gara un radības pretnostatījumā iezīmējās viņa vēlākā 
spirituālā teoloģija, kas nesaskanēja ar Lutera priekšstatiem. Vēlāk tā atšķīra 
karlštatu no Lutera.

dažkārt tiek pieņemts, ka 1516. /1517. gadā Vitenbergā vispirms izveidojās 
augustīna skola, kas sekoja nominālistiskā augustīniešu eremīta gregora fon 
rimini tradīcijām un kuru bija dibinājis jau štaupics un vēlāk atbalstīja ar 
saviem rakstiem. Luters tādā gadījumā būtu Vitenbergas teoloģijas produkts. 
taču šeit ir vēlama piesardzība, jo par Vitenbergas gregora skolu nekas nav 
skaidri zināms. Luters nekādā gadījumā nenāca no šādas skolas, bet tas izrietē-
ja no Lutera Pāvila ekseģēzes, kas Luteru noveda pie augustīna. arī karlštats 
nesekoja vienkārši kādai Vitenbergas štaupica tradīcijai, bet smēlās savas 
augustīna zināšanas, kā viņš pats stāsta, tieši no paša baznīcas tēva648.

1517. gada 6. maijā Luters ar šērla palīdzību nosūtīja karlštata tēzes uz 
nirnbergu Linkam un pārējiem649, sajūsmināts piebilzdams: tie nav cicerona 
paradoksi (kas arī runā par ētiku un svētlaimību), bet karlštata, pareizāk sakot, 
augustīna paradoksi, bet daudz lieliskāki un cienījamāki nekā cicerona, tāpat 
kā augustīns ir daudz vairāk kristus cienīgs nekā cicerons. tas bija nepārpro-
tams dzēliens humānistiem. no šī ciceroniskā apzīmējuma ir cēlies daudzkārt 
lietotais paša Lutera tēžu raksturojums. Viņš labprāt spēlējās ar šo jēdzienu. 
karlštata paradoksi pierādot visu to cilvēku nolaidību un nezināšanu, kuriem 
tie liekoties vairāk paradoksāli nekā ortodoksāli. Par tiem, kas tos nekaunīgā 
iedomībā uzskatot par sliktu mācību („kakodox”), Luters vispār negribot iz-
teikties. tie nelasot ne augustīnu, ne Pāvilu, bet, ja arī lasot, neko nesaprotot. 
zinošiem cilvēkiem karlštata tēzes skanot labi un skaisti. Luters pats to apzī-
mēja kā vislabāko mācību („aristodoxa”). Luters pateicās dievam, ka Viņš no 



jauna ir ļāvis atspīdēt gaismai. sholastisko konrada Vimpina no frankfurtes 
pie oderas predestinācijas rakstu viņš, tāpat kā karlštats, noliedza.

1517. gada 18. maijā Luters varēja ziņot Langam650: „Mūsu teoloģija un 
augustīns ar dieva palīdzību izplatās un valda mūsu universitātē. aristoteļa 
mācība noriet un drīz sagrūs uz visiem laikiem. studentiem riebjas tradicionā-
lie sentenču priekšlasījumi. neviens nevar cerēt uz klausītājiem, ja viņš nelasīs 
priekšlasījumu par jauno teoloģiju, proti, par Bībeli, augustīnu vai kādu citu 
baznīcas skolotāju autoritāti.” tam precīzi atbilda 1517. / 1518. gada ziemas 
semestra priekšlasījumu programma. karlštats lasīja par augustīnu, Lupīns 
– par ambroziju, humānists estikampians (aesticampian) – par hieronīmu 
un Luters – par „Vēstuli ebrejiem”651. karlštats apsveica studentus, ka no jauna 
atspīdot vecā svēto rakstu patiesība, kuru bija aptumšojuši filozofiskie maldi. 
kristus tagad tiekot rādīts, lasīts, sprediķots un cildināts, iepazīstot rakstus, 
nevis ko par viņu stāstot gudrie, bet kā par viņu mācot patiesība. studentiem 
esot iemesls priecāties, jo viņi mācoties Bībeli un baznīcas tēvus no tiešajiem 
avotiem, nevis kā līdz šim – no sholastiķiem. tika gaidīta studiju reforma. 1518. 
gada maijā Luters ziņoja trutfeteram, ka viņa pusē esot visi, izņemot vienu 
Vitenbergas teologu. cienījami garīdznieki un pilsoņi liecināja, ka viņi agrāk 
neesot pazinuši un dzirdējuši kristu un evaņģēliju652. kad Luters 1517. gada 
jūlijā sešus vai septiņus augustīniešus gatavoja maģistra eksāmenam, viņš tos 
apzināti gribēja izglītot par aristoteļa pretiniekiem653.

treškārt, teoloģijas tālāko attīstību Vitenbergā veicināja arī kāda disputācija 
1517. gada 4. septembrī, kad Luters franca gintera no nordhauzenes promocijā 
par teoloģijas bakalauru lika disputēt par savu „attieksmi pret sholastisko teolo-
ģiju”654. Luters bija sagatavojies uz šo principiālo disputāciju, studējot gabriela 
Bīla komentārus Pētera Lombardieša sentencēm655. Luters nebija kā karlštats 
vienkārši apkopojis augustīna citātus pret sholastiku. Lutera uzbrukums bija 
principiālāks un polemiskāks un vērsās galvenokārt pret aristoteļa virkun-
dzību teoloģijā. Luters katru reizi minēja, pret kuru sholastiķi viņš vērsās. arī 
Luters iesāka ar augustīna teoloģijas apliecinājumu, kurš nekādā gadījumā 
neesot pārspīlējis, formulēdams, ka cilvēks nevarot labu ne gribēt, ne darīt. tas 
tiek izklāstīts no 5. līdz 36. tēzei, apstrīdot galvenokārt Bīlu un viņa mācību par 
cilvēka dabiskām spējām. cilvēka griba nav brīva labajam. Viņš nevar sekot 
pareizam norādījumam, bez žēlastības viņš izvēlas tikai ļauno, kas nenovēr-
šami piemīt viņa dabai. kas māca citādi, nostājas pret augustīnu. apgalvot, 
ka cilvēks varot mīlēt kā radības, tā dievu, ir absurdi. cilvēks nevar no dabas 
gribēt, ka ir dievs, jo tad viņš tiktu radikāli apšaubīts. tā dēvētā dabiskā dieva 
mīlestība ir fikcija. dieva mīlestību dara iespējamu žēlastība nevis daba. dabā 
ir tikai ļaunas tieksmes pret dievu. ar cilvēka spēkiem nav iespējama nekāda 
rīcība, kas viņu varētu sagatavot uz tikšanos ar dievu. tas ir tikai žēlastības 



darbs, ko daba nekādi nespēj atbalstīt. seko paradoksālā tēze: Pirmā, vienīgā un 
nemaldīgā sagatavošanās uz žēlastību ir mūžīgā dieva predestinācija. no cilvē-
ka puses pirms žēlastības ir tikai sacelšanās. dievs neizvēlas cilvēku arī tāpēc, 
ka Viņš paredz viņa labos darbus. kopsavelkot: dabai nav ne īstas gudrības, 
ne labas gribas. 37. – 53. tēze vērsās pret aristoteļa taisnības izpratni un viņa 
lomu teoloģijā. Mēs nekļūstam taisni ar taisnīgu rīcību, bet gan taisnoti mēs 
rīkojamies taisnīgi. tāpēc visa aristoteļa ētika ir slikta un naidīga žēlastībai. 
Luters skaidri noliedz erfurtē dzirdēto doktrīnu, ka neviens nekļūst par teolo-
gu bez aristoteļa. gluži pretēji: neviens nekļūs par teologu, ja neatbrīvosies no 
aristoteļa. Līdz šim nemitīgi uzsvērtā aristoteļa loģikas nepieciešamība teo-
loģijā tiek kategoriski noliegta. aristotelis attiecoties pret teoloģiju kā gaisma 
pret tumsu. 54. – 97. tēze aplūko žēlastības saistību ar paklausību, brīvo gribu 
un mīlestību. žēlastība ir paklausības priekšnosacījums. dievs nevar pieņemt 
cilvēku bez taisnojošas žēlastības. Bauslība ir jāpilda garīgi, kas bez žēlastības 
ir neiespējami. Bauslība un cilvēka egoistiskā griba bez žēlastības atrodas nesa-
mierināmā pretstatā. griba tiek pārvarēta tikai ar kristu. Bauslība dara grēku 
vēl pievilcīgāku, nostājoties ceļā gribai. dieva žēlastība ar kristu dara taisnību 
pāriplūstošu, tā ka Bauslība patīk. nolādēti ir visi tie, kas dara Bauslības dar-
bus; svētīti ir visi tie, kas dara žēlastības darbus. griba grib, lai nebūtu nekādas 
Bauslības un tai nebūtu nekādas saistības. ja Bauslība ir laba, tad nevar būt laba 
tai naidīgā griba. Bez žēlastības griba nerīkojas no mīlestības. dievu mīlēt no-
zīmē nīst pašam sevi. tikai dieva griba dara mūs līdzīgus Viņam. šī frontālā, 
pret valdošo teoloģiju vērstā uzbrukuma beigās Luters skaidri noliedz, ka līdz 
ar to būtu apstrīdējis baznīcas un tās skolotāju mācību.

tā nebija jaunas teoloģijas programma, bet izrēķināšanās ar sholastikas 
aristotelisko maldu mācību656. jaunā programma šeit, tāpat kā līdzšinējos 
priekšlasījumos, netiek izskaidrota. Luters atsedza pretstatu starp Pāvilu, kurš 
noliedza cilvēka spējas, no vienas puses, un aristoteli, kurš apliecināja cilvēka 
tikumiskās spējas, no otras puses657. tā bija kritiska, bet ne konstruktīva teo-
loģija. Pēdējā bija vēl tikai iedīglī. šīs tēzes reprezentēja to, kas tolaik interesēja 
Luteru.

šīs tēzes Luters nekavējoties nosūtīja Langam un erfurtiešiem658. Viņš sa-
sprindzināti gaidīja, ko erfurtē teiks par šiem paradoksiem un pretrunām. 
Līdzība ar karlštata tēzēm bija acīmredzama. Luters nojauta, ka erfurtē tēzes 
varētu uzskatīt par sliktu mācību („kakodoxa”), kamēr Vitenbergā tās uzskatīja 
par „ortodoksālām”. Luters gribēja, lai Langs pēc iespējas ātri atbildētu un lai 
ar tēzēm tiktu iepazīstināta erfurtes teoloģiskā fakultāte un visi citi. Luters 
paziņoja, ka ir gatavs atklāti par tām diskutēt erfurtes klosterī, lai nedomātu, 
ka viņš var par tām runāt tikai neievērojamā Vitenbergas universitātē. Luters 
vēlējās atklātu teloģisku diskusiju. ar šērla palīdzību viņš nosūtīja savus para-



doksus arī johanam ekam ingolštatē, lai uzzinātu viņa domas659. šērls gribēja 
tās izplatīt arī Ķelnē un heidelbergā. Viņš pats piekrita tēzēm un cerēja, ka 
teoloģiju turpmāk varēs mācīt bez aristoteļa660. taču tiešas reakcijas uz dispu-
tāciju nebija. 1518. gada maijā Luters mēģināja rakstiski un personīgi izskaid-
roties ar trutfeteru, kas, kā jau bija gaidāms, neizdevās. trutfeters viņu vairāk 
neuzskatīja par loģiķi, un Luters tam arī atklāti piekrita. Luters domāja par 
jauna veida teoloģijas studijām un nevēlējās, ka trutfeters viņu mēģinātu no-
vērst no rakstu un baznīcas tēvu autoritātes661.

Pirmais Lutera darba periods līdz ar to bija noslēdzies. tas rādīja, ka profeso-
ra, sludinātāja un ordeņa locekļa Lutera teoloģijas un dievbijības atttīstība bija 
noritējusi vienoti. sasniegtais bija formulēts 1516. un 1517. gadu disputācijās. 
Laikā no 1512. — 1517. gadam Luteram bija izdevies šos svarīgos jautājumus 
īstenot teoloģiski un praktiski. Pazemības teoloģijā viņš bija atradis atbildi, kā 
pastāvēt savos kārdinājumos dieva priekšā un kā tos uzvarēt. šo atbildi Luters 
bija atradis, lasot psalmus, Pāvilu un augustīnu, kā arī vācu mistiku. šie autori 
viņu bija kritiski noskaņojuši pret visām šķietamajām cilvēka spējām un kva-
litātēm dieva priekšā. tas ietekmēja arī Lutera spriedumu par baznīcas praksi. 
Viņš personīgi bija mācījies atteikties no jebkuras paštaisnošanas un pasīvi 
mierīgā pazemībā gaidīt uz dieva tiesājošo un atbrīvojošo vārdu un darbību 
un dzīvot no tā. sākuma attīstībā bija kritiskajai nostājai atbilstoša pozitīva 
koncepcija. Luters bija šajos gados nobriedis par patstāvīgu teologu un kļuvis 
par jaunās Vitenbergas teoloģijas centru. Viņš bija pieņēmis pirmo klostera 
gadu smago izaicinājumu un no tā attīstījis savu teoloģisko viedokli. tas bija 
noticis tādā veidā, ka Luters gribēja, lai teoloģija ievērotu savas robežas. Luters 
sevi joprojām uzskatīja par piederošu baznīcai un akadēmiskajai savienībai. 
Vitenbergas profesors Luters vēl nebija plaši pazīstams. taču tad sekoja notiku-
mi, kas viņu iznesa ārpus šaurajām Vitenbergas aprindām.



Vi. duBuLtā PārMaiņa: 

uzBrukuMs atLaidāM un reforMatoriskais atkLājuMs 

(1517. gada rudens un 1518. gada Vasara)

ar atlaidu strīdu Luters no klusā nostūra pēkšņi nonāca sabiedrības uzma-
nības centrā un sāka veidot vēsturi. Viņš tika iesaistīts tādu notikumu attīstībā, 
kas tālu pārsniedza kūrsaksijas, erfurtes un nirnbergas, viņa līdzšinējās tel-
pas, robežas, un ietekmēja visu vācu nācijas romas impēriju, eiropu, romu un 
pasaules baznīcu. tā aptvēra ne tikai ordeni un teologus vai zinātniekus, bet 
arī lajus, visu sabiedrību. šis strīds neizvērsās līdzšinējās nostādnes pret sho-
lastisko teoloģiju robežās. šeit nebija runa par kādu specifisku Bībeles nozares 
problēmu, bet par vitālu baznīcas prakses jautājumu, grēksūdzes disciplīnu. 
Luters bija ar to saskāries kā Vitenbergas sludinātājs, nevis profesors, un pēc 
tam reflektēja to kā teologs. Lutera riskantā iestāšanās par šo lietu kļūst sapro-
tama tikai tad, ja apzinās, ka viņš pats bija gadiem ilgi ar to cīnījies, cietis no 
kārdinājumiem un meklējis pareizo attieksmi pret dievu. ar dziļu atbildības 
sajūtu viņš bija meklējis risinājumu un atradis to, pazemīgi pieņemot sevi kā 
grēcinieku, kas pats sevi tiesā un kam dievs nepieskaita viņa grēku, jo viņš 
pats noliedz sevi dieva priekšā. tas bija nopietns eksistences veids, ko Luters 
bija atradis, – mīlēt dievu un ciest un nožēlot savus grēku. šeit viņš atdūrās 
pret tādu baznīcas praksi, ar kuras palīdzību no šī vienīgi iespējamā dzīves vei-
da varēja atbrīvoties ar naudas palīdzību, kas it kā pieļāva darījumu ar dievu, 
ļāva atpirkties no šīs nopietnības un padarīja lētu žēlastību. tas tik ļoti runāja 
pretī viņa skaudrajai pieredzei un grūti iegūtajām atziņām, ka Luters nevarēja 
klusēt. šis konflikts tātad neattīstījās nejauši tur, kur ārīgās atlaidu tirgošanās 
norises sadūrās ar mūka garīgo pieredzi. tās bija dubultas norises – ārīgās un 
iekšīgās. tās turpinājums bija ne tikai ārīgais konflikts ar baznīcas autoritāti 
un teoloģiskajiem pretiniekiem, bet paralēli tam attīstījās Lutera personīgā un 
teoloģiskā ticības atziņa, kuras augstākais punkts bija dieva taisnības atklāša-
na, kas bija viņa ticības un teoloģijas pamats. ar atlaidu polemiku Luters bija 
aizskāris ļoti jūtīgu, ar finansēm saistītu punktu baznīcas praksē. Principiāla 
diskusija ar baznīcas autoritāti bija neizbēgama. Bet atlaidu strīds būtu palikusi 
tikai epizode, ja Luters nebūtu nonācis skaidrībā par savas teoloģijas un ticības 
jauno centru. šeit viņa dzīve, domāšana, rīcība saņēma jaunu orientāciju, no 
šejienes sekoja plaša teoloģijas, dievbijības, baznīcas, tās organizāciju un prak-
ses, pat laicīgās kārtības reformācija, kas izšķiroši izmainīja rietumu kristietī-
bu. tāpēc šī nodaļa aplūkos izšķirošo pagriezienu Lutera dzīvē, kas bija ārīga 
un iekšīga izmaiņa, kuras abas viena ar otru bija nešķirami saistītas.



1. Atlaidu strīda iemesli662

atlaidas, kuru pamatotību Luters gribēja noskaidrot savās slavenajās 1517. 
gada 31. oktobra tēzēs, bija attīstījušās viduslaikos rietumu kristietības grēku 
nožēlas sistēmā. sākotnēji kritušajam grēciniekam vispirms tika atlaisti grēki 
un viņš tika no jauna uzņemts baznīcas kopībā, kad viņš ar saviem darbiem 
un nostāju bija pierādījis īstu grēku nožēlu. attīstoties privātajai grēksūdzei, 
grēki grēciniekam tika uzreiz atlaisti, taču viņam tika uzlikti noteikti gan-
darīšanas darbi. turklāt viņam bija jāgaida no dieva laicīgs sods par saviem 
grēkiem, kaut arī mūžīgais sods viņam ar grēku piedošanu bija atlaists. ja 
gandarīšanas darbi netika izdarīti vai laicīgie sodi šajā dzīvē saņemti, grēcinie-
kam bija jārēķinās ar to, ka pēc nāves tie būs jāizcieš šķīstītavā, starpstāvoklī 
starp debesīm un elli. dievbijība, kas pieņēma, ka kristietis mirst žēlastības 
stāvoklī un grēki viņam ir atlaisti, tagad arvien vairāk savās bailēs pievērsās 
šķīstītavai un tam, kā no tās izvairīties. šajā vietā tai nāca palīgā baznīcā ar 
atlaidām. atlaida (lat. „indulgentia” – maigums) nozīmē grēku nožēlas darbu 
un laicīgo grēku sodu samazināšanu, lai gan līdz šai dienai nav viennozīmīgi 
noskaidrots, vai tas notiek ar baznīcas tiesas lēmuma palīdzību dieva vietā vai 
aizlūgumu veidā. atlaidas iegūšanas priekšnosacījums bija gatavība nožēlot 
grēkus un paša grēcinieka devums lūgšanu, svētceļojumu, žēlastības dāvanu 
vai maksājumu veidā. sākumā pilnīgu atlaidu varēja iegūt par piedalīšanos 
pirmajos krusta karos, bet vēlāk arī par finansiālu ieguldījumu. atlaidu teoriju 
izstrādāja sholastikas ziedu laikos akvīnas toms. tā piešķīra pāvestam atlai-
du pilnvaras, jo viņa rīcībā bija neizsmeļamā baznīcas dārgumu krātuve, kas 
ir kristus un svēto nopelni. tātad kristus nopelni bez grēku piedošanas tiek 
vēlreiz lietoti. Par svētajiem tika pieņemts, ka viņi ir piepildījuši visus grēku 
nožēlas darbus un nav pelnījuši laicīgos sodus, līdz ar to nonākot tieši debesīs 
un ieguvuši vēl liekus nopelnus ar saviem labajiem darbiem. šeit jāatgādina, 
ka Luteram bija pavisam citi uzskati par svētajiem. Viņam svētie bija tie, kas 
pastāvīgi visu mūžu apraudāja savus grēkus, un savu nopelnu viņiem nebija. 
jau toms apstiprināja iespēju, ka atlaidu var pielietot arī mirušajiem šķīstītavā. 
to varēja izdarīt kāds dzīvais, kura grēku nožēlošana nebija vajadzīga. Pilnīgu 
atlaidu varēja piešķirt tikai pāvests. Bīskapi, kardināli un legāti varēja piešķirt 
tikai laicīgi ierobežotas atlaidas. tādējādi atlaidu problēma bija cieši saistīta ar 
pāvesta varu. Pilnīgā vai plenāratlaida kopš 1300. gada sākumā sākumā tika 
piešķirta tikai gaviļu gados un romas svētceļojumos. Vēlāk to varēja iegūt 
arī svētā jēkaba baznīcā kompostellā un asizī („Portiuncula” atlaida). Pēdējā 
tika piešķirta arī Vitenbergas pils baznīcai Visu svēto dienā. Pilnīgās atlaidas 
piesaistīšana lokāliem centriem samazinājās tad, kad tā tika padzīta arī ārpus 
romas. tā deva tiesības divas reizes mūžā, proti, uzreiz un miršanas stundā, 
uz grēksūdzi ar vainas un soda atlaišanu. tā to Lutera laikā pasniedza teologi, 



to skaitā johans Palcs (johann von Paltz). jau vēlīnajos viduslaikos to daudzi 
kritizēja, īpaši stingrie baznīcas kritiķi. džons viklifs noliedza pāvesta kompe-
tenci šķīstītavas jautājumā. jans huss ar saviem piekritējiem, johans ruhrats 
fon Vēzels un Vessels gansforts iestājās par stingru grēku nožēlas disciplīnu 
atlaidas vietā. Baznīca ar savu atlaidu piedāvājumu nāca pretī cilvēku bailēm. 
tā pasniedza sevi kā liela transcendenta pestīšanas iestāde, kuras vara sniedzas 
līdz pat debesīm, šķīstītavai un ellei un kas nosaka katra sava locekļa likteni 
viņsaulē. tas bija viens no tās ietekmes pamatiem; vienlaicīgi tā bija arī ļoti 
vārīga vieta, jo atlaidu teorijai bija vājš pamatojums. to papildināja arī dažādās 
atlaidu sistēmas pārmērības un trūkumi. atlaidas apdraudēja grēku nožēlas 
nopietnību un kļuva par traucēkli dvēseles kopšanā. Problēmas radīja arī tas, 
ka atlaidas arvien vairāk kļuva par patstāvīgu baznīcas finansēšanas instru-
mentu. ar tām finansēja baznīcu celtniecību, kā arī krusta karus. atlaidas kļu-
va par tirdzniecisku darījumu, tās tika dārgi pārdotas un lēti izsaimniekotas. 
atlaidu naudas mērķtiecīga pielietošana kļuva arvien grūtāk kontrolējama, 
vai tika lietota atbilstoši. atlaidu tirdzniecība izraisīja arī tautsaimnieciskas 
problēmas. jauno teritoriālo valstu valdnieki centās vairāk nepieļaut naudas 
aizplūšanu no viņu zemēm, bet dalīties ienākumos. Valdnieki, kā, piemēram, 
frīdrihs gudrais un saksijas herzogs georgs, kontrolēja, noraidīja vai atbalstīja 
atlaidu tirdzniecību pēc savām interesēm. reihstāgos nemitīgi bija dzirdamas 
sūdzības par atlaidu pārmērībām.

īpaši pāvesta Leona X. 1515. gada 31. marta pilnā atlaida rāda, ka atlaida bija 
pārvērtusies par milzīgu politisku un saimniecisku naudas darījumu, ar kuru 
vajadzēja finansēt jūlija ii. iesākto Pētera baznīcas celtniecību romā. Pret to 
protestēja Luters, izraisīdams reformāciju, bet 1518. gadā – arī ulrihs cvinglijs 
šveicē663. šīs atlaidas nepieciešamību Maincas un Magdeburgas baznīcas pro-
vincēs, lielā Vācijas daļā, noteica īpaša apstākļu sagadīšanās, kas, no savas pu-
ses, liecināja par lielām nekārtībām tā laika baznīcas vadības sistēmā664.

Maincas arhibīskapijai, kas bija lielākā tā laika kristietībā un Vācijas ar-
hibīskapa rezidence, laikā no 1504. līdz 1514. gadam bija trīs reizes mainījies 
īpašnieks. tāpēc tai trīs reizes bija jāmaksā romai nodevas, katru reizi 10000 
dukātus vai 14000 guldeņus, par jauna arhibīskapa apstiprināšanu un pal-
liuma, arhibīskapa goda zīmes izsniegšanu. arhibīskapija līdz ar to bija no-
nākusi milzīgos parādos. turklāt erfurtē tās teritoriju apdraudēja kūrsaksija. 
tāpēc 1514. gada jaunajās vēlēšanās doma kapitulam vajadzēja izraudzīties 
politiski un saimnieciski tik spēcīgu kandidātu, kurš spētu atrisināt šīs grū-
tības. Par arhibīskapu tika izvēlēts 24 gadus vecais hohencollernu albrehts, 
Brandenburgas kūrfirsta jaunākais brālis, kurš paziņoja, ka spēs dzēst parādus 
un novērsīs kūrsaksijas draudus. albrehts jau 1508. gadā bija bijis domkungs 
Maincā un 1510. gadā vienu gadu tur rezidējis, bet 1513. gadā viņš tika ievē-



lēts par Magdeburgas arhibīskapu un vienlaicīgi par halberštates bīskapijas 
administratoru, kas bija saistīta ar Magdeburgu jau viņa priekšteča laikā. šis 
priekštecis bija frīdriha gudrā brālis. kamēr vetīniešu dinastija zaudēja lielu 
daļu no savas varas, kaimiņu hohencollernu dinastijai tā pieauga. tagad klāt 
nāca arī svarīgā Maincas arhibīskapija ar balss tiesībām. šeit kļūst redzams 
kāds svarīgs atlaidu strīda un reformācijas politisks aspekts. Vetīnieši nebija 
ieinteresēti hohencollernu dinastijas stiprināšanā un nevēlējās nākt tai pretī. 
kā Magdeburgas arhibīskaps un halberštates administratots albrehts nemaz 
nevarēja pieņemt Maincas vēlēšanas, jo baznīcas likumdošana aizliedza amatu 
vairošanu. Par attiecīgu samaksu, bez šaubām, varēja panākt, ka pāvests atcēla 
šo aizliegumu. albrehts bija arī pārāk jauns bīskapa amatam. tas bija iemesls, 
lai roma sāktu darījumu ar albrehtu, jo bija skaidrs, ka viņš nespēs samaksāt 
21000 dukātu vai 29000 guldeņu par bīskapa amata apliecinājumu, amatu ap-
vienošanu un savu vecumu. Baņķieri fugeri ar savu naudas aizdevumu kļuva 
par starpniekiem šai darījumā, bet albrehtam savās baznīcas provincēs bija 
jāpārdod Pētera atlaida. Puse no ienākumiem bija jāsaņem romai, bet ar otru 
albrehts drīkstēja dzēst savus parādus pie fugeriem665. Bija aprēķināts, ka 
Pētera atlaida dos apmēram 52286 dukātu lielu ieguvumu. nauda pēc naudas 
lādes atvēršanas un izdevumu atskaitīšanas bija uzreiz jāatdod fugeru bankas 
pārstāvim. ticīgie, kas atlaidu ieguva, protams, par šo darījumu neko nezināja. 
arī Luters uzzināja par to tikai vēlāk666.

taču būtu nepareizi uzskatīt albrehtu, Lutera pirmo pretinieku atlaidu strī-
dā, par īpaši negodīgu baznīcas valdnieku, kaut arī viņš neatbilda ideālajam 
Lutera prelāta tēlam. albrehts bija valdošas firstu dinastijas dēls, literatūras un 
mākslas mīļotājs un viegli ietekmējams. Viņš labprāt izvairījās no konfliktiem, 
un tāpēc nebija arī stingrs Lutera pretinieks. Liela personība viņš nebija. ir zi-
nāms, ka viņš apzinīgi pildīja savus baznīcas pienākumus, taču sludināt viņš 
nespēja. tāpat kā frīdrihs gudrais, tikai vēl lielākā apmērā, albrehts kolek-
cionēja relikvijas. Viņa kolekcijā hallē varēja iegūt 39 miljonu atlaidu dienas. 
albrehts bija izteikts renesanses valdnieks. Viņam patika baznīcas mūzika, 
viņš atbalstīja savā galmā mākslu un interesējās par zinātni un humānismu. 
no teoloģijas viņš diemžēl nekā nesaprata. Viņa garīgajai ietekmei bija savas 
robežas. tāpēc Vācijas arhibīskapam lielajā diskusijā nebija liela nozīme.

Pāvesta Leona X 1515. gada 31. marta atlaidu bullā „Sacrosancti salvatoris et 
redemptoris nostri”667 ir no paša sākuma pilnīgi atklāti redzama dvēseles kop-
šanas apvienošana ar finansiālajām interesēm. atlaida bija astoņus gadus jāpār-
dod Maincas un Magdeburgas baznīcas provincēs un Brandenburgā. Pilnajai 
atlaidai ar nedaudziem izņēmumiem, kas bija atstāti pāvestam, bija jāaptver 
visus grēkus. ar šo atlaidu varēja izmainīt un atcelt gandrīz visus zvērestus, 
izņemot klostera zvērestu. ar to varēja atbrīvoties gandrīz no visiem pārkāpu-



miem, ieskaitot laulības pārkāpumus un netaisnīgas mantas iegūšanu. Pētera 
atlaidas laikā tika atceltas visas pārējās atlaidas. Visi citi sprediķi bija atlaidu 
sprediķiem par labu jāatmet. Par atlaidas kavēšanu draudēja sods. atlaidas sa-
gatavošanas process ieilga līdz 1517. gada sākumam, kad īsti sākās tās pārdoša-
na. iespējams tāpēc, ka franciskāņiem un viņu ordeņa Maincas priekšniekam, 
kuriem, kā parasti, sākumā bija uzticēta šī akcija, nebija par to nekāda īpaša 
interese. Luters uzzināja par šo bullu, kuru apšaubīja arī daudzi tā laika speciā-
listi, 1517. gada vasaras beigās.

atlaidas kampaņai tika pasūtīti komisāri, atlaidu sludinātāji un biktstēvi. 
arhibīskaps albrehts un Maincas franciskāņu priekšnieks nodeva viņu rīcībā 
drukātu, ar arhibīskapa ģerboni greznotu instrukciju, kuru viņiem bija obli-
gāti jāievēro668. Magdeburgas instrukciju, kurai vēlāk bija liela loma atlaidu 
strīdā, bija izstrādājis Magdeburgas atlaidu komisārs johans tecels. atlaidas 
slavinājumā tā pārspēja visus savus vecākos paraugus. šī akcija tika veikta tā 
pauda, ka šī akcija tiek veikta dievam par godu, dvēseļu pestīšanai, godbijībā 
pret pāvestu un sv. Pētera baznīcas labā. atlaidas funkcionāriem tika pieko-
dināts dzīvot cienījamu dzīvi un izvairīties no izšķērdības. tam acīmredzot 
bija savs pamats. Biktskrēslus bija jāgrezno ar pāvesta ģerboni. tika stingri 
norādīts uz gadījumiem, kad biktstēvi nedrīkstēja atlaist grēkus. atskaitot 
īpašus gadījumus, atlaida bija jāiegūst baznīcā, kur bija uzstādīts atlaidas 
krusts. atlaida bija jāsludina vismaz trīs reizes nedēļā. no citiem sprediķiem 
tajā laikā bija jāatsakās. atlaidu sprediķos bija jāskaidro atlaidu bullas saturs 
un pāvesta atlaidu autoritāte, kā arī jānorāda uz milzīgajiem bullas piedāvā-
jumiem, atbrīvošanu no zvērestiem un to izmaiņu, un jāslavina atlaida. tika 
informēts par grēksūdzes un komūnijas noteikumiem. Par atlaidas kavēšanu 
draudēja sods. sludinātājiem vajadzēja skaidrot par jaunās sv. Pētera baznīcas 
celšanas nepieciešamību, kādēļ pāvests ir atkarīgs no ticīgo palīdzības. īpaši 
tika izceltas četras galvenās atlaidas žēlastības669. tā bija, pirmkārt, visu grēku 
atlaišana, par kuru nav lielākas žēlastības. grēcinieks iegūst pilnīgu piedošanu 
un līdz ar to no jauna dieva žēlastību, turklāt arī grēku un šķīstītavas sodu 
atlaišanu. šādu žēlastību grēcinieks nemaz nevar nopelnīt, taču pie sekojo-
šiem nosacījumiem tas tomēr ir iespējams: sirds nožēla, grēksūdze vai vismaz 
apņemšanās iet uz grēksūdzi, septiņu baznīcu apmeklējums, kurās ir jāskaita 
noteiktas lūgšanas. slimiem, smagi slimiem un invalīdiem šie noteikumi tika 
atviegloti. nauda bija jāmaksā atbilstoši kārtai un stāvoklim: ķēniņiem un ķē-
niņienēm bija jāmaksā 25 guldeņi, augstiem prelātiem un grāfiem – 10 guldeņi, 
zemākiem prelātiem un grāfiem – 6 guldeņi, amatniekiem – 1 guldenis, bet 
visiem pārējiem – pusguldenis. nabagiem ir jāgavē un un jāskaita lūgšanas. 
ipaši noteikumi bija paredzēti arī sievām, kas bija atkarīgas no saviem vīriem, 
un līdzīgiem gadījumiem. otra žēlastība bija iespēja saņemt grēksūdzes vēstuli, 



kas deva tiesības divas reizes – vienu reizi dzīves laikā un otru – nāves stundā 
saņemt atbrīvošanu no visiem grēkiem. trešā žēlastība, kuru arī varēja saņemt, 
iegūstot grēksūdzes vēstuli, apsolīja tās ieguvējiem un viņu piederīgajiem da-
lību pie visām baznīcas mantām, proti, pie lūgšanām, gavēšanas u. c. arī šo, 
tāpat kā iepriekšējo žēlastības dāvanu, varēja saņemt bez grēksūdzes, tātad arī 
grēka stāvoklī. ceturtā žēlastības dāvana tika ne bez iemesla īpaši slavēta. tā 
solīja sodu atlaišanu dvēselēm šķīstītavā ar pāvesta aizlūgumiem, samaksājot 
par tām. šādā veidā varēja palīdzēt mirušajiem un vienlaicīgi dot savu iegul-
dījumu sv. Pētera baznīcas celtniecībā. no šejienes radās sakāmvārds: „tikko 
iežvadzas nauda ziedojumu lādē, tā dvēsele izlec no šķīstītavas”. 1482. gadā 
pret to protestēja Parīzes universitāte. Pamatlīnijās atlaidu instrukcija tolaik 
bija teoloģiski korekta, kaut arī tā veicināja ļaunprātīgu izmantošanu. to pašu 
varēja sacīt arī par sprediķiem. taču nepārprotami visā šai pasākumā dominēja 
dzīšanās pēc iespējami lielākas peļņas.

Par galveno apakškomisāru Magdeburgas baznīcas provincē 1517. gada 22. 
janvārī tika zvērināts Leipcigas dominikānis johans tecels670. Vēlāk viņš ne 
visai pamatoti parasti tika attēlots kā rupjš, dumjš un izvirtis atlaidu sludinā-
tājs. arī Lutera izteikumi par tecela antimorālisko dzīvesveidu, šķiet, balstījās 
tikai uz baumām671. tecels nebija neizglītots. Viņš bija studējis teoloģiju un 
zināmu laiku Leipcigā bijis ne tikai sludinātājs, bet arī otrais ordeņa studiju 
vadītājs. 1518. gadā viņš bija ieguvis teoloģijas doktora titulu. tieši teoloģiskās 
kvalifikācijas dēļ viņam piemita milzīga pašapziņa. kopš 1509. gada tecels bija 
inkvizītors Polijā, šo funkciju viņš dažkārt pielietoja arī atlaidu strīdā. Viņš, 
domājams, ir bijis liela auguma un mīlējis krietni paēst. tecels bija ļoti pašapzi-
nīgs un nepieļāva nekādus iebildumus. Viņam bija arī labas runātāja dāvanas. 
ar atlaidu tirgošanu viņš bija nodarbojies jau kopš 1504. līdz 1510. gadam un 
no jauna 1516. gadā. tecels bija labs atlaidu propagandētājs, kā to rāda viņa 
atlaidu sprediķi672. šeit ir roma”, viņš sludināja tieši un ne bez pamata. Laudīm 
nevajadzēja palaist garām tādu izdevību kā atlaida. „apžēlojieties par jūsu mi-
rušajiem vecākiem!” „kam ir atlaida, tam ir pestīšana, nekas cits nepalīdz.” 
Viņa izteikumi par baznīcas dārgumu krātuvi bija apšaubāmi. tecels sludināja 
lētu žēlastību. Viņa galvenais mērķis bija gūt pēc iespējas lielāku peļņu. kā 
atlaidu komisārs viņš labi nopelnīja un saņēma mēnesī 80 guldeņus, uzturu, 
ratus un vienu kalpu. kopumā viņš ar sev pakļautajiem komisāriem mēnesī 
iztērēja vairāk nekā 300 guldeņu, par ko Maincas albrehts 1517. gada decembrī 
dusmīgi kritizēja, jo pāvests viņu taču bija mudinājis būt taupīgam. Luters ap-
zinājās, ka tecels bija tikai izpildošais orgāns, nevis galvenā atbildīgā persona 
atlaidu strīdā, ko Luters lika tecelim pateikt neilgi pirms viņa nāves 1519. gada 
augustā673. īstie atbildīgie bija Maincas albrehts un pāvests.



tecela atlaidu kampaņa vairs nav visos posmos pilnīgi rekonstruējama. 
1517. gada janvārī viņš bija eislēbenē. Luters vēlāk uzzināja, ka Manfeldes 
apgabalā atlaidu tirgošana bija nesekmīga674. februāra pirmajā pusē Leipcigā 
tecels mēģināja atlaidu propagandēt sprediķos. atlaidu vēstules slepeni pār-
deva tikai dominikāņi. taču hercogs georgs vēlāk to viņiem aizliedza675. 
Viņš nebija principiāli noskaņots pret atlaidām, taču Pētera atlaida neatbilda 
viņa finansiālajām interesēm. georgs pats tai laikā centās romā iegūt atlaidu 
jaunajai kalnrūpniecības pilsētai annabergai. Vēlāk viņš visur žēlojās par at-
laidu sludinātāju krāpšanu un viltībām. februāra otrajā pusē tecels strādāja 
Merseburgas bīskapa apgabalā. arī šeit hercogs georgs protestēja pret to un 
centās neveiksmīgi panākt atlaidu naudas ieturēšanu676. kūrsaksijā atlaidu 
tirgošana netika pieļauta. 22. martā tecels bija hallē, pēc tam cerbstē un 10. 
aprīlī, Lielajā Piektdienā, – juterbogā. kad Lutera aprūpējamie grēcinieki bija 
cerbstē un 35 km attālumā esošajā juterbogā ieguvuši atlaidu vēstules, arī viņš 
tika konfrontēts ar Pētera atlaidu. jūnijā tecels parādījās Magdeburgā und ok-
tobrī un novembrī – Berlīnē. tur viņš, iespējams, pirmoreiz dzirdēja par Lutera 
atlaidu prakses kritiku.

2. Lutera atlaidas vērtējums pirms atlaidu konflikta sākuma

kad vitenbergieši 1517. gada Lieldienās kā sadeguši skrēja uz cerbsti un 
Magdeburgas juterbogu, lai iegūtu atlaidu vēstules, un gribēja, lai Luters, pa-
matojoties uz tām, viņiem bez grēksūdzes un labošanās atlaistu grēkus, Luters 
vispirms mēģināja sprediķos lietas nostādīt pareizā gaismā. Par pašu atlaidu 
viņš vēl nebija īsti skaidrībā, taču viņam nebija šaubu par to, ka var darīt kaut 
ko labāku, nekā iegūt atlaidu vēstules, ka par tām ir kaut kas daudz labāks. 
iespējams, ka viņš jau bija sastapies ar baznīcas vadības kritiku atlaidu tirgo-
šanas dēļ. tas, ko viņš dzirdēja par tecela šarlatāniskajiem sprediķiem, darīja 
viņu domīgu. Luters vispirms iepazinās ar literatūru par atlaidām un apsprie-
dās ar juristiem677. tā pagāja 1517. gada vasara.

Pilnīgi negaidīta Luteram atlaidu problēma, bez šaubām, nebija. Pret grēku 
nožēlas sakramentu un tā praksi, ar ko atlaida bija saistīta, Luters bija ļoti jūtīgs. 
Par to, cik lielas grūtības viņam sagādāja grēku nožēlas jautājumi un cik smagi 
viņš bija cīnījies par to pareizu izpratni, Luters izsmeļoši stāsta savā štaupicam 
veltītajā vēstulē ar atlaidu rezolūcijām 1518. gada 30. maijā678. Luters, tāpat 
kā daudzi citi, bija mokoši cietis no daudzajiem nepanesamajiem grēksūdzes 
priekšrakstiem. Viņš daudzkārt liecināja par to, cik ļoti viņu bija nomocījusi 
pilnīgas grēksūdzes prasība. tāda grēku nožēlas izpratne, kā tā bija sastopama 
11. gadsimta pseidoaugustīna traktātā „Par īstu un nepareizu grēku nožēlu” un 
pārņemta no graciana baznīcas tiesību dekrēta un Pētera Lombardieša senten-



cēm, Luteram bija īstas mocības679. 1515. gada maijā un jūnijā Luters bija runā-
jis par šo problēmu ar štaupicu. štaupica norādījums, ka īstai grēku nožēlai ir 
jāsākas ar dieva un taisnības mīlestību, Luteram bija kā balss no debesīm, jo 
parasti tas tika pasniegts kā grēku nožēlas procesa rezultāts. štaupics izmainīja 
prioritātes. Viņa teoloģiskā un dvēseles kopēja palīdzība deva Luteram jaunu 
impulsu viņa teoloģiski ekseģētiskajā darbā. Luters atklāja, ka rakstu liecība 
saskan ar štaupica norādījumu. tā radās jauna, saprātīga grēku nožēlas kon-
cepcija. ja līdz šim viņam nebija rūgtāka vārda par grēku nožēlu, jo viņam bija 
grūti to saistīt ar dieva mīlestību, tad tagad nekas viņam neskanēja saldāk un 
patīkamāk par to. dieva prasība tagad vairāk netika ņemta no grāmatām, bet 
no cietēja un „vissaldākā” Pestītāja piemēra. Vēl vienu grēku nožēlas izprat-
nes ierosinājumu Luters dīvainā kārtā guva no roterdamas erasma piezīmes 
jaunajā derībā, kas viņam atklāja grieķu vārda „metanoia” (grēku nožēla) 
nozīmi. Pēc tās grēku nožēla ir vēlāka atziņa par padarīto ļaunumu, kad ir 
saņemts kaitējums un atzīti maldi. šo no erasma pārņemto definīciju Luters 
tūlīt apvienoja ar štaupica ieteikumu. šāda atziņa par padarīto ļaunumu nav 
iespējama bez jūtu un mīlestības izmaiņas. Pārbaudot Pāvila teoloģiju, Luters 
atrada precīzu sakaņu ar to. grēku nožēla ir ciešanas par padarīto grēku, pa-
matojoties uz mīlestību uz dievu. tāda bija Lutera grēku nožēlas izpratne, kad 
sākās atlaidu strīds. tas nekādā ziņā vēl nebija viņa galīgais atrisinājums, bet 
teorija, kas bija grūti apvienojama ar atlaidu praksi.

arī pati atlaidu problēma Luteram nekādā ziņā nebija sveša. Vitenbergas at-
laidu dēļ viņš jau sen bija sastapies ar to. jau ap 1514. gadu Luters savā pirmajā 
priekšlasījumā par „Psalmu grāmatu” žēlojās, ka atlaidas darot vieglu ceļu uz 
debesīm, bet minimālistiskās prasības, ka pietiekot tikai ar vienu nopūtu, darot 
žēlastību lētu680. Viņš pārmet pāvestam un priesteriem, ka tie izkaisa atlaidu 
žēlastību, kas ir savākta ar kristus un mocekļu asinīm, un to nevairo. grēku 
piedošana tiek iegūta uz kristus un mocekļu rēķina. Luters domā, ka baznīcas 
dārgumi ir ne tikai jāsaņem, bet tiem ir arī kaut kas jāpieliek no savas puses. 
ja grib saņemt mierinājumu, ir jāpiedalās arī ciešanās. kas paļaujas tikai uz 
baznīcas dārgumiem, reiz pievilsies. tie gan ir neizsmeļami, bet mums arī ir 
kaut kas jādara. Luters kritizē mūku ordeņu ižšķērdību, kas izkaisot savas brā-
lības un atlaidas starp lajiem, lai sagādātu sev iztikšanu681. 1516. gada vasarā 
priekšlasījumā par „Vēstuli romiešiem” Luters vēršas pret svēto slavināšanas 
sprediķiem un atlaidu apsolījumiem un atvieglojumiem, kas kalpo baznīcu 
celšanai un izdaiļošanai un ceremoniju vairošanai, bet nerunājot vairāk par 
to, ko katrs, pēc sava aicinājuma, esot parādā dievam. Pāvesta dāsnā atlaidu 
dalīšana baznīcu laicīgajai atbalstīšanai patiesībā esot nežēlīga, ja dvēselei par 
velti netiekot dāvināts kaut kas lielāks. Valdošo praksi Luters apzīmē kā korup-
tu un nosodāmu. Pavedināti pavedēji vedot dieva tautu prom no Viņa patiesās 



godināšanas. nedaudz vēlāk Luters žēlojas par atlaidu sludinātājiem682. 1516. 
gada 26. jūlija683 sprediķī viņš kritizē baznīcas iesvētīšanas svētkus un ar tiem 
saistītās atlaidas. Bīskapiem ir jāatceļ šīs abas lietas. Luters vēršas pret naudas 
vākšanu ar relikviju un atlaidu palīdzību, jo nauda netiekot izlietota atbilstoši 
mērķim baznīcu celšanai un nabagiem, bet karam. 1517. gada 4. janvārī viņš no-
soda, ka mācītājiem patīkot vairāk leģendu blēņas un atlaidas, nekā evaņģēlija 
sludināšana. Luteram izlaužas sāpju kliedziens par baznīcu un mācītājiem un 
viņš prasa sprediķa reformāciju (!)684.

daļa Lutera agrīnās atlaidu kritikas vērsās arī pret Vitenbergas Visu svēto 
baznīcā iegūstamajām atlaidām. Luters vēlāk685 stāsta, ka viņš pret tās atlaidām 
esot spreķojis pat Visu svēto baznīcā: esot daudz kas labāks, ko darīt, nekā 
iegūt atlaidu. frīdrihs gudrais, kas loloja savu kolekciju, protams, bija par to 
saniknots. diemžēl šis sprediķis nav saglabājies. atlaidu dēļ Luters varēja viegli 
nonākt konfliktā arī ar valdnieku. taču vislielāko Lutera sašutumu izraisīja ju-
bilejas atlaida. kā tad notika, var precīzāk uzzināt no dažiem viņa sprediķiem.

1517. gada 24. februāra sprediķis par Mt. 11: 28 ir vērsts pret jubilejas atlaidu, 
lai gan nav zināms, kas Luteru jau tik agri uz to pamudināja686. nākšana pie 
kristus ir liels krusts, no kā neviens tik ļoti nebaidās kā tie, kas ar saviem dar-
biem grib atbrīvoties no grēkiem. Viņi negrib izglābties no grēka, bet no soda. 
taču, tā kā, pēc Lutera pārliecības, cilvēks nevar atbrīvoties no saviem grēkiem, 
sods viņam nepaies secen. ja viņš patmīlīgi neienīstu tikai sodu, bet ienīstu 
grēku, tad pēc vainas atlaišanas sods būtu tikai kristus vieglā nasta. atlaidas 
māca bīties tikai no soda, nevis no grēka. tāpēc tās dod maz augļu un rada ne-
pareizu drošības sajūtu. Luters skaidri saskata ja nebūtu bailes no soda, neviens 
nepirktu atlaidas. tāpēc patiesībā tauta būtu jāmudina mīlestībā pieņemt sodu 
un apskaut krustu. Luters vēlas, kaut viņa radikālajam apgalvojumam nebūtu 
taisnība, ka atlaidas esot atļauja grēkot un goda laupīšana kristus krustam. 
tomēr viņš atvēl atlaidas vājajiem ticībā, lai nesadusmotu tos, kas caur krustu 
pūlas sasniegt lēnprātību un pazemību, atbilstošo izturēšanos dieva priekšā. jo 
tikai tādā veidā, nevis ar atlaidu palīdzību, pēc kristus vārdiem, var rast dvē-
seles mieru. Lēnprātība ir iegūstama, tikai panesot sodu un krustu, no kā atlai-
das atbaida un atbrīvo, tātad patiesībā atlaidas kavē nākt pie kristus. sprediķis 
beidzas ar izsaucienu: „ak, mūsu laika briesmas, ak, aizmigušie priesteri, ak, 
lielais ēģiptes aptumsums! cik droši mēs jūtamies mūsu ļaunumā!”

Visizsmeļošāk par atlaidu pirms atlaidu strīda sākuma Luters ir izteicies 
kādā baznīcas iesvētīšanas svētku sprediķī687. diemžēl to vairs nav iespējams 
precīzi datēt. Visticamāk, ka tas tika teikts drīz pēc iepriekšējā sprediķa 1517. 
gada martā gavēņa laikā688. Beigās šis sprediķis vēršas pret patmīlības un 
egoisma netikumu. Pašlaik tautu uz to pavedinot blēņu stāstītāji un veicinot 
drošības un ērtas miegainības sajūtu, lai gan mums taču ir nepārtraukti jācī-



nās un mēs nedrīkstam gulēt. tas ir jau gandrīz pabeigts pirmās atlaidu tēzes 
formulējums. tas vēršas pret atlaidu sludinātājiem. Lai gan Luters šo tēmu bija 
aplūkojis jau 24. februāra sprediķī, viņš skar to no jauna. gandrīz pie pašiem 
pilsētas vārtiem, Vitenbergas tuvumā, jau notika atlaidu tirgošana, un daudzi 
lūdza viņū par to runāt. Luters negrib būt vainīgs pie savu klausītāju nepareizās 
atlaidu izpratnes un grib viņus apskaidrot. Luters vēlāk stāsta, ka ir vairāk-
kārt sprediķojis par atlaidu, kā to vēlējušies viņa klausītāji. Luters apzinājās, 
ka pieskaras āķīgai tēmai. tāpēc viņš vispirms konstatē, ka pāvesta nodoms 
par atlaidām, pamatojieties uz tekstu, esot pareizs un patiess. zināmā mērā to 
pašu varot teikt par atlaidu sludinātāju izteikumiem, lai gan dažas lietas tomēr 
netiekot pareizi pateiktas vai saprastas. tad Luters izklāsta savu grēku nožēlas 
izpratni, neiedalot to, kā parasti, nožēlā, atzīšanā un gandarīšanā, bet pārņe-
mot augustīna kategorijas par grēku nožēlošanas zīmēm un lietu. Vienīgā 
patiesā lieta ir iekšīgā sirds grēku nožēla. Tā domā kristu ar Viņa aicinājumu 
uz grēku nožēlu. Bieži tā ir tikai izlikšanās. iekšīgās grēku nožēlas zīme ir ārīgā 
grēku nožēla, kas pastāv grēku apliecināšanā un gandarīšanā. grēku atzīšana 
var būt atklāta vai privāta, jo neesot skaidrs, vai svētie raksti pazīstot privāto 
grēksūdzi. to Luters grib atstāt baznīcas juristu ziņā, vai parastā grēksūdze 
ir atzīstama par dievišķu likumu un ir pamatojama ar atklāsmi. gandarīšana 
par grēkiem, pēc jaunās derības, ilgst visu mūžu, ir atklāta un visiem noteikta. 
Luters secinājums: atlaidu priekšnosacījums ir patiesa grēku nožēla; tās der ti-
kai privātajā grēksūdzē uzliktajiem gandarīšanas darbiem. taču ir jāuzmanās, 
lai tās negatīvi neietekmētu iekšīgo grēksūdzi. iekšīgā grēksūdze ir patiesa sa-
triektība, patiesa grēksūdze un patiesa gandarīšana garā, kad grēku nožēlotājs 
pats sev nepatīk, vēršas pie dieva, atzīst savu vainu un sirdī atzīst dievu. Viņš 
pats sevi iekšīgi nosoda ar savu nepatiku pret sevi, tā gandarīdams dievam. 
Patiess grēku nožēlotājs grib, lai visi redz viņa grēku un ienīst to. Viņš meklē 
nevis atlaidas un soda atlaišanu, bet tā izpildīšanu. tā ir dubulta nožēla vai 
iekšīgā grēku nožēla. Pie nepareizās grēksūdzes grēku nožēlotājs drīz vien krīt 
atpakaļ un vairāk baidās no soda, nekā no dieva nepatikas par grēkiem. šeit 
pastāv slepena, perversa doma, ka dievam patīk grēks. Būtībā tiek nīsta dieva 
taisnība un mīlēta netaisnība. Patiesa grēku nožēla mīl taisnību un sodu, tā 
nīst grēku un piekrīt, ka ievainotā taisnība tiek atriebta. tāpēc tā lūdz nevis 
atlaidas, bet krustu. šeit vēlreiz izpaužas Lutera tā laika dievbijības tumšais 
smagums. Viņš gribēja ar to parādīt, cik bīstami ir atlaidu sprediķi. Luters sa-
skatīja šeit ļaunu melību garu, kas darbojas baznīcā. Viņš noraidīja domu, ka 
tā esot apgaismoto grēksūdze. tā esot muitnieku un grēcinieku grēksūdze, ar 
kuru viņi gāja pie kristus.

1517. gadā, laikā, kad Vitenbergas tuvumā tecels tirgoja atlaidas, Luters 
savos tēvreizes sprediķos, kas diemžēl nav autentiski saglabājušies, trijās līdz 



šim neievērotās vietās runā par atlaidu689. Viņš kritizē labo darbu un atlaidas 
izcelšanu, kuru iegūst par labajiem darbiem. Labāk ir piedot savam tuvākajam 
nekā iegādāties desmittūkstoš atlaidu vēstuļu. Visapbrīnojamākā ir piezīme 
sprediķu cikla noslēgumā, tieši pirms 1517. gada Lieldienām, kad tecels bija 
juterbogā: „Mēs tagad ņemam daudz atlaidu vēstuļu, lai būtu droši. Bet es tev 
saku, ka tas ir bīstami, ja par to netiek slavināts un godāts dieva vārds.” šajā ga-
dījumā būtu labāk desmit reiz kristus dēļ tikt nolādētam. kas apliecina kristu, 
ir ar mieru paciest visu, lai tikai dieva vārds tiktu godināts. šeit galvenais mo-
tīvs Lutera atlaidu kritikā ir rūpes par dieva godu.

dīvainā kārtā no 1517. gada aprīļa vidus līdz oktobrim Luters par atlaidām 
vairāk neko neizsakās. arī vēstules par to klusē, taču viņa diskusija ar sholastis-
ko teoloģiju turpinās. iespējams, ka viņš bija pārāk aizņemts ar sholastiku. šajā 
laikā viņš, domājams, turpināja iepazīties ar atlaidām un runāja ar juristiem690. 
droši vien, ka viņš turpināja saņemt jautājumus arī no draudzes un dzirdēja 
zobgalības par atlaidu pārdošanu. tomēr neviena tieša norāde par to, ka viņš 
šai laikā būtu nodarbojies ar atlaidu problēmu, nav saglabājusies. nav izslēgts, 
ka tikšanās ar štaupicu 1517. gada 6. augustā, Luteram deva jaunu ierosinājumu 
atlaidu lietā, par ko viņš reiz vēlāk ieminas. arī štaupics 1517. gada sākumā 
kritizēja grēku nožēlas sodu atlaišanu ar atlaidām691.

Lutera atlaidu studiju auglis neilgi pirms paša atlaidu strīda ir viņa „traktāts 
par atlaidām”, kurā viņa spriedumi ir vēl ļoti piesardzīgi692. Luters tagad ir ie-
pazinis arī atlaidu bullu un instrukciju. atlaidas viņš vēl uzskata par dāvanu, 
kas iegūstama no kristus un svēto nopelniem. tāpēc tās ir jāpieņem ar lielu 
godbijību. taču viņš nenoklusē to, ka atlaidas ir kļuvušas par īstu peļņas avotu. 
atlaidu aģenti aicina tautu tikai maksāt un nepaskaidro, kas ir atlaidas un kam 
tās kalpo. tā rodas pārpratums, ka, nopērkot atlaidu, var uzreiz kļūt svēts. taču 
ar atlaidu nav iegūstama taisnojošā žēlastība, bet tikai grēku nožēlas sodu un 
gandarīšanas darbu atlaišana. tauta turpretī gaida no tām pilnīgu grēku atlai-
šanu un debesu valstību un grēko, atstājot novārtā patiesu grēku nožēlu. ārīgā 
piedošana atlaiž laicīgos sodus šeit vai šķīstītavā. taču ar to netiek novērsts 
ne dabiskais, grēcīgais iedzimtais ļaunums, ne arī vairota mīlestība vai iekšīgā 
tikumība, kas ir priekšnosacījums, lai ieietu dieva valstībā. Pāvests var atraisīt 
šķīstītavas sodus tikai ar saviem aizlūgumiem, lai gan nav zināms, kā dievs tos 
pieņem. turpretī no viņa paša uzliktajiem sodiem pāvests patiešām var atbrī-
vot. tāpēc ir nepareizi sprediķot, ka atlaida atbrīvo dvēseli. šādu pāvesta rīcību, 
kas notiek nevis par velti, bet pret samaksu, Luters apzīmē par briesmīgu. no 
ārīgās piedošanas tiek atķirta iekšīgā, kas izpaužas žēlastības ieliešanā. ar to 
cilvēks tiek iekšīgi apskaidrots, viņa griba iejūsmināta un iekāre iznīcināta. tas 
tiek pabeigts tikai dzīves beigās. šī piedošana pie absolvētajiem ir reta. tā kā 
neviens nevar zināt, vai viņš ir cienīgi un pilnīgi izsūdzējis grēkus, ir pārdroši 



apgalvot, ka dvēsele uzreiz pēc atlaidu iegūšanas nonāk debesīs vai šķīstītavā. 
Par atbrīvošanu no šķīstītavas Luters nav īsti drošs. nav zināms, vai dievs ar 
atlaidām atlaiž nepilnīgu grēku nožēlu vai dieva mīlestību. Būtībā atlaidas der 
tikai patiesiem grēku nožēlotājiem. taču tieši viņiem atlaidai patiesībā nav no-
zīmes. Pilnīga grēku nožēla jau pati par sevi atceļ visus sodus. tātad atlaidas 
nav nepieciešamas, jo pilnīgais grēku nožēlotājs tūlīt nonāk debesīs. Līdz ar to 
Luters nezina, kam atlaidas īsti noder. Viņa problēma rodas no tā, ka atlaidas 
taču ir tikai sods par pārkāpumiem, kamēr patiesībā taču ir jāuzvar noslieci 
uz grēku, iedzimtais grēks. Luters vēl pagaidām uzskata, ka pāvesta rīcībā ir 
visi kristus un baznīcas nopelni. atlaidās viņš tos lieto kā gandarīšanas dar-
bus. Līdz ar to baznīca dara grēku nožēlotājiem nepieciešamo. Bez šaubām, tas 
nenonāvē grēku. tāpēc atlaidas ieguvējs viegli krīt atpakaļ. Līdz ar to atlaida 
dzīvajiem ir problemātiska. Luters nav pārliecināts par to, vai pāvests ar saviem 
aizlūgumiem mirušajiem var sniegt iekšīgo, svētdarošo žēlastību, kuru nevar 
nopelnāma. to nevar droši apgalvot par kādu noteiktu dvēseli. Principā tomēr 
Luters ir pārliecināts, ka pāvesta aizlūgumi tiek sadzirdēti, un tāpēc beigās viņš 
tomēr apstiprina, ka atlaidu dalīšana ir noderīga, neraugoties uz skopumu un 
naudas kāri, kas draud ar tām. Varbūt dievs ar savu pāriplūstošo žēlastību tādā 
veidā grib palīdzēt mirušajiem. Laikā, kad kristieši ir kļuvuši daudz kūtrāki 
nekā agrāk un tāpēc vairāk nonāk ellē, atlaidai, šķiet, ir nozīme priekš miru-
šajiem. taču ir rūpīgi jāievēro, lai atlaidas nekļūtu par drošības un kūtruma 
iemeslu un nekaitētu iekšīgai žēlastībai. ir jācenšas, lai tiktu pārvarēta cilvēka 
grēcīgā daba, lai cilvēki tiektos pie dieva no mīlestības uz Viņu un no riebuma 
pret sevi un nepārtraukti meklētu Viņa dziedinošo žēlastību.

Luters tātad, nopietni meklēdams, bija nonācis pie daļēja atlaidu apstiprinā-
juma. Viņam ir grūti pārmest, ka tas vairs neatbilda grēku nožēlas sakramenta 
būtībai693. tas, ka traktātam drīz vien sekos daudz kritiskākas Lutera 95 tēzes, 
vēl nebija manāms, kaut gan Luters jau zināja atlaidu bullu un instrukciju. 
kas viņu mudināja iet tālāk par traktātā izteikto viedokli, detaļās vairs nav 
noskaidrojams. tās bija viņa teoloģijas un dievbijības konsekvences. traktāts 
vēlreiz apliecināja, ka Luters bija uzticams savas baznīcas dēls. tāpēc nākošais 
solis viņam nebija viegls.

3. Atlaidu strīda sākums: vēstules bīskapiem un 95 tēzes

31. oktobrī Luters pēc ilgas vilcināšanās, baiļošanās un lūgšanām, vērsās 
pie Maincas bīskapa albrehta, jo viņa vārdā tika izplatīta Pētera atlaida694. 
Vēstules tonis, atbilstoši ubagotāju mūkam un Lutera iekšīgai pārliecībai, bija 
ļoti pazemīgs. tā nebija aprēķina taktika, kaut gan Luters apbrīnojamā veidā 
prata pieskaņoties savam vēstules partnerim. Viņš, raugs un cilvēku puteklis, 



uzdrošinoties rakstiski griezties pie bīskapiskās augstības. to viņam liekot da-
rīt viņa lojalitāte pret kūrfirstu. Luters iesāka ļoti veikli. Viņš nekritizēja viņam 
nezināmos atlaidu sprediķus, bet raizējās par nepareizo izpratni, kuru viņi 
radīja tautā. kā vēlāk, tā arī šeit Luters argumentē ar tautas balsi. tauta ticot, 
ka nopērkot atlaidu, pestīšana esot nodrošināta. Valdot uzskats, ka tikko nauda 
iekrītot kastē, dvēsele uzreiz nonākot debesīs. atlaidas žēlastība esot tik liela, 
ka ar to varot atbrīvoties no jebkura grēka, kaut vai tā būtu vardarbība pret 
dievmāti. tauta ticot, ka atlaida atbrīvojot ne tikai no sodiem, bet arī no vai-
nas. Luteram izlaužas kliedziens: „ak, labais dievs, labais tēvs, tā dvēseles tiek 
audzinātas un nodotas nāvei.” atbildību par to būšot jānes albrehtam. tāpēc 
Luters nevarot par to klusēt. tā tiekot radīta viltus drošības sajūta, kamēr taču 
neviens cilvēks nevarot kļūt drošs ar kādu bīskapu darbu, pat ne ar ielieto žē-
lastību, bet viņam vienmēr esot jādzīvo bailēs un drebēšanā. Pat taisnie tiekot 
tikko izglābti. Luters vēl nepazīst pestīšanas drošību. Viņam ir nesaprotami, 
ka atlaižu sludinātāji ar savām nepareizajām blēņām un apsolījumiem ļaudis 
darot drošus, jo atlaidas taču gandrīz neko nepalīdzot pie pestīšanas vai dvēles 
svētuma, bet tikai noņemot ārīgos baznīcas uzliktos sodus par grēkiem. turklāt 
mīlestības un dievbijības darbi esot neizsakāmi labāki nekā atlaidas. tomēr tos 
viņi nesludinot ar šādu dedzību un svinīgumu, bet klusējot atlaidu labā, lai 
gan bīskapu galvenais amats taču esot mācīt ļaudīm evaņģēliju un mīlestību. 
kristus nekad neesot licis sludināt atlaidas, bet evaņģēliju. Bīskapam tas esot 
ļoti bīstami, ja viņš ļaujot skandināt atlaidas, noklusējot evaņģēliju.

otrs vēstules rakstīšanas iemesls bija bīskapa albrehta atlaidu komisāriem 
izdotā instrukcija. Luters veikli pieņem, ka tas esot noticis bez albrehta ziņas 
un piekrišanas. Luters kritizē, ka atlaidu žēlastība tiekot apzīmēta kā ļoti dārga 
dāvana, kas samierinot cilvēku ar dievu un iznīcinot visus šķīstītavas sodus. 
to, ka atlaidu vēstuļu un atlaidu pirkšanas priekšnosacījums neesot grēku no-
žēlošana, Luters uzreiz novērtē kā nepareizu un tālāk neiztirzā. Viņš nezinot 
citu padomu, kā tikai lūgt arhibīskapu kristus dēļ atcelt atlaidu instrukciju un 
likt atlaidu sprediķotājiem sludināt citādi. 1518. gadā Luters vēl asāk kritizē 
atlaidu instrukciju un nosauc to par absurdu, nepareizu tēžu grāmatu un par 
negodu tās autoriem695. Luters baidās, ka, ja viņš tūlīt neiejaukšoties, uzradīšo-
ties kāds, kas arhibīskapam par kaunu atspēkošot šo instrukciju un sprediķus. 
šeit Luters argumentē ļoti rūpīgi. taču tālāk Lutera vēstulē ir jūtami arī zināmi 
draudi. Luters pats vēlāk šo vēstuli apzīmēja kā ultimātu696. sākotnēji Luters, 
bez šaubām, negribēja, ka viņa tēzes uztvertu kā draudus, bet tikai izteica savas 
bažas par kritisko reakciju uz atlaidām, ar ko bija sastapies. Vēstule noslēdzas 
ar lūgumu, lai bīskaps karaliski, bīskapiski un maigi atzītu Lutera uzticīgo pie-
nākumu pildīšanu un pieņemtu, ko viņš kā bīskapa ganāmpulka loceklis no 
uzticīgas un pazemīgas sirds esot izteicis. Luters ar apdomu paraksta vēstuli 



kā teoloģijas doktors. tikai pielikumā Luters atzīmē, ka bīskaps pēc klātpie-
liktajām tēzēm (tās bija slavenās atlaidu tēzes) varot redzēt, cik apšaubāmi esot 
atlaidu sludinātāju izplatītie uzskati (nevis mācība) par atlaidu. traktāts par 
atlaidu netiek pieminēts, tas tika nogādāts Maincā vēlāk. Vēstule koncentrējas 
uz arhibīskapa atbildību par atlaidu. Viņam ir jāatceļ nepareizie atlaidu spredi-
ķi un maldu instrukcija. Luters izvairās no principialitātes, ja par to neuzskata 
norādi uz arhibīskapa atbildību dieva priekšā. Viņš nesaka arī nevienu vārdu 
pret pāvestu vai sholastiskajiem atlaidu mācības pārstāvjiem. tas šeit netika 
apspriests.

tajā pašā dienā Luters uzrakstīja vēl vienu vēstuli (nav saglabājusies) savas 
diecēzes bīskapam hieronīmam šulcem fon Brandenburgam, kurā acīmredzot 
bija runa par tecela parādīšanos viņa diecēzē697. iespējams, ka viņš tai laikā 
rakstīja arī citiem bīskapiem698. tie varētu būt Merseburgas bīskaps, kurš pa-
tiešām nedaudz vēlāk zināja tēzes, kā arī kaimiņu bīskapi no ceicas (zeitz), 
Lebusas (Lebus) un Meisenes. sākumā uz Lutera vēstulēm nebija nekādas reak-
cijas. tas ilga neparasti ilgi, kamēr albrehtam uz halli sūtītā vēstule sasniedza 
savu adresātu. 17. novembrī to atvēra albrehta padomnieki kalbē pie zāles 
un nosūtīja tālāk uz ašafenburgu, kur uzturējās arhibīskaps. Viņš tur ieradās 
novembrī.

taču dokuments, kas saistās ar atlaidu strīdu, ir nevis vēstule arhibīskapam 
albrehtam, bet 95 tēžu apkopojums699 „Par atlaidu spēku”, kā tas tika nosaukts 
vienā no tā pirmajiem izdevumiem. slavena ir pirmā tēze: „Mūsu kungs un 
Pestītājs gribēja, sacīdams „nožēlojiet grēkus”, lai visa ticīgo dzīve būtu grēku 
nožēlošana.” Luters apzināti atgriežas pie jaunās derības grēku nožēlošanas 
izpratnes. no šejienes ir skaidri redzams, kas ir grēku nožēlošana: tā nosaka 
kristieša eksistenci visa mūža garumā un tā nepastāv sakramentālajā grēk-
sūdzē un gandarīšanā. tas tiek ieskicēts nākamajās tēzēs. domāta ir iekšīgā 
grēksūdze, kas uz ārpusi izpaužas kā miesas nonāvēšana. sods par grēku ilgst 
tik ilgi, kā grēcinieka naids pret sevi pašu, proti, līdz dzīves beigām. tas ir da-
žos vilcienos Lutera priekšstats par grēku nožēlošanu, no kura izriet daudzi 
jautājumi par valdošo baznīcas grēku nožēlošanas praksi un visu tās sistēmu, 
kas savā secībā, galvenokārt sākumā, nemaz nav skaidri disponēti, bet tālāk 
veido lielas savstarpēji saistītas grupas. Vispirms ir runa par pāvesta soda 
varu (5. – 7. tēze). Viņš atlaiž tikai paša vai baznīcas likumu noteiktos sodus. 
Vainas atlaišanu pāvests var deklarēt tikai dieva vārdā. tiek arī skaidri pa-
teikts, ka dievs piedod grēku tikai tam, kas pazemīgi pakļaujas priesterim kā 
Viņa vietniekam. tiktāl tas atbilst arī sakramentālai grēksūdzei. – Baznīcas 
uzliktie sodi der tikai dzīviem, nevis mirušajiem (8. – 13. tēze). Mirstošajiem 
nevar uzlikt nekādus sodus šķīstītavā. Lutera pretiniekus īpaši aizskāra tas, ka 
viņš apgalvoja, ka viltus mācības nezāles esot izsējis ļaunais ienaidnieks, kamēr 



bīskapi esot gulējuši. Baznīcai nav nekādas tiesas varas pār mirušajiem. Līdz ar 
to tika aizskarts izplatītais priekšstats par šķīstītavu. tāpēc Luters pats mēģina 
 (14.–16. tēze) interpretēt priekšstatu par šķīstītavu, demitoloģizējot un eksisten-
cializējot: Mirstošajos rada bailes viņu nepietiekamība. šis izmisums un bailes 
ir šķīstītava. elle un šķīstītava atšķiras no debesīm kā izmisums no drošības. 
– Par dvēseļu stāvokli šķīstītavā, vai tās var iegūt nopelnus un vairot mīlestību, 
vai tās var būt drošas par savu pestīšanu, no prāta un rakstiem nekas nav droši 
zināms (17.–24. tēze). tāpēc Luters domā, ka pāvests ar pilnīgu soda atlaišanu 
saprot tikai viņa paša uzliktos sodus. tas nozīmē, ka atlaidu sludinātāji apgalvo 
nepareizi, ka ar pāvesta atlaidu cilvēks tiek atbrīvots no jebkura soda un glābts. 
ja vispār ir iespējama sodu atlaišana mūžībā, tad to var saņemt tikai nedaudzi, 
proti, vispilnīgākie. tas nozīmē, ka lielākā daļa cilvēku ar atlaidu sludinātāju 
daudzsološajiem apsolījumiem tiek maldināta. Varētu teikt, ka viņi rīkojas ar 
to, par ko viņiem nav nekādu pilnvaru. – šeit izriet vēl citi jūtīgi reducējumi. 
Pāvestam ir tāda pati vara pār šķīstītavu kā bīskapiem un priesteriem (25. tēze): 
viņš palīdz dvēselēm šķīstītavā nevis ar savu atslēgu varu, bet ar aizlūgumiem. 
šeit neapšaubāmi tiek apstrīdēta pāvesta atlaidu vara. Līdzīga ir arī nākošā tēze: 
tikko nauda ieskanas ziedojumu kastē, dvēsele izlec no šķīstītavas. tas vairo 
tikai naudas kāri un alkatību (27. – 29. tēze). dievs ir brīvs arī attiecībā pret baz-
nīcas aizlūgumiem. turklāt nevar zināt, vai visas dvēseles grib tikt atbrīvotas 
šķīstītavā. – Vēl viens arguments pret atlaidu propagandu ir apšaubāmā grēku 
nožēlas drošība (30. – 34. tēze). neviens nav drošs par savas nožēlas patiesību 
un vēl mazāk par savu grēku pilnīgu atlaišanu. Patiesa grēku atlaišana ir tikpat 
reta kā kā patiesa grēku nožēla. tāpēc visi tie, kas tic, ka ar atlaidu vēstulēm ir 
nodrošinājuši savu pestīšanu, tiek nolādēti kopā ar viņu skolotājiem. no tiem 
ir jāsargājas, kas atlaidu žēlastību sauc par dārgu dieva dāvanu, ar kuru cilvēks 
tiek samierināts ar dievu. atlaidas attiecas tikai uz tiem sodiem, kas tiek uzlik-
ti grēksūdzē. tas ir vērsts tieši pret atlaidu instrukcijas apgalvojumiem. Luters 
nepārtraukti savos argumentos pārmet atlaidu propagandai etiķetes viltojumu. 
– Bez grēku nožēlas nav nekādas atlaidas (35. tēze). tie, kas saka, ka atlaidu 
vēstuļu pirkšanai un dvēseļu atbrīvošanai no šķīstītavas grēku nožēla nav vaja-
dzīga, sprediķo nekristīgi. šeit Luters izmaina taktiku: patiesi satriektais iegūst 
pilnīgu vainas un soda atlaišanu arī bez atlaidu vēstulēm. katrs kristietis arī 
bez atlaidu vēstulēm ir visu kristus un baznīcas mantu līdzīpašnieks (37. tēze). 
Luteram neko neiebilst, ja pāvests piedod grēkus un piešķir kristus mantas, jo 
tas ir to pasniegšanas veids. – 39. tēzē atklāj iekšējo pretrunu starp nopietnu 
grēku nožēlu un atlaidu. Pat vismācītākajiem teologiem ir grūti apvienot sodu 
atlaišanas devīgumu ar patiesu grēku nožēlu. atlaida sagrauj grēku nožēlas 
morāli. Patiesa grēku nožēla meklē sodu un mīl to. atlaidu devīgums turpretī 



atvieglo sodu un liek to pat ienīst. tas ir vērsts pret lētu, patmīlīgu grēku nožē-
lu, kas neuzlabo cilvēku.

tad Luters skaidro atlaidas un mīlestības darbu attiecības (41. – 46. tēze). 
atlaidas ir jāsludina uzmanīgi, lai tauta nedomātu, ka tām tiek dota priekš-
roka salīdzinājumā ar mīlestības darbiem. tālāk seko retoriskas prasības: 
kristiešiem ir jāmāca, ka pāvests nedomā, ka atlaidu pirkšana ir kaut kādā 
veidā ir salīdzināma ar žēlsirdības darbiem; labāk ir dot nabagam nekā pirkt 
atlaidu; ar mīlestības darbu mīlestība aug un cilvēks kļūst labāks (vēl pēc 
Lutera tā laika uzskatiem!), bet ar atlaidu viņš nekļūst labāks, bet brīvāks no 
soda. kristiešiem ir jāmāca, ka tas, kas nopērk atlaidu tā vietā, lai palīdzētu 
nabagam, iemanto nevis pāvesta atlaidu, bet dieva sodu; ja nedzīvo pārpilnībā, 
labāk saglabāt nepieciešamo savai saimniecībai, nevis izšķērdēt atlaidai; atlaida 
ir brīva, nevis obligāta. – nākošajās pamācībās Luters runā, it kā būtu pāvesta 
pārstāvis (47. – 52. tēze): Pāvests vēlas vairāk dievbijīgu lūgšanu nekā naudu. 
Pāvesta atlaidas ir derīgas, ja nepaļaujas uz tām, taču tās ir ļoti bīstamas, ja 
pazaudē bailes no dieva. Pamazām tēzes kļūst arvien asākas. ja pāvests zinātu 
par atlaidu sludinātāju izdarībām, viņš labāk gribētu, lai Pētera baznīca pārvēr-
šas pelnos nevis ļautu, ka tā tiek būvēta no viņa avju ādas, miesas un kauliem. 
tas var sabojāt visu Vatikāna celtnes skaistuma baudīšanu. Luters domā, ka 
pāvests būtu gatavs vajadzības gadījumā pat pārdot baznīcu un atdot naudu 
tiem, no kuriem atlaidu sludinātāji to ir izvilinājuši. tā ir tukša paļāvība, ka 
atlaidu vēstules nodrošina pestīšanu, kaut arī atlaidu komisārs vai pats pāvests 
to apgalvotu. – īpaši Luters bija sašutis par sprediķa nonicināšanu atlaidas dēļ 
(53. – 55. tēze). kristus un pāvesta ienaidnieki ir tie, kas (atbilstoši instrukcijai) 
atlaidu sprediķa dēļ liek dieva vārdam klusēt. Luters no jauna runā pāvesta 
vārdā, kura domas esot: ja atlaida tiek svinēta ar vienu zvanu, vienu procesiju 
un ceremoniju, tad evaņģēlijs esot jāsvin ar tūkstoš zvaniem.

tālāk Luters sāk apšaubīt atlaidu teorijas pamatus, mācību par baznīcas dār-
gumu krātuvi, no kuras tiek dalītas atlaidas (56. – 66. tēze). kristieši nezinot, 
par ko šeit ir runa. Luters sadusmots paskaidro, ka tā nevar būt laicīga dārgumu 
krātuve, bet garīga, kura dala, nevis ievāc. Par kristus un svēto nopelniem arī 
nevar būt runa, jo tie bez pāvesta iekšīgi dod žēlastību iekšīgam cilvēkam un 
nāvi un elli – ārīgam cilvēkam. Luteram krusts un nonāvēšana piederas pie 
kristīgās eksistences. te Luters iziet ārpus atlaidu traktāta robežām. citu risi-
nājumu piedāvājot svētais Laurencijs, kuram baznīcas dārgums esot nabagie. 
taču Luters plašāk šo argumentu neizskaidro. Viņš nopietni pārdomā, vai par 
dārgumu krātuvi nevarētu apzīmēt pāvesta no kristus saņemto atslēgu varu, tā 
kā ar to pietiek grēku nožēlas sodu un pāvestam atstāto grēksūdzes gadījumu 
atlaišanai. Līdz ar to atlaidas nozīme tiek jūtami sašaurināta. īstais atrisinā-
jums ir jāmeklē citur: Baznīcas patiesais dārgums ir evaņģēlijs par dieva go-



dību un žēlastību. taču arī šis dārgums ir bīstams atlaidu teorijai. šis dārgums 
nav tīkams, jo tas pirmo dara par pēdējo. tas ir patīkamās atlaidu dārgumu 
krātuves tiešs pretstats, kurš pēdējo dara par pirmo. Luters lieto tēlainus apzī-
mējumus un vārdu spēli. evaņģēlija dārgumi ir tīkli, ar kuriem reiz tika zvejoti 
bagāti cilvēki; atlaidu dārgumi ir tīkli, ar kuriem tagad tiek zvejotas bagātības 
no cilvēkiem. atlaidu nevar pamatot ar baznīcas bagātību krātuvi.

tad Luters, tāpat kā savā vēstulē arhibīskapam, pievēršas atlaidu sprediķu 
trūkumiem (67. – 80. tēze). atlaidas, kuras to sludinātāji uzdod par vislielāko 
žēlastību, patiešām ir tādas, ja tās vairo ieguvumu. taču, salīdzinot ar dieva žē-
lastību un krusta godināšanu, tās patiesībā ir pavisam nelielas. Luters turpina 
izteikties šādā stilā, ar savām dubulttēzēm nesaudzīgi atklājot prerunas. tiekot 
turēti bīskapi, lai ar visu cieņu pielaistu atlaidu sludinātājus. taču viņi vēl vai-
rāk tiek turēti, lai uzmanītu, vai tie pāvesta uzdevuma vietā nesludinātu paši 
savus murgojumus. kas runā pret apustulisko atlaidu patiesību, ir nosodīts un 
nolādēts; kas izsaka bažas par atlaidu sludinātāju alkatīgajiem un patvaļīgajiem 
vārdiem, ir svētīts. kā pāvests pamatoti soda tos, kas viltīgi kaut ko izdomā pret 
atlaidām, tā vēl vairāk viņš ekskomunicē tos, kas, aizbildinoties ar atlaidām, 
viltīgi cīnās pret svēto mīlestību un patiesību. Luters apzīmē tādas domas par 
vājprātu, ka ar atlaidas palīdzību var atlaist grēkus pat tam, kas būtu izvarojis 
dievmāti. tas viņu tūdaļ provocē uz vēl asāku prettēzi: pāvesta atlaidas nevarot 
atcelt pat vismazāko piedodamo grēku. to, ka arī Pēteris kā pāvests nevarētu 
dot lielāku žēlastību kā atlaidas, Luters uzskata par apustuļa un pāvesta zaimo-
jumu. nē, Pēterim un katram pāvestam ir daudz kas lielāks, proti, evaņģēlijs un 
gara dāvanas. ja ar pāvesta ģerboni greznotais atlaidu krusts tiek pielīdzināts 
kristus krustam, tad tas ir zaimojums. Bīskapiem, mācītājiem un teologiem, 
kas pieļauj šādus sprediķus, būs par to jāatbild dieva priekšā. ir jūtams, ka vi-
sus šos argumentus ir teicis teologs, kurš gribēja būt uzticīgs savas baznīcas dēls 
un vienlaicīgi radikāli apšaubīja visu tā laika pastāvošo dievbijības sistēmu.

Beigās Luters veikli kā tēzes noformulēja arī kritiskās reakcijas pret atlaidu 
tirdzniecību, tā ka viņam nevarēja pārmest, ka viņš sevi ar to visu identificēja 
(81. – 91. tēze). Pat mācītiem vīriem ir grūti pasargāt pāvesta godu no laju dzē-
līgās ķengāšanas. Luters vēlāk saka, ka ir sastādījis savas tēzes, lai novērstu šo 
kritiku700. daļēji tie paši iebildumi parādās atlaidu literatūrā jau pirms viņa. 
delikāts bija jautājums: kāpēc pāvests neiztukšo šķīstītavu mīlestībā pret dvē-
selēm un to posta dēļ, ja viņš tās atbrīvo pret Pēterbaznīcas celtniecības netīro 
naudu? kāda jēga ir mirušo mesām, un kāpēc netiek atdota par tām ieņemtā 
manta, ja ar atlaidu no šķīstītavas atbrīvotajiem tas vairs nav vajadzīgs? kas 
tā ir par jaunu dievbijību, ja bezdievīga dvēsele var izpirkt dievbijīgu un tas 
nav iespējams tikai no mīlestības? kāpēc pāvests, kas ir bagātāks par visiem 
bagātniekiem, nebūvē Pētera baznīcu par savu naudu, bet ņem to no nabagiem 



ticīgiem? ko pāvests atlaiž tiem, kuriem pilnīga grēku nožēla dod tiesības uz 
pilnu atlaidu un dalību pie visām baznīcas mantām? kāpēc pāvests atceļ ag-
rākās līdzvērtīgās atlaidas? Vai ne naudas kāres dēļ? ja šādus laju iebildumus 
apspiež ar varu un tos nerisina, tad baznīca un pāvests kļūst ienaidniekiem 
par apsmieklu un kristieši – nelaimīgi. ja turpretī atlaidas tiktu sludinātas pēc 
Lutera izteiktajām domām un pāvesta nozīmē, tad iebildumi kļūtu lieki. Luters 
šeit izsaka spēcīgus, tautā izplatītos finansiālos iebildumus pret atlaidu. no tā 
ir mēģināts secināt, ka atlaidu diskusija patiesībā esot bijusi slēpts ekonomisks 
strīds, kura mērķis esot bijusi lēta pilsoniska baznīca. tas nemaz nav jāapstrīd, 
ka atlaida kalpoja baznīcas finansiālajām interesēm, ko sabiedrība uzreiz pama-
nīja. taču tas nebija atlaidu strīda un Lutera 95 tēžu kodols. Luteram svarīgākas 
par naudu bija citas būtiskākas lietas. to pietiekami skaidri rāda beidzamās 
četras tēzes: „nost ar viltus praviešiem, kas tautai sludina kristus mieru, kur 
nav nekāda miera. Pareizi rīkojas tie, kas saka: krusts, krusts un nav nekāda 
krusta.” tā kristiešus ir jāsauc sekot kristum. šis ceļ ved caur sodiem, nāvi un 
elli, bet tā mērķis ir debesis, nevis paļaušanās uz viltus mieru.

tēzes ar to daudzajiem argumentiem un virzieniem nav vienkārši pareizi 
novērtēt un iedalīt. tas ir dokuments, kas veidojis pasaules vēsturi. tas ap-
grūtina spriedumu. tās vēl nav rakstītas vēlākajā evaņģēliski reformatoriskajā 
garā, kaut arī tās runā pretī tā laika baznīcas praksei un tās problemātiskajiem 
pamatojumiem. tam visam pamatā vēl ir pazemības teoloģija un dievbijība. 
Mīlēt grēku nožēlošanu, kā to prasīja jēzus; par to bija runa. Luters pats ap-
zinājās, ka ne visiem izteikumiem ir skaidra koncepcija. tās bija disputācijas, 
nevis stingri dogmātiskas tēzes. dažas lietas tajās vēl bija neskaidras701. taču, 
neapšaubāmi, tās uzdeva kritiskus jautājumus, un uz beigām to agresivitāte 
arvien tikai pieauga. tai pašā laikā Luters pieņēma, ka pāvests atbalsta viņa 
uzskatus. tēzes nekādā ziņā nebija sacelšanās programma pret baznīcu un tās 
vadību. Vēl 1541. gadā Luters uzsvēra702, ka viņš sākumā neesot gribējis vērsties 
pret atlaidu, bet tikai pret tās ļaunprātīgu lietošanu. Viņš negribēja vērsties arī 
pret pāvestu, bet drīzāk viņu aizstāvēt. Par pāvesta ļaunprātībām viņš neko vēl 
neesot zinājis. Luters aizstāvēja pāvestu un domāja, ka rīkojas saskaņā ar viņu, 
jo baznīcas tiesības skaidri nosodīja atlaidu sludinātājus, kas pārkāpj savas ro-
bežas703. Pirmais iespaids, ko tēzes radīja, bija pretrunīgs. Lutera pusē daļēji 
bija gan tautas noskaņojums, gan arī tādas personas kā kohleuss (cochläus), 
emsers un hercogs georgs, kuri sākumā apsveica viņa parādīšanos, bet drīz 
vien kļuva par viņa pretiniekiem. citiem turpretī, kā, piemēram, tecelim, 
ekam, Maincas un Leipcigas profesoriem, kā arī vitenbergietim šurfam uzreiz 
bija skaidrs, ka tēzes patiesībā vēršas pret pāvestu704. Luters nebija uzsācis šo lie-
tu naudas un mantas dēļ, bet tāpēc, ka viņu sakaitināja tecels705. Viņš sākumā 
neapzinājās savu iebildumu nozīmi. taču vēlāk mazā lieta izrādījās vislielākā. 



ja Luters būtu to paredzējis, viņš būtu klusējis706. savas nesaprātības dēļ viņš 
bija ieslīdējis šajā diskusijā707 kā gaismas apžilbināts zirgs. „dievs ievadīja mani 
šajā spēlē pret manu zināšanu un gribu.”708 Lietas iznākums no sākuma bija 
pilnīgi atklāts, Luters to atstāja dieva ziņā709. nav iemesla neticēt viņa vārdiem. 
Lutera uzstāšanos pret atlaidu nenoteica taktika un aprēķins.

šeit rodas jautājums, ko Luters gribēja panākt ar savām tēzēm710, kuras viņš 
pievienoja savai vēstulei arhibīskapam. tās nebija rakstītas primāri šai vēstulei. 
Luteram bija cits nodoms, kuru atklāj tēžu virsraksts „Mīlestībā un dedzībā 
par gaismā nesamo patiesību doktora Mārtiņa Lutera vadībā Vitenbergā tiek 
diskutētas sekojošas tēzes”. tie zinātnieki, kas disputācijā nevarēja piedalī-
ties, tika uzaicināti izteikties rakstiski. disputācijas termins un vieta nebija 
minēti. tātad Luters gribēja noskaidrot atlaidu problēmu akadēmiskā līmenī, 
kam piemērota forma bija disputācija. tēzes bija, lai disputētu. Maincas teo-
loģiskajā fakultātē bija pats par sevi saprotams, ka Vitenbergā tika disputēts 
par šīm tēzēm711. Bet kāds raksturs bija iecerētajai disputācijai?712 sholastika 
ar disputāciju palīdzību bija iemācījusi analizēt vielu. Lutera laikā šo metodi 
arvien vairāk lietoja kā jaunu līdzekli patiesības izzināšanā. šāda funkcija bija 
svarīgajām Lutera un karlštata disputācijām pret sholastisko teoloģiju 1516. 
un 1517. gadā. Pirmajā brīdī šķiet, ka atlaidu disputācija ir tām līdzīga. taču, 
atšķirībā no sholastikas disputācijām, Luters atlaidu disputāciju Vitenbergā 
negribēja tik stipri izcelt, bet paturēt šaurā lokā, un nepārrunāja to ar saviem 
kolēģiem un draugiem. tāpēc tas šķiet kā īpaša veida pasākums. šādas negaidī-
tas disputācijas nebija nekas neparasts. Līdzīgs gadījums ir zināms 1522. gadā 
Bāzelē713. neierasta bija iecerētās disputācijas programma. tā nebija parastā 
studentu mācību vai promocijas disputācija. tajā vajadzēja piedalīties ne tikai 
Vitenbergas, bet arī citiem teologiem, kā to līdzīgi bija par savām tēzēm plāno-
jis karlštats 1517. gada aprīlī714 un kā 1519. gadā Leipcigā savā starpā disputēja 
eks, Luters un karlštats. Profesoram bija tiesīgs to darīt, ko Luters, bez šaubām, 
zināja. disputācija spēja ar apgalvojumu un jautājumu palīdzību parādīt kādu 
problēmu un rast tās risinājumu. disputāciju tēzes varēja būt orientētas kādā 
noteiktā virzienā un vienlaicīgi būt atklātas. šādu iespaidu rada atlaidu tēzes. 
Parastā tēžu publicēšanas forma bija to piesišana publiskā vietā. Vitenbergā šim 
mērķim kalpoja pils un universitātes baznīcas durvis. šoreiz Luters savas tēzes 
nosūtīja vēl arī vēstulē.

Beidzamos gados ir ticis apšaubīts slavenais tēžu piesišanas fakts un da-
tums. Par to ir notikušas lielas zinātniskas diskusijas715. tam par iemeslu ir 
apstāklis, ka Luters pats nekad nav skaidri izteicies par tēžu piesišanu, bet par 
to pēc Lutera nāves ziņo fīlips Melanhtons, kurš 1517. gadā vēl nemaz nebija 
Vitenbergā716: „Pamudināts no tecela atlaidu pārdošanas, Luters izdeva tēzes 
par atlaidām un 1517. gada 31. oktobrī piestiprināja tās pie visu svēto baznīcas”. 



šis izteiciens rada sarežģījumus un nav tik vienkārši apvienojams ar paša Lutera 
izteicieniem. Luters vēlāk ziņo, ka viņš kopā ar hieronīmu šurfu pēc Visu svēto 
dienas (1. novembrī) ir devies uz kembergu, kad viņš bija apņēmies rakstīt par 
atlaidu maldiem. šurfs esot iebildis, ka tas netikšot paciests, ja viņš rakstīšot 
pret pāvestu (!). Luters, protams, nebija no tā atrunājams717. interesanti ir, ka 
šurfs acīmredzot pēc Visu svēto dienas vēl neko nezināja par Lutera disputā-
cijas nodomu. kādā vēstulē 1518. gada 15. maijā Luters ziņo Brandenburgas 
bīskapam hieronīmam šulcem718 par kritiskiem izteicieniem, diskusijām un 
jautājumiem, kas viņam tiekot uzdoti par atlaidu tirgošanu. Luteram vispie-
mērotākais līdzeklis, kā atrisināt šo jautājumu, kamēr baznīca noteiks skaidru 
atlaidu mācību, šķita disputācija. tāpēc viņš publicēja atlaidu tēzes un ielūdza 
tās atklāti apspriest. Luters aicināja arī privāti dažus mācītus vīrus izteikt vi-
ņam savas domas rakstiski. Luters apzinājās, ka viņa domas nerunāja pretī ne 
svētajiem rakstiem, ne baznīcas tēviem vai baznīcas likumiem. Pret viņu bija 
tikai daži kanonisti un sholastiķi, kuriem trūka nepieciešamo tekstu un pie-
rādījumu viņu uzskatu apstiprināšanai. Luters gribēja disputēt par šo šaubīgo 
lietu un uzskatīja to par savu uzdevumu un savām tiesībām. Luters šeit runā 
tikai par savu disputācijas nodomu un nepiemin savas 31. oktobrī bīskapiem 
nosūtītās vēstules. uz disputāciju tika gan atklāti ielūgts, gan nosūtītas ielū-
gumu vēstules ar tēzēm. ar atklāto ielūgumu, par ko ziņo vēl viena vēstule719, 
var saprast tikai tēžu piesišanu. citos atlaidu strīda aprakstos Luters vairākkārt 
piemin tikai plānoto disputāciju720.

tai pašā laikā Luters izplatīja vēl vienu citu versiju. tā 1518. gada maija bei-
gās viņš ziņo pāvestam721, ka atlaidu tirgošanas nekārtības viņu, kas neesot tie-
sīgs kaut ko noteikt, esot pamudinājušas rakstīt privātas brīdinājuma vēstules 
dažiem baznīcu vadītājiem. tās esot tikušas kā akceptētas, tā izsmietas, tā arī 
citādi uzņemtas. Baidoties no pāvesta, neviens neesot gribējis nodarboties ar šo 
lietu. tikai tad Luters esot nolēmis uzmanīgi apstrīdēt atlaidu mācību, izdodot 
tēzes un ielūdzot zinātniekus uz disputāciju. tai bija jānotiek šaurā zinātnie-
ku lokā. Luters to vairākkārt uzsvēra722. Viņš esot uz to tiesīgs kā maģistrs un 
drīkstot disputēt par jebkuru tēmu, pamatojoties uz savu pilnvarojumu. taču 
tas esot izraisījis veselu atlaidu strīda ugunsgrēku. kad Luters 1518. gada no-
vembrī palīdzēja atspēkot pārmetumus frīdriham gudrajam, ka kūrfirsts esot 
uzkurinājis atlaidu strīdu pret Brandenburgu723, Luters apliecināja, ka neviens, 
pat viņa draugi neesot zinājuši par disputāciju, izņemot bīskapus, kurus viņš 
par disputāciju esot brīdinājis privātās vēstulēs. šis atlaidu strīda norises ap-
raksts, ka bīskapi pirms tēžu publikācijas ir saņēmuši vēstules, ir atrodams 
vairākos svarīgos Lutera vēlākajos ziņojumos724. desmit gadus vēlāk Luters 1. 
novembrī, svinīgi saskandināja ar savu draugu amsdorfu, atceroties, kā tika 
sakauta atlaida 725. tāpēc arī hanss folcs726 (hans Volz) par tēžu piesišanas 



datumu gribēja atzīt 1. novembri. Bet, tā kā Visu svēto dienai var pieskaitīt 
iepriekšējās dienas nakts vigīliju, šis jautājums joprojām ir neskaidrs.

no šiem dažādajiem izteikumiem tomēr var iegūt vienu pamatotu priekšstatu 
par patieso notikumu gaitu. Lutera atmiņā 1517. gada 31. oktobris vai visu svēto 
diena bija iespiedusies kā diena, kurā viņš vērsās pret atlaidu, nosūtot vēstules 
bīskapiem. tāpēc 31. oktobris ir reformācijas sākums. Luters vēlāk uz kāda tēžu 
iespieduma atzīmēja: „1517. gada 31. oktobrī, Visu svēto dienas priekšvakarā, 
sākās pirmā cīņa pret atlaidu”727. arī atlaidu tēzes bija jau sagatavotas. taču 
tās tika publicētas, t. i. piesistas, nedaudz vēlāk, domājams, novembra vidū728. 
Pretējā gadījumā Luters nav pareizi informējis pāvestu un kūrfirstu729. taču 
šādam pieņēmumam nav nekāda iemesla. Melanhtons, iespējams, ir kļūdījies, 
nepareizi izprotot Lutera ziņojumus. taču tam, ka tēzes tika piesistas nevis 31. 
oktobrī, bet nedaudz vēlāk, nav liela nozīme. atlaidu strīda izraisīšanā galvenā 
nozīme ir tēzēm, nevis bīskapiem nosūtītajām vēstulēm. tomēr nedrīkst tēzes 
un plānoto disputāciju padarīt atkarīgu no bīskapiem adresētajām vēstulēm 
tādā veidā, it kā Luters tikai tāpēc būtu virzījis tālāk savas tēzes, ka nesaņēma 
atbildes no bīskapiem. daudzi avoti apliecina, ka disputācija bija patstāvīgs 
profesora nodoms akadēmiskā līmenī līdzās brīdinājuma vēstulēm bīskapiem 
baznīcas jomā. Pie bīskapiem viņš vērsās praktisku nekārtību dēļ, bet ar dis-
putācijas palīdzību vēlējās noskaidrot atlaidu teorijas problēmas. abos gadīju-
mos Luteram bija viens un tas pats mērķis, tēzes bija asākas, jo runa bija par 
principu.

Visticamāk, ka tēzes, kā tas parasti notika, tika piesistas rokrakstā un tā 
arī sākumā tika izplatītas730. Vitenbergas drukātais oriģināls nav saglabājies; 
iespējams, ka tāds vispār nekad nav bijis, kaut gan pētniecībā tas tiek pieņemts. 
tēzes tika nodrukātas vēlāk, pamatojoties uz dažādiem rakstveidā izplatītiem 
eksemplāriem731.

4. Reakcija uz Lutera uzstāšanos pret atlaidām un tēžu iedarbība

kopš šī brīža izraisītajā atlaidu strīdā atšķīrās bīskapu reakcija un tēžu iedar-
bība, kaut arī tas viss bija cieši saistīts. sākumā viss bija mierīgi. Vienīgā tiešā lie-
cība par tēžu izplatīšanu bija Lutera 11. novembra vēstule johanam Langam732. 
Luters nemaz negaida, ka erfurtes teologiem patiks viņa nosūtītās tēzes. Luters 
zina, ka, pēc viņu domām, viņš savos spriedumos ir pārgalvīgs un lepns, taču 
Luters noraida šo pārmetumu. tad atkal ir runa par Lutera un erfurtiešu atšķi-
rīgo aristoteļa vērtējumu. atlaidu tēzes vairāk netiek pieminētas. spriedumu 
par savām publikācijām Luters atstāj dieva ziņā. Viņš noslēdz vēstuli ar lū-
gumu par aizlūgumiem kārdinājumos. šo un nākamās vēstules Langam un 
špalatīnam Luters paraksta kā „Martinus Eleutherius” („brīvais”), lai gan viņš 



paradoksāli šoreiz sevi vienlaicīgi apzīmē par „vergu” un „gūstekni”. šai laikā 
notiek arī Lutera paraksta maiņa no „Ludera” uz „Luteru”, kas iezīmē apzinātu 
pavērsienu viņa biogrāfijā. nākamās vēstules līdz 1518. gada janvārim klusē 
par atlaidu problēmu un aplūko galvenokārt specifiskus teoloģiskus jautāju-
mus. Pēc špalatīna lūguma Luters dod viņam norādījumus, kā studēt rakstus, 
kurā atkal kritiski izsakās par erasmu un iesaka labāk hieronīma vietā lasīt 
augustīnu un ambroziju. taču rakstu lasīšanai vispirms esot vajadzīga dieva 
gara apgaismība733.

frīdriham gudrajam kāda ceļojuma laikā špalatins nolasīja atlaidu tēzes. 
Viņa īsais komentārs bija: „jūs redzēsiet, ka pāvests to nepacietīs.” tikai 1518. 
gada 15. februārī pēc špalatina uzstājīgajiem jautājumiem Luters izteicās par 
atlaidu734. tagad tēzes ir piesaistījušas uzmanību un tiek kritizētas. Luters apzī-
mē atlaidu par apšaubāmu. saviem draugiem un špalatīnam Luters paziņo, ka 
viņš atlaidas uzskata par dvēseļu mānīšanu. Varbūt tās noderot miegainajiem 
un sliņķiem ceļā pie kristus. Lutera spriedums par atlaidu bija vēl vairāk saasi-
nājies. tikmēr kļūst manāma arī pretestība. Luters jūtas kā tāds, kas mīlestībā 
uz patiesību dodas bīstamas disputācijas labirintā, kur pret sevi izaicina 600 
Mīnotaurus (antīkajā labirintā dzīvojošus briesmoņus) un pazemes tiesnešus. 
tomēr arī pretinieki atzīst, ka žēlastības dāvanas un tuvākā mīlestība ir nesa-
līdzināmi labāka nekā atlaidas. šeit atklājas īss ieskats nezināmajās agrīnajās 
diskusijās par atlaidu735. špalatīnam tiek dots padoms nepirkt atlaidas, kamēr ir 
atrodami nabagi. kas, atstājot novārtā nabagu, nopērk atlaidu, iemanto dieva 
dusmas. Pārējo špalatīns var uzzināt no rezolūcijām, t.i. tēžu pierādījumiem, 
kurus Luters ir bijis spiests izdot rupju sludinātāju dēļ, kas viņu saucot par 
ķeceri. Luters ir aizkaitināts uz viņiem, jo tie viņa dēļ ceļot neslavu un apvai-
nojot ķecerībā arī Vitenbergas universitāti. Luteram esot jāsavaldās, lai viņš tos 
nekristīgi nenicinātu viņu neticamās un nekaunīgās tumsonības dēļ, no kuras 
viņi neesot novirzāmi. tad viņš informē špalatīnu par kādu ļoti delikātu lietu. 
tukšo salmu kūlēji izplatot baumas, ka visu atlaidu strīdu esot izraisījis kūr-
firsts skaudībā pret Brandenburgas albrehtu. špalatīnam esot jāizšķiras, vai 
par to informēt kūrfirstu. Pēkšņi Luters sev par nepatiku redz, ka ir iepīts lielā 
politikā. Luteru atbaida tas, ka viņš varētu kļūt par lielo firstu strīda iemeslu. 
Lai novērstu pret kūrfirstu izteiktās naida izpausmes un apvainojumus un tos 
atspēkotu, Luters piedāvā piedalīties jebkurā disputācijā un izsaka nožēlu, ka 
pretinieki nevēlas pieņemt šo piedāvājumu. Politiskus sarežģījumus Luters 
nebija vēlējies. to rāda vēl kāda vēstule špalatīnam, kas nav datēta, bet, šķiet, 
ir ar to saistīta. Luters, droši vien atbildēdams uz špalatīna jautājumu, ziņo, 
kā viņš ir rīkojies ar tēzēm736. Luters neesot gribējis tēzes nodot firsta vai gal-
ma rokās, pirms tās nav saņēmuši tie, kas domāja, ka tiek tajās kritizēti, proti, 
bīskapi. Viņiem nevajagot domāt, ka tēzes ir uzrakstītas pēc kūrfirsta pavēles 



pret Maincas arhibīskapu. Luters esot priecīgs, ka viņš to beidzot varot noliegt. 
iespējams, ka šai vēstulei vajadzēja kalpot saksijas aizstāvībai atlaidu strīdā.

acīmredzot tikai 1518. gada februārī Luters saprata, ko viņš ir izraisījis ar 
atlaidu tēzēm. arī no citiem avotiem sākumā par atlaidu tēzēm tikpat kā neko 
nedzird. arī Vitenbergā sākumā par tām klusē, gluži pretēji salīdzinājumā, pie-
mēram, ar Bernhardi disputāciju. Luters nevar neko ziņot par piekrišanu. Viņš 
pats nekādā gadījumā nevairījās runāt par atlaidu tēmu un no jauna to aizskāra 
1518. gada 2. februāra sprediķī737. uz nozīmēto disputāciju neviens nepietei-
cās738. jurista šurfa neskaidrā reakcija jau tika pieminēta. karlštats 1518. gada 
februārī bija pret Lutera radikālo atlaidu kritiku un vēl ilgu laiku nepiekrita 
tai739. ne velti Luters vēlāk rūgti atzīmē, ka viņš sākumā trīs gadus ir bijis viens 
un pamests. neviens viņu neesot atbalstījis, kad dievs viņu ievadīja šai lietā740. 
Pat augustīniešu klosterī visi esot bijuši nobijušies un atturīgi: kad strīds sāka 
sist augstākus viļņus, pie viņa esot atnācis priors jēkabs Probsts no ipernas ar 
otro prioru un baiļpilni lūguši, lai viņš nenodarot kaitējumu ordenim. Luters 
atbildēja viņiem līdzīgi kā Langam: ja šis darbs nav no dieva, tad tam ir drīz 
jāiet bojā, bet citādi tas ir jādara741.

to, ka tēzes izraisīja tādu rezonansi arī ārpus Vitenbergas, kaut gan Luters 
tās bija izplatījis tikai šaurā lokā un nebija aizsūtījis pat šērlam un ekam742, 
sekmēja to iespiešana743, kā arī Lutera pretinieki. 1517. gada decembrī tēzes tika 
nodrukātas nirnbergā, Leipcigā un Bāzelē. ir zināms tikai, kas ierosināja to 
iespiešanu nirnbergā. tas bija kristofs šērls, kurš saņēma tēzes no Vitenbergas 
doma kapitula locekļa ulriha von dinsteda un vispirms tās izplatīja rokrak-
stā. nirnbergas rātskungs kaspars nicels (caspar nützel) tās tūliņ iztulkoja 
vācu valodā. 1518. gada 5. janvārī šērls nodeva tēzes tālāk augsburgas pilsētas 
hronistam konrādam Peitingeram un pastāstīja par tām erfurtietim jodokam 
trutfeterim. ir zināms, ka dažas dienas vēlāk tās apbrīnoja nirnbergas patricie-
ši Pirkheimers un tuhers, kā arī augustīnietis Venslavs Links. šērls nosūtīja tē-
zes arī johanam ekam ingolštatē, kam bija vēlāk nopietnas sekas744. gleznotājs 
albrehts dīrers pateicībā par vācu tēzēm Luteram nosūtīja dāvanu un kopš 
tā laika interesējās par Lutera vācu rakstiem. kad Pirkheimers 1517. gada 
decembrī piesūtīja tēzes augsburgas domkungam Bernhardam adelmanam 
fon adelmansfeldenam, viņam jau bija tēžu Bāzeles iespiedums745. konrāds 
Pelikans, tolaik rufahas franciskāņu klostera priekšnieks elzasā, iepazinās ar 
tēzēm 1518. gada sākumā Mīlhauzenē. roterdamas erasms tās 5. martā nosū-
tīja tomasam Moram anglijā746. no johana fleka, franciskāņu klostera priora 
šteinlausigā pie Biterfeldes, Luters saņēma pateicībā par tēzēm uzmundrinošu 
vēstuli, kurš esot teicis saviem mūkiem: „Viņš ir klāt, kas to izdarīs.”747

no tā brīža, kopš tēzes tika nodrukātas, pēc Lutera vārdiem, tās 14 dienās 
esot aplidojušas gandrīz visu Vāciju, „it kā to ziņneši būtu paši eņģeļi un iz-



nēsātu tās visu cilvēku acu priekšā748”. šo straujo izplatīšanu darīja iespējamu 
jaunā drukas prese. Luteru tas pārsteidza un likās kā brīnums. taču viņš ne-
kādā gadījumā nebija par to laimīgs. Viņš gan nenožēloja, ka publicējis tēzes, 
un gribēja, lai patiesība kļūtu zināma, taču viņam šķita, ka disputāciju tēzes 
tam nav piemērotas. ja viņš to iepriekš būtu paredzējis, tad būtu skaidrāk un 
saprotamāk noformulējis savus izteicienus. tāpēc viņš no jauna gribēja runāt 
par atlaidām749.

Bet kā reaģēja bīskapi, pie kuriem Luters 31. oktobrī griezās ar savām vēs-
tulēm? Bīskaps hieronīms šulce no Brandenburgas, atbildot Luteram, centās 
viņu atrunāt no šīs lietas, jo, aizskardams baznīcas varu, viņš varot sagādāt sev 
nepatikšanas. Lutera reakcija uz to nav zināma. taču vēlāk viņš izteicās, ka “no 
bīskapa esot runājis velns”750. Merseburgas bīskapam tēzes kļuva zināmas 1517. 
gada 27. novembrī. iespējams, ka Luters pats viņam tās bija aizsūtījis. Bīskaps 
vislabprātāk būtu atbrīvojies no atlaidas, – turklāt viņš nebija vienīgais, kas to 
vēlējās, – taču tas varēja notikt tikai tad, ja tam piekrita Magdeburgas arhibīs-
kaps, kuram viņš bija pakļauts. Merseburgas bīskapam patika brīdinājums par 
tecela krāpšanu, un viņš vēlējās, lai „ Vitenbergas augustīniešu mūka darinātās 
tēzes” tiktu piesistas daudzās vietās. tas ļoti kaitētu atlaidām. tā ziņoja cēzars 
Pflūgs, hercoga georga padomnieks, savam valdniekam. šķiet, ka arī saksijas 
valdība jau pazina tēzes751.

Visvairāk mūs, protams, interesē arhibīskapa albrehta reakcija, kurš Lutera 
vēstuli saņēma diezgan vēlu, novembra beigās, ašafenburgā. Viņš neatbildēja 
Luteram. 1. decembrī albrehts lūdza Maincas universitāti dot lietpratēju slē-
dzienu par tēzēm un pēc desmit dienām vēlreiz par to atgādināja752. Lieta bija 
steidzama. 13. decembrī albrehts ziņoja saviem Magdeburgas padomniekiem, 
ka viņu pašu daudz neuztraucot stūrgalvīgā mūka uzvedība, bet lai tauta ne-
tiktu kaitināta un pavedināta, viņš esot lūdzis Maincas teologus un juristus dot 
savu ekspertu slēdzienu. ašafenburgas padomnieki ieteica pret Luteru ierosināt 
„processus inhibitorius” prāvu, proti, viņam esot jāaizliedz atlaidas traucēšana, 
kā to paredz atlaidas bulla un instrukcija. ja Magdeburgas padomnieki tam 
piekrītot, tad tecelam tas ir jāpaziņo Luteram. taču tik tālu lieta nenonāca. 
turklāt albrehts bija jau informējis pāvestu, cerot, ka viņš apkaros šos mal-
dus753. oficiāla sūdzība tā, protams, nebija. tie bija pirmie soļi, kurus albrehts 
uzsāka pret Luteru. Viņš nevēlējās noskaņot pret sevi augustīniešu ordeni. īsais 
Maincas ekspertu slēdziens754 tika dots tikai 1517. gada 17. decembrī. albrehta 
ziņojumā uz romu tam nebija nekādas nozīmes. tas izcēla tikai vienu tēžu as-
pektu, proti, ka tajās tiekot ne tikai ierobežota pāvesta vara attiecībā uz atlaidu 
dalīšanu, bet līdz ar to Luters atkāpjoties arī no baznīcas mācības. tā kā par šo 
lietu esot aizliegts disputēt, Maincas padomnieki ieteica nosūtīt tēzes pārbau-
dīšanai uz kūriju. Viņu kompetencē nebija nosodīt tēzes, lai gan viņi norādīja, 



ka tām nepiekrīt. tā Maincas universitāte veikli izkļuva no atlaidu afēras. taču 
universitātes, bez šaubām, nevarēja ilgstoši neizteikt savu nostāju pret Luteru.

arī roma, atbildot uz albrehta informāciju, sākumā neminēja nekādus spē-
cīgus argumentus, bet mēģināja ietekmēt Luteru no viņa ordeņa augstākstāvo-
šo puses. 1518. gada 3. februārī pāvests Leons X. vērsās pie gabriela Veneta, tā 
laika augustīniešu eremītu vadītāja, lai viņš atturētu sava ordeņa priesterus no 
jaunu mācību izplatīšanas Vācijā. Lutera apklusināšanai bija jānotiek rakstvei-
dā vai ar mācītu vīru, starpnieku, palīdzību755.

kaut arī nenosaucot vārdā, Luters tomēr savās vēstulēs un tēzēs bija tieši 
aizskāris atlaidu galveno komisāru johanu tecelu un viņa sprediķus. tas ne-
bija tikai arhibīskaps, no kura tecels to vispirms uzzināja. Lutera pārmetumi 
tecelu acīmredzot bija dziļi aizskāruši, jo 12. decembrī viņš lika halles pilsētas 
maģistrātam un domei, bet 14. decembrī 35 halles garīdzniekiem svinīgi aplie-
cināt, ka viņš neesot teicis, ka atlaida varot atbrīvot pat no tāda nozieguma kā 
dievmātes izvarošana756. tas izskatījās gandrīz vai kā atvainošanās. arī vēlāk 
frankfurtes tēzēs tecels noraidīja šo pārmetumu. Magdeburgas padomnieki 
acīmredzot uzskatīja, ka nebūtu vēlams, ja tecels paziņotu par prāvu „processus 
inhibitorius” pret Luteru. Vēlāk Luteram bija zināms, ka bīskapi viņa vēstules 
ir nodevuši tecelam, kuram bija arī Lutera tēzes757. tecels tūdaļ izteicās par asu 
rīcību pret Luteru. novembrī, uzturoties Berlīnē, tecels bija teicis: „šo ķece-
ri mēs pēc trīs nedēļām iemetīsim ugunī, lai viņš uzbrauc debesīs uz žagaru 
kaudzes.”758 tecels acīmredzot bija pirmais, kas izteica tik nopietnus draudus. 
Luteram tas bija zināms vismaz kopš 1518. gada februāra.

tecels mēģināja stāties pretī Luteram nevis juridiski (par to nav nekādu 
drošu ziņu), bet akadēmiskā līmenī, domājams, ne bez savu priekšnieku zi-
ņas. 1517. / 1518. gada ziemas semestrī viņš imatrikulējās Brandenburgas 
universitātē frankfurtē pie oderas. 1518. gada 20. janvārī viņš tur disputēja 
par tēzēm, kas attaisnoja atlaidu. tā, šķiet, būs bijusi gluži parasta disputācija, 
nevis promocijas disputācija vai sarīkojums kādā ārkārtas dominikāņu pro-
vinciālkonventā ar 300 ordeņa brāļu piedalīšanos, kāda nekad nav bijis. tēzes 
kā pienākumu pret brandenburgiešiem bija sastādījis nevis pats tecels, bet va-
došais franfurtes teologs konrāds kohs, dēvēts par Vimpinu759. Viņš kā sens 
Martina Polliha fon Melrihštata pretinieks nebija īpaši labvēlīgi noskaņots pret 
Vitenbergas universitāti. Viņa tēzes bija izteiktas Lutera antitēzes, kura uzskati 
nemitīgi tika apzīmēti par maldiem. šeit grēku nožēlas izpratne aprobežojās ar 
sakramentālo grēku nožēlu. oficiālā sakramentu baznīca ar tās atlaidu praksi 
tika visādā ziņā attaisnota un nebija nekādas izpratnes par Lutera jautājumiem.

Marta vidū šīs tēzes nonāca Vitenbergā. Luters ziņoja Langam, ka atlaidu 
fabricētāji trakojot, salīdzinot viņu ar visādiem iespējamiem briesmoņiem un 
draudot divu nedēļu vai mēneša laikā sadedzināt. Viņu tēzes liecinot, ka viņi 



vai plīstot no dusmām pret viņu. kad kāds tecela sūtnis no halles šīs tēzes 
gribēja pārdot Vitenbergā, izcēlās skandāls. studenti, kuriem bija apnikusi sho-
lastiskā teloģija un kas tagad interesējās par Bībeles studijām un cienīja Luteru 
(viņi tai laikā atbalstīja Luteru), pārmeta tecela sūtnim, kā viņš šādu preci ir 
iedomājies vest uz Vitenbergu. Viņi nopirka dažus eksemplārus, citus izrāva 
no viņa rokām un beigu beigās visu kravu, kas bija apmēram 800 eksemplā-
ru, pusdienas laikā pēc iepriekšēja paziņojuma un uzaicinājuma sadedzināja 
tirgus laukumā. Luters nosūtīja Langam vienu no uguns izrautu eksemplāru. 
sadedzināšana, protams, notika bez valdnieka, senāta, rektora un profesoru 
ziņas. Luteru, protams, bija norūpējies par šiem pārspīlējumiem. Viņš apzinā-
jās, ka nav pie tā vainīgs un kritizēja šo notikumu kādā sprediķī, taču baidījās, 
ka viņam uzvels atbildību par to. Luters nojauta, ka konflikts var saasināsies. 
Vēlāk viņam patiešām kādā vēstulē trutfeteram nācās apstrīdēt to, ka viņš būtu 
kūdījis uz šo dedzināšanas akciju760. Bez šaubām, Lutera diskusija ar tecelu ar 
to vēl nebija beigusies.

Vispirms bija jāseko gājienam no Lutera puses. kopš viņš februārī pārlieci-
nājās, kādu negaidītu un spēcīgu reakciju bija izraisījušas viņa tēzes761, Luters 
gribēja tām sniegt izsmeļošus pamatojumus. to pirmā redakcija tika pabeigta 
līdz 5. martam762. taču publikācija aizkavējās, jo Luters šo rakstu bija vispirms 
nodevis Brandenburgas bīskapa vērtēšanai. Marta otrajā pusē bīskaps pie 
Lutera sūtīja Lēninas abatu ar vēstuli un ieteica viņam vēl kādu laiku atlikt 
pierādījumu un līdzīgu darbu par atlaidām publicēšanu. tas tomēr bija par 
vēlu kādam jau nodrukātam sprediķim par atlaidu, kas tiek minēts 5. martā. 
Vismaz šī sprediķa pārdošanu pagaidām vajadzēja atlikt. Luteru acīmredzot 
aizkustināja šāda bīskapa rīcība, un viņš apsolīja atlikt sprediķa publicēšanu. 
Luters labāk gribēja paklausīt nekā aizstāvēties. Pēc viņa domām, bīskaps uz-
skatīja viņa skaidrojumus par katoliskiem un pats nosodīja uzbāzīgo atlaidu 
tirgošanu. tikai lai nesagādātu liekas nepatikšanas, Luteram vajadzēja kādu 
laiku klusēt763.

Luters pirmo reizi dod īsu un saprotamu atlaidu problēmas skaidrojumu 
vācu valodā sermonā par atlaidu un žēlastību, kas tika noturēta un nodrukā-
ta marta otrajā pusē764. ar vienu teikumu tajā tiek atmests viss tradicionālais 
grēku izpirkšanas iedalījums grēku nožēlā, grēksūdzē un gandarīšanā. dievs 
prasa tikai patiesu grēku nožēlu, atgriešanos un kristus krusta nešanu. ja dievs 
soda grēkus, neviena cilvēka spēkā nav tos atlaist. dieva kompetencē nevar ie-
jaukties. Luters ir arī pret dziedinošu sodu un labo darbu atlaišanu. atlaida 
der tikai slinkiem un nepilnīgiem kristiešiem; ar to neviens netiek uzlabots. 
to var pieciest, bet nevis ieteikt. Labāk vajag Pētera baznīcas celšanai ziedot 
brīvprātīgi nevis atlaidas dēļ. taču vēl labāk ir dot nabagiem. citādi saka tikai 
tie, kas tīko pēc naudasmaka. Lutera padoms šeit ir viennozīmīgs – atlaidas 



vairāk nepirkt. atlaida nav nopelnāma un pavēlama, bet brīva. Vai tā palīdz 
mirušajiem, Luters nezina; tā nav baznīcas mācība. Viņš labāk iesaka aizlūgu-
mus par mirušajiem. noslēgumā Luters vēršas pret nepierādītajiem tecela ķe-
cerības pārmetumiem, jo patiesība ietekmē ienākumus. Viņš par to daudz ne-
uztraucas, jo šī kritika nākot no tādiem tumsoņām, kas nepazīstot ne Bībeli un 
baznīcas tēvus, ne arī paši savu mācību. sermonas vienkāršība un skaidrums 
izceļ atlaidas nolieguma saasinājumu. šis īsais raksts bija pirmais lielais Lutera 
literārais panākums. Līdz 1520. gadam ir zināmi 20 tā iespiedumi Vitenbergā, 
Leipcigā, nirnbergā, augsburgā, Bāzelē un Breslavā. Bez jaunā drukāšanas mē-
dija Lutera domas nekad nebūtu tik ātri izplatījušās.

jau aprilī vai maija sākumā tecels publicēja atspēkojumu Lutera sermonai765. 
tas bija atkārtots Lutera noliegums, lai viņu nomelnotu. Pirmo reizi Luters kā 
ķeceris tika saistīts kopā ar Viklifu un husu. tas bija ļauns pārmetums ar no-
pietnām sekām. tecels gaidīja, ka pāvests, baznīca un universitātes Luteru atzīs 
par ķeceri, un prasīja, lai tiktu nosodīti visi 20 sermonas punkti. gandarīšana, 
atlaida un pāvesta atlaidu vara, atsaucoties uz to sholastisko aprobāciju, tika 
pilnīgi attaisnota. Priekšroka ir jādod atlaidai, nevis mīlestības darbiem. tecels 
to pamato ar postošo sholastisko argumentu, ka pirms tuvākā mīlestības ir 
sevis mīlestība. Viņš piesaka jaunu tēžu ciklu, kurās grib atmaskot Luteru kā 
ķeceri.

šoreiz tēzes766 disputācijai frankfurtē bija sastādījis pats tecels. Vitenbergā 
tās pienāca maija sākumā. atdarinot daudzu Lutera atlaidu tēžu ievadu, tās 
sākās ar vārdiem: kristieši ir jāpamāca.. tās koncentrējās tikai uz pāvesta aug-
stākās varas problēmu un pārstāvēja radikālo pāvesta teoriju, kā to pārstāvēja 
arī dominikānis Prieriass. Pāvests nevar maldīties un viņu nedrīkst apšaubīt 
vai izsmiet. Līdz ar atslēgu varu viņam ir arī atlaidu un mācības vara. kas to 
apšauba, ir ķeceris. tāpat arī katra novirzīšanās no romas baznīcas mācības, 
īpaši attiecībā uz atlaidu un pāvesta autoritāti, ir ķecerība. dažas tēzes atklāti 
vērsās pret frīdrihu gudro, ka viņš ir ķeceris, kuram ir vara, ar ko novērst 
ķecerīgo ļaunumu, bet viņš to nedara vai kavē, lai ķeceris nenonāktu tiesas 
priekšā. šeit diskusija pārvērtās brutālā autoritāšu konfliktā, kas arī drīz vien 
notika. konflikta mezgls savilkās.

jūnija sākumā Luters iepazinās ar tecela atspēkojumu un tēzēm. Luteram tā 
bija liecība par tecela ārkārtīgo nezināšanu, un viņš nolēma tās pareizi izgais-
mot767. Viņš sacerēja „sermonas brīvība par to, kas attiecas uz pāvesta atlaidu 
un žēlastību”768, proti, sermonu par atlaidu un žēlastību vajadzēja atbrīvot no 
tai nodarītā negoda. jau jūlijā šis raksts pēc Lutera draugu lūguma tika atkār-
toti iespiests. Luters domāja, ka viņš ir drīzāk spēlējies ar tecelu, kas nevarēja 
izraisīt viņa dusmas. taču tecelam tas bija pietiekami. Pāvests nedrīkst mainīt 
jēzus aicinājumu uz grēku nožēlu. atlaidas argumentēšanai minētās autoritā-



tes ir tikai dažas, kuras visi ir atkārtojuši. Viņu izteicieni nav patiesība, bet tikai 
domas, kuras nav noteicis koncīls. uz Luteru tas neattiecas, un tas nav arī jā-
sprediķo. Lielais doktoru skaits neko nepierāda. Pat, ja atnāktu kāds eņģelis no 
debesīm, evaņģēliju nedrīkst izmainīt. Luteram valdošais jau ir kļuvis rakstu 
princips. tecels apejoties ar rakstiem kā cūka ar auzu tarbu. Luters paliek pie 
tā, ka neviena laicīga instance nevar atcelt dieva sodu. atlaida nepieder pie 
ticībai nepieciešamām lietām. tāpēc uz viņu neattiecas arī tecela pārmetums 
par ķecerību. Ķeceris ir tas, kas netic nepieciešamajam, kam atlaida nepiederas. 
Luteru neuztrauc draudi ar uguni un ūdeni. Viņš iesaka tecelam samierināties 
ar „vīnu un uguni, kas dūmo no ceptām zosīm, pie kā viņš ir vairāk pieradis”. 
Par tecela pārmetumiem kūrfirstam par ķecerības atbalstīšanu Luters piedāvā 
atklātu diskusiju: „šeit es esmu Vitenbergā, doktors Mārtiņš Luters, augus-
tīnietis, un, ja ir kāds ķeceru meistars (tas bija arī tecels), kas iedomājas, ka 
viņš var ēst dzelzi un saraut klintis, tad es tam paziņoju, ka viņam tur ir droša 
apsardze, atvērti vārti, brīvas naktsmājas un uzturēšana”, ko ir apsolījis kūr-
firsts, lai neviens nevarētu iedomāties, ka kūrfirsts aizstāv ķeceri. Par jaunajām 
tēzēm Luters tikai ironiski atzīmē, ka viņš tās uzskatītu par patiesām, ja ievada 
formulējuma „kristieši ir jāpamāca” vietā liktu „ķeceriski ļaunprātīgie naudas 
piedzinēji un inkvizītori ir jāpamāca”. Viņš to noraidīja kā ļaunu farsu. Luters 
pabeidza ar īsu lūgšanu: „Palīdzi, dievs, patiesībai un nekam citam!” tam bija 
pievienots sakāmvārds, kas liecina par Lutera tā laika pašapziņu. Viņš negrib 
būt augstprātīgs un lidot pāri augstām eglēm, bet negrib arī izmisumā rāpot 
pa sauso zāli. tā runā tas, kurš ir pārliecināts par savu lietu un vienlaicīgi arī 
apdomīgs. šajā rakstā Luters sevi pirmo reizi parāda kā lielu polēmiķi, kas rup-
ji izsmej savus pretiniekus. tas vispirms iezīmējās tēzēs. diskusija ietekmēja 
Lutera stilu, tā tas bija arī turpmāk. Luteru kā polemiķi raksturoja godīgs sa-
šutums par saviem pretiniekiem, viņš bieži lietoja arī no humānisma aizgūtus 
antīkus tēlus un formulējumus, viām bija bagāta, asprātīga valoda.

1518. gada jūnijā arhibīskaps albrehts aicināja Leipcigas fakultāti izteikt 
savu nostāju par atlaidu. fakultāte to noraidīja ar atrunu, ka negribot vēl vai-
rāk padziļināt konfliktu, tā kā lieta skarot pāvestu. tas bija tas pats arguments 
kas Maincas vērtējumā. tā vietā arhibīskapam tika ieteikts noturēt provinci-
ālsinodi ar bīskapu un universitāšu piedalīšanos. fakultāte neatbildēja arī uz 
līdzīgu Lutera iesniegumu769. tikai gadu vēlāk Leipcigā tomēr notika diskusijas 
forums.

Par otru daudz nopietnāku Lutera pretinieku salīdzinājumā ar tecelu 1518. 
gada sākumā kļuva vitālais teologs johans eks ingolštatē, kurš līdz tam tika 
uzskatīts par Lutera draugs. Viņš saņēma tēzes janvāra sākumā un paziņoja 
šērlam, ka viņš, kurš vienmēr labprāt disputējot, no šīs disputācijas turēšoties 
labāk desmit jūdžu attālumā770. Martā Luters no Linka nirnbergā saņēma eka 



rakstu pret viņa tēzēm771. sākotnēji eks to bija sacerējis bīskapam eihštetē. 
Luteru aizskāra tas, ka šis saprātīgais un izglītotais vīrs viņam uzbruka bez 
brīdinājuma vai vēstules par draudzības pārtraukšanu. eka raksta virsraksts 
un forma bija savdabīgi. tas saucās „Obelisci” (šķēps, iesms)772. „Obelisci” bija 
antīkās literatūras kritikas un Bībeles zinātnes zīme, ar kuru tekstā tika apzī-
mētas nepareizas un izskaužamas vietas. Viduslaikos ar to apzīmēja nepareizus 
un ķeceriskus izteicienus. šādā nozīmē „Obelisci” arī bija domāti. eks dēvēja 
Luteru par bohēmieti, ķeceri, dumpinieku, augstprātīgu, nekaunīgu, aizmig-
ušu, nederīgu, neizglītotu un beigās pat par pāvesta nicinātāju. spēcīgāka po-
lemika nemaz nebija iedomājama. Pēc Lutera domām, tas bija saniknota gara 
ražojums, pilns nelabvēlības un nenovīdības. sākotnēji Luters it kā esot bijis 
gatavs visu to pacietība norīt, taču draugi viņu esot piespieduši uz to tomēr 
atbildēt. Vitenbergieši bija saniknoti par šādu negaidītu eka uzbrukumu. eks 
līdz šim tika uzskatīts par zinātnieku, kurš pats meklē patiesību, nevis vien-
kārši to nosaka, bet tagad viņš nedzirdēti nosodīja Luteru. Luters zināja, ka 
viņu atbalstīs universitāte un kūrfirsts, ja pret viņu tiks ievadīts tiesas process. 
šērls mēģināja samierināt abus draugus un spēlēja mēlnesi773. Lutera atbildes 
sagatavošana un nosūtīšana ieilga līdz maijam. 19. maijā Luters ar Linka starp-
niecību nosūtīja ekam savas „Asterisci” („zvaigznītes”), precīzi atdarinādams 
eka raksta formu. „Asterisci” bija zīmes, ar kurām izdalīja svarīgāko tekstu774. 
ekam vajadzēja atzīt, cik nekaunīgi ir nosodīt svešus, neizprastus izteicienus. 
eka viltīgā rīcība apstiprināja Lutera pesimistisko uzskatu par cilvēku: „ikviens 
cilvēks ir melis.” Pavadvēstule ekam bija rūgta un ironiska775. tas, ka eks gri-
bēja Lutera tēzes „uzdurt uz iesma”, Luteram esot bijusi uzticīgas draudzības un 
kristīgās mīlestības zīme, kādu Luters neesot gaidījis. šeit kaut kas bija salūzis. 
ekam esot jāskatās, kā viņš tikšot galā ar savu sirdsapziņu. kā viņš varēja no-
sodīt tēzes, pirms neesot tās sapratis? Luteru kaitināja arī eka augstprātība, ka 
viņam vienam esot taisnība. Lai eks atzītu savu nezināšanu un augstprātību, 
Luters nosūtīja viņam savas „Asterisci”. Luters respektēja savu pretinieku un 
nepublicēja atbildi. turpmākās attiecības palika atklātas. eks tika aicināts no-
žēlot grēkus. Luters viņu negribēja vairāk saudzēt, tomēr draudzība vēl nebija 
pilnīgi salauzta. ekam tika parādīts, ka no teoloģijas viņš vairāk par sholastiķu 
domu sēnalām neko nezinot. ja eks piekritīšot diskusijai, tad atklāšoties, ko 
viņš varēšot pateikt Luteram. šeit bija sadūrās viena ar otru divas spēcīgas per-
sonības. savu lomu spēlēja kā personīgais naidīgums, tā specifiskie jautājumi. 
Līdzās uzticības un miera piedāvājumam bija asa polemika. draudzības piedā-
vājumam vairs nebija nekāda īsta pamata.

„Obelisci – Asterisci”776 rāda, ka abi kontrahenti ne par vienu jautājumu vairs 
nav vienis prātis. Viena puse argumentē ar sholastiķu, bet otra – ar Bībeles un 
baznīcas tēvu palīdzību. kas ekam ir neapšaubāms, Luteram ir nepamatots 



un nepieņemams pieņēmums. eka spēcīgā aizstāvēšanās Luteram ir tikai pa-
pīrs. Viņi nevar vienoties par gribas spējām, vai sakramenti bez vainas piedod 
arī sodu, vai pāvestam ir īpaša piedošanas vara un vai priesteriskā pilnvara 
attiecas arī uz šķīstītavu. Pēc Lutera domām, eks neko nesaprotot no krusta 
teoloģijas, viņš negribot stipru, bet vāju mīlestību un mācot nepareizu drošību. 
tuvākā mīlestības priekšnosacījums pirms atlaidas ekam bija bohēmiska ķe-
cerība. Luters, savukārt, eku apzīmēja par bezdievīgu mīlestības ienaidnieku 
un tautas pavedinātāju. eks, tāpat kā visi citi agrīnie Lutera pretinieki, Luteram 
izteica pārmetumus, ka viņš apšaubot pāvestu. Lutera tēzes esot jāpārbauda 
no šī aspekta. Luters uzskatīja to par neslavas celšanu un savu attieksmi pret 
pāvestu – par godbijīgu. Viņš lūdzot par pāvestu, un lūgšana esot labāka par 
naudu. taču Luters vairāk neizslēdza tādu iespēju, ka pāvests, tāpat kā viņa 
glaimotāji, nerīkojas saskaņā ar patiesību. tomēr viņš cerēja, ka bailes no labā 
un valdniekiem pāvestu atturēs ar sholastiskām domām vērsties pret Bībeli 
un baznīcas tēviem. taču patiesībā viņš paļāvās uz kaut ko citu: „ar mani ir 
kristus un viņa vārds, un es nebaidīšos, lai ko arī visa pasaule man nedarītu.” 
Pāvests ir cilvēks un var maldīties, bet patiesība nevar maldīties, tāpēc „drau-
dzīgajiem ienaidniekiem” nevajagot viņam draudēt ar pāvestu, bet pamācīt 
viņu pēc rakstiem un baznīcas tēviem. eka pagalvojumu, ka pāvesta atslēgu 
vara atverot baznīcas dārgumu krātuvi, kristus un svēto nopelnus, Luters 
uzskatīja tikai par karnevāla reibumā izdomātu joku. atlaidas tirgoņu naudas 
kāres atmaskošanu eks, savukārt, uzskatīja par baznīcai kaitīgu musināšanu 
uz sacelšanos un salīdzināja Luteru ar Bohēmijas nemierniekiem. Luters nepa-
lika atbildi parādā. kas dodot priekšroku atlaidas, nevis sakramentu žēlastībai, 
esot ne tikai bohēmietis, bet visas baznīcas ienaidnieks. dažādās pestīšanas 
izpratnes dēļ abi pretinieki pārprata viens otru un nebija spējīgi ieklausīties 
viens otrā. negatīvā eka un Lutera polemika tikai pastiprināja pretrunas. Visas 
savas dusmas uz sholastiku Luters izgāza pret eku. Viņu diskusija bija ļoti sa-
sprindzināta. Pamazām tā attīstījās par principiālu autoritāšu konfliktu. taču 
pilnīgs lūzums vēl nebija noticis. jūnija vidū Luters paziņoja, ka ir gatavs ar 
šērla starpniecību izlīdzināties ar eku, lai gan, pēc viņa domām, pirmo soli va-
jadzēja spert ekam777. taču strīda izbeigšana bija kļuvusi sarežģīta, jo karlštats, 
iepazinies ar eka „Obelisci” bez Lutera ziņas maijā publicēja viņa tēzes pret 
eku, kuram vajadzēja uz to reaģēt. Luters mēģināja panākt, lai eka atbilde būtu 
mērenāka. Viņš gribēja atteikties no eka atbildes uz „Asterisci”, lai gan no tās 
nebaidījās. Lutera vēlēšanās bija: „Lai abām pusēm būtu žēl par velna izraisīto 
strīdu.” taču pretinieki vairāk nebija spējīgi ierobežot konfliktu.

gandrīz tai pašā laikā, kad notika Lutera diskusija ar tecelu un eku, savu 
nostāju pret Luteru beidzot pauda arī augustīniešu eremītu ordenis. 1518. gada 
25. aprīlī heidelbergā bija nozīmēts nākamais saksijas reformētās kongregā-



cijas kapituls. Luteram bija tajā jāpiedalās kā apgabala vikāram. iespējams, ka 
štaupics jau ilgāku laiku bija plānojis, ka disputāciju ir jāvada Luteram. Vai 
Luteram tajā bija paredzēts atskaitīties arī par atlaidu konfliktu, nav skaidri 
zināms. 21. martā Luters nolēma kājām doties uz heidelbergu, lai gan viņš tika 
no tā atrunāts iespējamas sagūstīšanas dēļ778. tomēr Luters zināja, ka viņam ir 
atbalsts. frīdrihs gudrais, kurš tajā laikā uzturējās Vitenbergā, bija pārliecinā-
jis savus godājamos profesorus, Luteru un karlštatu, ka viņiem ir nodrošināta 
aizsardzība, un negribēja pieļaut, ka Luters tiktu aizvests uz romu un tur sodīts 
ar nāvi. taču ar šādu iespēju bija jārēķinās. taču valdnieks vienlaicīgi bija arī 
pretspēks. sākumā gandrīz nemanāmi tas, kas bija iesācies kā baznīcas un teo-
loģiskā diskusija, pamazām politizējās.

kā pret Luteru tajā laikā attiecās ordeņa priekšnieks štaupics, nav skaidri 
zināms, jo 31. martā it kā štaupicam rakstītās vēstules adresāts ir apšaubāms779. 
šajā vēstulē Luters izsakās nevis atlaidas kritikas dēļ, bet par lūgšanu, kā, pie-
mēram, rožukroņa un Marijas psalmu, kā tie bija agrikolas tēvreizes skaidro-
jumā, atmešanu, kas tika uzskatītas par labiem darbiem780. Luters attaisnojās 
šādi: no taulera viņš esot mācījies neuzticēties saviem darbiem un lūgšanām, 
bet kristum un dieva žēlastībai. sašutumu esot izraisījis tas, ka viņš esot de-
vis priekšroku Bībelei un baznīcas tēviem, nevis sholastiķiem. Luters nemaz 
neapstrīd, ka viņš tos lasot nevis jau iepriekš noliedzot, bet kritiski. taču tas 
tiekot pārspīlēts, bet viņu tas vairāk neuztraucot. arī sholastiķu vidū esot 
šķelšanās un dažādi virzieni, un tāpēc arī Luteram varot būt tiesības uz savām 
domām. taču patiesais lēmums piederot dievam. ja šī vēstule ir patiesi rakstīta 
štaupicam, tad izbrīna, ka tajā nekas nav minēts par atlaidu strīdu, par ordeņa 
vadības brīdinājumu un par kapitulu heidelbergā. taču arī heidelbergas kapi-
tulā „Lutera lieta”, šķiet, ir bijusi tikai blakuslieta. tāpat arī romas kūrija līdz 
tam laikam Lutera dēļ nebija vērsusies pie frīdriha gudrā. kūrfirstam martā 
tika pat piešķirtas papildus atlaidas, pret kurām Luters, protams izturējās no-
raidoši, bet špalatīns saņēma lielākas grēksūdzes pilnvaras781. Baznīcas rīcība 
pret Luteru tajā laikā kūrsaksijā vēl bija tikai minējums, nevis fakts.

aprīļa sākumā, gatavojoties braucienam uz heidelbergu, Luteram ar 
špalatīnu bija cieši kontakti782. kūrfirsts apgādāja viņu ar nodrošinošām vēs-
tulēm. Viņš rakstīja štaupicam783, ka ne labprāt Luteram dodot atvaļinājumu, 
un atgādināja, ka štaupics kūrfirsta finansētajā Lutera doktora promocijā esot 
apsolījis, ka Vitenberga līdz ar to esot ieguvusi profesoru. kūrfirstam patiešām 
Luters bija iepaticies, un viņš negribēja, ka Luters tiek ilgāku laiku atrauts no 
universitātes. kūrfirstu tas interesēja kūrsaksijas izglītības un universitātes 
politikas dēļ. štaupicam, kurš saksijas reformētās kongregācijas dēļ bija atka-
rīgs no kūrfirsta, tika piekodināts, ka Luters nekur citur nedrīkstot doties un 
uzturēties.



Pēc 9. aprīļa Luters devās ceļā784, domājams, ordeņa brāļa Leonharda Beiera 
un ziņneša urbāna pavadībā, kuram viņš vēlāk izlūdza piemērotu atlīdzināju-
mu. Leipcigā viņš iegriezās pie grāmatveža Liborija dītmāra. Veisenfelsē viņu 
pazina un uzcienāja kāds mācītājs, bijušais Vitenbergas students. jūdenbahā 
(zonnebergas apriņķī) viņš satika kūrfirsta padomnieku fefingeru, kuram 
Luters labprāt atļāva apmaksāt tēriņu 10 grašu apmērā. fefingers bija atpakaļ-
ceļā no ķeizara galma insbrukā un stāstīja Luteram, ka ķeizars Maksimilians 
esot apvaicājies par Vitenbergas mūku, kura tēzes esot ievērības cienīgas785. 15. 
aprīlī Luters noguris, bet labā noskaņojumā ieradās koburgā. Pēc viņa ziņoju-
ma špalatīnam ir noprotams786, ka ceļojums veicās labi. Luters vienīgi esot „grē-
kojis”, dodoties ceļā ar kājām. iespējams, kūrfirsts bija noteicis, lai viņš brauc ar 
zirgu. taču, tā kā viņš šo grēku nožēlojot, viņš esot saņēmis pilnīgu piedošanu 
un viņam nekādu atlaidu nevajagot. koburgā Luteram bija jāsaņem nauda no 
kūrfirsta kasiera. kūrfirsts finansēja Lutera ceļojumu. 18. aprīlī viņš sasniedza 
Vircburgu un dabūja pajumti turienes augustīniešu klosterī787. Luteram bija 
jāuzrāda kūrfirsta uzticības vēstule bīskapam Lorencam fon Bibram un viņa 
galma meistaram, un tad viņu pieņēma bīskaps. Bīskaps gribēja viņam dot 
jaunu ziņnesi līdz heidelbergai. taču tas nebija vajadzīgs, tā kā Luters satika 
erfurtes ordeņa brāļus Langu un uzingenu, kuri pārgurušos ceļiniekus uzņē-
ma savos ratos. Bīskaps apgādāja Luteru ar nepieciešamajām pavadvēstulēm. 
Vēl 1519. gadā viņš pozitīvi izteicās par Luteru. 21. vai 22. aprīlī ceļotāji nonāca 
heidelbergā. tur Luteru uzņēma pfalcgrāfs Volfgangs, Pfalcas kūrfirsta brālis, 
kurš 1516. gadā bija studējis Vitenbergā, un viņa agrākais audzinātājs jākobs 
zimlers. frīdrihs gudrais savā ieteikuma vēstulē lūdza pfalcgrāfu nepiecieša-
mības gadījumā palīdzēt Luteram. zimlers to apzīmēja kā „dārgu uzticību”, 
un to arī darīja. Pfalzgrāfs ielūdza Luteru ar štaupicu un Langu, viņa sekotāju 
iecirkņa vikāra amatā, pie sevis. Viņi ēda, dzēra un izklaidējās. Viesiem tika 
parādītas pils kapellas relikvijas, nocietinājumi un pils788.

Par ordeņa sarunām heidelbergā tikpat kā nekas nav zināms, izņemtot to, 
ka štaupics tika no jauna ievēlēts par kongregācijas vikāru un Luteru iecirkņa 
vikāra amatā nomainīja Langs. nekas nav zināms pr to, ka Lutera lieta vai lī-
dzīgs jautājums, brīdinājums vai ordeņa ģenerāļa apsūdzība būtu bijusi sapulces 
darba kārtībā. iespējams, ka trutfeters no erfurtes vai kāds cits nolasīja kādu 
mēreni kritisku pārskatu par Lutera teoloģiju789. ir zināms tikai par atklāto 26. 
aprīļa disputāciju Lutera vadībā brīvo mākslu fakultātes priekšlasījumu zālē, 
kurā Leonhards Beiers aizstāvēja Lutera uzstādītās tēzes. Vai tas notika pēc 
štaupica vai Lutera kā nozīmīgāko ordeņa studiju vadītāja režijas, nav zināms. 
tās bija bija teoloģiskas un filozofiskas tēzes, kuru saturu mēs aplūkosim vēlāk. 
tas šķita piemērots priekšmets. atlaižu jautājumu tās neaizskāra. disputācijā 
piedalījās arī citi heidelbergas teoloģijas profesori. Lutera teoloģija viņiem likās 



pilnīgi sveša, taču viņi asi diskutēja par to. smieklus izsauca profesora visjau-
nākā georga nigera piezīme: „ja zemnieki to dzirdētu, viņi jūs nomētātu ar 
akmeņiem.” Pfalcgrāfs stāstīja, ka Luters disputācijā esot bijis ļoti izmanīgs un 
cēlis Vitenbergas godu.

negaidīta, bet ļoti svarīga bija heidelbergas disputācijas ietekme uz turienes 
teoloģijas studentiem. Par to stāstīja Martins Bucers (dzimis 1491. gadā šletštatē 
elzasā), humānistiski noskaņots dominikānis, savam draugam Beatam 
renanijam (Beatus rhenanus)790. Bucers rakstīja „kā sapnī”. Viņš attēloja 
Lutera, „atlaidu izsmējēja”uzstāšanos augustīniešu kapitulā, kurš bija pilnīgs 
pretstats valdošajai heidelbergas aristoteļa teoloģijai un skota un tartareta 
vietā atsaucās uz hieronīmu un augustīnu. Viņa tēzes ne tikai pārspēja visu 
citu domas, bet vairākumam šķita arī ķeceriskas. taču šī pretējā puse nebija 
devusi nekādu labu teoloģiju! Luters neļāva sevi novirzīt, ļoti laipni atbildēja 
un klausījās ar lielu pacietību. apbrīnu izraisīja tas, cik Luters atjautīgi, līdzīgi 
Pāvilam, nevis kādam skotam, skaidri un ar lielām Bībeles zināšanām atrisinā-
ja visus argumentus. Bucers pēc tam vēl uzmeklēja Luteru, lai personīgi ar viņu 
aprunātos. Pēc Bucera domām, Lutera domas saskanēja ar (slavenā) erasma 
domām, tikai viņš mācot daudz brīvāk un atklātāk. Bucers zināja arī par hu-
mānistiski orientētās Vitenbergas universitātes reformu. savai vēstulei Bucers 
pievienoja ar saviem draugiem frehtu un Brencu sagatavotu disputācijas pie-
rakstu par pirmajām 13 tēzēm. tas rāda, ka Bucers bija izpratis Luteru morali-
zējošā erasma nozīmē un nebija pievērsis uzmanību pretstatiem antropoloģijā. 
Buceru interesēja jaunā kristieša esamība, un, pēc viņa domām, Lutera rīcība 
varēja būt tikai dieva darbs791. Bucers, tāpat kā karlštats, vienlaicīgi pārņēma 
un pārveidoja Lutera domas. šī norise veidoja reformācijas garīgo daudzveidī-
bu un bagātību, bet vienlaicīgi radīja arī nesaskaņas. dažus gadus vēlāk Bucers 
kļuva par ietekmīgu strasburgas reformācijas vadītāju ar tās īpašajām iezīmēm. 
Līdzās Buceram Luters heidelbergā ieguva vēl dažus nozīmīgus sekotājus 
dienvidvācijā: erhardu šnepfu, reformatoru hesenē un Virtembergā, Martinu 
frehtu ulmē, teobaldu Billikanu, sekotāju nordlingenē un johannesu Brencu, 
cienījamo švābu reformatoru. Viņš kļuva par īpaši uzticīgu Lutera skolnieku, 
kas labi saprata viņa teoloģiju792. Luters redzēja heidelbergā, ka jaunatne labāk 
sekoja viņam, nevis vecajiem teologiem. Luters cerēja uz to, ka evaņģēlijs, ko 
vecie ar saviem izdomājumiem bija atmetuši, ies pie jaunajiem793, un viņam 
bija taisnība. Luters patiešām daudz labāk varēja piesaistīt jauno paaudzi nekā 
vecākie teologi vai viņa paša vienaudži.

15. maijā Luters sveiks un vesels un pat nedaudz pieņēmies svarā atgriezās 
atpakaļ Vitenbergā. ordeņa priekšnieki, atbilstoši kūrfirsta gribai, bija nokār-
tojuši tā, ka Luters līdz Vircburgai brauca ar nirnbergiešiem, pēc tam ar erfur-
tiešiem un beidzot ar eislēbeniešiem, kuriem viņš uz sava rēķina bija jānogādā 



Vitenbergā794. ceļojuma laikā Luters mēģināja saprasties ar savu agrāko skolo-
tāju uzingenu, taču nevarēja saprast, vai bija kaut ko panācis. Viņš bija atstājis 
uzingenu domīgu un izbīnētu. Vecajiem teologiem bija grūti izmainīt savas 
domas. „erfurtiešiem mana teoloģija ir pretīga”, kas attiecās galvenokārt uz 
trutfeteru. Luters gribēja viņu apmeklēt 8. maijā erfurtē, lai pārrunātu vienu 
ļoti dedzīgu, rūpju pilnu (pazudušu) trutfetera vēstuli. tā kā viņš pie trutfetera 
sākumā netika pielaists, Luters uzrakstīja viņam vēstuli795. Luters apgalvoja, ka 
viņš neaizskaršot savu bijušo skolotāju ar dzēlīgām un apkaunojošām vēstu-
lēm. Viņš tā nedarot pat tiem, kas viņu saucot par ķeceri, pavedinātāju, prātā 
jukušu un apsēstu. Luters patiešām atteicās no visas polemikas ar trutfeteru. 
Luteram bija skaidrs, ka trutfeteram nav patikušas viņa tēzes pret sholastisko 
teoloģiju un ka viņš arī turpmāk nemainīs savus uzskatus. taču Luters varē-
ja norādīt, kas attiecībā uz žēlastību un darbiem viņa pusē bija gandrīz visi 
Vitenbergas kolēģi, izņemot vienu, kūrfirsts, bīskaps un visi saprātīgi pilsoņi. 
Viņam bija savi domu biedri, kuri teica, ka agrāk neesot pazinuši un dzirdējuši 
kristu un evaņģēliju. šis jautājums, vai viņam esot vai neesot taisnība, paliekot 
atklāts, kamēr baznīca to izšķiršot. tomēr, pēc Lutera domām, esot neiespējami 
reformēt baznīcu, ja pašos pamatos netiekot izskausti baznīcas likumi, sho-
lastika un filozofija to tradicionālajā nozīmē un to vietā iekārtotas Bībeles un 
baznīcas tēvu studijas. universitātes reforma bija baznīcas reformas priekšno-
sacījums, un tā bija nekavējoties jāsāk Vitenbergā. tāpēc Luters neatbildēja uz 
trutfetera pārmetumu, ka viņš vairāk neesot loģiķis, lai gan nebaidījās no loģi-
ķiem. atlaidas, ar kurām tauta tika mocīta, izsmieta un apdraudēta ticībā, arī 
trutfeters nevarēja atzīt par labu. Luters gribēja atklāt šo lietu, kamēr tauta pati 
nav pamanījusi atlaidu pārdevēju dievbijīgo vai, pareizāk, bezdievīgo krāpšanu. 
Pēc tam, kad Luters bija mēģinājis izlīdzināt attiecības ar savu bijušo skolotāju, 
viņš piedāvāja kādu izlīguma formulējumu. Viņš gribēja sekot sholastiķiem, 
taču viņu labāk pamācot raksti un baznīctēvi. no šī uzskata viņu nenovirzīšot 
arī trutfetera autoritāte. tomēr viņš esot gatavs uzklausīt trutfetera kritiku, 
kaut arī tā būtu barga. trutfeteran tikai nevajagot atturēties no tās. Viņš ne-
gribot un nevarot būt pret viņu sarūgtināts. šeit skolnieka ceļš veda pilnīgi 
citā virzienā. taču šīs vēstules tonis ir pavisam cits tonis nekā ekam adresētajā 
rakstā. te nav nekādas polemikas, ir tikai mēģinājums sevi darīt saprotamu. 
tomēr izlīdzinājums neizdevās. Lutera vēstules pārsteidz ar savu bagāto modu-
lācijas spēju. kaut gan Luters tomēr erfurtē runāja ar trutfeteru796 un sastapās 
ar pilnīgu noraidījumu. trutfeters viņu uzskatīja par filozofisku un teoloģisku 
ignorantu, lai gan trutfeteram tomēr bija jāatzīst, ka viņš nevar pierādīt savus 
uzskatus, bet Lutera – atspēkot. abas koncepcijas vienkārši vairāk nesaderē-
ja kopā, un saruna izjuka. Pēc Lutera domām, loģika nebija apvienojama ar 



kristus muļķību. trutfeters to negribēja atzīt, tāpat kā to, ka sholastika tik ilgi 
ir maldinājusi797. Luteram sholastika bija jau tālu pagātnē.

tūliņ pēc atgriešanās no heidelbergas Luters ļoti ražīgi un intensīvi strādāja. 
Viņš noturēja sensacionālu sprediķi par ekskomunikāciju, par kuru runāsim 
vēlāk. Viņš nosūtīja ekam savus „asterisci”, publicēja pilnīgu vācu teoloģijas 
izdevumu, sacerēja pret tecelu „sermonas brīvība no atlaidas” un sagatavoja 
drukāšanai plašas rezolūcijas par atlaidu tēzēm, kuras tagad aplūkosim. spēku 
tik lielam darbam Luteram deva viņa iekšīgā drošības sajūta.

savām tēzēm Luters deva arī izsmeļošus skaidrojumus. kā jau iepriekš tika 
minēts, jau februārī Luters saprata, ka tēzes viņam ir jāpaskaidro un jāpamato, 
jo disputācija par tām nenotika. Pirmo skaidrojumu redakciju Luters sagatavoja 
jau februārī un iesniedza to Brandenburgas bīskapam. Pēc viņa lūguma marta 
otrajā pusē Luters bīskapam apsolīja publikāciju atlikt uz vēlāku laiku. aprīļa 
sākumā bīskaps viņu atbrīvoja no šī solījuma798. tomēr tikai pēc atgriešanās no 
heidelbergas Luters varēja pabeigt šī izdevuma sagatavošanu. tēžu veltījumu 
Luters acīmredzot bija pārrunājis ar štaupicu. iespiešana rau – grunenberga 
tipogrāfijā sākās jūnija sākumā799 un ieilga līdz 21. augustam, kad „rezolūci-
jas”, t. i. skaidrojumi atlaidu tēzēm, tika publicētas. jau 22. maijā Luters tās 
rokrakstā kopā ar vēstuli nosūtīja Brandenburgas bīskapam hieronīmam 
šulcem800. šī vēstule sniedz izsmeļošu ziņojumu par atlaidu lietu. rezolūciju 
nolūks bija novērst nepareizu tēžu izpratni, izteikt skaidrus apgalvojumus, 
nevis diskutējamus jautājumus. Luters nepiemin, ka rezolūcijas jau reiz tika ie-
sniegtas bīskapam. Luters nodod tās atbildīgajam bīskapam un, nedomādams 
viņam pielabināties, slavē bīskapa pazemīgo attieksmi pret labo un izglītoto un 
to cienīšanu. augstā stilā Luters ļauj bīskapam izvēlēties – izdarīt svītrojumus 
vai sadedzināt šo rakstu. ja tas neesot no kristus gara, tad Luters negribot, 
ka tas saglabājas. tāds ir kritērijs. Luters nebaidās no notiesājošām bullām un 
draudiem. tās nāk no tiem, kam nav bailes no dieva un kas savus izteicienus 
uzdod par evaņģēliju. savas atbildības dieva priekšā dēļ Luters neatkāpsies 
viņu nekaunības un nezināšanas priekšā, jo tikai pēc viņu izaicinājuma viņš 
esot iznācis atklātībā.

Vienu ar roku rakstītu rezolūciju eksemplāru Luters nosūtīja štaupicam, lai 
tā tiktu nogādāta pāvestam. to, tāpat kā vēlāk arī rezolūciju iespiedumu801, ie-
vadīja 30. maija vēstule štaupicam par Lutera grēku nožēlas izpratnes attīstību 
kopš 1515. gada un stāstījums par atlaidu konfliktu. tajā tika skaidri noraidīts 
pretinieku pārmetums, ka Luters ar savām tēzēm aizskarot pāvesta varu. tieši 
šis apgalvojums liekot viņam iznākt gaismā un no skatītāja pārvērsties aktie-
rī. rezolūcijām bija jāaizstāv Lutera lieta pie pāvesta pret viņa (dominikāņu) 
pretinieku centieniem. Beidzamais lēmums piederot kristum. Luters gaida no 



pāvesta atbilstošu spriedumu. Pretinieku draudi viņu neuztraucot. Viņam ne-
esot daudz ko zaudēt un pietiekot ar kristu, viņa Pestītāju un samierinātāju.

Pēc vēstules štaupicam sekoja veltījums pāvestam Leonam X. no tā ir sa-
glabājies uzmetuma fragments802. tajā tiek īpaši izcelts, ka inkvizītoru un viņu 
draudu dēļ Luters vēršoties pie pāvesta. Viņi nedrīkstot viņu padarīt par ķeceri. 
Luters ir pārliecināts, ka viņu vadot kristus. kristus pamācīšot arī pāvestu, kā 
viņam ir jāizšķiras, un Luters akceptēšot šo lēmumu. Veltījuma galīgajā redak-
cijā Luters uzreiz sāk runāt par būtisko: zināmi „draugi” esot nomelnojuši viņa 
vārdu pāvesta priekšā, it kā viņš mazinot pāvesta atslēgu varu un autoritāti. 
tāpēc viņš tiekot saukts par ķeceri, atkritēju, neuzticīgo un vēl 600 citādos vār-
dos. šie pārmetumi Luteram nebija jauni. taču acīmredzot viņš zināja, ka tie 
tagad ir nonākuši līdz romai. tā, iespējams, ir bijusi kāda agrīna dominikāņu 
denunciācija par Luteru. Viņam pašam bija skaidra sirdsapziņa. Luters izklās-
tīja pāvestam savu atlaidu strīda versiju, kā tā jau iepriekš tika parādīta. Luters 
gribēja parādīt, ka viņš ar savām vēstulēm bīskapiem par nelietībām atlaidu tir-
gošanā un zinātnieku ielūgšanu uz disputāciju par atlaidu tēzēm ir rīkojies pil-
nīgi pareizi. Viņš neesot paredzējis tādu tēžu izplatību. ko lai viņš tagad darot? 
„es nevaru tās atsaukt.” tēžu dēļ pret Luteru ir radies bīstams naidīgums un 
nosodījums. tāpēc viņam, nemācītam un neizglītotam, tagad esot atklāti jāuz-
stājas un jākliedz kā „zosij starp gulbjiem”. to viņš arī darot ar savu tēžu skaid-
rojumu. tam esot jānomierina pretinieks un jāatbilst daudzu vēlmēm. Luters 
to paraksta pāvesta vārdā. skaidrojums rādīšot, ka viņš godinot atslēgu un baz-
nīcas varu, un pierādīšot, ka apsūdzības ir nepamatotas. ja viņa tēzēm nebūtu 
taisnība, ne saksijas kūrfirsts, kā katoliskās patiesības cienītājs, ne viņa kolēģi, 
nebūtu šādu mēri pacietuši. šai norādei uz valdnieku un universitātes atbalstu 
vajadzēja parādīt pāvestam, no vienas puses, ka viņam nav darīšana tikai ar 
Luteru, bet, no otras puses, atbrīvot no pārmetumiem kūrfirstu un universitāti. 
Beigās Luters metas zemē pāvesta priekšā: „dari dzīvu, nonāvē, sauc, atsauc, 
atzīsti, atmet, dari, kā tev tīk.” Luters grib viņa balsī saklausīt kristus balsi, un 
nevairīsies mirt, ja viņš būtu pelnījis nāvi. tā ir daļēji formāla, bet vienlaicīgi 
tīras sirdsapziņas valoda, kas liecina par joprojām pastāvošu Lutera uzticību 
baznīcas vadībai. tomēr zināms spriegums starp atsaukuma noraidījumu un 
pakļaušanos šajā vēstulē ir nenoliedzams. šeit pastāv kāda ambivalence803.

tas ir redzams arī sekojošā protestācijā, svinīgā ticības apliecībā, kas parasti 
tika pievienota teoloģiskām grāmatām vai tēzēm. Luters grib teikt tikai to, kas, 
pirmkārt, atrodas rakstos un, otrkārt, ko teikuši baznīcas tēvi un ko saka baz-
nīcas likumi. ja viņš disputācijā iziet ārpus tā, tad tie ir tikai prāta un pieredzes 
izteicieni, kam nav autoritātes, šeit viņš pakļaujas augstākstāvošo spriedumam. 
taču ar vienu ierobežojumu. kristīgā brīvība viņam dodot tiesības kritiski pār-
baudīt sholastiķu un kanonistu domas, kurām neesot nekāda pamatojuma. tā, 



piemēram, akvīnas tomu Luters neatzina kā baznīcas skolotāju. Luters zināja, 
ka viņš var maldīties, taču tas nenozīmēja to, ka viņš ir ķeceris.

rezolūciju lielākā daļa ir sarakstīta 1518. gada februārī, taču tajās ir iestrā-
dāta arī nedaudz vēlākā diskusija ar tecelu un eku. Luters saglabā disputācijas 
stilu. Viņš parasti pasaka, kas, pēc viņa domām, ir neapstrīdams, par ko viņam 
ir šaubas un kādā jautājumā viņš būtu pamācāms. Luters saglabā tēzēs iezīmēto 
koncepciju. dažās vietās viņš ir izteicienus arī modificējis. Vēlāk aplūkosim 
rezolūciju nozīmi Lutera teoloģiskajā attīstībā; pagaidām ir runa tikai par at-
laidu diskusijas attīstību. Luters negrib ielaisties ar atlaidām, kas atlaiž sodu, 
bet rūpēties tikai par vainas piedošanu. atsevišķu kompleksu veido šķīstītavas 
problēma. šeit Luters izsakās, ka mirušajiem ekskomunikācija neko nenozīmē. 
Luters izskaidro savu eksistenciālo priekšstatu par šķīstītavu kā tiesas briesmu 
pieredzi, ko viņš zināja no saviem kārdinājumiem un no taulera. Viņš nenolie-
dza šķīstītavas priekšstatu kā bohēmieši. taču viņš neatzina tā laika izplatītos 
uzskatus par dieva tiesājošo apiešanos ar mirušajiem. ja mirušajiem viņu grēki 
ir piedoti, tad viņi atrodas kopībā ar dievu, bet, ja tie viņiem nav piedoti, tad 
viņi ir ellē. īpašs klupšanas akmens bija Lutera 25. tēze, kurā viņš pāvesta varu 
pār šķīstītavu pielīdzināja katra bīskapa un priestera varai. tāpēc šeit skaid-
rojumam tiek pievienota aktuāla piezīme. Luters vēlētos, ja viņam šeit vairāk 
nāktu palīgā baznīcas teologi. taču, kā to rāda jaunākais Laterāna koncīls, viņi 
neko nedarot. Luters atzīst pāvesta Leona X. integritāti, taču arī šis pāvests ne-
spējot neko izdarīt pastāvošajā apjukumā. tas esot aleksandra Vi. un jūlija ii. 
vai tirānu laiks. roma pati visvairāk izsmejot labos. nekur neesot tik ļauni ar 
kristietību kā Bābelē – romā. šeit Luters pirmo reizi lieto šo apokaliptisko salī-
dzinājumu. Viņš klusētu, ja par to nekliegtu bērni un piedzērušie. Luters paliek 
pie tā paša: pāvestam nav nekāda īpaša tiesājošā vara šķīstītavā, viņam ir tā 
pati iespēja kā visiem pārējiem kristiešiem, ne tikai priesteriem, proti, aizlūgt. 
atslēgu vara šķīstītavā nevar saistīt. šajā vietā Baznīcas mācība ir neskaidra. 
atlaidas pieļaušanu Luters nevar vairāk akceptēt, pamatojoties uz Mt. 16. šajā 
gadījumā būtu jāapstrīd arī pāvests; taču netaisnīgs pāvesta lēmums ir jāpie-
ņem tāpat kā ļaunums. rezolūciju beigās tiek prasīta baznīcas reformācija. tā 
nevar būt tikai pāvesta vai kardinālu lieta, bet ir visas zemeslodes vai, pareizāk, 
dieva lieta. Līdz tam nevar klusēt par acīmredzamajām nekārtībām. kritika 
nav apspiežama. tā ir jāpacieš cerībā uz reformāciju.

1518. gada vasarā Luters atradās situācijā, kad bija jānoskaidrojas viņa at-
tieksmei pret baznīcu. Vēl viss bija atklāts. roma vēl neko nebija teikusi. Luters 
cerēja, ka baznīcas lēmums būs viņam labvēlīgs. Līdz šim laikam atlaidu strīds 
notika šaurākā nozīmē. septiņos mēnešos, kopš atlaidu strīds bija sācies, Luters 
nonāca uz lielās skatuves, un sākās jauns akts.



5. Iekšīgā pārmaiņa – reformatoriskais atklājums804

kad Luters iekļuva atlaidu strīdā, viņš vēl nebija „evaņģēlisks”. Pēc viņa tā 
laika uzskatiem, cilvēkam ir sevi pazemībā jāpieņem tā, kāds viņš ir dieva 
priekšā, proti, grēcinieks. kā to rādīja iepriekšējā nodaļā, tā bija nostāja, kuru 
bija izcīnījis jaunais profesors un kuru viņš enerģiski aizstāvēja. tā kā viņš at-
laidā saskatīja ērtas izvairīšanās mēģinājumu no vainas un soda, Luters pacēla 
savu balsi. Viņa uzbrukums atlaidai izrietēja no stingras vēlīno viduslaiku teo-
loģijas un dievbijības. savā lielajā pārskatā Luters vēlāk saka, ka tad, kad viņš 
šo lietu esot uzsācis, viņš esot bijis mūks un traks pāvestietis, tik ļoti pārdzēries 
un noslīcis pāvesta mācībās, ka nemaz nespēja viņu apvainot. Luters skaidri 
atvainojas par savu vairākkārtīgo piekāpšanos pāvestam, kas ir atrodama viņa 
agrīnajos rakstos (1517–1519)805.

jaunākajai Lutera pētniecībai ne reti ir bijis grūti akceptēt šo lietas būtību. 
Lutera iekšīgais un teoloģiskais pagrieziena punkts, pretēji viņa paša izteiku-
miem, tika pieņemts daudz agrāk vai arī rezignējot šī problēma tika atzīta par 
neatrisināmu. tomēr beidzamajos gadu desmitos vairojas to pētnieku balsis, 
kas uzskata, ka Luters savu „reformatorisko lūzumu” ir piedzīvojis tikai 1518. 
gadā. taču strīdīgs ir ne tikai laika punkts, bet arī daļēji reformatoriskā atklā-
juma saturs. tiek minēta sirdsapziņas reliģija (holls), žēlastības līdzekļa vārda 
atklāšana (Bicers) vai apsolījums (Baiers), lai gan Luters skaidri par sava jaunā 
atklājuma saturu apzīmēja dieva taisnību. Varētu jautāt, vai pēc iesaistīšanās 
atlaidu strīdā kopš 1517. gada 31. oktobra Luteram vispār atlika laiks kreatīvam 
teoloģiskam darbam. apbrīnojamā veidā Luters, tieši pieaugot stresam, nonā-
ca pie jaunām atziņām un attīstījās tālāk. Par to ļoti tiešu liecību dod Lutera 
1518. gada 30. maija vēstule štaupicam par rezolūcijām, kurā Luters attēlo savas 
grēku nožēlas izpratnes attīstību. Luters saka, ka kopš atlaidu strīda sākuma 
viņa grēku nožēlas izpratne ir tālāk attīstījusies. ja sākumā viņu mīlestība uz 
dievu veda nožēlu par grēku, tad tagad tā ir ne tikai pārmaiņa, bet pilnīga pār-
vērtība, ko veikusi dieva žēlastība, nevis cilvēka darbs, pārvietojot viņu dieva 
pusē806. jaunais atklājums tātad ir cieši saistīts ar Lutera grēku nožēlas izpratni 
un atlaidu strīdu. tāpēc būtu jāizpēta Lutera teoloģiskā attīstība no 1517. gada 
novembra līdz 1518. gada maijam.

1518. gada 15. februāra807 vēstulē špalatīnam Luters pauda vēl savus agrākos 
uzskatus: cilvēkam ir jābūt izmisumā par paša sasniegumiem; viņš var uzticē-
ties tikai dievam un Viņa žēlsirdībai. tā, piemēram, mesas upuris kā cilvēcisks 
sniegums ir tikai atmešanas cienīgs. „tev ir jābūt savam tiesnesim un jāapsūdz 
sevi ar saviem darbiem un jāatzīst par vainīgu.” cilvēks kļūst dievam patīkams, 
nododoties sevis tiesāšanai. taisnība ir sevis apsūdzēšana un taisnais, – kas 
pats sevi apsūdz, apsteidzot dieva tiesu, un ir ar Viņu vienisprātis, ka pats sevi 
nolād. tikai tā var cerēt uz dieva žēlsirdību. tā nebija nekāda priecīga ziņa, lai 



gan Luters arī šo vēstuli parakstīja kā „Eleutherius”, „brīvais”. iespējams, ka tas 
iezīmēja kādu jaunu virzienu.

Liela nozīme bija Lutera teoloģiskajam, īpaši ekseģētiskajam darbam. kopš 
1517. gada vasaras un 1517. / 1518. gada ziemas (varbūt arī tikai kopš 1517. / 
1518. gada ziemas vai 1518. gada vasaras) Luters skaidroja Vēstuli ebrejiem808. 
šis priekšlasījums rāda, ka salīdzinājumā ar priekšlasījumu par Vēstuli ro-
miešiem Luters bija ticis daudz tālāk809. Vēstules ebrejiem teksts vedināja uz 
to, ka Lutera uzmanības lokā vairāk nekā agrāk nonāca mācība par kristu un 
Viņa pestīšanu, nevis tikai cilvēka pazemīgā izturēšanās. Lutera sastingušais 
domas fokusējums izmainās. Lai gan kristus arī šeit vēl ir paklausības paraugs 
dievam, tomēr Viņš ir daudz kas vairāk. Viņš tiek izprasts kā noslēpums (sac-
ramentum), caur kuru dievs rada mūsu grēku nožēlošanu un taisnību, kas mūs 
ienes dieva sfērā un vada mūs ar evaņģēlija vārdu. no dieva caur kristu nāk 
impulss pilnīgai eksistences izmaiņai. Viņš veido līdzību ar kristu, nevis pats 
cilvēks. nevis Bauslības darbi šķīsta cilvēku, bet ticība, kas paļaujas uz kristu. 
kristus tagad ir tas, kurš ar savu nāvi uzvar nāves briesmoni, atbrīvo no nāves 
bailēm un manifestē ticības spēku. tagad notiek priecīgā manas netaisnības 
apmaiņa ar kristus taisnību. kristus ir priesteris – starpnieks, pie kura mēs bē-
gam no tiesas. Mūs šķīsta ticība, kas paļaujas uz Viņu, tā ir pareizā sagatavoša-
nās uz sakramentu. kristus kā Miera ķēniņš rada un dāvina mieru. attieksme 
pret Viņu nav vairāk imitējoša sekošana. jaunā eksistence ir klausīšanās, kas 
ir identiska ar ticību, kura novēršas no darbiem un ļauj radīt dievam. tas no-
zīmē, ka cilvēks tagad ar kristus palīdzību ir pārvietots dieva pusē un eksistē 
ārpus sevis paša. Pareizāk, taisnošanu tagad var piedēvēt ticībai sakramentā, 
nevis pašam sakramentam. Viss ir atkarīgs no ticības, jo tā uztver piedošanas 
vārdu. tas ir jaunas sakramentu mācības sākums ar milzīgu nozīmi. ticība tic 
piedošanai caur kristus asinīm. citādi tā, kā debesu mantas vispār, nav saņe-
mama. tāpēc ticību var apzīmēt kā cilvēka substanci, viņa pamatu un īpašumu. 
Progress Lutera teoloģijā gandrīz vienmēr bija intensīva ekseģētiska darba aug-
lis. Priekšlasījums par Vēstuli ebrejiem, kurā tikpat kā nebija aktuālu norāžu, 
radīja priekšnoteikumus Lutera reformatoriskajam atklājumam.

ieskatu Lutera teoloģiskās attīstības progresā sniedz Lutera atlaižu tēžu re-
zolūcijas, kuru galīgā redakcija tika izveidota laikā no 1518. gada februāra līdz 
maijam. dažas tēzes tiek skaidri interpretētas jaunā nozīmē. ja 7. tēze runāja par 
to, ka dievs nepiedod nevienam, kas pazemīgi nepakļaujas priesterim, tad re-
zolūcijas šajā vietā810 vispirms apraksta taisnošanas procesu. Vispirms ir dieva 
svešais tiesas darbs, kas sagrauj cilvēku ar viņa grēku atziņu. tā rodas patiesā 
grēku nožēla, un cilvēks nonāk apjukumā un izmisumā. šim pazemotajam un 
saplosītajam cilvēkam priesteris saka piedošanas vārdus, par kuriem nedrīkst 
šaubīties. notiesātais tic piedošanas apsolījumam un ir pārliecināts par to. šī 



piedošana ticībā ir daudz svarīgāka nekā soda atlaišana. Līdz ar to visi cilvēka 
dievbijīgie darbi nav nekā vērti. cilvēkam ir jāmācās paļauties nevis uz pāvesta 
varu, bet uz kristus apsolījumiem. Viss ir atkarīgs no dieva dāvinātās ticības 
piedošanai. Priesteris kalpo tikai kā vārda sludinātājs, pie kā turas ticība. ticība 
priestera absolūcijas vārdiem šķīsta no grēkiem. grēksūdze un grēku nožēla ir 
nedrošas. drošs ir tikai apsolītais vārds811. Līdzās jaunajai sakramenta izpratnei 
iezīmējas arī jauna baznīcas amata izpratne, kam arī bija milzīga nozīme.

izteikti tiek saasināta 23. tēze812. tagad ar atlaidu nevar atlaist sodu arī pil-
nīgajam. dievs visus pielīdzina sava dēla krustā sistajam tēlam; tas nozīmē, ka 
ciešanas piederas pie kristīgās eksistences. Pavisam jauni toņi ir dzirdami 37. 
tēzē813. tagad kristieša kopība ar kristu un viņa dalība pie kristus mantām tiek 
pozitīvi aprakstīta. kristietis var lepoties, ka viņam pieder visas kristus mantas 
un ka kristus nes visas viņa vainas. Viņš nes mūsu grēkus, un mēs esam ap-
segti ar Viņa taisnības mēteli. šī kopība ar visām tās dāvanām ir mums dieva 
dāvināta. šī nodošana notiek caur priestera apsolījuma vārdu, pie kam no jau-
na tiek spēcīgi uzsvērta sakarība starp vārdu un saņemošo ticību. Piedošanas 
atslēgas ir dotas manai pestīšanai un mieram; pāvests šeit ir tikai kalpotājs un 
starpnieks.

īpaša nozīme rezolūcijās814 ir skaidrojumiem par baznīcas dārgumiem. no 
vienas puses, Luters apstrīd, ka svētie var iegūt nopelnus, un ir gatavs šī ap-
galvojuma dēļ iet ugunī; jebkuru citu apgalvojumu viņš uzskata par ķecerību. 
daudz svarīgākas, no otras puses, ir domas par kristus nopelnu, kuru nedrīkst 
sašaurināti attiecināt uz grēku nožēlas sodiem, – tas ir jau priekšnosacījums 
grēku nožēlas žēlastībai. Luters apraksta dieva rīcības secību ar Viņa svešo 
darbu (Bauslība, tiesa) un tam sekojošo patieso darbu (evaņģēlijs, žēlastība), 
pie kam Bauslība un evaņģēlijs tagad tiek skaidri atšķirti. Baznīcas dārgums ir 
dieva godības un žēlastības evaņģēlijs. tā ir mums par velti pestīšanai un mie-
ram dotā dieva dēla, līgavaiņa balss. Bauslība turpretī ir samaitāšanas vārds. 
Bauslība mūs tura gūstā, bet evaņģēlijs atbrīvo. no evaņģēlija rodas patiesais 
dieva gods atziņā, ka mūs glābj tikai kristus žēlastība bez mūsu nopelniem. 
salīdzinājumā ar vēl 1518. gada 15. februārī lietoto taisnības definīciju kā sevis 
tiesāšanu, šeit ir nācis klāt kaut kas izšķiroši jauns. tagad izsekosim, kas tas 
bija, ko tas nozīmēja un kad Luters to atzina.

Luters par to izteicās savā slavenajā latīnisko darbu 1545. gada izdevuma 
pirmā sējuma ievadrunā, kuru viņš sacerēja pēc savu agrīno rakstu pārskatī-
šanas815. Pēc šīs liecības jaunais atklājums nāca pašā atlaidu strīda un romas 
procesa vidū. Pēc priekšlasījumiem par Vēstuli romiešiem, galatiešiem un eb-
rejiem, kuru laikā viņš bija daudz mācījies ekseģēzē, Luters gribēja no jauna 
skaidrot psalmus. tas varēja būt 1518. gada pavasarī vai, visvēlākais, – rudenī; 
priekšlasījumu datējums šajā laikā nav īsti skaidrs. Pamatā Luteru tajā laikā no-



darbināja Vēstules romiešiem izpratne un vislielākās grūtības viņam sagādāja 
tas, kā izprast dieva taisnību rom. 1: 17. Lutera klupšanas akmens bija tas, ka 
viņš bija mācīts, ka dieva taisnība ir jāsaprot filozofiski kā formāla vai aktīva 
taisnība, proti, dievs ir taisnīgs un soda grēciniekus un netaisnīgos. tieši tas 
noteica Lutera smago iekšīgo konfliktu. neskatoties uz savu nevainojamo mūka 
dzīvi, Luters jutās dieva priekšā kā grēcinieks, un viņa sirdsapziņa bija nemie-
rīga. Viņš nespēja paļauties uz to, ka viņa gandarīšanas darbi viņu samierinās 
ar dievu. tāpēc viņš nespēja to mīlēt un drīzāk ienīda šo sodošo dievu. kā 
rāda vēstule štaupicam rezolūciju ievadā, šīs pārdomas bija izraisījis grēksū-
dzes sakraments. starpniecība starp grēcinieku un sodošo dievu Luteram šķita 
neiespējama. šis spriegums bija tik liels, ka Luters strīdējās ar dievu: „it kā ne-
pietiktu jau ar to, ka nožēlojamie, ar iedzimto grēku uz pazudināšanu nosodī-
tie grēcinieki ar desmit baušļu prasībām ir nomākti ar visāda veida nelaimēm, 
bet te dievs pievieno vēl papildus sāpes ar evaņģēliju rom. 1: 17– 18 nozīmē, 
uzkraujot savu taisnību un dusmas.” Viņš vēlreiz drastiski apraksta šo norisi: 
„es trakoju ar mežonīgu un apjukušu sirdsapziņu un mēģināju izdibināt šo 
vietu Pāvila vēstulē, lai uzzinātu, ko vēlas svētais Pāvils.” grēcinieks vēl varēja 
rezignējot samierināties ar savu pazudināšanu, bet tas skanēja kā izsmiekls, ka 
evaņģēlijs viņam arī uzkrāva dieva tiesājošo taisnību un dusmas. evaņģēlijs 
no jauna saasināja problēmu par dieva taisnības un dusmu saistību. tā Luters 
attēlo savu gadiem ilgo iekšīgo un teoloģisko cīņu. tad viņš turpina: „ar dieva 
žēlsirdību pamanīju kādu sakarību rom. 1:17”. Luters sāka saprast dieva tais-
nību kā dāvanu, no kuras taisnais dzīvo, proti, kā taisnību no ticības. evaņģēlijs 
atklāj pasīvo dieva taisnību, ar ko mūs žēlsirdīgais dievs taisno caur ticību. 
aprakstot šo norisi, Luters šeit lieto terminoloģiju no vēlāka laika. Viņš uztvēra 
šo jauno atziņu kā dieva dāvinātu apgaismību no debesīm caur kristu816. šai 
atziņai Lutera teoloģijā bija izšķiroši saistoša nozīme un augstākais noteikums. 
kopš šī brīža evaņģēlijs nozīmēja: taisnais dievs ir žēlsirdīgais dievs. Viņš 
nesoda, bet dāvina un taisno caur ticību evaņģēlijam. Luters bija ieguvis jaunu 
evaņģēlija izpratni un vienlaicīgi jaunu dieva tēlu. grēcinieka situācija līdz ar 
to pilnīgi izmainījās. tas bija milzīgs atvieglojums. Luters jutās kā no jauna 
piedzimis un iecelts paradīzē. citādāk nemaz nevarēja būt, jo konflikts bija 
atrisināts; vairs nebija pret ko kurnēt un protestēt. jauniegūtā atziņa mainīja 
arī rakstu izpratni. Luters mēģināja jauno dieva taisnības izpratni pielietot 
tādos savienojumos kā, piemēram, dieva darbs, dieva spēks, dieva gudrība, 
dieva stiprums, dieva pestīšana, dieva gods, un visur apstiprinājās pasīvā iz-
pratne: dievs rada mūsos, dievs dara mūs gudrus un stiprus. dieva īpašības ir 
darbības, kas mums nāk par labu un nav vērstas pret mums. jaunajai izpratnei 
bija konsekvences rakstu skaidrojumā. agrāk nīstais, grūtais dieva taisnības 
jēdziens tagad bija kļuvis par saldu vārdu. rom. 1: 17 kļuva par ieejas durvīm 



paradīzē. Lutera jaunos priekšstatus apstiprināja augustīna raksts „Par garu un 
burtu”, kuru viņš no jauna ar karlštata komentāriem lasīja 1518. gada sākumā.

šis ziņojums, kam ir vēl dažas citas paralēles817, neskatoties uz pētniecībā 
izteikto kritiku, liecina, ka Luters pie sava atklājuma ir nonācis laikā no 1518. 
gada pavasara līdz rudenim. Līdz tam viņš vēl nebija īsti skaidrībā pats ar sevi, 
savu ticību un savu teoloģiju. šo ziņojumu apliecina, precizē un papildina lie-
cības no galda runām818. arī tie apliecina, ka pāvestības jeb katoļu laikā vārds 
“taisnība” viņu atbaidīja un bija kā pērkona grāviens viņa sirdsapziņā, kad zi-
nāja tikai kā dieva tiesājošo taisnību. kādu dienu, aplūkojot rom. 1:17, viņam 
atausa: ja mums ir jādzīvo taisni no ticības un taisnība katram ticīgajam ir pes-
tīšanai, tad tā ir dieva taisnība, kas mūs taisno un glābj. un viņš kļuva priecīgs. 
kārdinājums atkāpās. tagad viņš zināja, kā dievs pret viņu attiecās. Luters to 
uzskatīja par svētā gara inspirāciju. dažas galda runas liecina par to, ka tas 
ir noticis tornī. tāpēc runā par Lutera „torņa piedzīvojumu”. citos ziņojumos 
minēta precīzāk torņa kloāka vai tikai kloāka. kā zināms, Lutera apsildāmā 
darba istaba atradās kloākas torņa otrajā stāvā. Lai cik ļoti arī dažu polemiķu, 
psihologu un teologu fantāziju nav nodarbinājis priekšstats par to, ka Luters 
pie sava reformatoriskā atklājuma ir nonācis kloākā, vislielākā ticamība ir tam, 
ka Luters pie savas atziņas ir nonācis pie rakstāmgalda, strādājot pie saviem 
ekseģētiskiem darbiem. nav izslēdzama arī tāda iespēja, ka Luteram, kad viņš 
kļuva vecāks, pat patika drastiski lokalizēt savu atklājumu kloākas tornī819.

Bet vai Lutera atklājums patiešām bija tik jauns un satricinošs? katoļu puse 
ir arvien uzsvērusi, ka šī atziņa ir izteikti katoliska un ir daudzkārt sastopama 
pirmslutera Bībeles skaidrojumos820. tāpēc viņi to uzskata par Lutera nekato-
lisko subjektīvismu, ka viņš to neredzēja un vēlāk tik vienpusīgi uz to koncen-
trējās. Patiešām dieva taisnības skaidrojuma tradīcija ir ļoti kompleksa jau sā-
kot ar vēlīno antīko kultūru. ambrozija sekotāji to saprata kā dieva uzticību un 
tuvināja dieva žēlsirdībai. augustīns to, savukārt, saprata kā dieva dāvinātu, 
taisnojošu taisnību, bet Pelāgijs to skaidroja kā dieva sodošo un atmaksājošo 
taisnību. Viduslaiku ekseģētiem šīs abas iespējas pastāvēja līdzās vai sajaucās 
viena ar otru. Viņiem neizdevās izlīdzināt spriegumu starp dieva taisnību un 
žēlsirdību. Līdzīgi bija arī ar baznīcas mācību un praksi. Lai gan ekseģēzei šajā 
laikā, salīdzinot ar Lutera laiku, bija ierobežota loma, taisnošana īpaši vēlīnajos 
viduslaikos tika izprasta kā līdzsvarota cilvēka darbu un dievišķās žēlastības 
kombinācija. tieši tas Luteram vairāk nebija pieņemams, – viņš vairāk nespēja 
atzīt grēcīgā cilvēka darbu.

ir ieteicams vēlreiz noskaidrot, kā attīstījās Lutera izpratne par dieva taisnī-
bu821. Viņa sākotnējais priekšstats par dievu kā tiesnesi, kurš atmaksā par labu 
un ļaunu, parādās agri, kuru drīz nomaina cits: dieva taisnība rodas caur sevis 
tiesāšanu, kas atzīst dieva spriedumu un aizsteidzas tam priekšā. tā ir pirmā 



priekšlasījuma par Psalmiem un Vēstuli romiešiem pazemības teoloģija: atzīt 
dieva negatīvo spriedumu, pie kam Luters dedzīgi iestājās par dievu. šo uzska-
tu papildināja priekšstats, ka dievs tiem, kas atzīst viņiem visu mūžu piemītošo 
grēku, to nepieskaita. arī evaņģēlijs atklāj cilvēkam viņa grēkus, un kristus ir 
vispirms lielais pazemības paraugs. enerģija un konsekvence, ar kādu Luters 
šos uzskatus pārstāvēja, atšķīra viņu no tradīcijas. šādu pieeju var uzskatīt par 
vienpusīgu un nesaprātīgu, taču savā ziņā tā bija pilnīgi saskanīga. tā vērsās 
pret cilvēka ļaunuma noliegšanu, kas nesaskanēja ar viņa pieredzi. sākumā 
Luters par vienīgo glābšanās iespēju uzskatīja cilvēka pazemīgu atteikšanos 
no sevis. tā viņš vismaz varēja sadzīvot ar dievu, kaut arī tas viņam nenācās 
viegli. tas izrietēja no Lutera savdabīgā priekšstata par dievu: dievs rīkojas un 
glābj caur tiesu, vājību un nāvi, kā tas redzams pie krusta. jau pirmajā priekš-
lasījumā par Psalmiem Luters zināja, ka taisnīgas rīcības priekšnosacījums ir 
būt taisnam. dievs dāvina šo esamību necienīgajiem. taču tā nav iepriecino-
ša, bet kritiska, pret cilvēka nopelniem vērsta atziņa. arī priekšlasījums par 
Vēstuli romiešiem grib sagraut cilvēka paštaisnību. žēlīgajā dieva taisnošanas 
rīcībā tiek vispirms izcelta muļķība un vājība un pielietots kā kritiskais prin-
cips. Priekšplānā ir doma, ka cilvēks, atzīstot savus grēkus, atzīst, ka dievam ir 
taisnība, un, no savas puses, Viņu attaisno. Luters zina, ka tā ir tikai dievišķā 
žēlsirdība, kas nepieskaita grēku, bet drīzāk taisnību. taču tas notiek tikai pie 
pazemotajiem. Luters nepārtraukti strādā ar šo priekšnosacījumu.

šeit rodas jautājums, kā Luters atbrīvojās no savas koncentrēšanās uz paze-
mības teoloģiju, lai gan sākumā viņu par to pārliecināja viņa augošais pretstats 
ar sholastisko teoloģiju. kas īsti bija 1518. gada lūzums un atklājums? jau pir-
mā priekšlasījuma par “Psalmu grāmatu” beigās un priekšlasījumā par Vēstuli 
romiešiem arvien ieskanas doma, ka dievs mums ir radījis kristu gudrībai, 
svētumam un pestīšanai (1. kor. 1:30). Priekšlasījumos par Vēstuli galatiešiem 
un ebrejiem tā arvien vairāk izvirzas priekšplānā: „kristus ir dieva žēlastība, 
žēlsirdība, taisnība, patiesība, gudrība, stiprums, mierinājums un svētlaimība, 
ko mums dievs ir devis bez visiem nopelniem” tādā veidā, ka kristus pats ir 
mūsos822. ticība kristum apvieno ar to un dod to visu pietiekami. ticība ir 
vienlaicīgi novēršanās no uzticēšanās savām spējām. taisnošana pastāv kristus 
iedošanā ar Viņa gudrību, taisnību un spēku. kopš šī brīža izdodas arī taisnī-
bas un žēlsirdības sintēze. dieva taisnība, žēlsirdība, dieva pestīšana, dieva 
spēks tagad ir cilvēkam piešķirtās dieva īpašības. ticība savieno sirdi ar dievu 
tā, ka tie kļūst par vienu garu ar Viņa īpašībām.

Luteram bija vajadzīgi vairāki gadi, lai nonāktu pie šiem uzskatiem. dažkārt 
liekas, ka viņš pie tā bija jau nonācis, bet tad no jauna to pārklāja citi priekšstati. 
Pēc viņa paša vārdiem, izšķirošais lūzums notika 1518. gadā. ir iespējams gan-
drīz droši pateikt, kad šī jaunā atziņa uzvarēja. Vēl februārī Luters par taisnību 



apzīmēja sevis apsūdzēšanu. Pilnīgi skaidri un viennozīmīgi jaunā koncepcija 
ir izteikta sermonā par dubulto taisnību823. sermonas pamatā ir kristus psalms 
no fil. 2:5, tāpēc tas varētu būt bijis 1518. gada 28. marta Pūpolsvētdienas 
sprediķis. taisnība šeit ir skaidri apzīmēta kā kristus taisnība. Viņš ir taisns 
un taisno caur ticību 1. kor. 1:30 un jāņa evaņģēlija „es esmu” vārdu nozīmē. 
cilvēks var paļāvībā lepoties: Man pieder viss, ko kristus darīja, teica, cieta 
un mira. Viņš ir līgavainis, kas visu dala ar dvēseli kā līgavu. tā tagad tiek 
aprakstīta taisnības piešķiršana. tas ir tas, ko nozīmē apsolījumi. Mums pieder 
viss, kas pieder kristum, un ir mums, necienīgajiem, dots no tīras žēlsirdības. 
caur ticību kristum Viņa taisnība kļūst par mūsu taisnību, un viss, kas pieder 
Viņam, pieder mums. ticības taisnība ir identiska ar dieva taisnību. tā ab-
sorbē savā bezgalībā visus grēkus. tā ir taisnīgas rīcības avots. ja psalms 31: 2 
runā par „tavu taisnību”, tad tagad tas tiek saprasts kā „kristus, mana dieva, 
taisnība”. tas notiek caur ticību, žēlastību un mūsu dieva žēlsirdību. tā ir viena 
un tā pati norise. tas, ko psalmi apzīmē kā dieva darbu, apliecinājumu, dieva 
spēku, žēlsirdību, patiesību un taisnību, ir nosaukumi ticībai uz kristu, vēl 
vairāk – tā ir taisnība, kas ir kristū. dieva īpašības tagad parādās ne tikai kā 
žēlīga pievēršanās ticīgajam, bet kā ticīgajam piešķirtas īpašības. ticība pastāv 
identitātē ar kristu. Viņa taisnība, kas cilvēkam pati par sevi ir sveša, pamazām 
izdzen grēku, kas piemīt vecajam ādamam. Luters šajā sprediķī pilnīgi atsakās 
no pazemības teoloģijas pamatojumiem un gaišā un priecīgā tonī sludina tikai 
kristu un ticības taisnību. šeit kaut kas bija mainījies. tas bija reformatoriskais 
atklājums. gadu vēlāk savā otrajā priekšlasījumā par Psalmiem Luters pasludi-
nāja šo dieva taisnības izpratni jau par kanonisku, vienīgi pareizo, kas veido 
teoloģijas mērauklu824. dieva taisnība nav tā, ka dievs ir taisns un pazudina 
netaisnos, bet tā, kurā dievs ietērpj cilvēku, ja Viņš to taisno. atsaucoties uz 
rom. 1:17 un 3:21, tas nozīmē: „tā ir pati žēlsirdība vai taisnojošā žēlastība, 
caur ko mēs tiekam pasludināti par taisniem. tā saucas mūsu taisnība, jo tā ir 
dota par velti caur Viņa žēlastību.” tas tiek neiedomājami drosmīgi formulēts: 
„ar to pašu taisnību taisns ir dievs un mēs esam taisni, kā dievs rīkojas ar 
vārdu, un mēs esam, kas ir Viņš, lai mēs esam Viņā un Viņa esamība ir mūsu 
esamība.” Luters bija atradis savu identitāti dievā.

Līdz ar to „reformatoriskais”, būtiskais Lutera atklājums pastāv atziņā, ka 
kristū, dieva dēlā, patiesā cilvēkā un patiesā dievā, mums dievs ir par velti 
dāvinājis taisnību, gudrību un spēku. tas ir evaņģēlija saturs, un tam tic ticība 
un tiek taisnota. sākot no 1518. gada, kristus, evaņģēlijs un ticības attiecību 
savienojums veido Lutera teoloģijas centru, mērauklu, principu un kreatīvo 
pamatu825. 1537. gadā šmalkaldes artikulos826 viņš to apzīmēja kā artikulu, uz 
kura balstās viss, „ko mēs mācām un dzīvojam pret pāvestu, velnu un pasauli”. 
ja no tā atkāptos, viss tiktu zaudēts, un uzvarētu pāvests un velns. Viņa teolo-



ģijas jauno un paliekošo centru veidoja ticība evaņģēlijam, kas sludina vienīgi 
samierinošo un taisnojošo kristu. šodien tas var likties nemoderni, jo šeit 
primāri ir runa par kristu, nevis cilvēku, un tas patiešām uzdod ļoti nopietnu 
jautājumu mūsdienu Lutera sekotājiem. taču jebkurš mēģinājums pārrakstīt 
Lutera reformatorisko atklājumu sašaurinātu viņa jauno atziņu un neļautu 
izprast viņa tālāko ceļu un reformatorisko darbu. tāpēc, lai aprakstītu Lutera 
dzīvi un darbu, svarīgi ir atbilstoši aptvert viņa reformatorisko atklājumu.

Luteram ar savu jauno atziņu nejutās viens. Viņa draugs un ordeņa priekš-
nieks johans štaupics savā 1517. gadā publicētajā rakstā par mūžīgās provi-
dences īstenošanu827 izteica domas par mīlestībā pret dievu, par izvēlēšanu no 
žēlastības, par taisnošanu caur kristu, par dvēseles līgavaini, kas savu taisnību 
apmaina ar tās netaisnību, kuras gandrīz pilnīgi sakrita ar Lutera domām. 
tātad arī daži Lutera ordeņa biedri domāja līdzīgi. tāpēc ir saprotams, kāpēc 
Luters savā rezolūciju ievadvēstulē tik ļoti izcēla to, par ko viņš savā grēku 
nožēlas izpratnē bija pateicību parādā štaupicam. jaunā atziņa Luteram deva 
milzīgu impulsu, kas pie štaupica nebija jūtams.

atlaidu strīda vidū Luters bija atradis savu viedokli, kas viņam palīdzēja 
pastāvēt turpmākajās grūtajās diskusijās un attīstīt jaunu baznīcas teoriju un 
praksi. tas ir redzams jau sermonā par dubulto taisnību. tās otrajā daļā ir ap-
lūkota taisna cilvēka rīcība, kas nāk no ticības, kas pastāv miesas krustā sišanā, 
tuvākā mīlestībā un bailēs no dieva. šeit veidojas jauna kristīgā ētika, kas vairs 
nav pestīšanas priekšnosacījums, bet sekas. Luters to attīsta vēl tālāk. kristietis 
ir atbrīvots, taisns, stiprāks par grēku un līdzīgi kristum vienlaicīgi kalpotājs 
saviem līdzcilvēkiem, kritisks pret paštaisnību un cietsirdību. tas ir jauns ek-
sistences veids, kas atšķiras no pasaulē izplatītās attieksmes. ir jāatšķir Bauslība 
un evaņģēlijs, ticība un darbs, pilsoniska un kristīga taisnība. tas ir sākums 
Lutera teoloģiskajam uzskatam par valsti un politiskajai ētikai, kas vienlaicīgi 
atšķir un saista pasaules un dieva jomu. savā 1518. gada sprediķī par trīskāršo 
taisnību Luters vēlreiz, nedaudz modificējot, izskaidro savu koncepciju828.

1518. gada aprīlī un maijā jaunā atziņa skaidri parādās Lutera teoloģiskajos 
darbos. Viņa 1518. gada pirmslieldienu gavēņu laika sprediķis latīņu valodā par 
cienīgu eiharistijas saņemšanu829 kā galveno priekšnosacījumu sakramenta sa-
ņemšanai izceļ savas nabadzības apzināšanos. Vislabākais stāvoklis ir ciešanas 
par grēku, nevis perfektas grēksūdzes mocības vai bīstamā doma, ka, izsūdzē-
dams grēkus, esi kļuvis bezgrēcīgs. Visvairāk ir nepieciešama ticība, ka kristus 
dara, kā Viņš ir apsolījis. Bez viņa sakraments būtu miris. ticība taisno, šķīsta 
un dara cienīgu. Pirms svētā Vakarēdiena saņemšanas nav jāmēģina pašam 
sevi padarīt svētu, bet jātiecas tikai pēc žēlastības un žēlsirdības. Luters vēršas 
pret tiem, kas baida no sakramenta. tā ir ļoti vienkārša tukšo roku un ticības 
dievbijība, kas rāda pārmaiņu sākumu. jauni toņi ieskanas arī 1518. gada cieša-



nu laika sprediķī830. tas mudina ne tikai uz līdzjutību kristum, kurš cieš mūsu 
vainas dēļ, bet aicina arī patverties pie kristus, kas uzņemas manu vainu un 
iznīcina to.

īpašu interesi izraisa tas, kā Luters lietoja savas jaunās atziņas heidelbergas 
disputācijā 1518. gada aprīļa beigās831. Luters nemaz neaizskāra atlaidu proble-
mātiku, bet polemizēja par sholastisko teoloģiju. tas, ko viņš ar savām rūpīgi 
sagatavotajām paradoksālajām tēzēm gribēja likt priekšā, nebija nekas cits kā 
Pāvila un viņa uzticīgā interprētāja augustīna domas. no 40 tēzēm 28 attie-
cās uz teoloģiju un 12 uz filozofiju. teoloģiskās tēzes veidoja rūpīgi iedalītu 
vienotību. tās bija spīdoši un asi kontrastaini formulētas un pārkāpa mācību 
disputācijas robežas par grēku un žēlastību. tie bija eksistenciāli izteicieni un 
sludināšana. Pirmās 12 tēzes runā par cilvēka un dieva darbiem. kristiskajā 
cilvēka rīcības novērtējumā atkārtojas jau pazīstamas domas. Bauslība nevar 
veicināt, bet drīzāk kavē cilvēka taisnību. Bauslība kalpo grēka uzrādīšanai 
un nogalina. no tā tūliņ izriet otrā tēze: Vēl mazāk nekā Bauslība spēj mie-
sīgā cilvēka darbi. tā Luters nonāk pie divām sekojošām izaicinošām tēzēm: 
„cilvēka darbi, lai cik labi tie arī neliktos, visticamāk ir nāvesgrēki. kā viss, kas 
notiek ārpus žēlastības un ticības, tie ir dieva priekšā nolādēti.” cilvēka darbi 
tiek radikāli noliegti. tam pretī Luters liek dieva darbus. tie liekas deformēti 
un slikti, bet tomēr ir nemirstīgi nopelni. Luters runā par dieva darbību, kas 
ir apslēpta zem pretstata, kas vispirms sagrauj un tad paaugstina. šajā rīcības 
veidā ir iesaistīti arī ticīgie. Bez šaubām, cilvēku nedzīvie darbi nav kriminā-
li, bet tomēr slikti dieva priekšā. Pretēji tie darbi, kurus mūsos veic dievs, ir 
nopelni tādā nozīmē, ka tiem vairāk nepiemīt grēks. arī ticīgo darbi vienmēr 
paliek nepilnīgi. taisnie tos bailēs no dieva uzskata par nedzīviem darbiem, 
taču tas daudz vairāk attiecas uz tiem darbiem, kas darīti pašpārliecībā bez 
bailēm no dieva. tā būtu pārdrošība un izslēgtu no pestīšanas, ja pazaudētu 
bailes no pazudināšanas sprieduma par katru padarīto darbu. tikai tie grēki ir 
piedodami dieva priekšā, ja cilvēks baidās, ka tie ir nāves grēki. Luters nekad 
nav radikālāk noliedzis cilvēka darbības spēju attiecībā uz savu pestīšanu kā 
šeit. Viņa pazemības teoloģija šeit, šķiet, ir sasniegusi savu kulmināciju. tikai 
pilnīga atsacīšanās no sevis ir pieņemama dievam.

otrā tēžu grupa (13–18) kļūst vēl radikālāka, aplūkojot cilvēka rīcības an-
tropoloģiskos pamatus: „Brīvā griba pēc grēkā krišanas ir tukšs nosaukums; 
ja cilvēks dara kaut ko pats no sevis, viņš nāvīgi grēko.” Viņš ir grēka vergs. 
Pazīstamais „darīt to, ko var darīt pats no sevis” kā minimālo ieguldījumu 
pestīšanas procesā ir veltīgs. subjektīvi brīvā griba var orientēties uz labo, taču 
faktiski dara vienmēr ļaunu. doma darīt no sevis pēc paša gribas nav nekas cits 
kā papildus grēks un neskaidrība par patieso situāciju. tas nenozīmē, ka nekas 
nav jādara. runa nav par to, bet par pievēršanos kristum no grēka atziņas un 



tiekšanos pēc žēlastības. Bauslība ved pie grēka atziņas, tā rada pazemību, bet 
caur pazemību tiek iegūta žēlastība. Luters negrib dzīt izmisumā, bet pamu-
dināt uz pazemīgu žēlastības meklēšanu. tur ir vienīgā izeja un cerība. Lai 
saņemtu žēlastību, cilvēkam vispirms ir jānonāk izmisumā par sevi. Viņš neko 
nedrīkst gribēt darīt no sava spēka. arī šajā tēžu grupā Luters vēl nav pametis 
savu negatīvo teoloģiju. nozīmīga tā ir tajā ziņā, ka šeit pirmo reizi skaidri ie-
zīmējas Lutera nostāja lielajā diskusijā par gribas brīvību.

slavena ir trešā tēžu grupa (19–24). tā atkal atgriežas pie dieva rīcības un 
tās izpratnes. „nevis tas ir teologs, kas apslēpto dievu saskata radīšanas dar-
bos, bet tas, kurš redzamo un apslēpto dievu aptver ciešanās un krustā”. dieva 
spēka, gudrības, taisnības un labsirdības skatījums nedara cienīgu un gudru. 
no dieva ir redzams Viņa cilvēcīgums, vājums un muļķība. tā kā cilvēki 
dieva atziņu caur darbiem ir nelietīgi lietojuši, dievs gribēja, lai viņu iepazīst 
no ciešanām, proti, caur tā gudrību, ko redz no dieva, atmetot apslēptā dieva 
gudrību. dievs tagad ļauj sevi saskatīt tikai krusta muļķībā un zemumā, Viņa 
godības un majestātes atziņa neko nelīdz. Patiesā teoloģija un dieva atziņa pa-
stāv krustā sistajā kristū. Luters tūdaļ to kritiski pielieto: „godības teologs sauc 
ļauno par labu un labo par ļaunu, bet krusta teologs saka, kā tas ir patiesībā.” 
godības teologs nepazīst zem krusta apslēptās dieva rīcības principu. Viņš 
uzsver darbus ciešanu vietā, godību – krusta vietā, spēku – vājuma vietā un 
gudrību – muļķības vietā. šie teologi ir kristus krusta ienaidnieki. Viņi uzskata 
krusta labumu par ļaunumu. taču dievs ļauj sevi atrast tikai krustā un cieša-
nās. kristus krusta draugi sauc krustu par labu un darbus par ļauniem. Viņi 
sit krustā veco ādamu. tā gudrība, kas dieva apslēptību uzlūko darbos, dara 
lepnu, apstulbo un nocietina. tai ir nepareizi, nevis pareizie krusta muļķības 
mērogi. Bauslība rada dusmas, nogalina, nolād, dara vainīgu, tiesā, pazudina 
visu, kas nav kristū, t. i. visus darbus. tomēr tā nav slikta gudrība, kas būtu 
jāignorē. tā tikai bez krusta teoloģijas tiek nepareizi lietota. Bauslība ar savu 
tiesājošo un nogalinošo funkciju, kas liek izjust nāves klātbūtni, ir atdzimšanas 
priekšnosacījums.

1518. gada pavasarī Luters vairākas reizes lietoja savu pazīstamo jēdzienu 
pāri „godības teoloģija – krusta teoloģija”832, taču šie vārdi uzreiz nenozīmēja 
teoloģisku principu. tas, ko Luters gribēja ar to panākt pareizu pieeju teoloģijai, 
kas pastāv nevis darbos un sasniegumos, bet krustā un ciešanās. eks bija ap-
galvojis, ka dvēseles šķīstītavā esot drošas par savu pestīšanu, un Luters viņam 
bija pārmetis, ka viņš neko nesaprotot no krusta teoloģijas833. Priekšlasījums 
par Vēstuli ebrejiem834 ar krusta teoloģiju saprot dieva darbību caur bēdām 
un pārbaudījumiem, kas ved pie stipras cerības. tā kā sholastiskā teoloģija 
nepazīst dieva svešo (tiesājošo) rīcību, Luters tai rezolūcijās835 pārmet, ka tai 
trūkst krusta teoloģijas. jo tikai tā sodu un krustu uzskata par kristus svētītu 



dārgumu, kas ir vērtīgāks par visām relikvijām. godības teologs iestājas par 
atlaidu un atbrīvošanu no sodiem no baznīcas dārgumu krātuves un tiek par 
to atalgots. krusta teologs uzskata sodu par lielu dārgumu. 1518. gada sākumā 
Luters jau zināja, ka īstais dieva darbs ir taisnošana, bet pagaidām kritiski un 
dedzīgi rūpējās par pareizo pieeju teoloģijai, kas vienlaicīgi bija ceļš no viņa 
pazemības teoloģijas pie reformatiskās atziņas. tāpēc krusta teoloģija nebija 
nekāda patstāvīga programma, bet tikai kritisks nodrošinājums. tās kopsavil-
kums vēlreiz parādās 1519. gada psalmu skaidrojumā836. ticība, mīlestība un 
cerība nav cilvēka aktivitātes, bet dieva radītas pasivitātes. tās izrauj cilvēku 
no visa cilvēkam raksturīgā, un tāpēc tās ir ciešanas. cilvēks nonāk pie dieva 
nevis ar pašizvēlētu darbību palīdzību, bet caur krustu, nāvi, elli un ciešanām. 
„Mūsu teoloģija ir vienīgi krusts!”

Līdz šai vietai heidelbergas disputācija ir tikai vēl viens kritiskās pazemī-
bas teoloģijas kopsavilkums. jauno var tikai labākajā gadījumā nojaust. tikai 
ceturtajā tēžu grupā (25–27), kas aplūko attiecības starp ticību un darbiem, 
ir redzama pārmaiņa: „nevis tas ir taisns, kas daudz dara, bet tas, kurš bez 
darbiem stipri tic kristum.” taisnība šeit neveidojas no darbiem, kā tas ir pēc 
aristoteļa mācības; pie tās nonāk tikai caur ticību kristum. darbi ir ticības se-
kas, un tie nepavisam nav paša ticīgā, bet dieva darbi, un tāpēc ticīgais nemaz 
nevar ar tiem lepoties. „Bauslība saka: dari to, un tas nekad nenotiek; žēlastība 
saka: tici kristum, un tas jau ir noticis.” šeit tiek aprakstīta kristus un ticīgā 
identitāte. kristus darbojas viņā, un viņa darbs ir veikts caur kristu, kas patīk 
dievam. tā tiek lietota jaunā taisnošanas mācība, aplūkojot cilvēka rīcību, kas 
bija disputācijas tēma. Brīnišķīga ir beidzamā teoloģiskā tēze: dieva mīlestī-
ba neatrod tās mīlestības cienīgo, bet rada to. Viss rodas no dieva mīlestības. 
cilvēka mīlestība rodas no Viņa mīlestības.” radošā, dievišķā mīlestība, kas 
no ļauniem, muļķīgiem un vājiem grēciniekiem rada taisnos, labos, gudros un 
stipros, tiek pretstatīta cilvēciskajai savtībai. grēcinieki ir tāpēc skaisti, ka tie 
tiek mīlēti, nevis otrādi. cilvēka mīlestība izvairās no grēciniekiem, bet kristus 
aicina viņus pie sevis. tā ir krusta mīlestība, dzimusi no krusta, kas dodas 
turp, kur tā var piešķirt labo ļaunajam un trūcīgajam, nevis turp, kur tā var 
atrast un baudīt labo. tā ir pavisam citāda nekā cilvēka prāta rīcība. tā tiek 
ieskicēta Lutera jaunā teoloģija.

Lutera filozofiskās tēzes837 nespēj savas nozīmes ziņā līdzināties teoloģiska-
jām. Luters gribēja ar tām parādīt sholastiķu nepareizo aristoteļa izpratni un 
vienlaicīgi paskaidrot, ka aristotelis nevar būt atbalsts ne teoloģijai, ne filozofi-
jai. tam, kas grib filozofēt par aristoteli, vispirms ir jākļūst neprātīgam kristū. 
zināšanas bez kristus nav nekas. filozofija bez kristus žēlastības ir perversa zi-
nāšanu kaislība. aristoteļa vietā Luters tagad izsaka savas simpātijas Platonam. 
taču tālāk šīs folozofiskās domas Luters neattīsta.



divi 1518. gada teksti, kas nav precīzi datējami, vēlreiz parāda Lutera uz-
skatu par grēku nožēlu, atlaidu strīda kodolu, rezultātu. sermona par grēku 
nožēlu latīņu valodā838, tāpat kā vēstule štaupicam rezolūciju sākumā, runā par 
grēku nožēlas neiespējamību no grēku nicināšanas. tai ir jānāk no mīlestības 
uz taisnību. Labākā grēku nožēla ir jaunā dzīve un grēku vairāknedarīšana. 
Patiesa grēku nožēla un grēksūdze nav izdarāmas; tās ir dieva dāvinātas, kas 
ir jāizlūdz. nožēla nāk no dieva žēlastības un nevis no mums, tāpēc mums ir 
jābūt izmisumā par sevi un jābēg pie žēlastības. cilvēks pats no sevis nevar 
atzīt, vai viņš ir patiesi nožēlojis, viņš var to tikai lūgt. grēksūdzē nav svarīga 
pilnīga grēku uzskaitīšana, bet tas, ka cilvēks apzinās, ka viņš ir grēcinieks un 
lūdz piedošanu. atsevišķu, iespējamu, grēksūdzē neizsūdzētu grēku dēļ nav 
jābaidās arī nāves stundā. Paļauties uz grēksūdzes pilnīgumu nozīmē celt uz 
smiltīm. jāpaļaujas ir uz priestera teiktajiem piedošanas vārdiem par atslēgu 
varu pēc Mt. 16. Piedošanu sniedz ticība šiem vārdiem. ticība un kristus vārdi 
ir tas, kas ir pilnīgi patiess, drošs un pietiekams. sakramentā viss ir atkarīgs no 
ticības. taisno ticība, nevis sakraments.

1518. gada vasaras semestrī kādā no parastajām piektdienas disputācijām 
Luters lika disputēt par 50 tēzēm „patiesības izdibināšanai un bailīgas sirdsap-
ziņas mierināšanai”839. šeit no jauna bija runa par grēku nožēlas sakramentu. 
Vispirms vēlreiz tika noskaidrota attieksme pret vainas un soda atlaišanu. Viss 
ir atkarīgs no vainas atlaišanas; ja tā ir notikusi, tad sods ir nesvarīgs. Līdz ar 
to Luters pievēršas vainas piedošanai. tā nebalstās ne uz grēcinieka grēka no-
žēlas, ne priestera amata varas, bet uz ticības absolūcijas vārdam. sakraments 
taisno nevis tāpēc, ka tas tiek dalīts, bet tāpēc, ka tam tic. ticība ir atkarīga no 
kristus vārda, kurš cilvēka pestīšanu nav ielicis kāda cita cilvēka rokās. Vainas 
piedošana ir droša un to nedrīkst padarīt nedrošu. tā nav atkarīga no per-
fektas nožēlas neskaidrības. grēki ir atlaisti, ja tam tic, jo Pestītāja apsolījums 
ir drošs. absolvētais par to nekādā gadījumā nedrīkst šaubīties, jo tad viņš 
apšaubītu kristus vārdus. šī jaunā piedošanas pārliecība caur kristus vārdu, 
kuras Luteram agrāk nebija, bija vienlaicīgi viņa arhimeda punkts, no kura 
viņš varēja uzveikt pats savus kārdinājumus un arī satricināt visu līdzšinējo 
grēku nožēlas sistēmu. tāpēc var arī teikt, ka reformatoriskais atklājums for-
māli pastāvēja piedodošā un pārliecinošā apsolījuma vārda atklāšanā840.

jaunajai grēku nožēlas izpratnei bija savas praktiskās izpausmes. Priesteri 
nav piedošanas izraisītāji, bet kalpotāji ticības vārdam. atslēgu vara caur vārdu 
un dieva uzdevumu veic stingru un nekļūdīgu dieva darbu. Priesterim grēku 
nožēla ir redzama, ja kāds jūtas kā grēcinieks un tic piedošanai. Viņam ir jājau-
tā pēc šīs ticības, nevis pēc nožēlas īstuma par grēkiem. cilvēki nedrīkst domāt, 
ka viņi tiek absolvēti viņu nožēlas dēļ. drīzāk ir jāpiekodina ticība piedošanas 
vārdam, nevis jāpēta grēku nožēlotāja cienīgums. Priestera ārīgai rīcībai sakra-



mentā paralēli notiek gara rīcība. Priesteris kalpo kristus vārdam un darbojas 
ticībā, caur ko grēcinieks tiek iekšīgi taisnots. Viss koncentrējas uz vārda un 
ticības attieksmi. sakramenti nedarbojas automātiski. cilvēks nedrīkst sagādāt 
tiem šķēršļus. to priekšnosacījums ir saņēmēja ticība. Bez tās grēku nožēla un 
grēksūdze nav nekas vai ir pat kaitīga. zem šīs tēžu grupas Luters vēl uzrakstīja 
teikumu: “taisnais nedzīvos no darbiem vai Bauslības, bet ticības.” rom. 1: 17, 
galvenā reformatoriskā atklājuma vieta, šeit kļūst par jaunās grēku nožēlas sa-
kramenta izpratnes kopsavilkumu.

starp 1517. gada rudeņa atlaidu tēzēm un 1518. gada vasaras grēku nožēlas 
tēzēm ir milzīga atšķirība. Lutera domas virziens bija izšķiroši mainījies. Viņa 
uzmanību tagad piesaista nevis patiesa grēku nožēla, atlaida, soda akceptēša-
na, šķīstītava un pāvesta kompetence par to vai baznīcas dārgumu krātuve, bet 
ticība priestera teiktajiem piedošanas vārdiem. Piedošana vairs nav atkarīga no 
cilvēka, grēku nožēlotāja vai priestera rīcības, bet gan no dieva rīcība caur Viņa 
vārdu un tās pieņemšanas ticībā. Līdz ar to ievērojami sarūk un vienkāršojas 
visa grēksūdzes, atlaidu un hierarhijas institūcija, jo ir skaidri aptverts vienī-
gais nepieciešamais: grēku piedošanas apsolījums, ko saņem ticībā vārdam. 
no cilvēka puses ir svarīga tikai noskaņošanās uz dieva žēlīgo attieksmi; viss 
pārējais izriet no tās. Lutera problēmas tagad bija radušas jaunu risinājumu, kas 
izskatījās pavisam citādi nekā pazemības un dievbijības teoloģijas starprisinā-
jums ar tiesājošā dieva akceptējumu, lai gan Luters priekšstatu par tiesājošo 
dieva darbu pārņēma un atrada tam vietu arī savā taisnošanas teoloģijā. Līdz 
ar to agrākie uzskati netika pilnīgi atmesti, tikai citādāk lokalizēti un novēr-
tēti. Luters tagad bija izlauzies līdz apsološam, apžēlojošam un atbrīvojošam 
dievam un salauzis tā laika teoloģijas un dievbijības darbu sistēmu. caur 
apziņu, ka dievs nav pret viņu, bet kristū ar Viņu savienots, Luters bija kļu-
vis iekšīgi brīvs, stiprs un pārāks. kāda dinamika pārveidojošs spēks piemita 
jaunajai pārliecībai, pie kuras viņš šajos mēnešos bija nonācis, drīz vien kļuva 
redzams baznīcas un laicīgos notikumos. konsekvences teoloģijā un baznīcas 
praksē sākumā bija tikai nojaušamas. Luters bija garīgi daudz tālāk attīstījies, 
salīdzinot ar viņa 1517. gada jautājumiem par grēku nožēlas būtību un kļuvis 
daudz stiprāks nekā atlaidu strīda sākumā. Viņam stāvēja priekšā divkāršs 
uzdevums: grūta, gandrīz bezcerīga izskaidrošanās ar baznīcas sistēmu un tās 
vadību, kuru viņš arvien vairāk apšaubīja, un viņa jaunās atziņas pielietojums 
teorijā un praksē, uzdevums, kura lielums vēl pat nebija apjaušams. 



Vii. Baznīcas Procesa Pret Luteru sākuMs Līdz 1519. gada 

Vasarai

1518. gada vasarā romā oficiāli tika sākts process pret Luteru. dažādu sarež-
ģījumu dēļ tas ievilkās garumā, līdz to 1521. gada 3. janvārī pārtrauca pāvesta 
bulla un gandrīz vienlaicīgā Lutera atsacīšanās no romas baznīcas, sadedzinot 
pāvesta draudu bullu un baznīcas likumus, kam sekoja viņa ekskomunikācija. 
šis process ir grūti pārskatāms ne tikai sava garuma, bet arī dažādu to ietekmē-
jošu lielās politikas ārīgo faktoru dēļ. Līdzās pāvestam tajā piedalījās kūrfirsti, 
ķeizars, bruņinieki, bīskapi, universitātes, pilsētas, kā arī citas personas un in-
stitūcijas. notikumu vietas un sarunu līmeņi arvien mainījās. runa bija ne ti-
kai par apsūdzību, uzbrukumu un aizsargāšanos juridiskā vai politiskā līmenī. 
Procesa laikā tālāk attīstījās arī paša Lutera uzskati. Viņš necīnījās savas per-
sonas, bet viņam uzticētās lietas dēļ. Luters bija šai laikā ne tikai apsūdzētais, 
bet arī profesors, teologs, sludinātājs, dvēseļu kopējs, publicists un rakstnieks. 
konflikta laikā viņš attīstīja alternatīvas un reformu priekšlikumus teoloģijas, 
teologu izglītības, baznīcas likumu struktūras, pestīšanas, dievkalpojuma un 
sakramentu jautājumos, kā arī politiskās, sociālās un sabiedriskās kārtības, 
kristīgās ētikas un dzīves veida jautājumos. šīs diskusijas un alternatīvās prog-
rammas praktiski nav šķiramas. diskusijās bieži tika atklātas alternatīvas, kas 
kļuva par jaunas principiālas kritikas pamatu. tieši tas raksturo šī notikuma 
nozīmi. Luters arvien vairāk apšaubīja tā laika kristietības normas un autori-
tātes. taču to vietā tika piedāvātas pamatotas alternatīvas. tas nepalika tikai 
protesta līmenī, bet parādījās jaunas konstruktīvas iespējas. Bez savas ciešās, 
pamatotās pārliecības un skaidrās sirdsapziņas Vitenbergas mūks nebūtu spējis 
pastāvēt šajā konfliktā un nebūtu guvis to cilvēku atbalstu, no kuriem viņš bija 
atkarīgs. kad process sākās, Luters vairāk nebija viens. Viņš guva atsauksmi 
kolēģu, humānistu, politiķu vidū un pamazām arī tautā. šajā ziņā pretējā puse, 
neskatoties uz tās pārspēku, bija sliktākā pozīcijā tās vispārzināmo nekārtī-
bu un mainīties nespējas dēļ. tāpēc Lutera radikālās alternatīvas labprāt tika 
uzklausītas.

nākamajās nodaļās mēģināsim aplūkot visu konflikta komplekso saistību 
ar pāvesta baznīcu un reformatoriskajām alternatīvām, cenšoties saglabāt no-
tikuma vienotību.

1. Procesa sākums 1518. gada vasarā

atmosfēra 1518. gada vasarā bija savādi saspringta. saksijas hercogistē un 
kūrbrandenburgā arvien vairāk saasinājās atlaidu strīds un diskusija par sho-



lastisko teoloģiju. tika gaidīts romas viedoklis. turklāt 16. maijā pēc atgrie-
šanās no heidelbergas Luters no jauna bija sacēlis troksni ar savu sprediķi par 
ekskomunikāciju841. šai tēmai viņš reiz jau bija pieskāries 1518. gada gavēņa 
laikā842. runa bija nevis par pašam Luteram draudošo ekskomunikāciju, bet 
gan par bīskapu ekskomunikācijas praksi un viņu ierēdņu tirāniju un nezinā-
šanu, kuri bija gatavi to nekavējoties pielietot baznīcas tiesisko vai finansiālo 
interešu labā. Vitenbergā tas bija visiem zināms. tāpēc Lutera sprediķi atbalstī-
ja arī Vitenbergas teologi un juristi. Lutera atklātā kritika izsauca ievērību, bet 
vienlaicīgi draudēja viņam ar nepatikšanām. arī viņš pats apzinājās, ka spēlē-
jas ar uguni, taču, pēc viņa domām, patiesības vārdam bija jāizraisa sašutums. 
Viņš bija nolēmis atklāti disputēt par šo problēmu. taču, kad par to uzzināja šai 
lietā skartais Brandenburgas bīskaps, viņš ar sūtņa palīdzību lika Luteram dis-
putāciju atlikt, ko Luters, sekodams draugu padomam, arī darīja. tomēr lieta 
neapklusa, bet arvien vairāk izvērtās plašumā. Lutera pretinieki, lai viņam kai-
tētu, bija izkropļotā veidā apkopojuši un izplatījuši viņa izteicienus. kad Luters 
kopā ar johanu Langu 25. jūlijā apmeklēja augustīniešu klosteri drēzdenē, 
hieronīms emsers, kurš tolaik bija garīdznieks hercoga georga galmā, ielūdza 
viņu uz draudzīgām vakariņām, kurās piedalījās arī kāds Leipcigas tomists. 
Patiesībā Luteru vajadzēja šo vakariņu laikā izklaušināt. kāds dominikānis 
klausījās aiz durvīm. Luteram tika pārmesti viņa raksti par ekskomunikāciju 
un pēc tam diskutēts par tomu un aristoteli. Vēl ilgi pēc tam bija strīdi par to, 
kurš šajā polemikā ir uzvarējis. tika iztirzāts arī Lutera sprediķis pilī843. tas 
rāda, cik aizdomīgs jau tad Luters bija kļuvis saksijas hercogistē. grāfs albrehts 
fon Mansfelds jau 10. jūlijā brīdināja Luteru, lai viņš neizbrauc no Vitenbergas 
iespējamas sagūstīšanas dēļ. savas „patiesās teoloģijas” dēļ Luters bija kļuvis 
par strīdu un ķildu iemeslu un varēja sevi mierināt tikai ar to, ka vajāšanas ir 
kristus sekotāju liktenis844.

Lutera raksti par ekskomunikāciju tika izskatīti arī augsburgas reihstāgā, 
kas ļoti apgrūtināja viņa lietu. Lai atspēkotu izkropļojumus, Luters 1518. gada 
augustā rekonstruēja un publicēja savu latīnisko sprediķi par ekskomunikāci-
jas spēku845. ekskomunikāciju viņš saprata kā ārīgās baznīcas kopības atņem-
šanu. Luters atšķir ārīgo un iekšīgo, garīgo baznīcas kopību. ekskomunikācija 
skar tikai ārīgo kopību, proti, piedalīšanos sakramentos un baznīcas dzīvē. 
iekšīgā baznīcas kopība ir dieva rīcībā. ekskomunikācija nenozīmē nodoša-
nu sātanam, bet gan pavēsta to. Pareizā ekskomunikācija grib stiprināt; tas ir 
saprātīgs pārmācības līdzeklis un negrib nogalināt. tas ir jāmīl kā dziedinošs 
līdzeklis, taču pašlaik tas tiek nepareizi lietots un izprasts, un tāpēc tauta to 
nepieņem. ierastā ekskomunikācijas lietošana pret kūtriem parādniekiem ir 
nepieļaujama. neraugoties uz visiem šiem pārpratumiem, Luters prasīja godi-
nāt ekskomunikāciju, kaut arī māte, baznīca, sodot rīkotos nepareizi. tomēr 



netaisnā ekskomunikācija nedrīkst novirzīt no taisnības un patiesības. tās 
sekas būtu iekšīgās baznīcas kopības zaudējums. Baznīcas ierēdņiem ir sau-
dzīgi jāpielieto ekskomunikācija. šī sprediķa redakcija ir ļoti rūpīgi un pozitīvi 
formulēta; taču arī vēlāk Luters savus izteicienus par ekskomunikāciju nav bū-
tiski saasinājis. atbildot uz špalatīna ieteikumu (par vēlu saņemto) nepublicēt 
šo sprediķi, Luters apgalvoja, ka tas esot ļoti pārdomāts un labi pamatots ar 
autoritātēm, tāpēc tam piekritīšot ne tikai patiesības draugi, bet arī tie, kas esot 
baznīcas tirānijas pusē846. Luters bija ekskomunikāciju reducējis par konstruk-
tīvu baznīcas disciplīnas līdzekli. Luters neatzina baznīcas tiesas iejaukšanos 
dieva jomā. tāpēc ekskomunikācija viņu nebaidīja. Pēc viņa domām, nav jā-
klusē, bet ir jāpanes netaisnīga baznīcas rīcība. Luteram izšķiroša bija iekšīgā 
ticības, mīlestības un cerības kopība ar dievu, no kuras nekas nevarēja šķirt. 
taču Luters neizspēlē šo iekšīgo kopību pret ārīgo un nemēģina spirituālizēt 
baznīcas jēdzienu. Viņš noliedza tādu baznīcas sodu varu, kas pārsniedza au-
dzināšanas mērķi un iznīcināja grēcinieka sociālo un fizisko eksistenci. to viņš 
nekad nav gribējis. šajā ziņā viņa evaņģēliskā baznīcas izpratne atšķīrās kā no 
tā laika baznīcas prakses, tā arī no vēlākajiem stingrākiem baznīcas disciplīnas 
centieniem protestantismā. ekskomunikācijas jautājums Luteru nodarbināja 
arī turpmākajos gados. Viņš vairākkārt aplūkoja disputācijās un 1520. gadā 
publicēja arī „sermonu par ekskomunikāciju” vācu valodā. tajā bija saglabāta 
agrākā koncepcija, bet asāk kritizēta netaisnīga, patvaļīga ekskomunikācija.

1518. gada 7. augustā Luters saņēma no pāvesta legāta kajetāna augsburgā 
uzaicinājumu ierasties romā (nav saglabājies)847. Līdz ar to Luters saprata, ka 
pret viņu ir sākts process par ķecerību. šo datumu viņš atcerējās vēl daudzus 
gadus vēlāk848. Par procesa sagatavošanu mēs zinām no Lutera vēlākiem, ne-
tiešiem izteikumiem849. nav skaidrs, vai process tika automātiski uzsākts pēc 
Maincas arhibīskapa albrehta apsūdzības 1517. gada decembrī850 vai arī viņu 
apsūdzēja arī vēl dominikāņi, uz ko ir norādījumi Lutera vēstulē pāvestam 
1518. gada 30. maijā. šīs otrās apsūdzības laiks nav zināms. tecels to varēja 
izdarīt 1518. gada aprīļa beigās. taču no tā nekas nav saglabājušās. iespējams, 
ka šādu apsūdzību izteica saksijas dominikāņu ordeņa priekšnieks hermans 
rābs, apmeklējot ordeņa kapitulu romā 1518. gada maija beigās851. tas izskaid-
rotu, kāpēc process pret Luteru sākās jūnija sākumā. kā tas notika, var zināmā 
mērā rekonstruēt852. Procesa sākšanu, pamatojoties uz ziņojumiem, kā apsū-
dzētājs ierosināja pāvesta fiskāls Mariuss de Perusco. Viņš lika pāvesta galma 
teologam, tā saucamajam svētā galma maģistram, dominikānim silvestram 
Maccolini no Prierio (1456–1523), kurš tāpēc tika saukts par Prieriasu, sa-
gatavot teoloģisku slēdzienu un bīskapam hieronīmam ginuči, kurš bija arī 
pāvesta tiesnesis, sākt tiesisku izmeklēšanu. taču ginuči Lutera procesā palika 
aizmugurē. tika izmeklēts aizdomu dēļ par ķecerību, necieņu pret baznīcas 



varu un pāvesta atslēgu varu. Pamatojoties uz šiem apsūdzības punktiem, tika 
pieprasīts, lai Luters sešdesmit dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas ieras-
tos romā. Pretējā gadījumā viņam draudēja ekskomunikācija.

apsūdzība tika celta uz Prieriasa jūnija sākumā dotā slēdziena pamata. 
satura ziņā tas droši vien būs bijis identisks ar „dialogu par pāvesta varu pret 
Lutera tēzēm” latīņu valodā, kuru Luters drukātā veidā saņēma reizē ar uzaici-
nājumu ierasties romā853. Prieriass lepojās, ka tik ātri, trīs dienu laikā, ir ticis 
galā ar savu uzdevumu. taču roma vēlāk nebūt nebija priecīga par viņa paviršo 
darbu un vēlējās, kaut Prieriass būtu strādājis rūpīgāk. Prieriass tomēr visai labi 
orientējās atlaidu problēmā854.

ievērības cienīga ir dialoga ievada daļa, kurā Prieriass min savus četrus 
principus: Baznīcas galva un centrs ir pāvests. Viņš ir nemaldīgs savos iztei-
cienos par ticību un tikumiem. kurš nepiekrīt tam, ka romas baznīcas un 
pāvesta mācība ir nemaldīgs ticības noteikums, kas autorizē arī rakstus (!), 
ir ķeceris. romas baznīca var radīt savus noteikumus par ticību un dzīvi. kas 
slikti domā par baznīcas mācību par ticību un tikumu un baznīcas darbiem, 
ir ķeceris. konkrētajā gadījumā tas nozīmēja: kas iebilst pret baznīcas atlaidu 
praksi, ir ķeceris. Prieriass parādīja sevi kā stingru pāvesta principa aizstāvi, 
kurš, tāpat kā pirms viņa tecels, eks un Maincas un Leipcigas universitātes, 
atlaidu problēmu saistīja ar pāvesta varu. Luters līdz ar to bija iejaukts autoritā-
tes konfliktā. Prieriasam Luters bija ķeceris, jo viņš bija kaitējis baznīcas slavai. 
taču Prieriasa Lutera tēžu iztirzājums bija virspusīgs un paviršs. Viņš nemaz 
nepūlējās atspēkot Lutera tēzes, bet tikai apgalvoja, ka tie ir maldi. Prieriass 
nemēģināja arī diferencēt, piekāpties vai ieklausīties Luterā. Viņam nebija ne-
kādas izpratnes par Lutera nopietnajiem uzskatiem par grēku nožēlu; Prieriass 
aizstāvēja pat nepamatotas, vājas tēzes. Viņš lielākoties atsaucās uz sava ordeņa 
teologa toma autoritāti, kas Luteru, protams, nespēja ietekmēt. Prieriass norai-
dīja jebkādu pāvesta atlaidu varas un pilnvaru apšaubīšanu. Baznīcas autoritāte 
viņam nenoliedzami bija augstāka par rakstu autoritāti. Baznīcai nav arī jā-
ielaižas uz laju jautājumiem; tā tos soda un iznīcina. Prieriass jūtīgi reaģēja uz 
Lutera polemiku, ja tā bija vērsta pret pāvestu. tad Prieriass kļuva morālisks, 
šādu kritiku sauca par ļaunu aprunāšanu un draudēja Luteram ar sodu. tāpēc, 
ka Luters bija aizskāris pāvesta varu, Prieriass viņu apzīmēja par ķeceri un pat 
par ķeceru valdnieku. tas bija pirmais pusoficiālais romas paziņojums pret 
Luteru, kas viņu tūdaļ principiāli konfrontēja ar baznīcas problēmu.

Luters uzskatīja, ka dominikānis un tomists Prieriass kā tiesnesis ir par-
tijisks 855. uz dialogu Luters atbildēja dubultā veidā. Vispirms viņš lika to 
nodrukāt. šo metodi, kas ļāva pretējai pusei runāt pašai par sevi, Luters arī 
vēlāk daudzkārt pielietoja, dažkārt pievienojot dzēlīgas glosas. tas liecināja par 
Lutera apbrīnojamo pārliecību un pašapziņu. Luters acīmredzot pretinieka po-



zīciju uzskatīja par tik vāju, ka tas bija redzams arī katram objektīvam lasītājam 
redzams. Pat johanam ekam nebija Prieriasa uzskati viennozīmīgi pieņema-
mi856. Vienlaicīgi Luters divu dienu laikā, pārspējot ātrumā Prieriasu, sacerē-
ja atbildi uz dialogu857. Vairāk viņam šī lieta nebija vērta. 31. augustā tā tika 
nodrukāta858. tieša diskusija par Prieriasa principiem būtu Luteru neizbēgami 
konfrontējusi ar pāvesta varu, un to viņš negribēja. tāpēc viņš nostādīja tiem 
pretī vienkārši pats savus principus. arī tie ir ievērības cienīgi. Vispirms viņš 
atsaucās uz Pāvila vārdiem, ka kristietim viss ir jāpārbauda un labais jāpatura. 
norma ir vienīgi evaņģēlijs. Pat eņģelis, kas no tā atkāpjas, ir, pēc Pāvila vār-
diem, nolādējams. tad Luters veikli citēja baznīcas tēvu augustīnu, ka nemal-
dīga autoritāte ir vienīgi Bībele. Beigās Luters citēja vienu teikumu no baznīcas 
likumu grāmatas, ka nedrīkst teikt neko citu kā tikai to, kas ir rakstos. formāli 
Luters bija labi nodrošinājies ar triju autoritāšu pierādījumiem, pamatojoties 
uz Bībeles, baznīcas tēva augustīna un baznīcas likumu citātiem. sholastiskās 
autoritātes turpretī viņš neminēja. Visas trīs minētās autoritātes apliecināja 
rakstus kā izšķirošu baznīcas runas un rīcības normu. Luteram bija skaidrs, 
ka viņš faktiski ir uzsācis baznīcas pamatu revolūciju. klusuciešot viņš līdz ar 
to bija apstrīdējis Prieriasa principus par pāvesta baznīcas autoritāti, jo tai nav 
atrodams pamatojums rakstos. Pāvests ir autoritāte pati par sevi, kas nebija 
apvienojams ar Lutera taisnošanas mācību. tā pašā tiešās diskusijas ar romu 
sākumā kļūst redzamas divas atšķirīgas pozīcijas. Luters lietoja baznīcas atzīto 
rakstu principu radikāli un bez kompromisiem. Līdz ar to sekojošais konflikts 
jau bija ieprogrammēts. it kā neviļus Luters citēja arī baznīcas tiesību eksper-
tu nikolaju de tudeči, kurš tika saukts par Panormitanu, ka arī pāvests un 
koncīli varot kļūdīties. Luters skaidri noliedza tomu, galveno Prieriasa autori-
tāti. Luters atmeta viņu kristīgās brīvības vārdā, jo toms nepareizi skaidrojot 
rakstus un atšķiroties no Pāvila. kristu varot saprast tikai bez toma. Lai pa-
matotu savu grēku nožēlas izpratni kā dieva, nevis cilvēka darbu un noraidītu 
atlaidu, Luters atsaucās uz biblisko mācību par cilvēku un baznīcas tēviem. 
Luters neatkāpās no sava uzskata, ka pāvestam nav nekādas varas pār šķīstītavu 
un dieva sodiem. Baznīcas rīcība nedrīkst iejaukties dieva rīcībā. Luters bija 
pārliecināts, ka balstās uz baznīcas pamatiem, un noraidīja visus pārmetumus 
par neslavas celšanu un ķecerību. Baznīca pat vēl nebija nostiprinājusi atlaidu 
mācību, un līdz ar to diskusija par to bija atļauta. Luters joprojām apgalvoja, 
ka godinot pāvestu, kaut arī nepiekrītot tomistiem, kuriem viss bija ķecerība, 
kas neatbilda toma uzskatiem. tieši toms atkāpjoties no katoliskās ticības. 
Prieriasa nepamatotais spriedums nevarot Luteru šķirt no baznīcas. Lutera vēr-
sās pret romas naudas kāri, nevis pret pāvestu. Luters apbrīnojami ilgi un go-
dīgi saglabāja savu piederības apziņu baznīcai un respektu pret pāvestu līdz ar 
visām ar to saistītajām cerībām. turpretī ar Prieriasu lielo principiālo atšķirību 



dēļ viņam bija maz kā kopīga. tikai dažkārt šeit Luters konstatēja kādu sakritī-
bu. Pretinieki neklausījās viens otrā, ko Luters pats dažkārt atzīmēja. Luters bez 
žēlastības uzbruka Prieriasa vājajām vietām. Prieriasa apoloģētiku Luters ap-
zīmēja par pieglaimošanu pāvestam uz viņa, Lutera, labās slavas rēķina. Luters 
apzinājās, ka ir asi atbildējis Prieriasam. uz to viņu esot izprovocējusi Prieriasa 
pļāpāšana. taču tā esot vēl tikai spēlēšanās. turpmāk viņš visā gara spēkā pa-
rādīšot, ka Vācijā esot teologi, kas caurredzot visas romas viltības. Viņam reiz 
pietiekot, ka romas teologi nemitīgi spēlējot gudros stulbo un neveiklo vāciešu 
priekšā un tos ne tikai viltīgi mānot, bet arī bezkaunīgi tirdot859. šeit izpaužas 
jau antiromisks naidīgums. šāda agresivitāte, protams, nebija oportūnistiska. 
tāpēc humānists Volfgangs kapito, rūpēdamies par Luteru, ieteica viņam, at-
bildot Pieriasam, būt savaldītākam un atturēties no pāvesta aizvainošanas860.

Prieriass nevilcinājās ar atbildi un 1518. gada novembrī sacerēja savu rep-
liku861. tajā viņš konstatēja, ka Luters neko no tā nav atsaucis, ko viņš bija 
apzīmējis par ķecerību. šoreiz Prieriass tikpat kā nerunāja par lietu, bet galve-
nokārt par personīgiem apvainojumiem, kas viņu acīmredzot bija dziļi aizskā-
ruši. Viņš nebija gaidījis, ka kāds tā varētu ar viņu, galma teologu izrīkoties. 
dominikānis Prieriass Luteram norādīja, ka toms ir atzīts baznīcas skolotājs, 
kāda neesot augustīniešu eremītiem. Baznīcas tiesību zinātāju Panormitanu un 
gersonu viņu izpratnes par baznīcas autoritāti un koncīlu (kas ir augstāks par 
pāvestu) dēļ viņš apzīmēja par shizmatiķiem. Prieriass noliedza viņam piedē-
vēto glaimošanu pāvestam un naudas kāri. Viņš negribēja būt nekas cits kā 
tikai romas mācības apliecinātājs. Viņš uzskatīja Luteru par romas baznīcas 
pretinieku, bohēmieti un shizmatiķi. Luters saņēma Prieriasa repliku 1519. 
gada janvāra sākumā. Vitenbergā uzskatīja, ka nav vērts uz to atbildēt862. Luters 
to publicēja ar īsu priekšvārdu. Vēlreiz daudz asāka diskusija par pāvesta varu 
starp Prieriasu un Luteru notika 1520. gadā. jau pirmā vārdu apmaiņa rādīja, 
ka saprašanās starp abām pusēm bija gandrīz neiespējama. Līdz ar to visas ilū-
zijas par gaidāmo procesu Luters bija zaudējis.

2. Nopratināšana pie Kajetāna Augsburgā863

kad Luters saņēma uzaicinājumu ierasties romā, viņš izbijās864. Viņa lie-
ta bija nonākusi pie augstākajām instancēm. Viņu atvieglināja vienīgi tas, ka 
viņš kā teologs nevarēja pļāpas Prieriasa ļaunos pārmetumus uzskatīt par no-
pietniem. taču Lutera šoks ir jūtams arī 8. augustā špalatīnam uz augsburgu 
rakstītajā vēstulē865. Luters zināja, ka viņš tagad ir pilnīgi atkarīgs no špalatīna 
palīdzības un norādīja špalatīnam, ka līdz ar to ir apdraudēts arī Vitenbergas 
universitātes gods. kūrfirstam un ķeizaram bija jāpanāk, lai viņa lieta tiktu 
nodota tiesnešiem Vācijā. kopš Bāzeles koncīla romas tiesa bija zaudējusi uz-



ticību. dominikāņa Prieriasa viltīgās un ļaunās rīcības dēļ romā Luteram bija 
gaidāma tikai iznīcināšana. Lietas pārcelšanai bija jānotiek ātri, jo uzaicinā-
jumā noteiktais laiks, sešdesmit dienas, jau ritēja, un lieta bija steidzoša. taču 
drīz vien Luters atguva savu iekšīgo līdzsvaru. Viņš paļāvās uz to, ka dievs 
vada viņa lietu. jau septembra sākumā viņš atkal spēja nodoties ekseģētiskam 
darbam un mācībai. uzaicinājums uz romu un soda draudi viņu vairāk ne-
uztrauca. salīdzinājumā ar viņa iekšīgiem, garīgiem uzbrukumiem tas viņam 
šķita kā īslaicīgs negaiss866.

faktiski Luters tagad bija atkarīgs no politiķiem un politiskiem apstākļiem. 
taču augustā tie viņam nebija labvēlīgi. augsburgas reihstāga darba kārtībā 
bija ietverts īpašs turku nodoklis, lai apturētu ienaidnieka ielaušanos austru-
mos. šo nodokli prasīja kā ķeizars, tā arī pāvests, kurš šajā nolūkā nosūtīja uz 
Vāciju īpašu legātu. šim grūtajam un nepateicīgajam uzdevumam sākumā bija 
izraudzīts kardināls farnēze, kurš no tā, aizbildinoties ar slimību, atteicās. 
Viņa vietā 26. aprīlī tika iecelts tomass de Vio (1469–1534) no gaetas, kurš 
tāpēc tika saukts par kajetānu867. Viņš arī bija dominikānis un erudīts tomists. 
Viņš savā ordenī bija sasniedzis teoloģijas skolotāja pakāpi un 1508. gadā kļuvis 
par ordeņa ģenerālmaģistru. turpmākajos gados viņš izcēlās kā liels pāvesta 
autoritātes aizstāvis. 1517. gadā viņš kļuva par kardinālu sv. sisto apgabalā. 
kajetāns bija viens no tā laika izglītotākajiem teologiem romā. Viņš bija vārdos 
skops, augstprātīgs intelektuālis. Pazīstams bija arī viņa lielais temperaments. 
taču viņam bija sava taisnības, mēra un objektivitātes izjūta un viņš bija pret 
pārspīlētiem spriedumiem. Viņa personīgā nevainojamība bija neapstrīdama. 
sākotnēji Lutera lieta nepiederēja pie kajetāna sūtniecības uzdevumiem. tikai 
augustā izrādījās, ka legāts augsburgā būs vajadzīgs arī kā teologs. Pēc tikšanās 
ar Luteru kajetāna teoloģiskais darbs koncentrējās galvenokārt uz viņu.

sākumā reihstāgā lietas nevirzījās ķeizaram un pāvestam par labu. reihstāga 
balsstiesīgie locekļi, kuru vidū redzamu vietu ieņēma kūrfirsts frīdrihs gudrais, 
pret turku nodokļa prasību izvirzīja romai savas vācu nācijas sūdzības par fi-
nansiālo izspiešanu un spekulēšanu ar garīdznieku amatiem. tika apšaubīts 
iekasētās naudas mērķtiecīgs pielietojums, un valdīja romai naidīgs noskaņo-
jums. kādā apkārtrakstā, kas bija pazīstams arī Luteram, turku nodoklis tika 
apzīmēts kā jauns romas un Mediči nama naudas izkrāpšanas veids868. Ķeizars 
Maksimilians augsburgas reihstāgā centās panākt, lai kūrfirsti par romas 
karali ievēlētu viņa mazdēlu kārli no spānijas. taču frīdrihs gudrais arī šeit 
sākumā nepiedalījās. šīs nesaskaņas ar ķeizaru un pāvesta legātu neļāva cerēt 
uz kādu pretimnākšanu Lutera lietā. kajetāns patiešām bija 5. augustā dabūjis 
kādu dīvainu ķeizara vēstuli pāvestam, iespējams, paša kajetāna sacerētu, kas 
ievērojami saasināja Lutera stāvokli869. Luteram tajā tika pārmesta viņa stūr-
galvīgā turēšanās pie viņa maldu mācības, kā arī jauni maldi, ar ko acīmredzot 



bija domāti apkārtklejojošie Lutera raksti par ekskomunikāciju, kas viņam 
bija ļoti kaitējuši, jo tiem bija pievienots kāds anonīms, izsmejošs dzejolis par 
romas alkatību. kajetāns nekavējās to nosūtīt tālāk uz romu870. apsūdzēti tika 
arī Lutera atbalstītāji. tāpēc ķeizars pieprasīja, lai pāvests aizliegtu bīstamās, 
aizliegtās mācības. šis raksts deva romai papildus ieganstu asākai rīcībai pret 
Luteru, un kūrija varēja līdz ar to būt droša par ķeizara atbalstu.

Visa tā rezultātā, un pamatojoties uz Lutera rezolūcijām par atlaidu tēzēm, 
23. augustā sekoja pāvesta rīkojums kajetānam, kas atcēla Lutera uzaicinājumu 
uz romu un radikāli pasliktināja viņa procesa stāvokli871. Pret Luteru tagad 
netika vairāk izteiktas aizdomas ķecerībā, bet tika konstatēta skaidra, acīm-
redzama ķecerība. Pierādījumu meklēšana līdz ar to bija pabeigta. kajetānam 
ar baznīcas un laicīgās varas palīdzību vajadzēja apcietināt Luteru un saglabāt 
drošībā līdz turpmākam rīkojumam, lai stādītu viņu pāvesta tiesas priekšā. 
ja Luters brīvprātīgi pats ierastos pie kajetāna, lai lūgtu piedošanu par savu 
pārdrošību un nožēlotu grēkus, kajetāns tika pilnvarots viņu žēlīgi uzņemt 
atpakaļ baznīcas klēpī. ja Luters tomēr paliktu stūrgalvīgs un neierastos pie 
kajetāna, tad kajetānam bija jāpaziņo, ka Luters un viņa piekritēji tiek eksko-
municēti un nolādēti. tādā gadījumā visām baznīcas un laicīgām iestādēm, 
kopībām, firstiem, pilsētām, universitātēm un ordeņiem bija jāizdod Luters un 
viņa piekritēji; atsacīšanās un Lutera atbalstīšanas gadījumā viņiem bija jāliedz 
saņemt baznīcas pakalpojumus, jāuzliek visādi sodi un jāzaudē privilēģijas. 
Paklausīgie varēja cerēt uz atalgojumu. šāds izmeklēšanas saasinājums atklā-
tas, skaidras ķecerības gadījumā bija iespējams. Pāvesta rīkojums precizēja 
tālāko romas rīcību pret Luteru: Viņam bija jāierodas pie kajetāna un jāatsauc 
savus maldus vai arī viņš bija jāapcietina. Līdz ar to tika arī noteikts, ka Lutera 
lietu izskatīs Vācijā pāvesta legāts.

Vienlaicīgi roma mēģināja notvert Luteru arī citādā veidā. frīdriham 
gudrajam tika nosūtīts rūpīgi formulēts pāvesta rīkojums872, kurā vispirms 
tika izcelta saksijas valdnieku dinastijas dievbijība un uzticība pāvestam, kura 
neciešot nekādus maldus. tomēr Luters, ļaunuma dēls, lepojoties ar saksijas 
aizsardzību, kam kūrija negribot ticēt. kūrfirstam nevajagot dot iemeslu ne-
kādām ļaunām aizdomām. Viņam esot jārūpējas par to, lai Luters nonāktu pā-
vesta rokās, un neesot jāatbalsta ķecerība. Luteram tiek apsolīts godīgs process. 
ja viņš ir nevainīgs, tad viņš atgriezīšoties. šo rīkojumu drīz vien apsteidza citi 
notikumi.

kūrija acīmredzot griezās arī pie Lutera ordeņa. 25. augustā augustīniešu 
eremītu augstākais maģistrs rakstīja gerhardam hekeram, saksijas provinces 
vadītājam873. hekers nemaz nebija Lutera ordeņa priekšnieks; tas bija štaupics 
kā reformētās kongregācijas vikārs. acīmredzot ordeņa vadība romā uzska-
tīja, ka rakstīt Lutera izdošanas pieprasījumu štaupicam ir bezcerīgi. rakstā 



bija pieprasīts rīkoties pret smirdīgo Luteru viņa maldu mācību dēļ. hekeram 
Luters bija jāapcietina saskaņā ar viņa apustulisko autoritāti. Visus, kas atbals-
tīja Luteru, hekers varēja sodīt ar interdiktu. tika kategoriski pieprasīts, lai visi 
reformētās kongregācijas locekļi atbalstītu hekeru. arī pats Luters acīmredzot 
saņēma protomaģistra uzaicinājumu.

Luters sākumā nezināja par šīm izmaiņām un saasinājumiem viņa situ-
ācijā. Viņš tikai zināja, ka kardināls gribēja pret viņu sadusmot ķeizaru un 
firstus874. Luters to izprata kā tumsas pretošanos patiesībai. Viņš uzticēja šo 
lietu dievam, kurš to varēja likvidēt vai saglabāt. Luters pārliecināti apgalvoja 
špalatīnam: „es nekad nebūšu ķeceris”. Viņš varēja kļūdīties disputējot, bet ne-
kad nevarētu iestāties par kaut ko ķecerisku. Luters tagad bija atkarīgs no kūr-
firsta palīdzības, lai netiktu sodīts par uzaicinājuma laika nokavēšanu. taču 
tas nekādā gadījumā nedrīkstēja kaitēt kūrfirsta labajai slavai. uzklausījis savu 
draugu, juristu, padomus, Luters izklāstīja špalatīnam iespējamu rīcības veidu. 
Viņš gribēja lūgt kūrfirstu, lai viņam tiktu dota pavadība ceļojumam uz romu. 
kūrfirstam vajadzēja šo lūgumu noraidīt, un tad Luteram būtu attaisnojums 
par neierašanos romā. taču kūrfirsts nevēlējās piedalīties šādā nepārliecinošā 
manevrā875, bet gribēja Luteram palīdzēt daudz solīdākā veidā. špalatīns, no 
savas puses, darīja visu, kas bija viņa spēkos. kad johans eks augustā vismaz 
sešas reizes lūdza audienci pie kūrfirsta, lai noskaņotu viņu pret Luteru, eks 
netika pielaists876. augustā politiskais stāvoklis reihstāgā kļuva labvēlīgāks kūr-
firstam, taču Lutera process saasinājās. turku nodokļa prasība bija izraisījusi 
antiromisku noskaņojumu, kas acīmredzot ietekmēja ķeizara galmu. augusta 
vidū špalatīns kūrfirsta uzdevumā rakstīja ķeizara padomniekam rennerim 
un lūdza viņu, lai ķeizars iestātos par Lutera procesa pārcelšanu no romas uz 
Vāciju877. domāta bija nopratināšana pie Vircburgas bīskapa, kurš bija labvē-
līgi noskaņots pret saksiju, vai pie freizingas bīskapa, kurš kā naumburgas 
administrators bija atkarīgs no saksijas, un kādā neitrālā universitātē, izņemot 
erfurti, Leipcigu un frankfurti pie oderas. Pēc saksijas un paša Lutera priekš-
statiem lietu vajadzēja izšķirt zinātnieku tiesai, piedaloties vienam bīskapam, 
nevis baznīcas tiesai. ņemot vērā ķeizara 5. augustā pret Luteru rakstīto vēstuli 
pāvestam, saksijas prasība ķeizaram šķita bezcerīga. Bet patiesībā ķeizara poli-
tika bija mainījusies. iespējams, ka septembrī ķeizars pie pāvesta aizrunāja par 
Luteru878. katrā ziņā ķeizara padomnieki vēlāk augsburgā aizsargāja Luteru.

no augusta beigām Lutera lietu ietekmēja karaļa vēlēšanas. roma ar visiem 
spēkiem centās novērst spānijas kārļa ievēlēšanu, jo viņš bija vienlaicīgi arī 
abu sicīliju, t. i. Lejasitālijas, karaļvalsts karālis, kas apdraudēja baznīcas val-
sti. roma šajā jautājumā bija atkarīga no frīdriha gudrā, kurš pretojās ķei-
zara Maksimiliana plāniem. Pēc Lutera izdošanas pieprasījuma saņemšanas 
frīdrihs gudrais bija uzsācis sarunas ar kajetānu un guvis iespaidu, ka viņam 



pret Luteru nav nekas ļauns padomā. kardināls likās šajā lietā daudz maigāks 
un pacietīgāks, nekā tas bija sagaidāms. špalatīns šeit saskatīja zināmas izredzes 
Lutera aizstāvībai879. Pēc frīdriha gudrā ierosinājuma kajetāns romā iestājās 
par Lutera lietas pārcelšanu uz Vāciju. Luters par to uzzināja septembra vidū, 
un kopš šī brīža viņam vairāk nebija jābaidās no sankcijām par uzaicinājuma 
laika nokavēšanu. roma bija atļāvusi legātam 11. septembrī nopratināt Luteru 
un pieņemt viņa atsaukumu vai pretējā gadījumā sodīt viņu. taču nekādā dis-
putācijā ar Luteru kajetāns nedrīkstēja ielaisties880. 23. augusta noteikumi bija 
tiktāl mainīti, ka tagad kajetānam bija uzticētas tiesneša funkcijas. frīdriham 
gudrajam acīmredzot tika apsolīts, ka kajetāns labvēlīgi un maigi apiesies ar 
Luteru un viņu neapcietinās881. šis solījums deva saksijas politikai drošības 
sajūtu Lutera lietā. Vienošanās starp frīdrihu gudro un kajetānu bija kompro-
miss, kurā abas puses bija nedaudz piekāpušās un tomēr saglabājušas savus ve-
cos mērķus. frīdrihs gudrais bija panācis Lutera nopratināšanu Vācijā un viņa 
pagaidu drošību. taču nopratināšana nenotika zinātnieku komisijas priekšā. 
saksijas puse naivi cerēja, ka lieta tiks būtiski izskatīta. taču kajetāns joprojām 
bija pilnvarots novest līdz galam ķeceru procesu. tai pašā laikā galīgā lēmuma 
pieņemšanu kavēja kajetāna kūrfirstam dotais solījums. tāpēc kajetānam, cik 
vien iespējams, bija jācenšas panākt, lai Lutera atsauktu savus vārdus, uz ko 
gan bija maz cerību. Pie visiem šiem priekšnosacījumiem, neskatoties uz labo 
gribu no abām pusēm, procesam tomēr bija jāizgāžas.

kā apzinīgs teologs kajetāns kopš septembra beigām gatavojās uz nopra-
tināšanu, sacerot vairākus traktātus par Lutera izvirzītajiem jautājumiem882. 
Pamatojoties uz šiem priekšdarbiem, viņš vēlāk spēja diskusiju koncentrēt uz 
diviem izšķirošiem jautājumiem: ticības drošība kā Lutera taisnošanas mācī-
bas kodols un mācība par baznīcas dārgumu krātuvi kā pāvesta atlaidu varas 
pamats. Viņš apzinājās milzīgo distanci starp sevi un Luteru. Pēc kajetāna 
domām, Luters gribēja veidot jaunu baznīcu.

Pēc tam, kad bija panākta vienošanās ar kajetānu, frīdrihs gudrais aicināja 
Luteru doties uz augsburgu. reihstāgs bija beidzies un kūrfirsts 22. septembrī 
no augsburgas aizbraucis. augsburgā bija palikuši saksijas padomnieki johans 
rīhels un fīlips fon feiličs. Vajadzības gadījumā viņi varēja palīdzēt Luteram. 
Luters devās ceļā beidzamajās septembra dienās sava ordeņa brāļa Leonharda 
Beiera pavadībā. kūrfirsts viņam ceļanaudai bija iedevis 20 guldeņus. Luters 
uzsāka ceļojumu ar bailēm. iespējams, viņam draudēja ķecera nāves sods, kas 
būtu liels negods viņa vecākiem883. 29. septembrī viņš nonāca Veimārā, kur 
satika galmu, kas atgriezās no augsburgas. Pils baznīcā viņš sprediķoja pret 
liekulību un darbu taisnību. franciskāņi, pie kuriem viņš bija apmeties, brīdi-
nāja Luteru par draudošo sadedzināšanu884. arī nirnbergā, ko viņš sasniedza 
4. oktobrī, viņu centās atrunāt no došanās uz augsburgu. Luters tomēr gribēja, 



neskatoties uz dominikāņu naidīgumu, doties tālāk, jo arī augsburgā, naid-
nieku vidū, valda kristus. „Lai dzīvo kristus un mirst Mārtiņš..”885, viņš raks-
tīja saviem draugiem Vitenbergā. frīdrihs gudrais bija vēlējies, lai Luteru uz 
augsburgu kā lietpratējs pavadītu nirnbergas jurists kristofs šērls. taču šērls 
tajā laikā neatradās nirnbergā886. no nirnbergas Luteru ceļā uz augsburgu pa-
vadīja viņa ordeņa brālis un draugs Venslavs Links. Viņš iedeva Luteram jau-
nu mūka tērpu887. 7. oktobrī, tieši 60 dienas pēc uzaicinājuma uz tiesu, Luters 
pārguris, ar kuņģa darbības traucējumiem ieradās augsburgā. Beidzamo ceļa 
gabalu viņš bija braucis ar ratiem. taču drīz vien Luters atkal atkopās888. Luters 
apmetās karmelītu sv. annas klosterī, kura priors bija Vitenbergas licenciāts. 
arī par to kūrfirsts bija iepriekš parūpējies. kā atlīdzību par pajumtes doša-
nu kūrfirsts frošam bija apsolījis segt viņa doktora promocijas izdevumus 
Vitenbergā889.

Par savu ierašanos Luters tūliņ ziņoja kardinālam, taču uzreiz viņu neap-
meklēja. tas arī netika no viņa prasīts. Leonhardam Beieram vajadzēja tūliņ 
ceļot tālāk pie štaupica, kurš tajā laikā acīmredzot uzturējās Minhenē. štaupics 
bija ļoti norūpējies par Lutera likteni. 14. septembrī viņš bija Luteram ieteicis 
nākt uz zalcburgu, lai tur pie viņa dzīvotu un nomirtu890. Viņš visādā ziņā gri-
bēja palīdzēt nopratināšanā savam augsti cienījamam ordeņa brālim un viņa 
lietai. Pateicoties špalatīnam, Luters atrada augsburgā draugus, kas gādāja par 
viņu. tie bija freizingas domkungs kristofs Langenmantels un augsburgas 
domkungi konrāds un Bernhards adelmans, kā arī benediktīnietis feits 
Bilds891. Viņu gādība Luteru pat dažkārt apgrūtināja. augsburgas draugi brīnī-
jās, ka Luters bija atnācis uz augsburgu bez ķeizara apsardzes, un vēlāk par to 
izteica pārmetumus špalatīnam892. Viņi acīmredzot neko nezināja par kūrfirs-
ta un kardināla savstarpējo vienošanos, kādēļ pavadība bija lieka. Viņi no sa-
vas puses centās ar ķeizara padomnieku palīdzību sagādāt Luteram pavadību, 
bez kuras, pēc viņu domām, Luters nevarēja ierasties pie kardināla, kurš pret 
Luteru nebija labi noskaņots. Ķeizara padomnieki, kuriem kūrfirsts bija ieteicis 
Luteru, arī sagādāja Luteram šo pavadību, lai gan kajetāns jutās aizskarts par 
šādu neuzticēšanos893. Pašā pilsētā Luters sastapa labu uzņemšanu un patiesu 
izpalīdzību. Viņš bija pilsētas rakstveža konrāda Peutingera viesis. šis vīrs, kas 
bija aizdedzinājis tādu uguni, izraisīja lielu interesi894.

Pirms nopratināšanas bija vēl kāds starpgadījums. 9. oktobrī urbāns fon 
serralonga, Monferā markgrāfa sūtnis, lika paziņot Luteram, lai viņš nedodas 
pie legāta, pirms nav runājis ar viņu895. arī to bija organizējis frīdrihs gudrais. 
serralonga bija kajetāna uzticamības persona, kuram Luters neuzticējās. 
serralongam acīmredzot vajadzēja kalpot par starpnieku starp abām pusēm 
un sagatavot sarunas ar kajetānu, kas diemžēl neizdevās. Viņa labie vārdi 
un padomi bija vērsti uz to, lai Luters legātam vienkārši piekristu, atgrieztos 



baznīcas klēpī un atsauktu savus ļaunos apgalvojumus. kā piemēru serralonga 
minēja abatu joahimu fiore (miris 1202), kuru neskatoties uz viņa ķeceriska-
jiem apgalvojumiem, baznīca nenosodīja. Luteram nevajadzēja atskaitīties par 
saviem izteicieniem. akadēmisku spēkošanos ar kardinālu viņš uzskatīja par 
nepiederīgu. šie „itāļa” un „pārāk saldā cilvēka” priekšlikumi Luteru padarīja 
vēl aizdomīgāku. tādā veidā, pēc Lutera domām, šo lietu nevarēja nokārtot. 
Luters gribēja atsaukt, ja viņam tiktu parādīts, ka viņš nav teicis to, ko māca 
romas baznīca. Luters jau priekšlaiku paredzēja, ka radīsies grūtības, ja to-
mists kajetāns atsauksies uz tomu kā autoritāti, kuru Luters nevarēja akceptēt 
kā baznīcas skolotāju. serralonga mēģināja mīkstināt dažus Lutera jautājumus. 
Labam mērķim, pēc viņa domām, kā, piemēram, lai piepildītu baznīcas kases, 
drīkstot izvirzīt arī nepareizas tēzes. Pāvesta autoritāte nebija apstrīdama. Viņš 
uzskatīja, ka pāvestam ir tiesības atcelt visu, kas attiecas uz ticību. serralonga 
centās izskaidrot Luteram viņa situāciju. kūrfirsts Luteru nepasargāšot. kur 
Luters tad palikšot? Lutera atbilde bija: „zem debesīm”896. serralonga uz to 
atbildēja tikai ar nicinošu žestu un aizgāja. Luteram šis starpniecības mēģinā-
jums neko nenozīmēja. tas viņam drīzāk šķita kā viltība un vēl vairāk stipri-
nāja viņu. Luters bija labā noskaņojumā. Viņš bija nolēmis apelēt pie koncīla, 
ja kardināls lietos pret viņu savu varu. Viņš negribēja padoties romas naudas 
kāres un itālijas tumšās neziņas par kristu priekšā897.

nopratināšana notika no otrdienas, 12. oktobra, līdz ceturtdienai, 14. ok-
tobrim fuggeru namā, kur kajetāns dzīvoja898. draugi bija pamācījuši Luteru, 
ka viņam kardināla priekšā ir vispirms jāmetas zemē guļus un, pirms viņš 
pieceļas, – uz ceļiem899. kajetāns bija cieši nolēmis tēvišķīgi un maigi apieties 
ar Luteru. tā arī saruna sākās. taču tikko parādījās būtiskas atšķirības starp 
Bībeles profesoru un pāvesta legātu, labie nodomi izbeidzās. abiem partneriem 
bija savi iepriekšēji kritiski priekšstati par savu pretnieku. abas puses gaidī-
ja no sarunas pilnīgi atšķirīgu iznākumu. izrādījās, ka arī personīgi viņiem 
nebija nekādu simpātiju vienam pret otru. Luteram nepatika legāta autoritārā 
izturēšanās. kajetānam bija svešs šis mūks ar dziļajām acīm un dīvainajām 
fantāzijām900. jau šie priekšnosacījumi apgrūtināja sarunas.

kajetāns izvirzīja trīs prasības, un līdz ar to nopratināšanas mērķis bija 
skaidrs: Luteram vajadzēja atgriezties pie baznīcas sirds, atsaukt savus maldus 
un turpmāk atturēties no visa, kas sagrozīt prātus. izjautāšanas oamatam va-
jadzēja būt svētajiem rakstiem un baznīcas likumiem. ja Luters būtu ar to vie-
nisprātis un turpmāk sargātos atgriezties pie saviem agrākajiem izteicieniem, 
tad „mēs varam mierīgi gulēt”. Luters turpretī domāja, ka viena atsaukuma 
dēļ nebija nekādas vajadzības braukt uz augsburgu. Luters gribēja disputēt ar 
baznīcas reprezentantu par saviem jautājumiem un bija vīlies, ka viņš uz to 
neielaidās. Lūdzot, lai viņam parādītu, kur viņš būtu maldījies, Luters tomēr 



sasniedza to, ka kajetāns nosauca divus strīdīgākos punktus. Viņš, pirmkārt, 
atsaucās uz klemensa Vi. 1343. gada bullu „Unigenitus”901 baznīcas likumu 
krājumā, kurā ir runa par to, ka pāvests laicīgo sodu atlaišanai var lietot ie-
gūto baznīcas dārgumu krātuvi no kristus nopelniem. kajetāns atsaucās uz 
baznīcas likumu, kas pamatoja atlaidu, un gaidīja, ka Luters ticībā atzīs šo liku-
mu. Viņš atsaucās vienkārši uz tiesisko stāvokli. otrais punkts bija teoloģisks: 
kajetāns apgalvoja, ka Lutera prasītā pārliecība par taisnošanu pie sakramen-
ta saņemšanas runājot pretī rakstiem un baznīcai. tas bija pilnīgi atbilstoši 
tā laika baznīcas domāšanai, kuras priekšnosacījums taisnošanas iegūšanai 
bija zināmi paša cilvēka sasniegumi, par kuriem cilvēks nekad nevarēja būt 
drošs, vai patiešām ir to paveicis. Luters tieši šos cilvēka sasniegumus izslēdza 
no dieva dotās pestīšanas. tāpēc viņš šajā jautājumā nepadevās kajetānam, 
kas beidzās ar to, ka kajetāns viņam draudēja ar notiesāšanu. izsmeļošāk tika 
aplūkots pirmais jautājums. Luters nepieņēma Unigenitus bullu, jo tā, pēc 
viņa domām, nevis sekojot rakstiem, bet tos sagrozot. kad kajetāns atsaucās 
uz tomu, Luters to neatzina. taču kritiskais moments, protams, bija pāvesta 
likuma neatzīšana. tāpēc kajetāns tagad izcēla pāvesta varu, kas stāvot pāri 
koncīliem, rakstiem un visai baznīcai. acīmredzot kajetāns domāja, ka Luters 
apstrīd pāvesta augstāko autoritāti baznīcā902, un tāpēc minēja Bāzeles koncīlu 
un gersona piekritējus, kurus pāvests noraidīja. kad Luters norādīja, ka 1518. 
gada martā Parīzes universitāte no pāvesta apelēja pie koncīla, kajetāns varē-
ja tikai atzīmēt, ka parīzieši tikšot tāpēc sodīti. Pirmā sarunu kārta beidzās 
juceklīgi. daudzi jautājumi tika tikai aizskarti, nekas netika pabeigts. īsta dis-
kusija jau nedrīkstēja notikt. Visur radās jaunas pretrunas. kardināls nonāca 
līdz kliegšanai. Beidzot Luters lūdza laiku apdomāties. arī legāta ceremoniju 
meistars gribēja piedalīties sarunā un sekoja Luteram līdz galmam. taču Luters 
neielaidās ar viņu nekādās sarunās903.

nākamajā dienā, tā bija trešdiena, 13. oktobris, sarunas nemaz nenotika. 
Luters ieradās štaupica, četru ķeizara padomnieku, notāra un liecinieka pava-
dībā un svinīgā ceremonijā apliecināja, ka vienmēr grib godināt romas baznī-
cu un kā jau agrāk, tā arī turpmāk sekot tai savos izteicienos. attiecībā uz trim 
sākotnējām kajetāna prasībām Luters konstatēja, ka viņš nevarot tikt piespiests 
atsaukt savus vārdus bez uzklausīšanas un pierādīšanas. Viņš apliecināja, ka 
neapzinoties, ko esot teicis pret rakstiem, baznīcas tēviem, baznīcas likumiem 
vai pareizām domām. Viņš domājot, ka viņa uzskati esot veselīgi, patiesi un ka-
toliski. kā cilvēks, kas var kļūdīties, viņš pakļaujoties leģitīmās baznīcas sprie-
dumam un lūdza atklātu izskatīšanu. Luters bija gatavs uzklausīt iepējamus 
kardināla iebildumus vai Bāzeles, freiburgas, Lēvenes vai Parīzes universitātes 
spriedumu. Viņš gribēja, lai lieta tiktu izskatīta pēc satura, un viņu neapmie-
rināja kajetāna autoritārais norādījums uz pāvesta dekrētu „Unigenitus”, ko 



kajetāns minēja kā argumentu. šādā līmenī Luters negribēja tālāk disputēt. 
šajā vietā sarunas apstājās. štaupics lūdza, lai Luters varētu atbildēt rakstiski. 
tas tika atļauts. kajetāns Lutera svinīgo akciju uzņēma ar smaidu. Par rakstisko 
atbildi kajetāns atbilstoši saviem norādījumiem paskaidroja, ka viņš nedomā-
jot strīdēties ar Luteru, kā viņš domājot, bet esot gatavs viņu uzklausīt, brīdināt 
un samierināt ar baznīcu tikai pēc frīdriha gudrā pamudinājuma. disputācija 
un atsaukšanas prasība nebija šajās sarunās apvienojamas.

14. oktobra rītā Luters ieradās pie kajetāna ar savu rakstisko atbildi904. šoreiz 
viņu pavadīja arī saksijas padomnieki johans rīhels un fīlips feiličs, kuri 
atkārtoja kūrfirsta lūgumu par saudzīgu un godīgu nopratināšanu. saksijas 
puse domājot, ka šādā veidā ir iespējams izkļūt no struceļa. savā rakstiskajā 
paskaidrojumā Luters izskaidroja divus kajetāna minētos jautājumus. Bullu 
„Unigenitus” viņš apzīmēja kā rakstiem neatbilstošu pāvesta likumu. kā Pētera 
balsi Luters var pieņemt tikai tādus likumus, kas saskan ar rakstiem un baz-
nīcas tēvu domām. tā kā pat Pēteris (gal. 2) varēja kļūdīties, tas varot gadīties 
arī pāvestam. daudzi pāvesta likumi esot jālabo. Pāvests neesot arī augstākā 
autoritāte baznīcā, bet, pēc baznīcas tiesībnieka Panormitāna, pār viņu esot 
ģenerālkoncīls. arī pāvestam ir jāpapakļaujas rakstiem. Pāvesta nemaldīgums, 
šķiet, jau toreiz Luteram nebija nekāda īpaša problēma. stingra baznīcas auto-
ritāte ir raksti. Luters tomēr bija godīgi mēģinājis bullu „Unigenitus” saskaņot 
ar rakstiem, pieņemot, ka baznīca ar saviem likumiem nepārkāpj rakstus. šeit 
izpaužas Lutera gatavība vienoties un atzīt pāvesta autoritāti. Viņš mēģināja 
rast šādu risinājumu: ka atlaidas varētu izskaidrot ar kristus nopelnu baznīcas 
dārgumu krātuvi, ja atslēgu vara nāktu no kristus nopelniem. taču patiesībā 
kristus nopelni izraisa cilvēkā iekšīgo žēlastību neatkarīgi no pāvesta. šādā vei-
dā varētu interpretēt bullu „Unigenitus”, taču visas citas Lutera parādītās atlaidu 
problēmas saglabātos. daudz spēcīgāk Luters uzsvēra ticības pārliecību sakra-
mentu saņemšanā un taisnošanā. šeit viņš īsumā izklāstīja savu priekšstatu par 
ticības taisnību pēc rom. 1:17. ticības saistīšanu ar vārdu Luters pamatoja ar 
daudzām vietām svētajos rakstos un ticības tēvu rakstos. nekāda cita izpratne 
Luteram nebija iespējama, un tāpēc arī šajā jautājumā nekāds atsaukums nebija 
iespējams. dievs ir vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. tāpēc kardinālam vajadzēja 
panākt no pāvesta, lai pret viņu nerīkotos ar bardzību. ja viņš atsauktu, tad 
viņam būtu jārīkojas pret savu sirdsapziņu. šeit rakstu nozīme viņam bija ne-
apšaubāmi skaidra.

kad Luters decembrī izdeva savu augsburgas sarunu dokumentāciju, tā sau-
camo „Acta Augustana, viņš paskaidroja, ka skaidrojumi par ticības drošību 
un taisnošanu viņam ir viennozīmīgi. tā ir dievišķa patiesība, kurai pakļauts 
ir arī pāvests. ar šo punktu viņam tagad bija saistīta visa pestīšana. Pie tā viņš 



gribēja turēties arī savā miršanas stundā. turpretī izlīdzinošais skaidrojuma 
priekšlikums bullai „Unigenitus” viņu nesaistīja905.

Luters principiāli skaidroja saviem lasītājiem, ka viņam visā šajā diskusijā 
ir bijusi svarīga pareiza rakstu izpratne, kuru baznīcas likumi daudzās vie-
tās esot aptumšojuši. Viņš to labprāt iztirzātu kādā kritiskā baznīcas likumu 
teoloģijā. Luters atzīst, ka viņa tēzēs izteiktais priekšstats patiešām neesot ap-
vienojams ar bullu „Unigenitus” un tāpēc esot nolādēts. Viņš tomēr to paturot 
spēkā un, no savas puses, tagad labāk atmetot bullu „Unigenitus”. tāda ir Lutera 
„atsaukšana”. Viņš grib ar to pierādīt, ka pāvestieši ar saviem likumiem darot 
pāri rakstiem un pierāda to ar piemēriem. Lutera uzticība pāvestam bija pa 
šo laiku sabrukusi. tāpēc viņš tagad apstrīdēja arī to, ka Mt. 16 atslēgu vārdi 
attiecoties uz pāvestu. Luters deva tam vēsturisku piemēru. Bībeles profesors 
neļauj vairāk baznīcas juristiem sevi ierobežot. ja pāvests pār koncīlu stāvoša 
augstākā un nemaldīgā autoritāte baznīcā, kā to apgalvo juristi, tad raksti un 
baznīca aizietu bojā. tas, kas paliktu pāri, būtu viena cilvēka vārdi baznīcā. 
Luters negribēja atteikties no savas baznīcas, bet tikai noraidīt patvaļīgu likum-
došanu, kas nav pamatojama ar rakstiem, ar kuru pats bija sastapies. tāpēc 
viņš beigās paskaidroja906, ka atlaidai nav nekā kopēja ar kristus nopelniem. 
tāpēc tā ir nekam nederīga naudas taisīšana, jūdas spekulēšana ar naudu un 
pseidokristīga pavedināšana. tas ir Lutera nepielūdzamais, beidzamais vārds 
par atlaidu jautājumu.

kajetāns nievājoši noraidīja Lutera rakstisko paskaidrojumu, bet tomēr ap-
solīja to nosūtīt uz romu. Pēc viņa domām, Luters esot vāji atbildējis uz bullu 
„Unigenitus” un pārmetis pāvestam rakstu ļaunprātīgu lietošanu. ticības dro-
šību Luters esot pamatojis ar nepareizi izprastām Bībeles vietām. kajetāns no 
jauna pieprasīja, lai Luters atsauc savus maldus, sāka kliegt un, pamatojoties 
uz savām pilnvarām, draudēja Luteram un viņa draugiem, ar ekskomunikā-
ciju un interdiktu. tagad kajetāns uzsvēra, ka ir tiesnesis. tas bija negaidīts 
saasinājums, kura ietekme uz sarunu gaitu izpaudās nākošajās dienās. kajetāns 
vēlreiz lielākā runā, atsaucoties uz tomu, mēģināja uzveikt Luteru. Viņš lūdza 
Luteru atzīt tikai baznīcu un neievest tajā nekādas jaunas mācības. Luters ap-
mēram desmit reizes mēģināja iebilst, taču tika pārkliegts. tad arī Luters sāka 
kliegt: „ja var parādīt, ka bulla „Unigenitus” saka, ka kristus nopelni ir atlai-
du dārgumu krātuve, es atsaukšu savus vārdus.” Luters dīvainā kārtā šoreiz 
pievērsa uzmanību tikai bullas tekstam, neņemot vērā tās atbilstību rakstiem; 
domājams, viņš bija pārliecināts par to. tā Luteram vēlreiz izdevās kajetānu 
iesaistīt viņam neatļautajā disputācijā. uzšķirot atbilstošo vietu likumu grāma-
tā, kardināls, bez elpas paliekot, pārliecinājās, ka arī bulla kristus nopelnus tik 
vienkārši nepielīdzināja atlaidu dārgumu krātuvei. Luteram bija izdevies ap-
mulsināt kajetānu, kurš pēc tam uzsāka citu tēmu. Luters nevarēja atturēties, 



neizteicis dzēlīgu piezīmi, ka kardinālam nevajagot domāt, ka vāciešiem kli-
bojot gramatika. štaupics kajetāna vadītās sarunas, kas Luteram neļāva runāt, 
uzskatīja par netaisnīgām. Lutera argumentācija bija atstājusi lielu iespaidu uz 
saksijas padomniekiem un štaupicu. šīs abām pusēm neiepriecinošās sarunas 
beigās, kura sākumā bija maiga un tēvišķīga, bet beigās kļuva autoritāra un 
juridiska un nedeva vairāk nekādas cerības, ka Luters piekāpsies, kardināls 
atlaida Luteru ar zīmīgiem vārdiem: „ej un nāc pie manis atpakaļ tikai tad, 
ja tu gribēsi atsaukt savus vārdus!”. tomēr par apcietināšanu kardināls neko 
neteica. iespējams, ka viņš, tāpat kā serralonga, Luteram vēlreiz norādīja, ka 
tagad viņu vairāk neviens nesargās. Luters zināja, ka viņš vairs neatgriezīsies, 
jo bija stingri izlēmis neatsaukt savus vārdus.

Pēc tam Luters ar štaupicu un saksijas padomniekiem ēda pusdienas. Pēc 
pusdienām kajetāns aicināja štaupicu un Linku pie sevis un kopā ar serralongu, 
vairākas stundas pieglaimojot, mēģināja panākt, lai viņi pierunā Luteru 
atsaukt savus vārdus. kajetāns tagad atkal uzdevās par Lutera draugu, kam 
gan neviens tam neticēja. štaupics norādīja, ka viņš arvien esot centies Luteru 
pierunāt pazemīgi pakļauties baznīcai, taču viņš neesot sasniedzis viņa līmeni 
rakstu zināšanu un saprāta ziņā. turklāt šobrīd Lutera pierunāšana esot pāves-
tu pārstāvošā kardināla lieta. Links runāja ar kajetānu vēl arī viens pats. Beigās 
tika formulēti artikuli Lutera iespējamam atsaukumam. kajetānam, šķiet, 
vissvarīgāk bija panākt, lai Luters atsauktu savu atslēgas varas apšaubījumu, 
jo visu pārējo patiešām varēja atrisināt teoloģiskās disputācijās907. faktiski izre-
dzes bija vājas, jo ar pāvesta problēmu bija saistīts atlaidu un rakstu autoritātes 
jautājums. kajetāns tomēr uzskatīja, ka šādā veidā iespējams rast risinājumu. 
taču Luters un viņa draugi neuzticējās kajetānam un bija zaudējuši cerības uz 
kādu kompromisu ar viņu. šis tiesnesis bija Lutera ienaidnieks, kuru Luters, lai 
gan viņš bija tomists, nespēja atzīt par teologu un kristieti. Pēc Lutera domām, 
viņš pats aizstāvēja ķeceriskas tēzes un no visas lietas kajetāns nesaprata vai-
rāk kā ēzelis no lautas spēlēšanas. tāpēc par atsaukšanu nevarēja būt nekādas 
runas. Luters nevarēja atteikties no uzskata, kuram pateicoties viņš bija kļuvis 
par kristieti. tieši tad viņš kļūtu par ķeceri. tad Luters labāk gribēja mirt, tikt 
padzīts un nolādēts. turklāt Luters apzinājās, ka ar ticību kristum un dieva žē-
lastībai viņš pārstāvēja ne tikai savu, bet arī savu draugu lietu. Viņš rēķinājās ar 
ekskomunikāciju. nākamajā dienā pēc beidzamās sarunas izplatījās baumas, 
ka augustīniešu ordeņa vadība var Luteru, štaupicu un Linku apcietināt. tādēļ 
štaupics atbrīvoja Luteru no viņa paklausības zvēresta, lai viņi kļūtu neatkarīgi. 
tad vai jau nopratināšanas laikā štaupics sacīja Luteram: „tev, brāl, ir jāatceras, 
ka tu to esi sācis mūsu kunga jēzus kristus vārdā.” Luters uztvēra šos vārdus kā 
dievišķu apsolījumu un neaizmirsa. iespējams, ka štaupics vēl mēģināja sagā-
dāt naudu Lutera iespējamai bēgšanai uz franciju. tad Links un štaupics viens 



pēc otra gandrīz bēgšus pameta augsburgu, atstājot Luteru vienu. Lai gan tas 
varbūt bija gudri darīts, tas viņam sagādāja lielas grūtības908.

nākamās dienas pēc nopratināšanas Luters pavadīja baigās nojautās un mo-
košā neziņā par turpmāko. taču pagāja diena pēc dienas, un nekas nenotika. 
Luters, no savas puses, pēc saksijas padomnieku un štaupica padoma, kuri 
bija pārliecināti par Lutera lietas likumību, pie augsburgas notāra gallusa 
kunigendera un diviem augsburgas priesteriem, kā kardināla un slikti infor-
mētā pāvesta lieciniekiem, iesniedza savu apelāciju pāvestam, lai viņš tiktu 
pareizi informēts 909. šāda apelācija bija viens iespējamiem tiesību līdzekļiem 
Lutera sarežģītajā situācijā. tā nebija tikai formas lieta. nenoliedzami apelācija 
pārstāvēja arī saksijas vai Vitenbergas universitātes un augustīniešu ordeņa 
interese. Lutera atsaukums nozīmētu prestīža zaudējumu, bet apelācijas gadī-
jumā jautājums palika atklāts. apelācijas sagatavošanā Luteram palīdzēja kāds 
jurists dr. auers. apelācija no Lutera viedokļa attēloja atlaidu strīdu, kura gaitā 
naudas kārie atlaidu darboņi panāca, ka pāvesta tiesneši iesāka procesu par 
aizdomām uz ķecerību. Luters uzskatīja tiesnešus, tomistus un dominikāņus, 
kā, piemēram, Prieriasu, par partejiskiem. tad esot notikusi lietas pārcelšana 
uz Vāciju, bet diemžēl tā tikusi uzticēta it kā erudītajam un draudzīgi noska-
ņotajam dominikānim kajetānam. taču viņš esot pieprasījis Lutera atsaukumu 
bez iepriekšējas disputācijas un pārliecinoša pierādījuma par viņa maldiem. 
Lutera svinīgo apliecinājumu katoļu baznīcai, viņa rakstisko paskaidrojumu 
un pakļaušanos universitāšu spriedumam kajetāns esot noraidījis un draudējis 
Luteram ar vissmagākajiem baznīcas sodiem. šādas rīcības dēļ Luters jūtoties 
aizskarts un nospiests, jo viņš esot gribējis tikai disputēt un savu lietu pakļāvis 
pāvesta spriedumam. Pamatojoties uz šī lietišķā ziņojuma par procesa stāvokli, 
kā tas izskatījās no Lutera viedokļa, sekoja ļoti pazemīga apelācija pie pāvesta. 
tās mērķis bija panākt jaunu lietas izskatīšanu ar pāvesta spriedumu.

apelācija nebija vienīgais, ko Luters izdarīja šajā laikā. Pēc štaupica un Linka 
ierosinājuma, pamatojoties uz viņu beidzamajām sarunām ar kajetānu, svēt-
dienā, 17. oktobrī, Luters ar ramzavas augustīniešu priora Martina glazera 
palīdzību nosūtīja pazemīgu vēstuli kardinālam910. draugi esot viņu „pārlie-
cinājuši”, ka kajetāns nepielietošot pret viņu varu un tāpēc viņa bailes esot 
pārvērtušās mīlestībā un bērnišķīgā godināšanā. Luters atvainojās, no savas 
puses, par savu asumu un negodbijīgumu. Viņš esot ticis izprovocēts, taču 
viņam tomēr esot vajadzējis būt savaldītākam, pazemīgākam un godbijīgā-
kam. Luters piedāvāja turpmāk atlaidu lietas vairāk neaizskārt un par tām 
klusēt, ja viņa ienaidnieki darīšot to pašu. Vēl pēc daudziem gadiem Luters 
nopēla kajetānu par to, ka viņš tam neesot piekritis911. Luters paziņoja, ka pēc 
kajetāna vai štaupica pavēles viņš esot gatavs visu atsaukt, ja tikai to atļaušot 
viņa sirdsapziņa. neviena instance tomēr nevarot viņu piespiest rīkoties pretī 



sirdapziņai. toma izteicieniem neesot pietiekamā pamatojuma. Luters esot jā-
uzvar ar labākiem pamatojumiem, proti, ar līgavaiņa kristus balsi, kas runā no 
rakstiem. kajetānam esot jāziņo pāvestam, lai šī šaubīgā lieta tiktu izšķirta. 
Luters joprojām uzticas un grib godīgi sekot savai baznīcai. atsaukums, kurā 
neesot pateikts, uz ko tas attiecas un nozīmē, neko nelīdzēšot. Līdz ar to Luters 
bija izteicis dažus konstruktīvus priekšlikumus, kas liecināja par viņa pozitīvo 
atieksmi, taču pašā lietā viņš neko neizmainīja. tāpat kā apelācijā, viņš piepra-
sīja vēstules nodošanu pāvestam. taču kajetānam Lutera vēstule nenozīmēja 
patiesu atvainošanos, jo tajā nebija atsaukuma. Viņš bija tikai sašutis un vīlies. 
kajetāns nesaprata, kādas uzticības dēļ Luters tā izturējās912.

nākamajā dienā, 18. oktobrī, Luters vēl ar vienu vēstuli atvadījās no 
kajetāna913. Pēc Lutera domām, viņš ar savu ierašanos pie kardināla un atlaižu 
tēžu rezolūciju izklāstīšanu ir izpildījis savu paklausības pienākumu. tagad 
viņš augsburgā tikai kavējot laiku un naudu. tā kā viņš negribot atsaukt sa-
vus vārdus pie iepiekš minētajiem nosacījumiem, pie kardināla viņš nevarot 
atgriezties. Viņš došoties no augsburgas „kaut kur citur”. tad Luters pamatoja, 
kāpēc viņš ir apelējis, lai gan viņam to nemaz tik ļoti negribējās darīt. Viņam 
bija svarīgs baznīcas spriedums. kardinālam vajadzētu būt apelācijai tīkamai, 
jo tā viņu atbrīvojot no apgrūtinošās Lutera lietas. Luters nedomāja, ka ir pel-
nījis draudēto sodu, un tāpēc viņam no tā nebija jābaidās. Vairāk nekā no soda 
esot jābaidās no maldiem; sods nekaitējot, ja esot patiesā ticība. tā kajetānam 
tika norādītas baznīcas varas robežas. Beigās Luters lūdza kajetānu žēlīgi atzīt 
viņa paklausību un pieņemt viņa aiziešanu un nepieciešamo apelāciju.

Pēc šīs vēstules nosūtīšanas Luters vēl divas baiļu pilnas dienas pavadīja 
gaidot uz kajetāna atbildi, taču tā nepienāca. tad viņš nokārtoja apelācijas pie-
sišanu pie augsburgas doma durvīm un tās pavēstīšanu kajetānam, kas bija 
jāizdara ordeņa brālim Leonhardam Beieram. apelācijas piesišanas dēļ radās 
zināmas grūtības, jo vienu no Lutera „draugiem”, iespējams, Peutingeru, ie-
baidīja notārs. tad to tomēr 22. oktobrī izdarīja johans frošs914. 20. oktobra 
vakarā Luters slepeni un steidzīgi atstāja augsburgu. Pilsētas vārti, iespējams, 
viņa dēļ bija slēgti, un tāpēc draugi Luteru izlaida pa mazajiem pilsētas zie-
meļu vārtiem. tas bija notikums, kuru vēlāk apvija leģendas. ramzavas priors 
Martins glazers viņam bija iedevis zirgu. tas bija vienkāršs zirģelis, uz kura 
Luters jāja ar īsām biksēm līdz ceļgaliem un bez piešiem. klusējošs pavado-
nis viņam rādīja ceļu. Vienā rāvienā viņi tajā naktī aizjāja līdz Monheimai 
nerdlingenes tuvumā, kur Luters pārguris, nevarēdams vairs nostāvēt, iekrita 
salmos915. 22. oktobrī viņš sasniedza nirnbergu, kur draugi bija norūpējušies, 
lai viņš sveiks un vesels nokļūtu saksijā. Pie Leipcigas viņš apmaldījās. grāfs 
albrehts fon Mansfelds sastapa Luteru pie grēfentāles un smējās par komisko 
jātnieka figūru. nonācis kembergā pie Vitenbergas, Luters kā dievbijīgs mūks 



noturēja mesu. 31. oktobrī viņš vesels, mierīgs un priecīgs, neskatoties uz visām 
grūtībām, atgriezās Vitenbergā. cik viņš tur ilgi paliks, Luters nezināja916.

Process neļāva Luteram arī turpmāk atvilkt elpu. gadījumā, ja pāvests viņa 
apelāciju noraidītu, Luters domāja to sūtīt koncīlam. Luters tūlīt sāka sagatavot 
augsburgas aktu izdošanu, ieskaitot pāvesta 23. augusta rīkojumu, kas viņu 
apzīmēja jau kā visiem zināmu ķeceri un ko Luters tikai tagad bija iepazinis. 
Viņam tas likās tik neticams, ka viņš to gribēja uzskatīt par viltojumu. savā 
komentārā par pāvesta rīkojumu917 viņš mēģināja pierādīt tā neīstumu, taču 
vēlāk drukājot bija spiests aizkrāsot šo pasāžu tās nepamatotības vai agresi-
vitātes dēļ. Luters aizstāvējās pret nepamatoto pārmetumu, ka viņš pēc uzai-
cinājuma uz tiesu, esot publicējis vēl citus rakstus, neņemot vērā rezolūcijas. 
Vislielāko viņa sašutumu izraisīja tas, ka apsūdzība pret viņu bija saasināta vēl 
pirms uzaicinājuma termiņa notecēšanas un noklausīšanās. Pēc ķeceru procesa 
noteikumiem, tas bija iespējams. Lai nesaasinātu situāciju, kūrfirsts vispirms 
atrunāja no augsburgas aktu publikācijas, bet 25. novembrī tomēr to atļāva. 9. 
decembrī atkal vajadzēja apstādināt aktu izdošanu, bet tad bija jau par vēlu918. 
Lutera lieta atspoguļoja saksijas politikas saraustītību.

25. oktobrī kajetāns, no savas puses, ziņoja frīdriham gudrajam par 
augsburgas sarunām919. Viņš secināja, ka Luters ne tikai disputējot, bet izsa-
kot arī nosodāmus apgalvojumus pret romas pāvestu. tāpēc kajetāns prasīja 
nekavējošu Lutera izdošanu romai vai vismaz viņa padzīšanu no kūrsaksijas. 
kajetāns nešaubījās, ka roma no šā brīža turpinās sekot Lutera gadījumam. 
kūrfirstam nevajagot ļaut sevi maldināt, ka Lutera apgalvojumos neesot nekā 
ļauna, un viena ubagu mūka dēļ neesot jāaptraipa kūrfirsta dižciltīgo senču 
gods.

Vienlaicīgi kajetāns pieprasīja no romas pāvesta dekrētu, kas dogmātiski 
formulē atlaidu, kāda līdz tam nebija. tas sekoja 9. novembrī920. Līdz ar to 
Lutera attaisnojumam, ka atlaidas mācība vēl esot diskutējama, vairs nebija 
pamatojuma. atlaidas dekrēts saglabāja tradicionālo priekšstatu par atlaidu: 
Pāvestam saskaņā ar atslēgu varu pieder atlaidu pilnvara, kas attiecas arī uz 
mirušajiem šķīstītavā. Pāvests dala no baznīcas dārgumu krātuves. tas bija jā-
ievēro un jāsprediķo, pretējā gadījumā draudēja ekskomunikācija. kajetānam 
tas bija jānodod bīskapiem publicēšanai, kas notika 13. decembrī Lincā. ar ek-
seģētisko pamatojumu baznīca nebija daudz nopūlējusies. ar pāvesta autoritāti 
Lutera jautājumi bija vienkārši aizliegti un atlaidu jautājums līdz ar to dog-
mātiski izšķirts. Baznīcas spriedums, kuram Luters sākumā gribēja pakļauties, 
bija saņemts. kad atlaidu dekrēts kļuva pazīstams, notikumu gaita bija attīstī-
jusies jau tik tālu, ka Lutera lietu vairs tik vienkārši nevarēja izbeigt.

frīdriham gudrajam bija kaut kā jāreaģē uz kajetāna rakstu. Viņš prasīja, 
lai Luters izteiktu savu viedokli, kas būtu piemērots zināšanai arī kajetānam. 



Luters to sagatavoja ap 19. novembri921. tajā no jauna bija attēlotas augsburgas 
sarunas, un Luters secināja, ka viņa lieta nemaz nav tikusi izskatīta. Vienīgais, 
ko viņš neesot izdarījis, esot bijis „revoco”, proti, atsaukums. tad viņš pa-
skaidroja kūrfirstam: ja viņš ir pamācīts ar kaut ko labāku un neatsauc savus 
vārdus, tad viņu var vajāt, padzīt un pret viņu var vērsties universitāte. Luters 
izsauca pret sevis debesis un zemi, lai kungs jēzus kristus viņu tad nomaitā-
jot un neviens lai neesot pret viņu žēlīgs. Luters ir pārliecināts par savu lietu. 
Lai kajetāns vismaz kūrfirstam pasakot, kur mazais ubagotājmūks maldoties. 
kāpēc viņam liedzot atklātu diskusiju, kuru viņš esot piedāvājis? Pagaidām 
neesot pierādīts, ka Luters esot runājis ļaunu. arī kardināls varot maldīties tā-
pat kā Pēteris. neviens cilvēks nevarot ieteikt kūrfirstam un viņa sirdsapziņai 
izdot Luteru romai, kur viņš romas iestāžu džungļos aizietu bojā; tā kūrfirsts 
kļūtu vainīgs par nevainīgu asiņu izliešanu. tā ir valoda, kuru nenoteica tikai 
saksijas teritoriālpolitikas taktiski politiskie apsvērumi, ar ko šodien mēģina 
izskaidrot kūrfirsta attieksmi pret Luteru. frīdrihs gudrais nevarot izvairīties 
no šo priekšstatu ietekmības arī kā cilvēks. Luters nožēloja, ka viņa dēļ bija 
apdraudēta kūrfirsta labā slava un kūrfirsts tika uzskatīts pat par atlaidu strīda 
izraisītāju un romas pretinieku. kūrfirstam vajagot visur pakļauties romas 
baznīcai un pāvestam un būt pret Luteru; taču patiesības, baznīcas, legāta un 
paša kūrfirsta slavas labā viņam esot jālūdz tikai viens, – lai tiktu atklāti Lutera 
maldu iemesli. Bez tā viņu nevarot notiesāt ne kūrfirsts, ne pāvests. Luteram 
nebija nekas pretī pret kajetāna priekšlikumu izsūtīt viņu trimdā. Beigu beigās 
viņš visur bija apdraudēts. Lai kūrfirstam viņa dēļ nekas ļauns nenotiktu, viņš 
atstāšot saksiju un došoties turp, kur gribot žēlsirdīgais dievs. Luters sveicināja 
kūrfirstu, atvadījās no viņa un pateicās par viņam parādīto labdarību. tā ir ne-
apšaubāmi viena no lielākajām Lutera vēstulēm. Luters pats zināja, ka ir atradis 
īstos vārdus922. tagad bija jautājums, vai frīdrihs gudrais patiešām viņu, kura 
vaina nebija pierādīta, pametīs likteņa varā. Luters pats savu situāciju toreiz 
uzskatīja par pilnīgi atklātu. Viņš noskaņojās uz došanos prom no Vitenbergas. 
Pagāja vēl zināms laiks, kamēr kūrfirsts izšķīrās.

savā pavadvēstulē špalatīnam923 Luters lūdza, lai kūrfirsts ne tikai izlasī-
tu vēstuli, bet špalatīnam bija arī jāizdibina, vai kūrfirsts no jauna pieprasīs 
Lutera lietas izskatīšanu kādā vācu tiesā. Luters argumentēja politiski: runa 
neesot tik daudz par viņa personu, kā par Vitenbergas universitāti, tās studen-
tiem un profesoriem. Viņš iesaistīja šai lietā arī Vitenbergas universitāti, kas, 
no savas puses, griezās pie kūrfirsta ar Lutera sastādītu vēstuli924 un lūdza, lai 
kūrfirsts panākot no pāvesta, ka viņš atklātu punktus, kuros Luters, pamatojo-
ties uz dziļu autoritāti, maldoties. tika uzsvērts, ka universitātei vispirms esot 
ir svarīgs baznīcas un pāvesta gods. gadījumā, ja Luters maldītos, universitāte 
uzskatīšot viņu par svešinieku. Luteram esot viņa „ļaunajā tumsībā” jāatver 



acis. acīmredzot, pāvests pats neesot saistīts ar šo lietu, bet šeit tiekot pītas 
ļaunas intrīgas baznīcas vārdā.

nākošās nedēļas atkal pagāja mokošā, neziņas pilnā gaidīšanā. Beidzamajās 
novembra dienās viņš gaidīja ekskomunikāciju no romas. Viņš bija visu 
nokārtojis, lai aizietu kā abrahāms, zinot, ka dievs ir visur925. kūrfirsts bija 
norūpējies par Luteru. Viņš gribēja, lai Luters labāk atrastos kādā citā vietā. 
Par to Luteram ar špalatīnu notika īpaša apspriede. špalatīns atrunāja Luteru 
no pārsteidzīgas izbraukšanas uz franciju926. joprojām viss bija atklāts. savai 
Vitenbergas draudzei Luters bija jau ieminējies, ka viņš kādu dienu, iepriekš 
nepaziņojot, došoties prom un atvadījies. Par to baumoja arī nirnbergā. galms 
par to nervozi izjautāja Luteru927. 1. decembrī, acīmredzot pamatojoties uz kādu 
kūrfirsta lēmumu, Luters bija nolēmis aizbraukt un vakarā kopā ar draugiem 
svinēja atvadīšanos. te pēkšņi viņš saņēma špalatīna vēstuli ar prasību pa-
likt928. Vēl 2. decembrī Luters svārstījās par to, ko viņam darīt. iespējams, par 
Lutera drošību kūrfirsta padomē bija iestājies fabians feiličs. Lutera draugiem 
bija radusies doma, ka kūrfirstam viņš ir aizsardzības jāapcietina; tā bija vēlākā 
Vartburgas plāna sākotnējā forma. no decembra sākuma Luters zināja, ka kūr-
firsts viņu atbalsta. to zināja arī Brandenburgas bīskaps. tomēr kūrfirsts līdz ar 
to pakļāva sevi aizdomām, kas Luteram joprojām lika domāt par aizbraukšanu. 
Viņš negribēja būt par nastu savam valdniekam. Palikšanas gadījumā viņam 
bija jāpieprasa runas un rakstīšanas brīvība, kas varēja radīt papildus politiskus 
sarežģījumus. tāpēc vēlāk galms nemitīgi mēģināja aizkavēt Lutera rakstus, 
bet Luters, savukārt, apiet šos mēģinājumus. Luters jau tolaik plānoja rakstīt 
par antikrista valdīšanu romā, kas tomēr netika realizēts929.

Vēl viens pasākums pret iespējamo ekskomunikāciju bija Lutera apelācija 
28. novembrī no pāvesta pie koncīla pilsētas baznīcas svētā gara kapellā930. kā 
paraugs formālā nozīmē viņam kalpoja sorbonnas universitātes apelācija 1518. 
gada 27. martā pret 1516. gada konkordātu, kas atcēla Bāzeles koncīla noteiku-
mus un Buržes (Bourges) pragmātiskās sankcijas931. atlikt kādu spriedumu tas 
nevarēja, bet apelācijas aktam bija publicistiska nozīme. Vai Luters bija konci-
liārists, t.i., koncīla kā baznīcas augstākās autoritātes aizstāvis? Luters atzina 
baznīcā tādu autoritāti, kas pareizi skaidro rakstus, un tagad viņš cerēja uz 
koncīlu. tas nebija nekāds manevrs. Luteram tas bija apspiestā palīglīdzeklis, 
kuru viņš tagad lietoja, lai gan pāvests šāda veida apelāciju bija aizliedzis. Luters 
no jauna svinīgi apliecina, ka viņš neesot pret baznīcu un pāvestu. taču arī 
pāvests varot maldīties. to Luters pasaka daudz skaidrāk nekā sorbonnas uni-
versitāte. ja pāvests pasakot kaut ko pretēji rakstiem, tad, pēc Pāvila un Pētera 
piemēra, viņam neesot jāklusē, bet tas jāapstrīd. tur, kur šāda pretestība spēku 
samēru dēļ neesot iespējama, ir lietojama apelācija. Luters atkal attēlo savu ga-
dījumu no atlaidu strīda līdz augsburgas apelācijai pie pāvesta. tā kā pāvests 



to nievājot, viņa maldi netiekot uzrādīti un roma uzstājot, lai viņš pretēji savai 
sirdsapziņai un rakstiem atsaucot savus vārdus, Luters apelē no nepareizi in-
formētā pāvesta un netaisnīgajiem, tirāniskajiem tiesnešiem, kuri draudot ar 
ekskomunikāciju, pie koncīla kādā drošā vietā. Luters protestē pret iespējamu 
šīs apelācijas nederīgumu. Luters baidās, ka citādi turpmāk vairāk neviena ne-
būšot, kas uzdrošinātos apliecināt kristu un rakstus. it kā pret Lutera gribu 
decembra vidū šī apelācija tika publicēta. Luters esot gribējis drukātos eksem-
plārus vispirms uzglabāt pie sevis932. taču īpašu piesardzību viņš neizrādīja, 
un, šķiet, ka šī publikācija Luteram patiesībā nemaz tik nepatīkama nebija, bet 
galms neko vairāk nevarēja aizliegt. apelācija savu publicistisko mērķi bija iz-
pildījusi un tika vismaz desmit reizes atkārtoti izdota.

7. decembrī frīdrihs gudrais nosūtīja kajetānam atbildi uz Lutera izdošanas 
pieprasījumu933. nirnbergā tas bija zināms jau novembra sākumā, ka kūrfirs-
tam Luters bija nozīmīgs universitātes dēļ934. frīdrihs gudrais arī agrāk nebija 
vienaldzīgs pret Lutera lietu. 19. novembrī viņš lika savam kambarkungam 
fefingeram apjautāties ķeizara galmā, ko ir izdarījuši ķeizara padomnieki, lai 
Lutera lieta tiktu nodota kādai vācu tiesai. tas bija svarīgi tieši kajetāna prasī-
bas dēļ935. kūrfirsts norādīja kardinālam, ka Lutera lieta vēl nav pietiekoši dis-
kutēta, lai Luteru varētu piespiest atsaukt. saksijas zinātnieki viņu neuzskatot 
par ķeceri, neņemot vērā dažus patmīlīgus izņēmumus, kas pret Luteru neko 
nevarot pierādīt. kūrfirsts sūtīšot Luteru uz romu vai padzīšot viņu tikai tad, 
ja tikšot pierādīts, ka viņš esot ķeceris. Lutera padzīšana kaitēšot universitātei. 
kūrfirsts norādīja uz Lutera disputācijas piedāvājumu un lūdza uzrādīt viņa 
maldus. ja kūrfirsts būtu pārliecināts par Lutera ķecerību, tad viņš, protams, 
par Luteru negribētu ne dzirdēt. kūrfirsts acīmredzot uzskatīja, ka Lutera lieta, 
neskatoties uz tiesas pavēsti un augsburgas nopratināšanu, joprojām bija atklā-
ta un to bija jāizšķir zinātnieku tiesai. Līdz tam kūrfirsts gribēja viņu paturēt 
savā zemē. kūrfirsta motīvi bija viņa taisnības izjūta un rūpes par Vitenbergas 
universitāti. Luters bija pamatoti ar šo kūrfirsta rakstu ļoti apmierināts936.

tagad Lutera lietas stāvoklis bija sekojošs: teoloģiski viņš bija diskusijās ar 
Prieriasu un kajetānu, pamatojoties uz rakstiem, apšaubījis pāvesta vienīgo 
autoritāti baznīcā. tāpēc bija izjukušas augsburgas sarunas. Luters atsacījās 
atsaukt atsaukt savus vārdus. rakstu princips, kas jau iepriekš bija apšaubījis 
valdošo sholastisko teoloģiju, tagad ar visu spēku pagriezās pret baznīcas vadī-
bas sistēmu. taču ar visu savu agresīvo teoloģiju Luters būtu maz ko panācis, 
ja tā neatbilstu tā laika juridiski politiskām interesēm. kūrfirsts Lutera lietā 
jau no paša sākuma neliecās garīgās varas priekšā, jo tās universālā autoritātes 
struktūra bija kļuvusi apšaubāma. Pāvesta baznīcai būtu vajadzējis uz to reaģēt 
ar Lutera ekskomunikāciju, lai panāktu savu. taču tā to nedarīja, jo politiskās 



intereses, kā to baznīcai pārmeta tās kritiķi, tai bija svarīgākas nekā garīgās un 
teoloģiskās prasības. tā no jauna atsāka sarunas Lutera lietā.

3. Pāvesta sūtņa Karla fon Miltica misija937

Līdzās kajetāna aktivitātēm kūrija kopš 1518. gada septembra pūlējās ietek-
mēt arī saksijas kūrfirstu. tā centās panākt, lai kūrfirsts rīkotos pret Luteru 
un atbalstītu turku nodokli. Vācu karaļa vēlēšanu lietā roma bija atkarīga no 
frīdriha gudrā. Par starpnieku baznīcai kalpoja klēriķis un pāvesta sūtnis 
karls fon Miltics (ap 1490–1529). Viņš bija cēlies no zemākas kārtas saksijas 
aristokrātijas. Miltics bija nedaudz studējis Ķelnē un Boloņā, tomēr īpaši izglī-
tots viņš nebija, kā to liecina viņa kļūdainā latīņu valoda. Miltics mācēja novēr-
tēt labas dzīves priekus. Viņš bija mēģinājis taisīt karjeru pāvesta galmā, taču 
nebija ticis augstāk par slepenā pāvesta sūtņa un sekretāra pakāpi. tā kā caur 
tēvu viņam bija sakari ar frīdrihu gudro, šajā gadījumā viņš šķita piemērots 
kā pāvesta sūtnis. Parasti Miltics Lutera drāmā tiek attēlots kā komiska figūra. 
taču tas tikai daļēji atbilst īstenībai, kaut arī viņš patiešām nespēja pamanīt 
dziļākas diplomātiskas sakarības un dažkārt atļāvās apšaubāmas patvaļības. 
tomēr zināmu laiku pēc kajetāna neizdevušās misijas viņš bija starpnieks 
starp kūriju un saksiju.

Pāvests 1518. gada 3. septembrī bija nolēmis frīdriham gudrajam piešķirt 
svētīto, patīkami smaržojošo zelta tikumības rozi, ar kuru bija saistītas no-
teiktas atlaidas un paplašinātas grēksūdzes privilēģijas. ar to tika apbalvoti 
augstmaņi par īpašiem nopelniem baznīcas labā. šādam pagodinājumam bez 
šaubām vajadzēja aizkustināt tādu relikviju kolekcionāru kā frīdrihu gudro. 
Milticam to vajadzēja personīgi nogādāt saksijā un tad kādam bīskapam tā bija 
īpaši svinīgā dievkalpojumā, kurā var iegūt pilnu atlaidu, jānovieto kūrfirs-
ta izvēlētā baznīcā938. 10. septembrī Miltics par šo priecīgo notikumu ziņoja 
špalatīnam un lika sveicināt saksijas ierēdņus939. 25. septembrī Vitenbergā jau 
bija zināms, ka Miltics ir iesaistīts romas un saksijas attiecībās. Pēc Lutera 
lūguma, Vitenbergas universitāte lūdza viņu palīdzēt, lai pāvests Lutera proce-
su pārceltu uz kādu tiesu Vācijā940. taču formalitātes romā ieilga. 15. oktobrī 
Miltics beidzot saņēma savu nuncija pilnvarojumu941. tajā bija noteikts, ka viņš 
nedrīkst rīkoties bez legāta kajetāna zināšanas un piekrišanas. Pāvesta labvēlī-
gais, ar tikumības rozi saistītais raksts frīdriham gudrajam ir datēts 24. oktob-
rī942. kā jau minēts, Milticam bija jānodod ne tikai apbalvojuma raksts, bet arī 
jācenšas panākt saksijas turku nodokļa atbalstu un rīcību pret „samaitātības 
dēlu”, Luteru, un viņa piekritējiem943. kādas noteiktas prasības viņam bija jāuz-
stāda attiecībā uz Luteru, nebija pateikts; taču neapšaubāmi runa bija par viņa 
apcietināšanu un nogādāšanu romā. kūrija mēģināja nogludināt Milticam 



ceļu ar vairākām pāvesta un viņa vicekanclera, kardināla jūlija fon Mediči, vēs-
tulēm944. Pāvesta vēstule saksijas kambarkungam fefingeram skaidri parādīja, 
ka tikumības rozes piešķiršana ir saistīta ar rīcību pret ķeceri Luteru. Pāvests 
brīdināja špalatīnu, ka kūrfirsts nedrīkstot sevi aptraipīt ar ķecerību. Lutera 
nekaunība bija jāapvalda un visas nezāles jāizravē. tādā pašā veidā pāvests 
mēģināja iesaistīt šajā lietā arī naumburgas domkungu donātu grosu. Pāvests 
lūdza palīdzību Lutera lietā pat Vitenbergas augstākajiem ierēdņiem un domei. 
kā nuncijs Miltics saņēma tiesības pēc saviem ieskatiem piešķirt arī vairākas 
pāvesta privilēģijas. Miltics uzskatīja sevi par ļoti svarīgu personu un lepojās ar 
daudzajiem pāvesta rīkojumiem savā bagāžā.

novembra vidū Miltics izbrauca no romas un mēneša beigās ieradās 
augsburgā, kur satikās ar kajetānu. taču viņš nesekoja kajetānam un ķei-
zariskajam galmam, bet kopā ar saksijas kambarkungu devās un nirnbergu 
un no turienes uz saksiju945. tā pagaidām bija tikai lietas apstākļu izpētīšana; 
tikumības roze un to pavadošās vēstules tikmēr palika augsburgā. 9. decem-
brī Luters no nirnbergas uzzināja, ka Miltics bija ceļā, lai viņu apcietinātu un 
nogādātu romā, un saprata, ka viņa situācija ir saasinājusies946. sīkāk viņš par 
to uzzināja, kad Miltics kopā ar fefingeru 18. decembrī ieradās nirnbergā un 
šērls trīs dienas sarunājās ar viņam pazīstamo Milticu947. šiem fefingera un 
šērla kontaktiem ar Milticu bija liela nozīme. Pirmkārt, no runīgā nuncija va-
rēja uzzināt, kā Lutera lieta izskatījās romā, otrkārt, tā bija iespēja ietekmēt 
viegli iespaidojamo pāvesta aģentu. Miltics bija ieradies Vācijā ar ļoti skaidriem 
priekšstatiem: pāvestam runāt pretī nedrīkst, viņam ir jāklausa īpaši jaunās 
atlaidu bullas dēļ, kuru viņš pats bija nogādājis kajetānam. īpašu sašutumu 
romā bija izraisījušas ne tik daudz atlaidu tēzes un rezolūcijas par tām kā ser-
mona par atlaidu un žēlastību, kas bija šo lietu izplatījusi tautā. taču Miltics arī 
paskaidroja, ka romā ir kritizēti „nelieša” tecela rupjie atlaidu sprediķi un pā-
vests ir nosodījis Prieriasa steidzīgi sagatavoto slēdzienu par Luteru. savukārt, 
Miltics no šīm sarunām uzzināja, cik lielas bija simpātijas pret Luteru948. tā re-
zultātā viņa sākotnējie nodomi ievērojami izmainījās. tieša rīcība pret Luteru 
nebija vēlama, daudzsološāks šķita kāds kompromisa mēģinājums949. tāpēc 
šērls ieteica Luteram sarunās ar Milticu nebūt pārgalvīgam, mēģināt izlīdzināt 
situāciju un būt gatavam uz kompromisiem. Viņš nedomāja, ka Luters izturē-
sies necienīgi, taču kaut kādā veidā viņam tomēr vajadzēja gandarīt pāvestam. 
Lai izvairītos no ekskomunikācijas, šim gadījumam vajadzēja palikt atklātam. 
šērls pastāstīja Luteram arī par Miltica kritisko nostāju pret kajetānu un attē-
loja Milticu kā laipnu cilvēku, ar kuru iespējams sarunāties. šērls noskaņoja uz 
šo izlīdzināšanas politiku arī špalatīnu950. rūpēdamies par Luteru, nirnber-
gieši centās viņu pārliecināt par Miltica draudzīgajiem nodomiem, mudināja 
viņu būt apvaldītam attieksmē pret nunciju un atturēties no izteicieniem par 



pāvesta varu951. Luters to atzina un tam piekrita. taču viņš arī norādīja, ka viņa 
pretinieki bija rīkojušies pret viņu vardarbīgi, un šādā veidā lieta nevar tikt 
atrisināta952.

26. decembrī Miltics no geras pieteicās pie špalatīna. fefingers bija jau 
pirms viņa devies uz galmu953. 28. decembrī Miltics apspriedās ar saksijas gal-
mu. Vēl pirms tiešām sarunām ar Luteru, viņš citēja tecelu, kuru viņš uzskatīja 
par līdzvainīgu visā konfliktā. tecels saprata, ka viņš būs spiests atvainoties 
un nolēma pagaidām pie Miltica labāk nerādīties. tecela ordeņa priekšnieks 
hermans rābs aizstāvēja savu ordeņa brāli un apzīmēja viņu kā pāvesta aiz-
stāvi. tecela un Miltica sarunas notika tikai 1519. gada 20. janvārī, kad Miltics 
bija iebraucis Leipcigā954.

Luters 1519. gada 4. janvārī devās uz altenburgu, kur špalatīna mājā di-
vas dienas kūrfirsta padomnieka fabiana fon feiliča klātbūtnē apspriedās ar 
Milticu. Pēdējais bija pārsteigts, cik Luters vēl bija jauns955. Pēc Lutera piezī-
mēm956, Miltics mēģināja konfliktu ierobežot: Luters esot pavedinājis tautu at-
laidas mācībā. taču iemeslu tam esot devuši tecela izteicieni, kuram, no savas 
puses, esot bijis jāapmierina Maincas albrehta naudas vajadzības. arī roma 
neatbalstot tecela un albrehta naudaskāro izturēšanos. Luters nepiekrita šim 
izskaistinātajam attēlojumam un norādīja, ka arī florentīniešiem piemītot 
naudas kāre, kas esot nepareizi virzījusi pāvestu. tas esot devis iemeslu nostā-
ties pret atlaidu. sarunu galvenais jautājums bija pāvesta goda aizskaršana957. 
Luters izteica sekojošus priekšlikumus. Viņš gribēja, kā viņš to bija piedāvājis 
jau augsburgā, turpmāk par to klusēt, ja arī viņa pretinieki klusētu. ja lietai 
nebūtu pievērsta uzmanība, tā jau sen būtu izbeigta. Viņš bija gatavs rakstīt 
pakļaušanās rakstu pāvestam un atzīt, ka ir bijis par daudz ātrs un ass. Viņš 
nekādā gadījumā neesot gribējis aizvainot baznīcu, bet tikai kā tās uzticamais 
dēls vērsties pret tās goda aizskāršanu. Viņš gribēja pat izdot vienu lapu, kas 
ikvienu brīdinātu sekot romas baznīcai, par kuras godu viņš ar savu ātro rīcī-
bu Luters esot cīnījies. tai vajadzēja parādīt, ka ir atšķirība starp atlaidām un 
labajiem darbiem. Pēc feiliča priekšlikuma, lēmumu par Lutera lietu vajadzēja 
uzticēt zalcburgas arhibīskapam Matejam Langam. Luters šaubījās, vai pāvests 
to akceptēšot, taču paziņoja, ka pretējā gadījumā viņam pāvesta spriedums 
nebūšot pieņemams. Līdz ar to Luters, cik vien iespējams, bija nācis pretim 
nuncijam, kuru, protams, šādi priekšlikumi neapmierināja, jo tie nesaturēja 
pieprasīto atsaukumu. Luters nevēlējās savas lietas izvēršanu, taču tas viņam 
bija skaidrs, ka „ar atsaukumu nekas nesanāks”. tā viņi izšķīrās.

Lutera nenosūtītais atvainošanās raksts pāvestam ir saglabājies958. tajā viņš 
nožēloja, ka viņa amata pienākumu apziņa un centieni sargāt baznīcas mācību 
esot viņu nelaimīgā kārtā noveduši pie tā, ka viņš tiekot turēts aizdomās par 
negodbijību un visāda veida ļaunumu. Luters no jauna jautāja: „kas man ir 



jādara?” Pāvesta dusmas viņš nespēja panest, taču nezināja, kā no tām izvai-
rīties. atlaidu tēzes viņš nevarot atsaukt jau to izplatības dēļ. Luters domāja, 
ka, tieši neatsaucot tēzes, godina baznīcu, jo citādi to varētu apšaubīt. atlaidu 
sludinātāji, kurus Luters esot kritizējis, esot tie, kas nodarījuši pāri baznīcai un 
vēl nosūdzējuši viņu pie pāvesta. Luters svinīgi paziņoja, ka nav gribējis apstrī-
dēt romas baznīcas varu, tā viņam esot par visu svarīgāka, izņemot kungu 
jēzu kristu, uz zemes un debesīs. Luters apgalvoja, ka viņam vienmēr esot bijis 
svarīgi tikai tas, lai baznīca netiktu aptraipīta ar svešiem netīrumiem un tauta 
netiktu pavedināta. Pirmajā vietā ir mīlestības darbi un tad atlaidas. sarunu 
rezultāts959 paredzēja, lai abas puses vairāk neskartu atlaidu tēmu. Miltics pats, 
nevis Luters, gribēja par to informēt pāvestu un veicināt Lutera lietas nodošanu 
kādam vācu bīskapam, kurš parādītu Luteram, kas viņam ir jāatsauc. 6. janvārī 
Miltics ielūdza Luteru uz vakariņām un ar skūpstu un asarām sentimentāli 
atvadījās no viņa. šķita, ka situācija ir ievērojami izmainījusies. taču Luters 
neļāva sevi apmānīt ar Miltica „jūdas skūpstu” un „krokodīla asarām”960. Viņš 
skeptiski vērtēja samierināšanās mēģinājuma izredzes. Luters jau zināja par 
jauno atlaidu dekrētu, kas atsaucās tikai uz pāvesta varu un kurā nebija nekāda 
pamatojuma uz rakstiem un baznīcas likumiem. Līdz ar to viņš nevarēja to 
atzīt. šeit nebija runa tikai par profesora un hierarhijas atšķirīgo izpratni. tās 
bija dziļākās Lutera teoloģiskās atziņas. taču īsais atslābums viņa lietā Luteram 
bija tieši laikā961.

tūliņ pēc sarunām frīdrihs gudrais, no savas puses, apsvēra, vai rakstīt pā-
vestam, attēlot sarunas ar kajetānu un Milticu, bet pēc tam lūgt kādu saudzīgu 
un pieņemamu Lutera lietas risinājumu. taču taktisku apsvērumu dēļ viņš no 
tā atteicās. kūrfirsts gribēja atvairīt jebkuras aizdomas par to, ka ir iesaistīts 
Lutera lietā, kas tika paziņots Milticam962. Pirms 19. janvāra kūrfirsts pieprasīja 
no Miltica viņa priekšlikumus, kas noteica, ka Luteram ir jāpazemojas romas 
baznīcas priekšā par tās aizskaršanu. Viņš nedrīkstēja arī vairāk sludināt. 
Miltics uzskatīja, ka Luteram ir labāk jāpaliek saksijā. Viņa lietā bija jāpasū-
ta neitrāli tiesneši. kūrfirstam bija jāapsver, vai viņš spēj aizsargāt Luteru, jo 
baznīca vienmēr esot uzvarējusi savus pretiniekus. Beigu beigās Luteram va-
jadzēja saprast, ka atlaidu jautājums tikmēr ir dogmātiski izšķirts963. špalatīna 
viedoklis par šiem priekšlikumiem bija, ka ir jānosaka, kas tieši ir jāatsauc, un 
uzstāja par Lutera noklausīšanos kādā neitrālā vietā vai neitrālā universitātē. 
Bija jānogaida, kā Luters izturēsies pret pāvesta jauno atlaidu dekrētu. špalatīns 
runāja par pāvesta draudiem pielietot varu964. Luters, no savas puses, joprojām 
uzskatīja, ka godina romas baznīcu, taču atsaukt savus maldus bija ar mieru 
tikai tādā gadījumā, ja viņam tie tiks uzrādīti. Viņš izteicās, ka viņam perso-
nīgi tik daudz nemaz nepatīkot sprediķot un mācīt, bet tas esot viņa pienā-
kums. kā neitrālus tiesnešus viņš nosauca trīras un zalcburgas arhibīskapu un 



naumburgas un freizingas bīskapu. romas baznīcas tiesas vara esot atstājusi 
uz Luteru lielu iespaidu, taču viņš gaidīja, ka tā necietīšot nelikumīgus un kai-
tīgus sprediķus. Luters dzēlīgi piebilda: tas, ka kristieši baznīcā tiekot apspiesti 
neesot nekas jauns un esot noticis jau arija laikos. Pēc Lutera domām, jaunais 
atlaidu dekrēts neko nenoskaidroja un nepamatojās uz rakstiem un likuma. 
Luters nevarēja to pieņemt un atzīt par taisnīgu un pietiekošu baznīcas mācību. 
formāls atsaukums tagad, kad tiek prasīts pamatojums rakstos un baznīcas 
mācībā, sagādāšot baznīcai tikai izsmieklu un nenovērsīšot baznīcas rīcības 
nepamatotību965. romas baznīcā bija iekšējā krīze, un Luters apzinājās, ka dau-
dzi bija viņa pusē.

Miltics 5. februārī pavēstīja frīdriham gudrajam, ka viņš, kā norunāts, ir 
nosūtījis ziņojumu uz romu. ja Luters būšot mierīgs, tad esot izredzes uz labu 
iznākumu966. Luters, savukārt, februāra beigās publicēja savu „Paskaidrojumu 
par dažiem artikuliem, kuru rakstīt viņu piespieda viņa nelabvēļi”967. tā bija 
viņa apsolītā lapa ar brīdinājumu sekot romas baznīcai un skaidrojumu, ka 
viņa raksti nav vērsti pret baznīcu. Luters ieteica svēto godināšanu un pie-
saukšanu. taču pie viņiem vajagot griezties vairāk garīgu lietu, nevis miesīgu 
priekšrocību dēļ. svētie arī esot tikai aizlūdzēji, īstā vara piederot dievam. 
nabaga dvēseles ciešot šķīstītavā un viņām vajagot nākt palīgā ar lūgšanām, ga-
vēšanu un žēlastības dāvanām. kāds mērķis esot šķīstītavai, Luters nezinot, tas 
esot jāatstāj dieva ziņā. Luters netic tam, ka atlaida attiecoties arī uz šķīstītavu. 
atlaida, pēc viņa domām, ir atbrīvošanās no gandarīšanas darbiem un tāpēc 
mazāk vērta nekā ieteicamie labie darbi. to var brīvi izvēlēties, un tā nedrīkst 
kļūt par konkurenci mīlestības darbiem. Pārējais lai paliekot zinātnieku ziņā. 
Baznīcas likumi ir pakļauti dieva baušļiem. tā pāri gavēšanas noteikumiem 
ir dekalogs. taču ar šo pāvesta likumu relativēšanu Luters negribot aizskart 
baznīcu. arī baznīcas likumi ir jāievēro, lai gan taisnība nav no tiem atkarīga. 
taču bez dieva baušļiem tie ir nenozīmīgi. Baznīcas likumus ir jāsamazina, 
lai nepazaudētu galveno. Labos darbus var darīt tikai taisnotais. Visi darbi, arī 
paši labākie, kas nenāk no žēlastības ir grēks. tie sniedz atzīšanu un laicīgu 
labklājību, bet nevis mūžīgo dzīvību. dievs grib, lai mēs esam izmisumā par 
mūsu labajiem darbiem un atzīstam, ka nevaram ar tiem pastāvēt Viņa priekšā, 
un paļaujamies tikai uz žēlastību. dievam patīk pazemīgie, nevis drošie. Luters 
tātad neaizliedza labos darbus. romas baznīca ar visiem tās svētajiem, nerau-
goties uz tās trūkumiem, ir jāgodina. tieši trūkumu dēļ baznīca nav jānicina, 
bet jāpaliek tai uzticīgam. sveši grēki nedrīkst novirzīt no vienotības. jautājums 
par to, cik tālu sniedzas romas baznīcas vara, nav svarīgs pestīšanai. Baznīca 
nav dibināta uz ārīgās, laicīgās varas, bet uz iekšīgās mīlestības, pazemības un 
vienotības. Vienotība ar romu ir jāsaglabā un nedrīkst pretoties pāvesta liku-
miem. Luters negrib noliegt romas baznīcu, taču liekuļiem neesot jāklausa. 



Luters bija šeit skaidri un pozitīvi un, cik vien iespējams, piesardzīgi un īsi, 
formulējis savu viedokli. taču savus pretiniekus viņš ar savām prioritātēm ne-
varēja apmierināt. šajā „paskaidrojumā” jau plaši iezīmējās Lutera dievbijības 
pārmaiņa.

Luters domāja, ka viņš visu ir izdarījis, kā to prasīja altenburgas vienošanās, 
ko špalatīns 5. martā kritizēja968. Viņš negribēja atkrist no romas baznīcas, 
taču dieva vārdu nedrīkst skaidrot patvaļīgi vai samaitāt. Baznīcas likumi 
nedrīkst sagrozīt vārdu, visu pārējo viņi var noteikt paši. altenburgas vieno-
šanās bija kāds āķīgs punkts par klusēšanu, par ko Luters 13. martā griezās pie 
kūrfirsta969. uz Prieriasa repliku viņš neatbildēja. taču, kad johans eks publi-
cēja tēzes Leipcigā paredzētajai disputācijai, viņš domāja, ka universitātes dēļ 
viņam ir pienākums uz tām atbildēt, kaut gan tēma aizskāra pāvesta varu.

aprīļa sākumā Lutera rokās nonāca kajetāna atbilde (nav saglabājusies) uz 
kūrfirsta 7. decembra vēstuli, kurā acīmredzot bija vecās prasības par Lutera 
izdošanu. Līdz ar to tā eatbilda sarunām ar Milticu. Luters to ar nicināšanu 
ignorēja970. 29. martā pēc Miltica ziņojuma saņemšanas pāvests Leons X. raks-
tīja Luteram un uzrunāja viņu kā „mīļo dēlu”, nevis „samaitātības dēlu”971. šī 
vēstule liecina par zināmu vienprātību ar Miltica vadītajām sarunām. taču 
Miltics acīmredzot nebija visai pareizi informējis pāvestu, kurš bija iepriecināts 
par Lutera atziņu, ka viņš atlaidu jautājumā esot aizgājis par tālu, un par Lutera 
gatavību atsaukt savus maldus. Pāvests draudzīgi uzaicināja Luteru, lai viņš jau 
augsburgā pieprasīto atsaukšanu izdarītu romā. taču tās nekad nebija bijušas 
Lutera domas. Viņa reakcija uz šo vēstuli nav zināma. iespējams, ka Luters tā 
nemaz nenonāca viņa rokās. drīz vien to apsteidza citi notikumi.

kopš Lutera sarunām ar Milticu politiskā siuācija bija no jauna mainījusies. 
12. janvārī bija nomiris ķeizars Maksimilians. frīdrihs gudrais to uzzināja 
24. janvārī. Līdz vēlēšanām vai jaunā ķeizara kronēšanai viņu bija jāaizvieto 
saksijas un franku kūrfirstiem. Pagaidām nebija jābaidās par kādu rīcību no 
valsts puses. Vēl svarīgāk bija tas, ka roma bija pret spānijas kārļa ievēlēšanu 
un izrādīja īpašu interesi par frīdrihu gudro, kurš, varēja spēlēt izšķirošu lomu 
17. jūnijā paredzētajās ķeizara vēlēšanās. februāra sākumā sākās gatavošanās 
vēlēšanu sarunām. frīdrihs gudrais konsekventi noraidīja jebkādu vēlēšanu 
iespaidošanu, kaut arī tā nāktu no pāvesta puses. Pāvesta intereses bija jā-
pārstāv kajetānam, kuram vēlāk palīgā nāca nuncijs orsini. Legāts, nuncijs 
un arī pats pāvests aģitēja pret kārli un iestājās par francijas ķēniņa franča 
i. ievēlēšanu. Maija sākumā kajetāns saistīja Lutera lietu tieši ar vēlēšanām. 
kad jūnijā noskaidrojās, ka francim i. uz ievēlēšanu nebija nekādu izredžu, 
orsini mudināja frīdrihu grudro izvirzīt savu kandidatūru. taču frīdriham 
gudrajam nebija nekādu nopietnu ambīciju. 28. jūnijā frankfurtē par ķeizaru 



tika ievēlēts spānijas kārlis972. skaidri redzams, ka tās intereses neļāva romai 
pirmsvēlēšanu laikā nevarēja enerģiski rīkoties pret Luteru.

taču arī šajā laikā Lutera lieta netika atstāta pilnīgi mierā. 3. maijā Miltics, 
kurš tajā laikā kopā ar kajetānu uzturējās koblencā, atkal kļuva aktīvs. kajetāns, 
iespējams, pārāk optimistiski novērtējot stāvokli, bija piekritis, ka Luteru no-
pratinās trīras arhibīskaps rihards fon greifenklauss. kajetāns bija gatavs 
akceptēt arhibīskapa spriedumu. šķita, ka tā būs iespējams īstenot altenburgas 
vienošanos. Miltics lika Luteram nekavējoties doties uz koblencu, lai nokār-
totu viņa lietu. Miltics brīdināja, ka viss kļūšot daudz sarežģītāks, ja kūrfirsts 
viņam neatļaušot braukt. tad alternatīva varētu būt tiesa pie bīskapa freizinga 
un vēl četriem bīskapiem, kur Luteram būšot jāierodas piespiedu kārtā. Miltics 
apliecināja, ka kajetāns neņemšot vērā neko, ko Luters esot pret viņu rakstījis. 
Miltics rīkojās tā, it kā kajetāns savu tiesneša amatu būtu uzticējis trīras arhi-
bīskapam, kas bez šaubām īsti neatbilda lietas patiesajiem apstākļiem973. Līdzīga 
satura vēstules tika nosūtītas arī špalatīnam un frīdriham gudrajam974, kurš 
tika pārliecināts, ka Luteram koblencā nekas ļauns nenotikšot. Paredzētā no-
pratināšanas apstākļi bija visai neskaidri. Par to liecina Miltica ierosinājums 
kūrfirstam, lai viņš rakstītu trīras arhibīskapam, ka viņam ir jābūt vienīga-
jam tiesnesim bez holēriskā kajetāna piedalīšanās. kajetāns, no savas puses, 5. 
maijā lika Milticam doties pie frīdriha gudrā un beidzot nogādāt viņam zelta 
tikumības rozi975. Viņš prasīja no kūrfirsta viņa senčiem atbilstošu paklausību 
baznīcai. Miltics saņēma instrukciju atlaidu dekrēta izsludināšanai baznīcās 
un klosteros. kajetāns vēlējās arī frankfurtes tuvumā apspriesties ar kūrfirstu 
par vēlēšanām. 10. maijā arī trīras arhibīskaps griezās pie frīdriha gudrā un 
ielūdza Luteru, pēc kajetāna un Miltica ierosinājuma, uz nopratināšanu. Viņš 
cerēja uz iecietīgu lietas nokārtošanu un apsolīja Luteram pavadību976. taču 
Luters pats uzskatīja Miltica ielūgumu par smieklīgu un neprātīgu tāpēc, ka 
nopratināšanai vajadzēja notikt kajetāna klātbūtnē. 17. maijā viņš noraidīja 
Miltica ielūgumu ar sekojošu pamatojumu977: Pēc altenburgas vienošanās sa-
runas neesot vajadzīgas, bet gan pamatots to punktu uzskaitījums, kuri viņam 
būtu jāatsauc. Pirms romas lēmuma saņemšanas nopratināšana būtu muļķīga, 
vēl jo vairāk ar vēlēšanām saistītā politiski nedrošā stāvokļa dēļ, kad nekāda 
droša pavadonība neesot iespējama. turklāt tuvojoties disputācija Leipcigā, uz 
kuru viņš nevarot neierasties, jo citādi kaitēšot savam valdniekam un univer-
sitātei. zinātnieku disputācijā Leipcigā viņa lieta esot labāk apspriežama nekā 
pie arhibīskapa un kardināla. iespējams, ka arī trīras arhibīskaps kā kūrfirsts 
tuvākajā laikā vēlēšanu dēļ būšot aizņemts. Luters viennozīmīgi noraidīja no-
pratināšanu kajetāna klātbūtnē, jo viņš augsburgā esot gribējis Luteru novērst 
no katoļticības. Luters šauboties, vai kajetāns esot katolisks kristietis. Luters 
domāja, ka tas ir pietiekošs attaisnojums. gluži pretēji Miltica uzskatiem, 



Luters nebaidījās no pāvesta tiesas ar vairākiem bīskapiem. taču jau rakstīša-
nas laikā šo Lutera vēstuli apsteidza citi notikumi. jau 11. maijā Miltics rakstīja 
frīdriham gudrajam, lai līdz viņa paša sarunām ar kūrfirstu Luters paliekot 
Vitenbergā978. 2. jūnijā frīdrihs gudrais, no savas puses, vēlēšanu dēļ atsauca 
nopratināšanu. 8. jūnijā kajetāns saņēma aizvainotu kūrfirsta atbildi, jo viņš 
vēl joprojām neesot saņēmis tikumības rozi. kūrfirsts apgalvoja, ka būšot tik-
pat paklausīgs savas baznīcas dēls kā viņa priekšteči979.

 tā politisko apstākļu dēļ, ar kuriem baznīca bija saistīta, jauna sarunu kārta 
pēc tās dalībnieku vēlēšanās 1519. gada vasarā nenotika, bet Luters ieguva lai-
ku. nuncija karla fon Miltica aktivitātes līdz ar to nebeidzās, bet turpinājās vēl 
vairāk nekā gadu. taču 1519. gada rudenī Lutera lietā vispirms iestājās pauze 
un to ietekmēja citas lietas.



Viii. reforMatoru un huMānistu koPējā uniVersitātes un 

zinātnes reforMa

šķiet, no ziņojuma par Miltica misiju varētu uzreiz pāriet pie Leipcigas 
disputācijas. taču daži iemesli neļauj tā rīkoties: vispirms būtu jāiepazīstas ar 
tām personām, kas parādījās Leipcigā. ir jānoskaidro, kādas reakcijas izraisīja 
Leipcigas disputācija. turklāt nebija arī tā, ka Luters kopš1518. gada būtu no-
devies tikai procesam. Viņš joprojām strādāja kā teologs un pasniedzējs. Viņa 
pamats bija teoloģiskā profesūra. saksijas kūrfirstam Luters bija svarīgs tieši kā 
profesors; Luters kā teologs bija kļuvis pazīstams jau ārpus Vitenbergas robe-
žām. Luters nemitīgi bažījās, ka viņa diskusijas varētu kaitēt Vitenbergas uni-
versitātei. tajā pašā laikā Luters domāja, ka viņšar savu lietu aizstāv Vitenbergas 
teoloģiju. tas bija cieši saistīts. Luters vispirms kļuva pazīstams ar savu tradi-
cionālās teoloģijas kritiku un prasību pēc tās reformas. Pirmās reformas, kuras 
Luters spēja īstenot, attiecās uz universitāti un teoloģisko zinātni. tā ir Lutera 
mūža darba neatņemama sastāvdaļa, nevis kāds nejaušs starpgadījums viņa 
procesā. akadēmiskās reformas strauji palielināja Vitenbergas universitātes 
popularitāti. galvenokārt šeit ieguva izglītību Lutera piekritēji, kuri, no savas 
puses, tālāk izplatīja jauno kustību.

1. Vitenbergas universitātes reforma 1518. – 1521. gadā980

frīdriham gudrajam viņa Vitenbergas universitāte bija svarīga jau no tās di-
bināšanas. Viņšnemitīgi rūpējās par tās akadēmisko mācību uzlabošanu. šim 
nolūkam kalpoja viņa universitātes vizitācijas 1516. gada pavasarī un 1517. gada 
septembrī. universitātes lietās par vislabāko frīdriha gudrā padomnieku un 
starpnieku kļuva viņa kompetentais sekretārs špalatīns. Luters īstenoja savas 
reformas kopā ar špalatīnu un vēlāk klāt pienākušo Melanhtonu. karlštats 
tur tikpat kā nepiedalījās. jaunievedumu mērķis bija mācībās pastiprināti pie-
vērst uzmanību modernajai humānistiskajai zinātnei. tāpēc 1517./1518. gada 
ziemas semestrī par antīkās literatūras pasniedzēju tika uzaicināts johanness 
ragijs (rhagius) no zommerfeldes, saukts par esticampianu. redzēdams vi-
tenbergiešu lielo interesi par baznīctēviem, viņš sāka lasīt priekšlasījumus par 
hieronīmu, pret kura teoloģiju Luters attiecās visai kritiski981.

Lutera interese par reformām neaprobežojās tikai ar teoloģisko fakultā-
ti. teoloģijas un brīvo mākslu studijas, kas kalpoja par pamatu mācībām 
augstākajās fakultātēs, bija cieši saistītas. tāpēc Lutera kritika vērsās kā pret 
teoloģijas, tā brīvo mākslu studijām aristoteļa garā. Lutera mērķis bija iz-
skaust līdzšinējo filozofiju un teoloģiju. teoloģijā tas tika sasniegts salīdzinoši 



viegli, jo lielākā viņa kolēģu daļa pievienojās Lutera programmai un novērsās 
no sholastikas. taču brīvo mākslu fakultātes mācību vielas un pasniedzēju 
personāla sastādīšanai bija nepieciešami īpaši pasākumi. 1518. gada februārī 
špalatīns izjautāja karlštatu un Luteru par dialektikas, galvenā brīvo mākslu 
fakultātes priekšmeta, lietderību982. Luters kategoriski noliedza tās lietderību 
teoloģijā un apzīmēja to pat par kaitīgu. teoloģijai un rakstiem, pēc Lutera 
domām, bija vajadzīgi citādāki jēdzieni nekā dialektikai, bet sholastika nespēja 
saprast ne rakstus, ne pašu aristoteli. Luters pacietīgi panesa sholastiķu nai-
du, ko izraisīja viņa simpātijas pret baznīcas tēviem un rakstiem983. agri vai 
vēlu tam tomēr bija jānoved pie reformu prasībām. 1518. gada martā par to 
notika apspriede karlštata mājās. teologi apzinājās, ka reformas kūrfirstam 
sagādās lielus izdevumus984. taču profesori nebija kūrfirstu pietiekoši novērtē-
juši. drīz vien kūrfirsts pavēlēja, lai aristoteļa loģikas vietā, kas tika aplūkota 
pēc Pētera hispāna mācību grāmatas un Pētera tartareta komentāra, turpmāk 
tiktu iekārtoti priekšlasījumi grieķu un ebreju filoloģijā, kā arī priekšlasījumi 
par Plīniju un kvintilianu. aristoteli vajadzēja skaidrot tieši, pamatojoties uz 
(latīņu) tekstu985. tika paredzēta arī skolēnu labāka sagatavošana universitātes 
studijām. šo projektu tomēr nācās ierobežot986, jo nebija ievērots, ka izmaiņas 
studiju plānā vienlaicīgi izmainīs arī eksāmenu prasības. tāpēc 1518. gada 2. 
septembrī Luteram vajadzēja iesniegt špalatīnam reklamāciju987. studenti, kuri 
uzreiz piekrita jaunajai studiju kārtībai, negribēja pārbaudījumu dēļ mācīties 
nevajadzīgu mācību vielu. eksāmenu kārtības izmaiņas ieilga, un arī studiju 
reforma vēl nebija galā.

1518. gada decembrī Luters vienojās ar toreizējo rektoru, savu bijušo skolnie-
ku Bernhardi, ka tomistiskie priekšlasījumi par fiziku un loģiku tiks izbeigti. 
Pagaidām pietiks ar skotistiskajiem priekšlasījumiem, līdz atkritīs arī tie, un 
filozofiju, teoloģiju un zinātnes varēs mācīties no tiešiem avotiem. tomistisko 
priekšlasījumu vietā vajadzēja lasīt par ovīdija metamorfozēm. 1519. gada 
februārī šis projekts tika iesniegts kūrfirstam988. tam pretojās maģistri, kuri 
juta, ka viņu darba vietas ir apdraudētas. taču Luters neatbalstīja šādu viedokli. 
Viņam bija svarīgs tas, kas nāca par labu studentiem, nevis maģistru nodroši-
nāšana ar darbu989. 1519. gada 13. martā Luters izgāza visas savas dusmas pret 
aristoteli, kad viņšpasludināja par nederīgu aristoteļa fiziku, metafiziku un 
rakstu „De anima”. Pēc viņa domām, tā bija dieva dusmu zīme, ka ar to bija 
jānodarbojas990. Viņš nebija vienīgais, kas kritizēja aristoteli.

kopš1518. gada marta sākās brīvo mākslu studiju reformas plānošana. 
tagad vajadzēja to īstenot, taču tas nebija tik vienkārši. uzreiz pēc atgriešanās 
no heidelbergas ordeņa kapitula Luters brīdināja špalatīnu, ka jau ar ebreju un 
grieķu valodas profesūras iekārtošanu Leipciga vairs nepārspējot Vitenbergu991. 
īpaši nozīmīga bija grieķu profesūras izveidošana. Pēc tam, kad nesekmīgi bija 



beigušās sarunas ar Pēteri Mozelanu no Leipcigas, šo vietu ieguva vīrs, kurš 
kļuva par Lutera ievērojamāko akadēmisko, teoloģisko un baznīcas līdzstrād-
nieku un draugu: fīlips švarcerds (Philipp schwarzerdt), dzimis 1497. gadā 
kūrfalcas Bretttenē, kura vārdu viņa vecvecāku brālis, slavenais humānists 
johanness reihlins, pārveidoja par Melanhtonu992.

reihlins bija rūpīgi sekojis sava radinieka izglītībai. šis pieredzējušais jurists 
un valodnieks bija Melanhtona paraugs un palīdzējis veidot viņa uzskatus. 
reihlins bija arī virzījis Melanhtonu līdz viņa aicinājumam uz Vitenbergu. 
savu karjeru Melanhtons sāka kā reihlina radinieks. Melanhtons gāja skolā 
forcheimā un 1509. gadā tika imatrikulēts heidelbergā. Viņšuzauga humā-
nistiski noskaņotā vidē reformu kristietības garā. 1512. gadā viņšpārgāja uz 
tībingenes universitāti. tībingenes skolotāji deva viņam plašu izglītību – grie-
ķu valodu viņšmācījās pie reihlina, dabas zinātnes – pie johannesa šteflera, 
vēsturi – pie reihlina un johannesa fergenhansa. teologā Vendelins šteinbahs 
apvienojās nominālisms un vēlīno viduslaiku reformu, kustības „devotio mo-
derna”, dievbijība. tībingenē humānisms šķita savienojams ar sholastiku, kaut 
arī Melanhtonam radās daži kritiski jautājumi. 1514. gadā Melanhtons promo-
vēja par brīvo mākslu maģistru un sāka pats pasniegt retoriku un dialektiku. 
Viņam bija iedzimts pedagoģisks talants. tā bija viņa galvenā darbība visa 
mūža garumā. Viņšar sirdi un dvēseli bija skolotājs, preceptors. „Praeceptor 
germaniae” (ģermāņu skolotājs) kļuva par viņa goda titulu.

tībingenē Melanhtons apgrozījās galvenokārt reihlina piekritēju lokā, ne-
veidojot pats savu domubiedru loku. Viņšpaplašināja savas zināšanas humā-
nistiskajā zinātnē, piestrādājot par korektoru anshelmes spiestuvē. jaunais, 
padāvinātais zinātnieks tajā laikā bija vēl garīgos meklējumos. Viņu interesēja 
antīkās kultūras un kristietības sintēze, skolas un dzīves saistība. tībingenē 
Melanhtons iepazinās ar renesanses platonismu, kas viņu vairāk vai mazāk ie-
tekmēja visu mūžu. Pēc tā, filozofija bija kaut kas dievišķs, pagātnē atrodamas 
elitāras, noslēpumainas zināšanas. tāpēc Melanhtona priekšstatam par vēsturi 
piemita restauratīvas iezīmes. Bija jābalstās uz šīs senās, dieva dāvinātās pa-
tiesības, kas noteica arī viņa pedagoģisko virzienu. tāpēc vēsture un baznīcas 
vēsture varēja kļūt arī par kritisku instrumentu. šī retrospektīvā nostāja attie-
cībā uz politiku un baznīcu nebija orientēta uz nākotni. starp reihlina lokā 
uzaugušo Melanhtonu un lielāko Viduseiropas humānistu erasmu pastāvēja 
zīmīgas atšķirības. Bez šaubām Melanhtonu fascinēja erasma koptais literārais 
formas ideāls. taču erasms bija vairāk sociālētiski orientēts nekā Melanhtons. 
savā pirmajā lielākajā zinātniskajā darbā, 1519. gada retorikā, Melanhtons 
apliecina sevi jau kā patstāvīgi domājošu zinātnieku. šeit abstraktā dialektika 
bija pakļauta skaidrojošajai retorikai, tomēr retorikas atkarība no dialektikas 
joprojām tika atzīta. dialektika tika vairāk saistīta ar praksi. Melanhtons do-



māja, ka arī labāk saprotot aristoteli. tradīciju, Melanhtons tāpat kā erasms, 
sistematizēja ar noteiktu zinātnisku jēdzienu, tā saucamo „loci”, palīdzību. 
„Loci” vairāk nebija dialektiskās metodes orientācijas punkti, bet retoriskās ar-
gumentācijas pamats. šo retorisko sistemātiku Melnhtons lietoja, arī skaidrojot 
bibliskos tekstus. sākumā šeit vēl daudz kas bija formāls, kam bija nepieciešams 
satura piepildījums. tā kā šeit bija sava veida zināma atvērtība, Melanhtons bija 
uzņēmīgs pret jauniem, spēcīgiem impulsiem.

aizliekot labu vārdu par savu radinieku, reihlins panāca, ka Melanhtons no 
savas darba vietas tībingenē, ar kuru viņšnebija apmierināts, kā grieķu valodas 
speciālists no augšvācu humānisma centriem tika pārcelts uz tālo Vitenbergu, 
kurai bija lemts kļūt par liktenīgo viņa mūža darbības vietu. 1518. gada au-
gusta sākumā Melanhtons stādījās priekšā frīdriham gudrajam augsburgā un 
tika pieņemts darbā. 25. augustā viņšieradās Vitenbergā. Četras dienas vēlāk 
viņšnoturēja savu slaveno darbā stāšanos runu par akadēmisko studiju uzla-
bošanu. tā atainoja gadsimtiem ilgo zinātnes un baznīcas pagrimumu un līdz 
ar to pilnīgi iederējās Vitenbergas atmosfērā. savu grieķu valodas mācīšanās 
aicinājumu Melanhtons pamatoja ar to, ka šīs valodas zināšanas ir nepiecieša-
mas, lai, griežoties pie avotiem, varētu atjaunot visas zinātnes, ieskaitot ētiku, 
dabaszinātnes un medicīnu. teoloģijai grieķu un ebreju valodas zināšanas 
ļāva atbrīvoties no sholastiskajām glosām. Pievēršoties avotiem, mēs sākam 
īsti izjust kristu, mūs apgaismo viņa bauslis un mūs pārklāj debesu gudrības 
svētīgais nektāru. tā ir pareizā pieeja debesu gudrībai, kuru nedrīkst sajaukt 
ar kaut ko citu. tieši šī sajaukšana ir novedusi pie baznīcas pagrimuma. tas 
bija Melanhtona filoloģiskais viedoklis; kas ar savu globālo pievēršanos antī-
kajai kultūrai tomēr nebija pielīdzināms reformatoriskajam rakstu principam. 
Melanhtona dievbijīgie, mistiskie tēli ir miglaini. un tomēr viņa runa pilnībā 
atbilda vitenbergiešu cerībām. Līdz tam Vitenbergā nebija skaidru priekšstatu 
par viņa garīgo virzienu un vēlmēm. Luters savā ziņojumā špalatīnam min, ka 
Melanhtona jauneklīgais, sīkais stāvs nespēj izraisīt lielu iespaidu, taču pārlieci-
not un izraisot apbrīnu viņa izglītotā un skaidrā runa. Luters uzreiz saprata, ka 
grieķu profesūras jautājums līdz ar to bija atrisināts. Viņa bažas izraisīja vienīgi 
Melanhtona veselība vai arī tas, ka zemā atalgojuma dēļ viņš varētu izšķirties 
par kādu citu darba vietu993. ar saviem priekšlasījumiem Melanhtonam jau no 
paša sākuma bija milzīgi panākumi. gandrīz vai visi studenti, t. i. apmēram 
500 līdz 600 klausītāju, spiedās auditorijā uz viņa priekšlasījumiem. Līdzās 
saviem priekšlasījumiem par retoriku un Plutarhu viņš drīz vien noturēja arī 
ekseģētiskus priekšlasījumus par Vēstulēm titam, romiešiem un galatiešiem, 
jēkaba vēstuli, Psalmiem un Mateja evaņģēliju. Luteram par apmierinājumu 
viņš pagaidām apņēmās pasniegt arī ebreju valodu994.



jau 1518. gada septembra vidū Luters, un drīz vien pēc tam arī karlštats, 
atzina Melnahtonu par līdzvērtīgi cienīgu kolēģi995. starp viņiem nodibinājās 
ciešas un intensīvas attiecības. Melanhtons uzskatīja Luteru par patiesās un 
kristīgās dievbijības korifeju. sava pirmā darbā stāšanās priekšlasījuma ie-
spiedumam viņšpievienoja jūsmas pilnu dzejoli par Luteru, kas viņu slavināja 
kā dievišķās patiesības sludinātāju un cīnītāju pret maldu mācībām996. Lutera 
personība atstāja uz Melanhtonu milzīgu iespaidu, no kuras valdzinājuma 
viņšvairāk nekad nespēja atbrīvoties. Luters viņam kļuva par galveno autoritāti 
Vitenbergā, viss pārējais attiecībā pret viņu bija sekundārs. Luters, savukārt, 
viņam no augsburgas familiāri raksta – „manam jaukajam Melanhtonam”. 
Melanhtons viņam ir visa Vitenbergas virziena pārstāvis, par ko Luters iestājas 
augsburgā997. Luters kopa šo draudzību. Pēc Melanhtona ierosinājuma, Luters 
decembrī rakstīja reihlinam un slavēja viņa radinieku. Luters uzskatīja, ka 
viņš, tāpat kā reihlins, cīnās pret dēmoniskiem spēkiem998, līdz ar to atraz-
dams savā lietā kopīgo ar humānistiem, lai gan līdzās kopīgajam šeit bija arī 
atšķirības. Līdzīgā veidā Melanhtons vērtēja Luteru. savas 1519. gada retori-
kas priekšvārdā Melanhtons min Luteru līdzās erasmam un reihlinam, – šie 
teologi, neskatoties uz apvainojumiem par nepareizi lietoto dialektiku, virzot 
teoloģiju atpakaļ pie avotiem999. Viņšizcēla Lutera vienprātību ar erasma teolo-
ģisko metodi1000. Lutera komentāra par Psalmiem priekšvārdā 1519. gada martā 
Melanhtons norāda, ka baznīcai pēc četrsimt gadu gūsta atkal esot cerība uz 
brīvību. evaņģēlijs esot bijis pamests novārtā un viss sastindzis sholastikā, 
bet tagad atkal tiekot aicināts atgriezties pie sākotnējās, patiesās reliģijas. Pēc 
Melanhtona domām, tas bija ekseģētu erasma, reihlina, kapito, oikolapadija 
un karlštata nopelns. Psalmu nozīme ir to eksistenciālajā attieksmē pret pes-
tīšanu. tie atklāj, ka dievs ir žēlsirdīgs arī pret mani, un tā mēs nonākam 
pie patiesās kristīgās dieva atziņas, kuru nesasniedz filozofija. Luters, pēc 
Melanhtona domām, bija nepārspējams psalmu skaidrotājs1001. nedaudz vēlāk 
Lutera komentāra par Vēstuli galatiešiem priekšvārdā Melanhtons runā par 
kristīgas filozofijas nepieciešamību. tai ceļā stāvot aristotelis. Melnhtons ne-
grib galīgi atmest Platonu un aristoteli; taču aristotelis teoloģiju esot nepareizi 
ietekmējis un atsvešinājis. tā kā Luters to esot kritizējis, viņštiekot uzskatīts 
par ķeceri1002. ir manāms, ka Melanhtona sacerējumos pamazām Vitenbergas 
teoloģijas argumenti sāk izspiest humānistiskos, no humānisma tomēr galīgi 
nenorobežojoties. 1519. gada maijā Melanhtons šādi raksturo jauno kustību: 
erasms ir kļuvis par mūsu likteni. Viņšir visu laiku izpušķojums. Pēc tam 
tiek nosaukts kapito un oikolapadijs. arī Luteram un karlštatam esot savi 
sasniegumi. Melanhtons viņiem visiem sekojot no liela attāluma1003. Viņštajā 
laikā nevarēja izšķirties starp erasma uzskatiem un augustīniešu reformistisko 
antropoloģiju. Vitenbergā viņš bija vienlaicīgi sastapies ar humānistisko bib-



lismu un reformatoriskajiem uzskatiem un nespēja uzreiz izveidot pats savu 
koncepciju. Pēc kāda laika viņa svaru kausi tomēr arvien vairāk nosvērās uz 
Lutera pusi1004. intensīvi strādājot kopā ar Luteru, pasniedzot ebreju valodu, 
izdodot Lutera komentārus par Vēstulei galatiešiem un pierakstot viņa spre-
diķus1005, Melanhtons arvien vairāk iedziļinājās Lutera teoloģijā. tas arvien 
vairāk stiprināja arī viņu cilvēciskās attiecības. Lutera strīdā ar eku, par ko 
mēs vēl runāsim, Melanhtons viennozīmīgi nostājās Lutera pusē. Viņš lūdza 
špalatīnu būt modrībā par Luteru, „kurš cīnās par to kungu”1006. 1519. gada 
augustā Melanhtons pilnīgi identificējās ar Lutera zinātnisko darbu un pielī-
dzināja Lutera svēto rakstu skaidrojumu erasma skaidrojumam1007.

Pēc tam, kad Vitenberga bija ieguvusi Melanhtonu kā pasniedzēju, Lutera 
galvenās rūpes universitātē bija saistītas galvenokārt ar viņu. Luters arvien 
brīdināja, lai trauslo kolēģi pārāk daudz nenoslogotu, un nepiekrita tam, ka 
Melanhtonam būtu jāuzņemas vēl arī priekšlasījumi par Plīniju. Par daudz 
svarīgāku Luters uzskatīja Melanhtona priekšlasījumu par Vēstuli romie-
šiem. Priekšlasījumus par Plīniju tika uzaicināts noturēt Pēteris eberbahs no 
erfurtes1008. Luters mēģināja nodrošināt Melanhtona palikšanu, prasot viņam 
palielināt algu un iesakot viņam Vitenbergā apprecēties. Pēc Lutera domām, 
Melanhtonam jau tāpēc vien bija vajadzīga sieva, lai viņšnepārpūlētos1009. 
Melanhtona talantam Luters piešķīra lielu nozīmi „evaņģēlija izplatīšanā”. 
Luters viņu stādīja augstāk par sevi, kā viņšto dažkārt pieticīgi darīja attiecībā 
pret saviem labākajiem draugiem. Pārsūtot Melanhtona teoloģiskās bakalaura 
tēzes, Luters 1519. gada 3. oktobrī rakstīja štaupicam: „Viņš ir daudzu Mārtiņu 
vērts, liels velna un sholastikas ienaidnieks. Viņš pazīst viņu nejēdzības un 
kristus klinti.”1010 uz Melanhtona priekšlasījumu par Mateja evaņģēliju Luters 
labprāt aizsūtītu visus savus klostera brāļus. „šis mazais grieķis pārspēj mani 
arī teloģijā.”1011 Visvairāk Luters slavināja Melanhtona priekšlasījumu par 
Vēstuli romiešiem 1520. gada vasarā, uz kuru bija sapulcējušies apmēram 500 
klausītāju. Luters cerēja, ka visā drīzumā no šī trauka visa kristietība dzeršot 
skaidru teoloģiju. tūkstoš gadu svētie raksti neesot tik patiesi un tādā gaismā 
aplūkoti. ar savām dotībām Melanhtons tuvojoties apustuļu laikiem. Pats sevi 
Luters tai laikā salīdzināja ar kareivīgo ķēniņu dāvidu, bet Melantonu – ar 
Miera ķēniņu salamanu1012.

daudz grūtāk veicās ar ebreju filoloģijas profesūras izveidošanu. 1518. gada 
rudenī šim nolūkam tika uzaicināts johans Bešenšteins, taču filoloģija viņam 
bija kļuvusi par pašmērķi, un viņšsavu priekšmetu pasniedza ārkārtīgi garlai-
cīgi. Vitenbergā viņš bija tikai dažus mēnešus, tad sākās jauni meklējumi pēc 
ebreju valodas speciālista1013. šajā starpposmā to nācās darīt Melanhtonam, ko 
Luters ļoti atzinīgi vērtēja1014. Vairāki izvēles mēģinājumi neizdevās. 1519. gada 
beigās pieteicās spāņu ebrejs Matejs adriani no Lēvenes. 1520. gada 30. aprīlī 



viņštika pieņemts darbā. Luters un Melanhtons centās viņam sameklēt dzīvok-
li pārpildītajā Vitenbergā un sagādāt nepieciešamās grāmatas1015. Bet jau 1520. 
gada rudenī adriani, kurš„nesaprot savu Mozu”, sāka polemizēt pret Lutera 
evaņģēlija izpratni. 1521. gada februārī viņš tika atlaists1016. izvēloties Mateju 
goldhānu vai aurogallu no pašu vitenbergiešu vidus, ebreju filoloģijas profesū-
ras jautājums beidzot tika atrisināts.

universitātes pārveidošanai, īpaši grieķu un ebreju filoloģijas vajadzībām, 
teologiem līdzās mazjaudīgajai rau – grūnenberga spiestuvei bija nepiecieša-
ma arī kāda modernāka spiestuve. 1519. gada maijā pieteicās Melhiors Lotters 
jaunākais no Leipcigas ar vislabākajiem Bāzeles frobenu spiestuves drukas pa-
raugiem. 1519. gada beigās viņš atvēra Vitenbergā savu spiestuvi, kas drukāja 
trīs valodās1017.

Luters pateicīgi atzīmēja, ka studiju reformas rezultātā laikā no 1518. līdz 
1521. gadam Vitenbergas universitāte uzplauka. Pilsēta bija pilna ar studentiem 
kā skudru pūznis. 1519. gadā jau runāja, ka studentu skaits ceļoties kā ūdens 
palu laikā, bet pēc gada daudziem studentiem nācās doties atpakaļ, jo pilsēta 
bija pārpildīta1018. šai laikā Luters lūdza, lai kūrfirsts kaut ko darītu pret pastā-
vošo dārdzību1019.

Vitenbergas universitātes reforma, pēc satura, bija kopīgs reformācijas un 
humānisma sasniegums. tā noliedza sholastiku un pievērsās bibliskai teolo-
ģijai, kurai īpašus akcentus piešķīra reformatoriskā teoloģija. saistība ar hu-
mānismu nodrošināja jaunajai kustībai zinātnisku līmeni un atzinību, piešķīra 
garīgo plašumu un novērsa pilnīgu lūzumu ar vecajām izglītības tradīcijām. 
taču attiecības starp humānismu un reformāciju, filozofiju un teoloģiju vēl 
nebija īsti skaidras. tas vēlāk kļuva redzams pie Melanhtona. sākumā Luteram 
izdevās izmantot humānismu savā labā. ar veiksmīgo izglītības reformu refor-
mācija sasniedza izšķirošu mērķi – tā ieguva jaunatni, jauno, reformatoriski 
izglītoto maiņu, kas drīz vien nesa augļus.

2. Pirmā Vitenbergas atskaņa pie humānistiem

ar Melanhtona atnākšanu un trīs valodu izglītības sistēmas ieviešanu 
Vitenbergas universitātē ievērojami pieauga humānisma nozīme. humānistu 
skati pievērsās Vitenbergai. Viņi ar interesi vēroja, kā tālāk attīstīsies Lutera 
kustība un tās attiecības ar humānismu un pat mēģināja šo kustību ietekmēt. 
tā kā humānistu un reformatoru mērķi bija daļēji kopīgi, humānisti bija poten-
ciāli Lutera sabiedrotie vai pat piekritēji. Vitenbergā to apzinājās un uzturēja 
šos kontaktus.

sākumā Vitenbergas un erfurtes humānisti atbalstīja Luteru. tikai vēlāk at-
klājās dažas nesaskaņas. Lutera ātrā rīcība bieži izbaidīja pat viņa draugu Langu 



erfurtē. 1519. gada oktobrī no Boloņas ieradās bijušais Lutera erfurtes studiju 
biedrs rubeans krots, kurš bija uzzinājis par Lutera izraisīto strīdu. Viņu bija 
sajūsminājuši Lutera raksti, kurus bez šaubām romā nedrīkstēja pieminēt, jo 
tur noteicošais bija pāvests, nevis raksti. Viņš uzmundrināja Luteru iesākto 
turpināt – taču nevis diskusiju veidā, bet ar rakstiem1020.

jau 1518. gada 4. septembrī toreizējais Bāzeles katedrāles sludinātājs un teo-
loģijas profesors Volfgangs fabriciuss kapito (1478–1541) rakstīja Luteram1021, 
kuršviņu pazina kā ebreju valodas speciālistu. no Beata renana (Beatus 
rhenanus) viņš bija saņēmis Bucera ziņojumu par heidelbergas disputāciju1022. 
kapito rakstīja, ka erasms apbrīnojot Lutera atlaidu tēzes. Lutera cīņas veids 
piekāpīgajam un piesardzīgajam kapito gan šķita pārāk bīstams. Viņš ieteica 
Luteram neiet tik straujā uzbrukumā. Bāzele nevēlējās tādu konfliktu, un, pēc 
kapito domām, nevajadzēja uzreiz nojaukt visus tiltus. Lai neaizvainotu pāves-
tu, Luteram vajadzēja gudri atbildēt uz Prieriasa dialogu. tas bija pavisam cits 
gars un stils, kā humānisti attiecās pret baznīcu.

Par dažām lietām Luters varēja pateikties Bāzeles humānismam. 1518. gada 
oktobrī rudens gadatirgus laikā Bāzeles pazīstamais iespiedējs johans frobens 
publicēja pirmo Lutera latīņu rakstu izdevumu1023. tekstus viņšbija dabūjis no 
Leipcigas hronista Blazija salomona. kapito bija uzrakstījis anonīmu priekš-
vārdu, kurā salīdzināja Luteru ar dieva sūtīto danielu. šim izdevuma bija liela 
nozīme Lutera domu izplatīšanā ārpus Vācijas. 14. februārī frobens1024 ziņoja 
Luteram, ka francijā un spānijā ir nopirkti 600 eksemplāri. Luters tiekot lasīts 
arī Parīzes sorbonnas universitātē. grāmatu tirgotājs kalvuss esot paņēmis 
līdzi dažus eksemplārus arī uz itāliju. daži esot aizgājuši arī uz Brabantu un 
angliju. kapito ziņoja, ka šis izdevums esot izplatīts „šveicē, pie reinas līdz 
okeānam”. Vajadzības gadījumā draugi Luteram varot piešķirt patvērumu1025. 
šveicē ar šo izdevumu iepazinās ulrihs cvinglijs. sittenes kardināls šiners par 
grāmatu izteicās: „Luter, tu patiešām esi luters” („lauter” – tulk. „skaidrs”). šajā 
laikā viss frobena izdevums bija jau gandrīz izpirkts. frobens nodrukāja vēl arī 
„Acta Augustana” (beidzamās Lutera sarunas ar romu pirms viņa ekskomu-
nikācijas dokumentus). taču pēc erasma izdarītā spiediena uz viņu, kurš bija 
viņa pazīstamākais autors, frobens vairāk neko no Lutera neizdeva. jau 1519. 
gada februārī Matiass šīrers frobena izdevumu no jauna pārdrukāja strasbūrā. 
gadu vēlāk andreass kratanders to paplašināti izdeva Bāzelē. 1520. gadā viņš 
izdeva arī pirmo Lutera rakstu krājumu vācu valodā. Latīnisko izdevumu 1520. 
gadā vēlreiz Bāzelē izdeva ādams Petri. tajā laikā Luters grāmatu iespiedē-
jiem bija drošs ienākumu avots. reformators, no savas puses, varēja pateikties 
Bāzeles izdevējiem, ka tie izplatīja viņa domas. frobena izdevumam bija plašas 
atskaņas1026. kristofs šērls 1519. gada februārī konstatēja, ka frobena izdevumu 
ar lielu aizrautību studēja špeieres diocēzes garīdznieki1027. 1519. gada martā 



ulrihs cvinglijs izteica savu apbrīnu Beatam renanam par Lutera drosmīgo 
nostāju pie kajetāna1028. Lutera lietas attīstību uzmanīgi vēroja arī Martins 
Bucers. Viņam kā dominikānim bija arī zināms, ka kajetāns bija pret pārstei-
dzīgu Lutera nolādēšanu, kā to gribēja izdarīt Ķelnē1029.

īpašs gadījums bija vitenbergiešu attieksme pret erasmu. kā jau iepriekštika 
minēts, 1516. gadā Luters bija kritiski izteicies par erasmu. tagad bija jautā-
jums, vai universitāte varēs veikt savu reformu, ja attiecības ar erasmu bija tik 
saspīlētas? jaunas grūtības sagādāja tas, ka arī Melanhtons bija izteicis kritiskas 
piezīmes par erasma parafrāzēm par Vēstuli romiešiem, par ko bez šaubām 
jūtīgais roterdamietis bija uzzinājis. 1519. gada 5. janvārī Melanhtonam nācās 
par to atvainoties1030. Melantons uzsvēra, cik daudz viņš esot pateicības parādā 
erasmam. respektu pret erasmu viņš neesot zaudējis. Melanhtons pastāvēja uz 
savām tiesībām vaļsirdīgi izteikties. erasms viņam bija ne tikai skolotājs, bet 
arī brālis. Beigās Melanhtons nodeva Lutera ieteikumus. savā atbildes vēstulē 
22. aprīlī1031 erasms brīdināja Melanhtonu saglabāt vienotību zinātnieku starpā 
un vienlaicīgi slavēja viņu par viņa amatā stāšanos runu. Par Lutera grāmatām 
erasms izteicās, ka neesot tās lasījis. Viņš esot tikai dzirdējis, ka domas par tām 
daloties. Vēstules beigās erasms lūdza, lai Melanhtons sevi par daudz nepārpū-
lē. šis lūgums pamudināja Luteru 28. martā, no savas puses, rakstīt erasmam 
vēstuli. šo vēstuli viņšiedeva līdz humānistiem kasparam šalbem, savam kād-
reizējam eizenahas skolniekam, un justam jonasam, kas devās svētceļojumā pie 
erasma1032. Luters mēģināja no jauna tuvināties erasmam. humānistu vadoni 
viņš apzīmēja par „mūsu greznumu un cerību”. Viņš mācot patiesības mīļotājus 
un vadot tos, viņš patīkot labajiem un nepatīkot ļaunajiem. Luters uzsvēra savu 
niecību, kas viņu līdz šim esot atturējusi griezties pie erasma. Pamatojoties uz 
kapito ziņojumiem un kritisko erasma „kristīgā cīnītāja rokasgrāmatas” jaunā 
izdevuma priekšvārdu, Luters atrada kopīgo viņu uzskatos. tāpēc viņš lūdza 
„laipno” erasmu pieņemt viņu mīlestībā kā mazo brāli kristū. Luters uzsvēra, 
ka, apzinoties savu niecību, viņš labāk paliktu nezināms, un tikai piespiedu 
kārtā viņš ar savu „nelaimīgo nezināšanu” nākot pie zinātnieka. Vēstule izplūst 
slavinājumā un sevis noniecināšanā. Luters acīmredzot mēģināja rakstīt to, kas 
būtu patīkami erasmam.

1519. gada 14. aprīlī erasms tikās ar frīdrihu gudro un, neizsakot savu 
viedokli par Lutera teoloģiju (viņš esot lasījis tikai dažus fragmentus no 
frobena izdevuma), apliecināja Lutera personisko godīgumu, kas esot brīvs no 
mantkārības un godkārības, un līdz ar to distancējās no Lutera pretiniekiem. 
Vitenbergā bez šaubām par to priecājās un uzskatīja, ka tā ir milzīga uzslava1033. 
jonass nogādāja Luteram erasma 30. maija atbildes vēstuli1034. erasms zīmīgi 
runāja uzreiz par lietu: frobena izdevums Lēvenē esot izraisījis neaprakstā-
mas traģēdijas. erasms tiekot turēts aizdomās, ka viņš esot aistējis Luteru pie 



šo rakstu sacerēšanas un esot viņa kustības karognesējs. tas esot kalpojis par 
iemeslu, lai apspiestu jau tā nīstās humānistiskās zinātnes, kas aizskarot viņas 
majestāti, teoloģiju. ar neiedomājamu troksni, nekaunību, apvainojumiem un 
liekulību pret tām aģitējot tieši teologi un musinot visu Lēvenes universitāti. 
erasms norādīja, ka patiesībā viņi Lutera grāmatas nemaz neesot lasījuši un 
tāpēc nevarot par tām spriest. erasms kritizēja šādu rīcību. šo lietu, pēc viņa 
domām, nevajadzēja iznest tautā, bet labāk par to vajadzēja disputēt zināt-
niekiem. taču nekādus panākumus ar to erasms neesot guvis. ar tādu rīcību 
teologi esot paši sevi diskvalificējuši. taču bīskapi esot viņa pusē. starp viņiem 
esot tādi, kas atbalstot Luteru, un arī anglijā Luteram esot piekritēji. tāpec 
erasms lūdza Luteru būt savaldīgākam, – ar to varot sasniegt daudz vairāk 
nekā ar strauju uzbrukumu, kā to rādot kristus un Pāvila piemērs. Luteram 
vajagot uzbrukt tiem, kas nelietīgi lietojot pāvesta varu, nevis pašam pāvestam. 
Luteram nevajagot arī nicināt iegūtās zināšanas, bet veidot no tām veselīgas 
studijas. Labāk esot disputēt, nekā apgalvot, nevajagot ielaisties visos strīdos, 
būt augstprātīgam vai partijiskam, bet runāt un rīkoties atbilstoši kristus ga-
ram, ir jāuzmanās, lai savā varā nepaņem dusmas, naids vai godkāre.

ne Luteram, ne erasmam nebija patīkami, kad šī vēstule sakarā ar Leipcigas 
diskusiju tomēr tika publicēta. erasms bija ar to gribējis distancēties no Lutera, 
nevis nostāties kāda pusē, ko rāda visi viņa vēlākie izteikumi. taču viņa po-
zitīvie izteikumi par Luteru tika tieši tādā veidā arī saprasti. tāpēc viņš savā 
vēstulē Maincas arhibīskapam albrehtam 1519. gada oktobrī vēlreiz uzsvēra 
savu viedokli1035: Par Lutera garu viņš neuzdrošinoties spriest. Viņam Luters 
esot simpātisks kā labs cilvēks, apsūdzētais un apspiestais. tā esot kristīga 
nostāja. Pretēji Lutera ienaidniekiem erasms gribēja, lai viņš tiktu taisnīgi no-
vērtēts. erasms no jauna noliedza, ka būtu lasījis Lutera grāmatas, taču atzina 
par pareizu Lutera grēksūdzes kritiku. Lutera dzīve, kuru visi atzīstot par labu, 
erasmam bija daudz svarīgāka nekā viņa mācība, un tāpēc viņu nevajadzētu 
pārsteidzīgi nosodīt. erasms negribēja jucekli. konflikta cēloni viņš saskatīja 
nedzīvajās dogmās un likumos, ubagotāju ordeņu naudaskārē un tirānijā, kas 
vājināja evaņģēliju, un sastingušajās ceremonijās. Luters esot sacēlies pret to, 
pret tomu, dažiem baznīcas dekrētiem un pret evaņģēlija apspiešanu. taču tas, 
kas iebilstot pret dogmām, tiekot vajāts, un pāvests to nenovēršot. erasms kon-
statēja, ka Lutera pretiniekiem neesot kristus gara, lai gan viņam ar reihlina 
vai Lutera rīcību lietu nebija nekāda sakara. Viņu interesēja humānistiskās 
zinātnes un senie autori. kajetāna un Prieriasa maldi nevienu neuztraucot, bet 
Luteram tiekot pārmests, ka viņš necienot tomu. agrāk attieksme pret ķece-
riem esot bijusi saprātīgāka nekā šodien. erasms palika pie tā paša – viņš res-
pektēja Luteru kā personu, neizteica savas domas par Lutera lietu un kritizēja 
nekristīgo Lutera pretinieku nostāju. ar vitenbergiešiem viņam teoloģiski esot 



daudz atšķirību, tāpēc viņš neesot šīs kustības piekritējs. taču tā laika situācijā 
tas nozīmēja daudz, ka tāds vīrs kā erasms, nepiedalījās Lutera nosodīšanā. 
Vitenbergiešiem tas nāca par labu.

3. Lutera akadēmiski teoloģiskā darbība (1518–1521)

studiju reformas organizēšana Luteram prasīja daudz laika un pūļu, taču 
viņš nenogrima tajā. Lielu daļa sava spēka Bībeles profesors joprojām veltīja 
teoloģiski ekseģētiskajam un pedagoģiskajam darbam. iedziļinoties pamatos, 
viņa diskusijas kļuva arvien principiālākas. savas jaunās koncepcijas Luters 
izstrādāja saistībā ar saviem Bībeles skaidrojumiem.

kopš 1518. gada Luters plānoja savu 1516./1517. gada priekšlasījumu par 
Vēstuli galatiešiem pārstrādāt par komentāru1036. šī Pāvila vēstule deva viņam 
iespēju centrāli attīstīt savu jauno nostādni. šis komentārs kļuva par vienu no 
pirmajiem lielākajiem Lutera teoloģijas izklāstiem pēc diskusijas ar kajetānu. 
kā to rāda veltījums kolēģiem Lupīnam un karlštatam 1519. gada februāra 
sākumā1037, dzīvē Luters to saistīja ar konfliktu ar romu. tāpēc Lutera skaidro-
jums nebija abstrakta teorija. Viņš mēģināja pāvesta varu un romas privilēģi-
jas salīdzināt ar evaņģēliju un kristus baušļiem. Luters secināja, ka šie likumi 
apdraud kristīgo brīvību. taču, tā kā šie likumi bija iekārtoti baznīcā, Luteram 
tagad kristus bija nostājies pret kristu un baznīca pret baznīcu. Luters apzinā-
jās, ka viņa pusē ir Pāvila autoritāte, kristus vara, kas bija spēcīgāka par elli, un 
debesu baznīca, kas garā un patiesībā pielūdz tēvu. Viņa kristus stāv arī pār 
pāvestu un ir viņa un viņa likumu kritiskā instance. tāpēc romas lēmumi un 
uzskati tiek atmaskoti kā maldīgi. taču tas nenozīmēja, ka Luters atsacījās no 
romas baznīcas. Luters atšķīra romas kūriju, kurai bija jāpretojas, no romas 
baznīcas. to viņš joprojām uzskatīja par kristus līgavu, kaut arī nomāktu. 
Luters negribēja aprakt viņam uzticēto mārciņu (rakstu skaidrojumu), kaut 
arī tas bija riskants darbs. šis komentārs bija Lutera ticības kristum liecība.

1519. gada februārī – aprīlī, kad vien viņš varēja, Luters strādāja pie iz-
devuma1038. iespējams, ka viņš atteicās no ātras izdošanas, pamatojoties uz 
altenburgas vienošanos ar Milticu1039. Maijā Melhiors Lotters Leipcigā sāka 
drukāšanu, kas tika pabeigta septembra sākumā1040. gribēdams, lai darbs būtu 
zinātniski precīzs, kā arī laika trūkuma dēļ, Luters nestrādāja viens. Viņam pa-
līdzēja Melanhtons, sagādādams materiālu par baznīcas tēviem un vēlreiz visu 
pārbaudīdams. dažkārt viņš lika Luteram arī šo to pārveidot. „Mans fīlips 
Melanhtons, jauneklis pēc miesas, bet sirmgalvis pēc viņa cienījamās gara 
gudrības, kurš man grieķu valodā kalpo kā skolotājs, neļauj man tā domāt”, 
Luters reiz raksta1041. ja Luters pamatojās uz erasma, Melanhtons to atzinīgi 
izcēla, bet dažkārt nogludināja atšķirības ar humānistu vadoni. taču Lutera 



polemiku Melanhtons, šķiet, nav mīkstinājis, ne arī izmainījis viņa teoloģisko 
nostādni1042.

komentārs deva plašu, secīgu skaidrojumu, atsakoties no četrkāršās rakstu 
nozīmes metodes. tā lielās tēmas ir apustuļa evaņģēliskā autoritāte, Vārda 
sniegtā eksistenciālā taisnošana caur kristu un Viņa darbu, svētīšana, ieklau-
soties kristū, un Bauslības problemātika, ieskaitot tās piepildījumu ticībā un 
mīlestībā1043. Priekšlasījums bija aktualizēts ar papildinājumiem1044. tie izcēla 
kontrastus. tie runā par žēlastību un dieva mieru pretstatā pasaulei. evaņģēlijs 
ir piedošanas sludinājums kristus vārdā, labā miera vēsts par kristu, kas kļuva 
par miesu, cieta un augšāmcēlās. tāpēc baznīcas uzdevums ir Vārda sludinā-
šana, nevis tiesas spriešana vai liturģija.

Pretēji sholastiskajai mācībai par brīvo gribu un pestīšanas pārliecību ko-
mentārā tika uzsvērts manis labā notikušais kristus darbs. atšķirībā no jūdai-
zējošās aristoteļa ētikas un antropoloģijas tiek cilvēks radikāli uzskatīts par 
meli. starp grēku un taisnību nav neitrāla stāvokļa. aristoteļa taisnošana caur 
Bauslību tiek salīdzināta ar caurumainu cisternu, turpretī caur kristus vārdu 
rodas brīvība. Mūsu taisnība nāk no debesīm, turpretī Bauslības taisnība grib 
uzkāpt debesīs. taisnība netiek vairāk izprasta kā atmaksa, bet kā ticība. kas 
neatrodas žēlastībā, atrodas zem lāsta. ticīgā dzīve ir process, tā ir vēl grēka 
apņemta, bet vienlaicīgi virzībā uz pilnīgu taisnību. tuvākā mīlestība nāk no 
ticībā piedzīvotās kristus mīlestības. tās pārbaudes akmens ir krusts. starp 
kristiešiem valda vienlīdzība. garīdznieki un mūki nav lielāki par lajiem. 
jau ieskanas vispārējās priesterības jēdziens. taču tas neatceļ ārīgās, laicīgās 
atšķirības.

komentārā nemitīgi tiek kritizēta romas laicīgo likumu ieviešana baznīcā. 
Pāvils māca, ka ir nepieciešama brīvība no Bauslības un tās darbiem. tāpēc 
kritiski tiek aplūkotas pāvesta un hierarhijas pretenzijas uz varu. Mokošie 
grēksūdzes noteikumi, atlaidas un apgrūtinošie baznīcas likumi, ko pilda ti-
kai liekuļi, ir tikai cilvēku likumi. tie tiek salīdzināti ar ēģiptiešu mocībām. 
Piespiedu kārtā tos ir jāakceptē kā turku tirāniju. Pāveta likumu jūra nav pat 
panākusi grēku atziņu, – baznīca ar tiem aizies bojā. Luters, ķeceris, apzīmē 
baznīcas ganus un pāvestus viņu varaskāres dēļ par antikrista heroldiem. šī 
baznīcas kritika ir cieši saistīta ar Pāvila taisnošanas mācību. tajā atspoguļojas 
Lutera gatavošanās uz Leipcigas disputāciju, kas koncentrējās galvenokārt uz 
pāvesta problēmu. Vienu reizi Luters atvainojas par saviem nepārtrauktajiem 
uzbrukumiem romai1045. ar savu kritiku viņš apzinoties savu rakstu skaidro-
tāja uzdevumu, kurš kalpojot kristum. rakstu skaidrojums nedrīkst būt antik-
vārs un nedzīvs, – tam ir jābūt aktuālam. dieva Vārds izsauc pretestību. taču 
ar šo kritiku Luters negrib nošķirties no baznīcas, bet palīdzēt nest tās nastu. 
Beigās Luters uzsver, ka labprāt ļaus sevi apzīmēt par dumpinieku un ķeceri, ja 



baznīca ievēros Pāvila vārdus. Viņšir pārliecināts, ka cilvēcisko tradīciju dēļ, 
kā, piemēram, celibāta dēļ, katru dienu iet bojā dvēseles. tās nedrīkst ziedot 
romas patvaļai. tas pāriet lūgšanā par dieva iejaukšanos pēc jes. 63 un 64, kur 
Luters saskata līdzību ar tā laika baznīcu1046.

1519. gada septembrī Luters varēja nosūtīt savu „sālīto” komentāru par 
„nesaprātīgajiem” galatiešiem1047. jau dažas nedēļas vēlāk viņšvairs nebija ar 
to apmierināts un gribēja to pārrakstīt, taču tas vairs nebija iespējams. tomēr 
viņš domāja, ka Pāvils tagad esot saprotamāks nekā agrāk, „kaut arī viņš ma-
nam kuņģim nav viegli sagemojams”1048. Vēlāk Luters to novērtēja daudz asāk: 
„es nebiju domājis, ka mans pirmais komentārs par vēstuli galatiešiem būs tik 
vājš”. Viņam likās, ka tajā ir vēl pārāk liela piekāpšanās pāvestam un taisno-
šanas mācība vēl nav pietiekoši labi attīstīta1049. Priekš tā laika viņa komentārs 
bez šaubām bija ievērojams sasniegums. Martins Bucers 1520. gada sākumā 
par to izteicās, ka tas esot „bagāts patiesās teoloģijas dogmu krājums” un iero-
sināja to atkārtoti izdot strasbūrā1050. 1520. gada septembrī freiburgas jurists 
ulrihs casijs (ulrich zasius) slavēja Lutera Vēstules galatiešiem skaidrojumu 
tā Bauslības un taisnošanas mācības dēļ un bija gatavs no daudz kā atteikties, 
lai tikai to redzētu. „tu esi pelnījis, lai tevi varētu saukt par skolotu un ne-
vainojamu teologu.”1051. 1523. gadā komentārs tika no jauna pārstrādāts; visi 
aktuālie norādījumi un vārdi tajā tika izdzēsti. Monumentālais Lutera 1535. 
gada komentārs pamazām aizēnoja viņa agrīno darbu.

no 1518. gada ziemas semestra līdz braucienam uz Vormsu, atbildot uz dau-
dzu cilvēku lūgumu, Luters noturēja savu otro priekšlasījumu par Psalmiem, 
tā nonākdams līdz 21. psalmam1052. Vēl vairāk nekā komentārā par Vēstuli ga-
latiešiem tajā atspoguļojas Lutera to gadu pieredze un īsas pirmās jauno teolo-
ģisko darbu refleksijas. Priekšlasījums tika uzreiz nodrukāts. Veltījuma datums 
ir 1519. gada 27. marts. 13. aprīlī bija gatava pirmā daļa, par kuru 30. maijā 
atzinīgi izteicās erasms1053. taču priekšlasījums un tā iespiešana lēni virzījās 
uz priekšu. nākošais iespiedums bija gatavs tikai septembrī1054. iespējams, ka 
tas tika izdots lappušu loksnēs, kas radīja sarežģījumus izplatīšanā. iespiedējs 
tā turpināja. tāpēc no 1520. gada janvāra iespiedumiem vajadzēja kļūt lielā-
kiem, tomēr acīmredzot viss palika pa vecam1055. iespiešanas pirmā dekāde bija 
pabeigta.

1520. gadā Luteram priekšlasījums līdzās visiem citiem uzdevumiem kļu-
va par smagu nastu, kuru viņštikko spēja paveikt, – bieži viena vienīga panta 
skaidrojums prasīja pārāk daudz pūļu1056. 28. jūlijā Luters bija nonācis līdz 18. 
psalmam. Viņš sāka nožēlot savu izsmeļošo skaidrošanas darbu, – nevis iegul-
dītā darba dēļ, bet tāpēc, ka šī lieta pārspēja viņa klausītāju uztveres robežas 
un, šķiet, drīzāk bija barība īpaši izredzētajiem. Lai viņu saprastu arī vienkāršie 
priesteri, Luters to darīja tik izsmeļoši. šo grūtību dēļ viņš sāka apsvērt šī darba 



pārtraukšanu, lai mēģinātu to pasniegt vieglākā veidā, bet tad tomēr turpinā-
ja1057. 1521. gada 13. janvārī bija pabeigta otrā dekāde1058. komentāra beidzamo 
psalmu viņš pabeidza vēlāk Vartburgā. kad februārī konrāds Pelikāns, kas jau 
iepriekšējā gadā bija neatlaidīgi aicinājis Luteru turpināt šo skaidrojumu un 
plānoja Bāzelē pie ādama Petri tā atkārtotu izdevumu, Luters viņam paziņoja, 
ka viņam šis skaidrojums tā daudzvārdības dēļ riebjoties. Luteram trūka laika 
tā īstai sagatavošanai – uzmešanai, veidošanai, attīstīšanai, kā bija attīstījies 
viņa skaidrojums. Luters jau sen domāja, ka šis pasākums būtu jāpārtrauc. 
Viņu kaitināja kā atsevišķas kļūdas, tā rau – grūnenberga sliktais iespiedums. 
Visubeidzot viņš izjuta dzīva priekšlasījumu atšķirību, no kā klausītājs saņēma 
daudz gaismas un žēlastības, – burtu haosam tas nepiemita. Luters tajā laikā 
bija noslogots ar divu sprediķu dienā, postillas un polemisku rakstu sagata-
vošanas, pāvesta ekskomunikācijas bullas atspēkošanu, vēstuļu rakstīšanu, kā 
arī personiskām lietām1059. 6. martā viņš sūdzējās Langam: „ tam ir vajadzīgs 
herkulesa spēks. sprediķis prasa viena vīra, psalmu skaidrojumi – triju vīru 
spēku, bet postilla – ne mazāk.” tam nāca klāt vēl diskusijas ar pretiniekiem, 
vēstules un personiskās sarunas1060. neskatoties uz Lutera personīgo apniku-
mu, viņa komentārs par Psalmiem vai tā daļējās publikācijas atstāja lielu ie-
spaidu uz teologiem, kuri jau agri bija izšķīrušies par Luteru. tie bija tomass 
Mincers, johanness Brencs no švābijas un Matvejs albers reutlingenē. kas 
nevarēja Luteru klausīties Vitenbergā, tas tagad varēja studēt viņa publikācijas.

savos priekšlasījumos par Psalmiem, kurus Luters arvien turpināja un lasīja 
bez agrākā iedalījuma glosās un sholijās, viņš centās lietot savas filoloģijas, šajā 
gadījumā ebreju filoloģijas, zināšanas. tādā veidā viņšieguva jaunu patstāvību 
un neatkarību no tradīcijas. gramatikas un valodas uzdevumus viņš tagad 
saprata kā patiesi teoloģiskus uzdevumus, kā skaidrojuma pamatu, tai pašā 
laikā verdziski nepakļaujoties gramatikai. evaņģēlijs apgaismo Veco derību un 
nevis otrādi! Luters, kas izjuta tik stipru aristoteļa domas atšķirību no bibliskās 
domāšanas, pretējā veidā īpaši dziļi izjuta ebreju valodas garu1061. Meklējot vār-
du jēgu, kas diskusijā stiprina ticību, Luters noraidīja alegorisko metodi, kaut 
arī savos sprediķos viņšdažkārt mierinājumam lietoja tipoloģiju. Proti, tais-
nojošais evaņģēlijs Luteram bija rakstu centrs, taču kā ekseģēts precīza teksta 
labā viņš varēja no savas iemīļotās mācības par dieva taisnību arī skaidrojumā 
attteikties.

„darbus par psalmiem” (no apzīmējuma „komentārs” viņš pieticīgi atteicās) 
Luters veltīja frīdriham gudrajam1062. Veltījums bija savā ziņā apzināti nepa-
rasts. Luters uzskatīja, ka dieva vārdu teikt baznīcā ir bīstama lieta – nevis 
pretinieku naidīguma, bet Pastarās tiesas dēļ. tikai paklausība dieva gribai 
lika viņam palikt savā amatā. Luters nedomāja, ka varētu vairot kūrfirsta sla-
vu, kurš jau tāpat bija pazīstams kā zinātņu mecenāts, kādēļ Vitenbergā varēja 



runāt grieķu un ebreju valodā un triumfēja patiesā kristus teoloģija. Viņš bija 
gaišs piemērs baznīcas valdniekiem. arī pateicība šķita nepiemērota. atlaidu 
strīds kūrfirstam bija nesis tikai rūpes, pienākumus, izdevumus un pakļāvis 
briesmām. Pats par sevi Luters bija gatavs arī atkāpties, taču viņu no tā atturēja 
viņa pasniedzēja saistības. Pēc Lutera domām, viņa pretinieki baznīcas varas 
vārdā īstenoja paši savus egoistiskos mērķus, un tāpēc viņiem bija jāatgādi-
na pāvesta Leona X., dieva un kristus vārds. Luters bija pārliecināts, ka viņi 
kaut kad sapratīs, ka dievs ir dzīvs un smejas par viņiem. Pateicības vietā viņš 
uzticēja kūrfirstu dievam. izdot savu grāmatu frīdriha gudrā vārdā Luteram 
nebija nekāda cita iemesla kā vien apliecināt savu mīlestību pret viņu. Luters zi-
nāja, cik kūrfirsta sirds šķīsti un nevainīgi mīlēja svētos rakstus, un tāpēc viņš, 
no savas puses, mīlēja kūrfirstu. no štaupica puses Luters zināja, ka kūrfirsts 
necieta tradicionālos, vājos sprediķus, kas bija tūdaļ atspēkojami. svēto rakstu 
valodai piemīt godība un spēks. to frīdrihs gudrais prasīja no sludinātāja. 
Pēc Lutera domām, tas bija pāvesta cienīgs priekšstats un atšķīrās no daudzu 
teologu izturēšanās. cilvēkus gana tikai dieva vārds, nevis cilvēku izdomātās 
tradīcijas kā sholastikā. šī kurfirsta nostāja patika Luteram. kūrfirsts pats bija 
dedzīgi iesaistījies šajā lietā. Viņš zināja, ko sholastiskā teloģija viņam bija no-
darījusi un pateicās kristum, kas viņu no tās bija atbrīvojis. Viņš nemeklēja ar 
to nekādu saprašanos, viņš to vienkārši noliedza! jādomā, ka špalatīns savam 
kungam bija noteikti iztulkojis šo Lutera veltījumu. tā nebija kūrfirsta lišķī-
ga slavināšana, Luters izteica kūrfirstam patiesi piemītošo specifisko interesi 
par reliģiju. šis veltījums ar mīlestības apliecinājumu ir svarīgs Lutera un viņa 
valdnieka savstarpējo attiecību dokuments. ja tajā ir kāds patiesības kodols, 
tad jau 1519. gada sākumā frīdrihs gudrais atbalstīja Luteru ne tikai politisku 
un tiesisku motīvu dēļ. – 1519. gada aprīlī, norādot uz saviem „darbiem par 
psalmiem”, Luters lūdza kūrfirstam jaunu, melnu mūka tērpu. Par Vēstules ga-
latiešiem komentāru Luters uzskatīja, ka viņam pienāktos arī balts mūka tērps. 
Mūka tērps viņam esot bijis jau agrāk apsolīts, bet viņš neesot to saņēmis1063.

Luters apzinājās sava pasākuma robežas un izteica to kā savā veltījumā, tā arī 
savā priekšlasījumā1064. neviens, pat ne baznīcas tēvi, nevarot Psalmus pilnīgi 
pareizi izskaidrot. savas nepilnības dēļ neviens cilvēks nevarot apgalvot, ka pil-
nībā saprotot kādu Bībeles grāmatu. Viņš apzinājās šīs interpretācijas robežas 
līdz sava mūža beigām. taču esot atšķirīgas saprašanas pakāpes. Visādā ziņā 
Psalmu skaidrošana, pēc Lutera domām, bija daudz labāka nekā jaunu maldu 
izplatīšana par Pētera Lombardieša sentencēm. Psalmu īpatnība bija tā, ka tā 
ne tikai mācīja, bet kā lūgšana un dieva slavinājums bija arī praksē noderīga.

Lutera prakstiski eksistenciālās pieejas dēļ viņa „darbi par psalmiem” ir 
joprojām atzīstama lasāmviela. aplūkosim to. klausoties un meditējot par 
rakstiem kā ar saprātu, tā sirdi, var izjust dieva klātesamību, un cilvēks sa-



tiek savu Ķēniņu un dievu. sirds ir jāsaved kopā ar Vārdu, lai to šķīstītu no 
nepareiziem pieņēmumiem. no tā izrietēja pastāvošās prakses baznīcā kritika 
un prasība pēc tās revīzijas. uz tā balstījās Lutera tajos gados attīstītā reforma-
toriskā programma.

svēto rakstu centru veido jēzus kristus evaņģēlijs un taisnošanas mācība. 
tiem ir jāļauj runāt baznīcā. evaņģēlijs ir tas, ka kristus ļaunu ir atmaksājis 
ar labu. Priecīgā apmaiņā Viņšmums ir dāvinājis savu taisnību un paņēmis 
uz sevis mūsu netaisnību. šī beznosacījumu uzupurēšanās dara visas baznīcas 
pretenzijas uz varu par neiespējamām. tāpēc kristus ir vienlaicīgi dievam 
tuvs un dieva pamests. Viņš ir nāves uzvarētājs un elles baiļu pārvarētājs. 
Pretstatā laicīgajiem valdniekiem viņš grib savu varu parādīt tieši caur maza-
jiem. Viņšneiznīcina grēciniekus, tāpēc viņiem nav jākrīt izmisumā. kristus 
varas jomā valda pilnīga brīvība. tur nav nekādu baznīcas priekšrakstu un tiek 
ņemti vērā vājie. šeit sākas refleksija par evaņģēlisko brīvību. kristū dievs ir 
jāiepazīst kā apžēlnieks, nevis tiesnesis; Viņa tiesa ir žēlsirdība. šīs žēlsirdības 
brīnums ir, ka grēcinieks tiek glābts un nicinātais celts godā. dievs tiek atzīts 
tur, kur aiz Viņa dusmām tiek atklāta Viņa žēlsirdība. Bet taisnots tiek tikai 
tas, kas atzīst savu grēku un ticībā paļaujas nevis uz saviem darbiem, bet uz 
apsolīto, dāvināto taisnību.

Lielu vietu „darbos par psalmiem” ieņem krusta teoloģija, jo dievs pie 
savējiem darbojas apslēpti un caur krustu. tikai caur šo svešo, pretējo darbu 
Viņš var nonākt pie sava patiesā darba – glābšanas un žēlastības. ir jāpazīst 
krusts, lai zem krustā sistās miesas pazītu kristu un dievu. kristus nāk krustā 
un glābj caur krustu. Miesīgajam cilvēkam ir grūti to saprast. tāpēc arī viltus 
maģistri nemāca par krustu. krusts ir vienīgā atslēga dieva vārda un patie-
sās teoloģijas izpratnei. Bez tā visa lasīšana, klausīšanās un darīšana ir veltīga. 
krusta vārds ir kristiešu karogs. krustam atbilstoša ticīgā nostāja ir pazemī-
ba. Vienlaicīgi krusts ir arī kārdināto mierinājums, jo arī dievs spēja pastāvēt 
krustā un ellē. krusts ir kristīgās eksistences mērs, ar ko viss tiek pārbaudīts, 
pat pateicība. aiz Lutera runas par krustu slēpjas viņa dziļā kārdinājumu un el-
lišķīgā pamestības pieredze. caur krustu cilvēki tiek spaidīti un mīcīti, līdz tie 
kļūst par kristus miesu. tas ir pārbaudījums ticībā, mīlestībā un cerībā. kristus 
tautai, tāpat kā tās galvai, ir jānes krusts un jāsaskaras ar tā ienaidniekiem. Par 
krusta ienaidniekiem Luters uzskatīja romu un bīskapus. krusta teoloģija rāda 
dziļo kristus pestīšanas darba atšķirību no visām citām pestīšanas mācībām. 
tā ir evaņģēliska un prieka pilna tāpēc, ka šeit ir runa par glābšanu, nevis par 
kādu stingru cilvēka uzvedību.

šajā sakarībā Luters pievēršas Ps. 5: 12 par sirds prieku un drošību pretstatā 
izmisumam. runa ir par teoloģiskās eksistences pamatproblēmu: „caur dzīvi, 
caur miršanu un sevis nolādēšanu kļūst par teologu, nevis ar saprašanu, lasī-



šanu vai spekulācijām.” taisnošana un grēcinieka nogalināšana, žēlastība un 
kārdinājumi ir viens ar otru saistīti. ticības eksistence ir tīra pasivitāte, kas 
visu ļauj darīt dievam, ticīgais Viņa priekšā ir tikai grēcinieks. izmisums tiek 
vērtēts pozitīvi – kā cerības kārdinājums, caur kuru darbojas dievs. ticība, 
mīlestība un cerība tiek piepildītas nevis rīcībā, bet ciešanās. tas ir domāts ļoti 
nopietni: „Mūsu teoloģija ir tikai krusts.” Bez šaubām šeit rodas arī jautājums 
par dieva izredzētību, kas Luteram pašam sagādāja tik daudz grūtību. ja cil-
vēks mīl dieva gribu, tad viņš ir saskaņā ar dievu un līdz ar to jau izredzēts. 
taču dieva griba nav izdibināma. dievs liek mums ticēt uz Viņa apsolījumu.

no šīm pamatnostādnēm izriet Lutera valdošās teoloģijas un tās mācības par 
kristu un cilvēku kritika. tā nesaprot rakstus un apspiež tos. cilvēks nevar 
pats brīvi izšķirties par dievu, un bez ticības viņš ir melis. Prasība pēc labiem 
darbiem stiprina viņa pārliecību, ka viņšir spējīgs uz labu. tā tiek tiek pārkāpts 
pirmais bauslis, kas nosaka, ka cilvēka eksistence dieva priekšā ir atkarīga no 
ticības. turpmāk mēs vēl sastapsimies ar šīs domas tālāko attīstību. tāpēc, 
ka Bauslības mācītāji un kalpotāji darbiem nevar panest kristus mācību un 
evaņģēliju, viņi sit Viņu krustā kā ķeceri. žēlsirdības teoloģija, no savas puses, 
nolād darbu teoloģiju, jo taisnība nav nopelnāma.

tāpat kā Vēstules galatiešiem komentārs, arī „darbi par psalmiem” nep-
ātrtraukti kritizē romas baznīcas neevaņģēlisko pakļaušanos darbiem. Lutera 
argumentācija kļūst arvien principiālāka un asāka. Baznīca nav pāvesta tirāni-
ja, bet kalpojošās mīlestības monarhija bez ārīgās varas. tās kungs ir kristus. 
Baznīca ir arī tur, kur nav roma. tā ir pāvesta nekaunība savos rakstos minēt 
savu žēlastību blakus dieva žēlastībai. Pāvests ir antikrists, jo viņa vārds mil-
zīgā augstprātībā konkurē ar dieva vārdu, un viņš iedomājas, ka māk skaidrot 
rakstus. Patiesība tiek smelta nevis no evaņģēlija, bet no pūļa domām. šeit 
nenoliedzami ir jau noticis lūzums ar romu.

Profesora pedagoģiskā darbība ietvēra arī mācību disputācijas un promo-
cijas disputācijas. dažas no viņa tā laika tēzēm ir vēl saglabājušās. tās parasti 
aplūko tādas pašas tēmas kā priekšlasījumos. tēzes par Bauslību un ticību, do-
mājams, attiecas uz laiku, kad tika gatavots Vēstules galatiešiem komentārs1065. 
15 tēzes „Vai filozofu grāmatas ir lietderīgas vai nelietderīgas teoloģijai”1066 
iztirzā kādu Vitenbergas studiju reformas un „darbu par psalmiem” problē-
mu. 1520. gada sākumā saistībā ar sakramentu mācību Luters lika diskutēt par 
apgraizīšanu1067. no tā paša laika ir arī tēzes „Par ielieto un iegūto ticību”1068, 
kurās Luters diskutē par sholastikas ticības izpratni un noliedz priekšstatu par 
cilvēka nopelnīto ticību. ticība ir vienmēr dieva dota. Luters piedalījās arī savu 
kolēģu disputācijās, dažkārt izteikdams stipri pārspīlētus apgalvojumus, pie-
saistīdams sabiedrības uzmanību. tā reiz Luteram tika uzdots jautājums par 
viņa izteikumu karlštata disputācijas laikā, ka kristus ģetzamenes dārzā esot 



pretojies dieva gribai un dumpojies. Luters bez grūtībām varēja paskaidrot, ko 
viņšar to bija domājis1069. – 1518. / 1519. gada ziemas semestrī un 1520. / 1521. 
gadā Luters pārmaiņus vadīja teoloģiskās fakultātes dekanātu.

Līdz šim neesam runāuši par profesora Lutera attieksmi pret studentiem. 
Pārpildītajā pilsētā ne reti izraisījās nesaskaņas starp studentiem un pilsētnie-
kiem, kurās tika iesaistīti arī profesori. 1520. gada februārī pirmo reizi notika 
sadursmes starp studentiem un gleznotāja Lukasa krānaha mācekļiem. Luters 
uzskatīja to par sabiedrības slimības simptomu un runāja par to sprediķī, ar ko 
neviena no ķīviņā iesaistījām pusēm nebija apmierināta1070. 13. jūlijā no jauna 
izraisījās nemieri. Pēc veltīgām sūdzībām par gleznotājiem, kuri salīdzinājumā 
ar studentiem drīkstēja nēsāt ieročus, un pēc sadursmes ar pilsētas kalpiem, stu-
denti sapulcējās franciskāņu klostera kapsētā un gribēja ielauzties pilī, kur bija 
sapulcējušies pilsētnieki. kā tas toreiz bija pieņemts, 14. jūlijā pēc nemieriem 
studenti izveidoja komisiju, kas pieprasīja, lai arī gleznotājiem tiktu aizliegta 
ieroču nēsāšana1071. drošības labad pilsētā 16. jūlijā ienāca kūrfirsta karaspēks, 
taču tad viss atkal jau bija mierīgi. Luters bija sašutis, ka rektors un daži viņa 
kolēģi, to starpā arī amsdorfs un Lupīns, vienpusīgi aizstāvēja studentus un 
nostājās pret domi. tāpēc viņš atstāja senāta sēdi, kur, pēc viņa domām, valdot 
velns. Viņu īpaši saniknoja tas, ka senāts, pretēji kūrfirsta aizliegumam, tagad 
arī studentiem atļāva nēsāt ieročus. to viņš uzskatīja par sātana organizētu sa-
celšanos. tātad jau tolaik, vēl ilgi pirms zemnieku sacelšanās, Luters ļoti stingri 
izprata paklausību valdniekam un savā 15. jūlija sprediķī, runājot par nemie-
riem, nosodīja nepaklausību. tas saniknoja studentus. Viņam tika draudēts: ja 
šis mūks vēlreiz noturēšot šādu sprediķi, tad viņšdabūšot baznīcā ar akmeni pa 
galvu vai tikšot nogalināts1072. Pēc paša Lutera domām1073, viņa sprediķis bija 
mērens, bezpartijisks un tikai attēlojis sacelšanās ļaunumu. Lutera uzskats, kas 
vienmēr ir bijis galvenais viņa politiskajā teoloģijā, bija, ka valdniekam ir jāno-
vērš sacelšanās, lai viss netiktu izpostīts. ar to viņš izsauca pret sevi lielu naidu. 
Luteram tika pārmests, ka viņš aizstāvot domi. Pret viņa teoloģiju tika vērsti 
dažādi naidīgi izteicieni. taču Luters palika nelokāms. Pati norise viņu uztrau-
ca. graudi ir jāatsijā no pelavām. Viņš domāja, vai tikai šie notikumi nav dieva 
sods par nepateicību pret piedāvāto dieva vārdu. Pēc augsburgas un Leipcigas 
tagad viņš bija apdraudēts pašā Vitenbergā. Luters nolēma cīnīties nevis ar 
gudrību un ieročiem, bet ar lūgšanu. drīz vien visa lieta izbeidzās. studentu 
komisijas locekļi bija nozuduši jau pirms to izraidīšanas. Pēc tam universitāte, 
lai nekaitētu tās labajai slavai, lūdza kūrfirstu pārtraukt visas izmeklēšanas1074.

ar savu izturēšanos Luters pats sevi bija izolējis un viņam nācās klausīties 
sāpīgus pārmetumus pat no špalatīna1075. Lutera principiālie argumenti nelie-
cināja par īstu situācijas izjūtu. tā nebija viņa stiprā puse. Luters centās aizstā-
vēties, ka esot gribējis informēt par iespējamu sacelšanos nākotnē, nupat no-



tikusī esot bijusi puiciska ālēšanās un jau izbeigusies. Viņšnegribēja nostāties 
nevienā pusē, tikai ātrāk izkļūt no izolācijas. savu izturēšanos viņšizskaidroja 
vēstulēs kūrfirstam un hansam fon dolcigam, kurš komandēja karaspēku. 
Viņšjoprojām nepiekrita universitātes nostājai, kas bija satraukusi tautu, un 
uzskatīja to par piedodamu muļķību, kas jau esot atzīta. Pēc divām nedēļām 
sakarsušie prāti bija nomierinājušies, un Luters atkal rakstīja špalatīnam1076. 
Viņš norādīja, ka viņu esot ietekmējis arī kāds sociāls arguments: studenti ne-
kad neesot cietuši tāpat kā pilsētnieki un domājot tikai par sevi. tas, ka viņa 
autoritāte bija no tā cietusi, viņu daudz neuztrauca, – viņam rūpes sagādāja tas, 
ka cilvēki nebija gatavi klausīties kritiku. taču ilgi Lutera popularitāte no tā 
necieta. šim notikumam nebija liela nozīme. tas ir interesants tikai kā paralē-
le vēlākajam zemnieku kara konfliktam. Pēc tiem pašiem teoloģiski ētiskiem 
principiem, kā Luters tajā laikā nostājās pret studentiem un par pilsētniekiem, 
vēlāk viņšnostājās pret zemniekiem.

kaut gan kā pasniedzējam teoloģijā Luteram nebija tik lieli panākumi kā 
Melanhtonam, tomēr 1520. gada decembra sākumā špalatīns arī Lutera priekš-
lasījumā atzīmēja gandrīz 400 klausītāju, starp kuriem bija „daudz drosmīgu, 
smalku ļaužu un zeļļu”1077. daži no viņiem izteicās, ka Luters esot uz viņiem 
atstājis dziļu iespaidu. tā par saviem pirmajiem iespaidiem Vitenbergā 1521. 
gada 4. janvārī savam brālim rakstīja konstancietis tomass Blarers1078. Viņam 
likās, ka Vitenbergā ir vienīgie ļaudis, kas kaut ko saprotot no kristietības, un 
Luters esot vienīgais, kam esot pareizas zināšanas par svētajiem rakstiem. uz 
klausītājus pārliecinot viņa dziļā ticība kristum. Luters ļāva klausītājiem pieda-
līties viņa darbā. gandrīz visus Lutera un Melanhtona studentus bija pārņēmis 
Bībeles studēšanas drudzis. studenti ievēroja arī abu ievērojamo pedagogu cie-
šo sadarbību un kopīgo orientāciju. studenti aizstāvēja Luteru. Viņu vienlīdz 
cienīja kā pilsētnieki, tā zinātnieki un dižciltīgie ļaudis. Likās, ka Lutera misija 
bija uzvarēt maldus, un daudzi cerēja, ka tas notiks bez lielām nekārtībām. 
tāpat kā agrāk oldekops un agrikola, arī Blarers izcēla Lutera sludinātāja un 
dvēseles kopēja darbu. Blarers bija viņam izsūdzējis savus grēkus un pēc Lutera 
aicinājuma bieži gāja saņemt svēto Vakarēdienu. studentu ziņojumos visnotaļ 
tika atzīmēts jaunais Lutera evaņģēlija sludināšanas veids priekšlasījumos un 
sprediķos1079. students georgs Benedikts no Lībekas Lutera priekšlasījumus 
raksturoja sekojoši1080: „Viņš bija vidēja auguma vīrs, kura balsī apvienojās 
asums un maigums, – pēc skanējuma tā bija maiga, bet asa, izrunājot zilbes, 
vārdus un sākot jaunu rindkopu. Viņš nerunāja ne steidzīgi, ne lēni, bet vidēji 
ātri, bez apstāšanās, ļoti skaidri, noteiktā kārtībā, plūstoši. Viņš neizskaidroja 
ar gariem, sarežģītiem teikumiem, bet vienkāršiem, īsiem vārdiem. Bija skaid-
ri redzams, ka skaidrojuma saturs atbilst tekstam”. skaidrais un lakoniskais 
Lutera domāšanas stils Benediktam šķita radniecīgs ar Melanhtona vienkāršo-



to dialektiku. Par Lutera garu viņš atzīmēja: „Pat nikni evaņģēlija ienaidnieki 
visa dzirdētā iespaidā atzina, ka nav dzirdējuši cilvēku, bet garu; tik pārsteidzo-
šas lietas nevar runāt pats no sevis, bet tikai kāda laba vai ļauna gara ietekmē.” 
Lutera personība, viņa lieta un veids, kā viņš to pasniedza, kopumā veidoja viņa 
harizmu, no kuras ietekmes klausītājam bija grūti izvairīties.



iX. LeiPcigas disPutācija un tās sekas

1. Piekšvēsture1081

Pēc augsburgas sarunām ar kajetānu un tai sekojošās vienošanās ar Milticu 
Leipcigas disputācija ar johanu eku izraisīja jaunu, izšķirošu eskalāciju Lutera 
saspringtajās attiecībās ar baznīcu. Luters vēlāk sprieda, ka eks esot „pāvestu 
ienesis dubļos”1082. šai disputācijai bija sava priekšvēsture. Pēc tam, kad ekam 
kļuva zināmas Lutera atlaidu tēzes, viņš gribēja izskaidroties ar vitenbergie-
šiem, lai gan viņam tolaik ar tiem bija draudzīgas attiecības. savu nostāju eks 
izklāstīja „Obelisci”1083. šīs piezīmes 1518. gada martā augsburgas domkungs 
Bernhards adelmanns nodeva Luteram. Pēc atgriešanās no heidelbergas orde-
ņa kapitula Luters privāti ar rakstu „Asterisci” atbildēja ekam un darīja viņam 
zināmu, ka, neskatoties uz visiem pretstatiem, nevēlētos, lai strīds nonāktu 
atklātībā. tas diemžēl jau no paša sākuma izrādījās neiespējami. kamēr Luters 
atradās heidelbergā, „Obelisci” nonāca karlštata rokās, kurš gribēja atklāti aiz-
stāvēt Luteru. karlštats sastādīja 380 tēzes, kurām vēlāk pievienoja vēl 26, par 
kurām viņš gribēja disputēt vairākos pasākumos 1518. gada vasarā1084. šajās 
tēzēs karlštats ieskicēja savu tā laika teoloģisko viedokli. jau pašā sākumā viņš 
izcēla rakstu pārākumu salīdzinājumā ar visām citām autoritātēm. Pret eku 
bija vērstas 103. līdz 213. tēze1085, kuras koncentrējās uz trim problēmām: 1. grē-
ka turpināšanās kristīgajā eksistencē; 2. gribas brīvības apstrīdēšana, turklāt 
grēku nožēlošana tika izprasta nevis kā gribas, bet žēlastības darbība; 3. dieva 
uzlikto grēku sodu piedošana caur pāvestu. kad eks uzzināja par karlštata 
nodomu, viņš vēl mēģināja apsteigt diskusiju ar nomierinošu vēstuli1086. eks 
apgalvoja, ka arī viņš nevēloties strīdu un ka „Obelisci” tikai pārskatīšanās dēļ 
esot kļuvuši zināmi vitenbergiešiem, un atsaucās uz savu draudzību. karlštats 
atbildēja, ka viņš esot gājis atklātībā tāpēc, ka eks netaisnīgi uzbrucis Luteram. 
Lai gan arī karlštats tagad mēģināja novērst konfliktu, atklātā diskusija vairs 
nebija novēršama1087. eks nevarēja vairs klusēt un viņam bija jāaizstāvas pret 
karlštata tēzēm. Luters tāpēc 1518. gada jūnija vidū viņam tikai lūdza neatbil-
dēt pārāk asi un izvairīties no strīda saasināšanās1088. eka „aizstāvēšanās” pret 
karlšatatu iznāca 14. augustā1089. jau titullapā viņš aicināja savu pretinieku ļaut 
par šo lietu izšķirties pāvestam un romas, Parīzes vai Ķelnes universitātēm. 
acīmredzot viņš gribēja pēc iespējas nozīmīgāku forumu. rakstu kariem starp 
Vitenbergu un ingolštati, kas izraisīja tikai nesaskaņas, viņš nepiešķīra nekādu 
nozīmi. kā iespējamo disputācijas terminu viņš minēja 1519. gada 3. aprīli, bet 
tās vietas izvēli atstāja karlštata ziņā. karlštats, no savas puses, nespēja atsacī-
ties no atbildes uz eka „divkauju” publikācijas1090. konflikta risinājumu tāpēc 



vajadzēja dot disputācijai. Luters savas uzturēšanās laikā augsburgā tikās ar 
eku un lietišķā atmosfērā pasprieda disputācijas ar karlštatu noteikumus1091. 
tālā ceļa un ar to saistīto izdevumu dēļ, kā arī baidoties no Ķelnes partijisku-
ma, vitenbergieši, no savas puses, disputācijai ieteica erfurti un Leipcigu.

eks izšķīrās par Leipcigu, kam bija nepieciešama Leipcigas universitātes pie-
krišana. tāpēc 1518. gada 4. decembrī viņš vērsās pie saksijas hercoga georga. 
eks gribot Leipcigā aizstāvēt ticību un patiesību pret Lutera artikuliem, un 
hercogam esot tam jādabū universitātes piekrišana1092. tomēr teoloģijas fakul-
tāte to atteicās dot, jo disputācija izraisīšot tikai vēl vairāk ķildu, turklāt tajā 
tiekot aizskarta pāvesta autoritāte, par kuru neesot atļauts disputēt. Leipcigas 
universitāte negribēja izsaukt saksijas kūrfirsta nepatiku. Pēc Leipcigas teologu 
domām, lietu vajadzēja izskatīt kādā provinciālā sinodē vai pāvesta komisā-
riem1093. hercogs georgs nepiekrita šiem argumentiem. Pēc viņa domām, dis-
putācija vairošot universitātes slavu, un tās pienākums neesot dot savu spriedu-
mu. tāpēc tai neesot jākavē šis projekts. 31. decembrī hercogs georgs pats deva 
ekam savu piekrišanu disputācijai, kurai bija jākalpo patiesības atziņai1094. 
taču Leipcigas teologi neatkāpās no saviem pretējiem uzskatiem. kad Luters ar 
Milticu, atgriežoties no altenburgas sarunām, 1519. gada 7. janvārī atpakaļceļā 
iegriezās Leipcigā, viņš uzzināja, ka disputācija nenotikšot1095. Leipcigas teo-
logu pamudināts, tagad šajā lietā iesaistījās arī bīskaps ādolfs fon Merseburgs 
un brīdināja hercogu georgu. tomēr hercogs uzskatīja, ka, pēc viņa domām, 
patiesie diskusijas noraidījuma iemesli esot Leipcigas teologu rijība, slinkums, 
mazvērtības kompleksi. teologiem esot jāsagatavojas disputācijai, bet lēmums 
jāatstājot citu ziņā. citādi hercogam būšot jādomā, ka viņa teologi neesot pie-
mēroti un kaunoties disputēt, kad viņu priekšā disputējot šādi vīri. tad jau 
labāk viņu vietā laist disputēt vecas sievas. hercogs bija pārliecināts, ka šajā 
lietā rīkojas kā kristīgs valdnieks. Profesori tomēr nespēja novērst, ka arī lajiem 
kļūst zināma patiesība1096. kamēr bīskaps nemainīja savus uzskatus un līdz bei-
dzamajam brīdim centās aizkavēt disputāciju1097, Leipcigas universitāte janvārī 
piekāpās un 1519. gada 1. februārī ielūdza eku1098. zīmīgi, ka tas bija valdnieks, 
kurš panāca to, ka viņa universitātē notika diskusija par svarīgu jautājumu, 
neatstājot to baznīcas komisiju vai institūciju ziņā. frīdrihs gudrais hercogu 
georgu šajā ziņā droši vien atbalstīja1099. starp citu, arī ekam bija viņa valdnie-
ka, Bavārijas hercoga Ludviga, ieteikums1100. tas, kas tika apspriests Leipcigā, 
vairāk nebija tikai baznīcas un teologu lieta.

Vēl pirms eks saņēma piekrišanu no Leipcigas, viņš 1518. gada 29. decembrī 
nodrukāja divpadsmit tēzes, par kurām gribēja disputēt ar karlštatu1101. Lai 
gan tās turpināja iepriekš notikušo literāro diskusiju tēmatiku, eka patiesais 
pretinieks bija nevis karlštats, bet Luters, jo karlštats aizstāvēja Lutera uzska-
tus. tēzes par absolūciju, šķīstītavu, baznīcas bagātību krājumu un atlaidu 



karlštats nebija aplūkojis. teikums no atlaidu tēžu rezolūcijām, ka romas 
baznīcas valdonība pār citām līdz pāvestam silvestram (314–335) neesot pastā-
vējusi, bija viennozīmīgi vērsts pret Luteru. Luters, februāra sākumā saņemot 
eka tēzes, bija sašutis par šādu slepenu rīcību, jo līdz šim nekādas runas par 
strīda izvēršanu nebija bijušas, gluži pretēji, Luters bija centies nolīdzināt strīdu 
starp eku un karlštatu. tagad viņš pats bija spiests sākt diskusiju ar eku1102. 
Viņam bija arī uzreiz skaidrs, kas būr centrālā tēma: pāvesta problēma, kas 
viņu nodarbināja jau kopš 1518. gada un kurai viņš tagad nopietni pievērsī-
sies1103. Līdz šim Luters nebija uzdrošinājies aizskārt baznīcas tiesības, „laicīgo 
svēto rakstu samaitātību”, taču tagad „tas kungs viņu sauca”. Luters apzinājās, 
ka sākusies jauna konflikta pakāpe: „ja roma sēroja jau par mirstošajām atlai-
dām, ko tā darīs, ja tās dekrēti izlaidīs garu?” Luters negribēja iepriekš lepoties 
ar savu uzvaru, bet paļauties uz dieva žēlastību, kas ir sadusmots par cilvēku 
tradīcijām1104.

kā Luters iedomājās tālāko rīcību, viņš izklāstīja atklātā vēstulē karlštatam, 
ko pievienoja savām tēzēm pret eku1105. karlštatam nevajadzēja ielaisties dispu-
tācijā par nevajadzīgajām atlaidām. Luters gribēja to darīt pats, jo viņš netika 
atstāts mierā un viņam bija jātērē laiks ar visādiem komediantiem, sofistiem un 
romas glaimotājiem. Līdzās netiešam pārmetumam, ka eks neesot iedziļinājies 
karlštata jautājumos, Lutera polemika bija galvenokārt vērsta pret to, ka eks 
viņam pāvesta jautājumā esot uzkrāvis jaunus maldus. Pēc agrākajām uzvarām 
Vīnē, Boloņā un ingolštatē ekam esot jādod izdevība jaunai uzvarai. tāpēc 
Luters ieteica karlštatam, ka viņiem abiem vajadzētu lūgt hercogu georgu un 
Leipcigas domi (pēc Lutera informācijas, noraidošo universitāti nemaz nevaja-
dzēja apgrūtināt) piešķirt telpas disputācijai. abās pusēs vajadzēja būt diviem 
notāriem – protokolētājiem, lai nevarētu disputēt brīvajā itāļu stilā un spīdēt ar 
savām runas dotībām, kā tas bija noticis eka diskusijā Vīnē, kad beigās nebija 
saprotams, kurš uzvarējis. Protokolētā diskusija turpretī deva iespēju visu pēc 
tam uzrādīt pāvestam un bīskapiem.

savās antitēzēs Luters kategoriski apstrīdēja eka nostādni1106: grēks turpina 
pastāvēt arī kristīgajā eksistencē. cilvēks bez žēlastības nav spējīgs ne uz ko 
labu, viss pārējais ir pelagiāniska ķecerība. Baznīcas tiesības un priesteri nevar 
izmainīt dieva uzlikto sodu. Priesterim ir jāabsolvē grēku nožēlotājus, kaut 
arī baznīcai šeit ir visādi nosacījumi. Luters apšauba gandarīšanu šķīstītavā un 
pielīdzina izmisumu šķīstītavai. Pestīšanas drošībai šķīstītavā nav pierādīju-
ma. Baznīcas bagātību krātuve nav atlaidu dārgumu krātuve. tas nav kristīgs 
mantojums un tāpēc ir atmetams. nav pierādīts arī, ka pāvests var atcelt sodus 
par grēkiem. izšķiroša nozīme bija beidzamajai antitēzei par pāvesta jautāju-
mu. Luters to formulēja šokējoši: „tas, ka romas baznīca stāv pāri visām citām 
baznīcām, tiek pierādīts pēc vēsiem romas pāvestu dekrētiem, kas ir radušies 



beidzamajos 400 gados. Pret tiem runā 1100 gadu garš atzīts vēstures attēlo-
jums, raksti un svētā nīkajas koncila dekrēts”. šis koncils noteica patriarhātu 
līdztiesību.

Lutera pretuzbrukuma īstenošana bija atkarīga no divu problēmu risināju-
ma, proti, vai arī viņš tiks pielaists Leipcigas disputācijā un no eka reakcijas. 
turklāt bija jāredz, ko sacīs Lutera draugi par koflikta ar baznīcu izvēršanos 
un saasinājumu. savā tēžu izdevumā Luters bija neizveicīgi paziņojis, ka 
disputēšot ar eku arī bez saskaņošanas ar Leipcigu. 1519. gada 15. februārī 
Leipcigas universitāte sūdzējās hercogam georgam par Lutera agrāko apgal-
vojumu, ka disputācija nenotikšot, un par Lutera paziņojumu, ka viņš piedalī-
šoties Leipcigas disputācijā1107. kad Luters saprata savu kļūdu, viņš atvainojās 
Leipcigas universitātei un lūdza piedalīšanās atļauju. Līdzīgu rakstu viņš 19. 
februārī nosūtīja hercogam georgam, kurā paskaidroja, ka esot domājis, ka 
tikšot automātiski pielaists pie disputācijas pēc tam, kad eks bija vērsis pret 
viņu savas tēzes1108. Leipcigas universitāte, kas pa šo laiku bija informēta arī par 
eka vēlēšanos disputēt ar Luteru, gribēja pieņemt Lutera atvainošanos, taču 
izšķiršanos par viņa pielaišanu pie disputācijas atstāja hercoga georga ziņā1109. 
hercogs acīmredzot apzināti neatbildēja līdz pašam disputācijas sākumam. 
Viņš gribēja vispirms saņemt eka piekrišanu Lutera līdzdalībai1110. eks Luteru 
gan martā atklāti apzīmēja par disputācijas partneri, bet neziņoja par to her-
cogam. 5. aprīlī Luters vēlreiz asā vēstulē atgādināja ekam par piekrišanu. 28. 
aprīlī tā vēl nebija saņemta, un Luters varēja tikai norādīt, ka eks viņu savās tē-
zēs nosaucis par disputācijas partneri1111. taču hercogam ar to nepietika. Luters 
pielaišanas novilcināšanu varēja izskaidrot tikai ar to, ka kaut kādā veidā kritis 
hercoga nežēlastībā. hercogs to noliedza, izteica interesi par personīgu tikša-
nos ar Luteru, taču joprojām gaidīja eka formālo piekrišanu1112. 6. jūnijā Luters 
joprojām nezināja, vai tiks pielaists pie disputācijas. Viņš katrā ziņā gribēja būt 
Leipcigā un piedāvāt sevi disputācijai. Vēl Lutera ierašanās laikā Leipcigā jau-
tājums par viņa piedalīšanos disputācijā nebija izlemts. tikai tad eks pagādāja 
viņa pielaišanu un hercoga georga pavadību un apsardzi1113.

Luters kritizēja eka rīcību ne tikai atklātajā vēstulē karlštatam, bet 18. 
februārī arī asā, tiešā vēstulē pašam ekam1114. Viņš apstrīdēja, ka ekam viņa 
aklajā naidā pret Luteru un godkārē būtu svarīgs dieva gods, patiesība, dvēseļu 
pestīšana un ticības augšana. eks pats esot vainīgs pie tā, ka tiekot apzīmēts 
par komediantu un sofistu. Lutera vēstule krustojās ceļā ar eka 19. februārī 
rakstīto vēstuli1115, kurā viņš piekrita Lutera līdzdalībai disputācijā. eks atzina, 
ka Luters bija galvenā figūra strīdā un ka viņa tēzes bija vērstas galvenokārt pret 
Luteru, nevis karlštatu. eks mudināja Luteru atteikties no savām domām, pa-
kļauties pāvestam, klausīties pāvestu kā kristus vietnieku, nepalikt pie savām 
domām, bet pievienoties baznīcas skolotājiem, jo kristus bez šaubām nebū-



tu atstājis baznīcu 400 gadu ilgos maldos. eks patiešām uzskatīja, ka galvenā 
Lutera problēma bija paklausība pāvestam. 14. martā eks no jauna izdeva savas 
tēzes, kas tagad bija vērstas pret karlštatu un Luteru, pievienojot tām jaunu 
tēzi par gribas brīvību, kas skaidri attiecās uz agrāko eka literāro diskusiju ar 
karlštatu. Pavadvēstulē1116 eks norādīja, ka viņš jau no paša sākuma esot vērsies 
arī pret Luteru, bet jauno, pret karlštatu vērsto tēzi viņš esot tikai laika trūku-
ma dēļ piemirsis. eks nepiekrita tam, ka pēc iepriekšējās literārās diskusijas 
karlštats izstātos no diskusijas. sešas vai septiņas tēzes joprojām esot vērstas 
pret viņu. Lutera briesmīgo izteicienu dēļ eks uzskatīja par nepieciešamu pa-
plašināt tēmatiku ar pāvesta jautājumu. eks asi atbildēja uz pārmetumu par 
draudzības laušanu ar Luteru: kas izstājoties ārpus baznīcas kopības, neesot 
nekāds draugs. kā to prasot pienākums, eks nostājoties patiesības un pāves-
ta pusē. no vīra mūka melnajā tērpā viņš esot gaidījis vairāk saprātīgumu un 
pacietību. eka iestāšanās par tā laika baznīcu bija bez šaubām patiesa. Luteru 
bija jāatmasko un jāpiespiež, lai viņš atsauktu savus vārdus. Luters, no savas 
puses, bija dziļi aizskarts par draudzības laušanu un eka neuzticību un saska-
tīja viņā tikai sofistu, nevis teologu1117. tāpēc no paša sākuma nekāds izlīgums 
Leipcigā nebija gaidāms. izšķiršanās bija jāmeklē vārdu kaujā. Lutera rokās eka 
paplašinātās tēzes nonāca 13. aprīlī1118. Viņš arī uzzināja, ka Leipcigas teologi 
noskaņojot pret viņu un brīdinot tautu neatbalstīt jauno ķeceri. Luters baidījās, 
ka tautas naida dēļ un bailēs no pāvesta viņu varētu izslēgt no disputācijas. 
johans tecels, uzzinājis, ka disputācija notikšot, esot izteicies: „to dara velns.”

aprīļa beigās karlštats publicēja savas antitēzes1119. Viņš pasvītroti apzīmēja 
sevi par pāvesta pielūdzēju un paklausīgu baznīcas locekli. karlštats brīdināja 
no eka itāļu disputācijas stila, kuram visi līdzekļi bija labi, lai gūtu uzvaru. 
eks bija problemātisks baznīcas aizstāvis. eka aizskarto pāvesta jautājumu viņš 
neaplūkoja. Maija vidū arī Luters vēlreiz izdeva savas antitēzes, kas tagad bija 
papildinātas ar vienu tēzi pret gribas brīvību1120. Luters noraidīja eka pārmetu-
mu, ka viņš esot baznīcas ienaidnieks: Viņš neesot romas pāvesta monarhijas 
noliedzējs. Brīvo gribu nedrīkstot mānīgi nolikt kristus vietā. Pāvests nevaldot 
austrumu kristīgajās baznīcās. Luters iedrošinājās vēl vairāk: Vienā no jana 
husa atmestajiem artikuliem esot teikts, ka pāvests par savu stāvokli varot 
pateikties romas ķeizaram. Luters norādīja, ka tā uzskatot arī vēsturnieks 
Bartolomejs Platina (1421–1481) un to vēstot arī uzraksts Laterāna baznīcā. 
Viņš pārmeta ekam, ka viņš no patiesības disputācijas taisot teātri. tomēr 
Luters paļaujoties uz to, ka pāvests neko negribot un nevarot darīt pret kristu. 
Viņš nebaidoties šai lietā „ne no pāvesta, ne lellēm”. Pat, ja viņam nāktos zaudēt 
kristieša vārdu, nevarot atcelt skaidro kristus mācību. šajā jautājumā neviens 
lai no Lutera negaidot mūka pacietību un pieticību. Viņš ne tikai kodīšot, bet 
aprīšot kristīgās žēlastības noliedzējus kajetānu, Prieriasu un eku. neskatoties 



uz savu pretinieku draudiem. viņš varot tos tikai nicināt. Luters cerot, ka dievs 
ļaušot no disputācijas iznākt kaut kam labam, ko eks esot aptraipījis ar ļaunu 
skaudību un aprunāšanu.

Patiesi kritiskais disputācijas punkts bija pāvesta virskundzība pār baznīcu, 
ko Luters bija bīstami saasinājis savā beidzamajā antitēzē, apgalvodams, ka tā 
tiesiski esot nostiprināta tikai pirms 400 gadiem. Pat Lutera draugi bija par to 
stipri uztraukušies. karlštats darīja zināmu špalatīnam, ka viņš Luteru no šīs 
tēzes būtu atrunājis. šeit Luteram neesot taisnība. karlštata rezignētā piezīme, 
ka „attapīgs gars jau nepieņems muļķa padomus”, spilgti izgaismo starp vi-
ņiem pastāvošās personiskās un būtiskās atšķirības1121. apzināti distancējoties 
no Lutera, karlštats savās antitēzēs uzsvēra savu paklausību romas baznīcai 
un neizteica savu viedokli pāvesta jautājumā. Pēc Lutera domām, karlštats to 
darīja savas ienesīgās garīdznieka vietas dēļ1122. Līdzīgi karlštatam domāja lie-
lākā daļa Vitenbergas kolēģu. Viņiem nepatika, ka Luters šo tēmu aizskāra pat 
savos sprediķos. amsdorfs mēģināja Luteru no tā atrunāt. arī kristofs šērls 
nirnbergā domāja, ka Luters bija pārāk daudz iedrošinājies, un būtu labāk, ja 
Luters šajā vietā piekāptos un aprobežotos ar līdzšinējiem strīdīgajiem jautāju-
miem1123. tāpat kā tad, kad Luters apstrīdēja sholastisko teoloģiju un tradicio-
nālo sakramentu mācību, Lutera draugi sākumā nespēja viņam sekot.

Bez šaubām arī špalatīns norūpējies iztaujāja Luteru, kurš viņam 24. febru-
ārī divās vēstulēs mēģināja izklāstīt savu viedokli1124. Luters bija pārliecināts, 
ka viņam vajadzēja aiziet bojā jau savu agrīno rakstu dēļ, ja vien viņa lietu ne-
būtu vadījis kristus. tāpēc viņu neuztrauca iespējamās romas vajāšanas, par 
ko viņš bija uzzinājis. Luters izteicās špalatīnam, ka, respektējo kūrfirstu un 
universitāti, viņš nemaz visu par Bībeli un baznīcu postošo romu, kuru labāk 
vajadzētu saukt par Bābeli, neesot pateicis. Viņš nevarēja aizstāvēt patiesību, 
neaizskarot apokaliptisko zvēru. Luters vēlreiz paskaidroja: ja špalatīns negri-
bot, lai viņš liekot mieru teoloģijai, tad viņam nevajagot cerēt, ka viņš klusēšot. 
draugi varot domāt, ka viņš esot prātā jucis, un pamest viņu tāpat kā mācekļi 
ģetzemanes dārzā kristu, bet, tā kā tā esot dieva lieta, viņam neesot jābaidās, 
kā tā beigšoties. Luters zināja, ka patiesību pasargās nevis viņš vai kāds cits 
cilvēks, bet ka tā saglabās sevi pati ar savu spēku, un uzskatīja, ka nu bija pie-
nākusi izšķirošā stunda. tas rāda, kādu nozīmi Luters piešķīra diskusijai par 
pāvesta jautājumu. tāpēc viņš bija pilnīgi mierīgs. Viņa bojāejai nebija nekādas 
nozīmes. Pēc Lutera domām, vitenbergieši bija jau tik tālu tikuši, ka viņš vi-
ņiem vairāk nebija vajadzīgs. Luters tomēr nedomāja, ka viņš tiks pagodināts 
ar martīriju. Viņš vēlreiz paziņoja, ka atstās Vitenbergu, ja viņa dēļ kūrfirsts 
tiktu pakļauts briesmām. kaut arī nelabprāt, Luters atklāja špalatīnam, ko do-
māja panākt ar savu riskanto antitēzi. eks gribēja viņu šeit ievilināt lamatās, un 
arī Luters tagad gribēja pielietot viltību. eks atsauksies uz senākām, Luteram 



zināmām romas primāta pretenzijām un domās, ka Luters nu ir uzvarēts. tad 
Luters varēšot viņam pateikt, ka graciana baznīcas tiesību krājums esot tikai 
privāts darbs. Luters gribēja vēsturiski pierādīt, ka romai nav nekādas primāta 
tiesības pār citām baznīcām. Baznīcas vēsture runā pret eku. Lutera problēma 
nebija pāvesta vara kā tāda, – tā viņam bija vienaldzīga, laicīga lieta; viņš neva-
rēja pieņemt tās nepareizo pamatojumu rakstos.

1519. gada martā, gatavodamies diskusijām par pāvesta jautājumu, Luters 
intensīvi pētīja baznīcas tiesības un baznīcas vēsturi. Viņš nonāca pie satrie-
cošām atziņām. 13. martā viņš iečukstēja špalatīnam ausī: „Pāvesta dekrēti tik 
nekrietni samaitā un sit krustā kristu, t. i., patiesību, ka es nezinu, vai pāvests ir 
pats antikrists vai viņa apustulis.”1125 Viņam sāpēja tas, kā kristieši tika izsmieti 
viltus likumu un kristus vārdā. Pāvesta likumos viņš saskatīja godkārīgas tirā-
nijas izpausmi, kas ignorēja rakstus. Viņš atrada arvien vairāk materiāla, kas 
to apstiprināja. Lutera draugi domāja, ka viņa nostāja pāvesta jautājumā nav 
pieņemama. Luters necerēja, ka viņam izdosies pieveikt eku, bet gribēja vismaz 
atmaskot pāvesta likumu melīgumu1126.

tā kā Luters vēl joprojām nebija pārliecināts par to, vai tiks pielaists pie dis-
putācijas Leipcigā, viņš, no savas puses, veica pretpasākumus un vēl pirms dis-
putācijas sākuma kā savu studiju augli publicēja sīku savas tēzes par „Pāvesta 
varu” paskaidrojumu. otrs, nedaudz paplašināts izdevums iznāca tūliņ pēc 
disputācijas1127. Luteram bija svarīgs nevis pāvesta amata apšaubījums, bet tā 
pareizs pamatojums. Viņš gribēja to dot un vienlaicīgi pierādīt, ka līdzšinējie 
pamatojumi nebija derīgi. arī, pēc Lutera domām, pāvestība bija radusies pēc 
dieva gribas un tāpēc atzīstama, bet atšķelšanās no pāvesta – aizliegta. tomēr 
nebija izslēgts, ka pāvestība bija dieva uzlikts sods. Pēc rom. 13 un 1. Pēt. 2, 
viņš to joprojām uzskatīja par dieva ieceltu valdīšanu, laicīgu varu, kuras dēļ 
nedrīkst aizskart baznīcas vienotību. Luters de facto atzina pāvestību kā lai-
cīgu institūciju, taču tai bija zudis tās pārlaicīgā iedibinājuma un pamatoju-
ma nimbs. Lai atspēkotu pretējo viedokli, Luteram vispirms bija jāpievēršas 
divām galvenajām vietām Bībelē, proti, atslēgu amata uzticēšanai (Mat. 16:18) 
un gana uzdevumam (jņ. 21:15). Luters sekoja tai skaidrojuma tradīcijai, kas 
Mt. 16 apsolījumu attiecināja uz visiem mācekļiem vai ticību, kas apliecina 
kristu. atslēgas pieder ticīgo kopienai, kuras tā uztic atsevišķiem cilvēkiem. 
uzdevumu „gani manas avis” Luters neaprobežoja tikai ar Pēteri; turklāt pā-
vesta rīcība nesaskanēja ar šo uzdevumu, – Luteram tas nozīmēja sludināšanu. 
ar šīm divām Bībeles vietām pāvesta primāts nebija pamatojams. tālāk sekoja 
baznīcas tiesību iztirzāšana. Luters bija gatavs Pētera amatu pielīdzināt romas 
varai, taču apstrīdēja pāvestu nemaldīgumu un pareizo rakstu skaidrošanas 
monopolu. rakstus drīkst lasīt ar brīvu vērtējumu. Līdzīgi arī Pāvesta dekrē-
tus nedrīkst pielīdzināt evaņģēlijam. Pāvesta primāts ir tikai cilvēku vienoša-



nās. roma nav visu baznīcu māte; Mat. 16 neder arī šajā nozīmē. klints nav 
kāda atsevišķa baznīca, – neuzvaramā baznīca ir tur, kur klausās un tic dieva 
vārdam. ticībai ir atslēgas, sakramenti un spēks baznīcā. tāds bija jaunais 
Lutera uzskats par baznīcu. Baznīcas vienotība pastāv ticībā, mīlestībā, cerībā, 
sakramentos un dieva vārdā un neaprobežojas ar romu vai tās atzīšanu. arī 
koncili negūst savu spēku no romas. tā kā roma patvarīgi interpretē rakstus 
un sagroza tos, lai stabilizētu savu varu baznīcā, baznīca ir nonākusi Bābeles 
gūstā. Luters paziņoja, ka ir gatavs ievērot baznīcas likumus un godināt pā-
vestu, taču vēlējās saglabāt sev tiesības tos pārbaudīt, lai tie nespiestu viņam 
rīkoties pretēji rakstiem. noslēgumā viņš iztirzāja baznīcas tiesību proble-
mātiku. tieši no tām izrietēja romas pārākuma pretenzijas un baznīcā viss 
tika pārvērsts likumos. romas pretenzijas uz augstāko tiesību varu kļuva par 
baznīcas samaitātības avotu. Luters vairs nebija pārliecināts, vai baznīcai var 
būt vēl kāds laicīgs valdnieks bez kristus. Pāvestam, viņaprāt, grēksūdzē ne-
bija lielāka piedošanas vara kā bīskapam vai priesterim. Lutera pāvesta tēzē 
bija izteikta ļoti vienkārša, bet radikāla doma: Pāvestība ir cilvēku iestādījums, 
tāpat kā politiskā iekārta, un tai nevar būt nekāda sakrāla nozīme, jo to nevar 
pamatot rakstos. Baznīcai nevarēja būt arī neviens augstākais valdnieks, kura 
lēmumi jau paši par sevi būtu pareizi. augusta paplašinātajā izdevumā Luters 
apstrīdēja arī pāvesta tiekšanos pēc virskundzības laicīgos jautājumos viduslai-
kos. tikai attiecībā uz Vārdu un sakramentu laicīgā vara ir pakļauta garīgajai. 
Baznīcai nepieder nekāda ārīga piespiedu vara, tai ir uzticēta tikai kalpošana 
ar Vārdu1128. otrā izdevuma priekšvārdā Luters vēlreiz pamatoja, kāpēc viņš 
tik polemiski un ar tādu dedzību aizstāvēja rakstus: to nepareizs skaidrojums 
skar mūsu mūžīgo dzīvi, bet polemika – tikai kāda cilvēka vārdu. nepareizais 
skaidrojums apdraudēja pestīšanu.

Pašas radikālākās domas par pāvestu kā antikristu vai viņa darbarīku, 
kuras Luters martā bija uzticējis špalatīnam, pāvesta tēzes skaidrojumā ne-
bija izteiktas. Viņš atzina pāvestu kā laicīgu instanci. cik tas Luteram bija 
svarīgi, rāda viņa reakcija uz Ķelnes dominikāņa, profesora un inkvizitora 
jākoba hohstratena uzbrukumu. 7. aprīlī pret reihlinu vērsta raksta priekš-
vārdā hohstratens prasīja, lai pāvests Leons X. vērstos pret Luteru viņa pāvesta 
tēzes dēļ, to sekojoši argumentēdams: ja Luteram būtu taisnība, tad pāvests 
tiek apvainots ķecerībā. hohstratens bija saskatījis Lutera tēzes konsekvences. 
tomēr tieši šādus secinājumus Luters vēl tolaik negribēja izteikt un tāpēc pirms 
Leipcigas disputācijas izplatīja „lapu” pret hohstratenu1129. Luters nosodīja, ka 
hohstratens prasot no pāvesta Leona X. „lauvisku”, nevis jēra cienīgu rīcību. 
Luters vērsās pret tādu pielīdzināšanu, ka viss, kas esot pret rakstiem, būtu 
ķecerīgs. tā, pēc Lutera domām, bija ļaunu konsekvenču veidošana. šāda (ne-
bibliska) nostāja tikai parādot, ka hohstratens pats esot visļaunākais ķeceris. 



ne viss, kas ir pret rakstiem, ir uzreiz ķecerība. Pāvesta notāri, kuru uzskati 
neatbilst rakstiem, vēl neesot ķeceri. Ķecerība esot maldi, kas tiekot aizstā-
vēti kā ticībai nepieciešami. Viņaprāt, pāvests līdz šim esot no tā izvairījies. 
hohstratenu Luters apzīmē par asinskāru tēva un brāļa slepkavu un dumju ēze-
li, tāpēc neesot ko brīnīties, ka viņš tik cienījamus vīrus kā reihlinu apvainojot 
ķecerībā. Luters nepievērš nekādu uzmanību tam, hohstratens viņu uzskatot 
par kristieti un katoli. tas rāda, ka plaisa starp Lutera rakstu skaidrojumu 
un valdošo baznīcas vadības teoriju un praksi vairāk nebija noliedzama, un 
Luteram jau bija izmisīgi jācīnās par savām pastāvēšanas tiesībām baznīcā. tas 
bija gandrīz nenovēršami, ka Leipcigā no jauna, kaut arī citā vietā, izvērtās tieši 
šī problēma.

2. Disputācijas notikums1130

Leipcigas disputācijai tika piešķirta izšķiroša nozīme Lutera izraisītajā kon-
fliktā un ar satraukumu gaidīts tās iznākums. no saksijas un tās apkaimes uz 
disputāciju ieradās: johans Langs no erfurtes, egrans no cvikavas, tomass 
Mincers kā Lutera draugs, frīdriha gudrā uzdevumā kūrsaksijas padomnieks 
hanss fon Planics un Mansfeldes padomnieks johans rīels. no Bohēmijas bija 
ieradies ērģeļu būvētājs jakubeks. zināmu laiku disputācijā bija klātesošs arī 
pats saksijas hercogs georgs, bet atbildība par disputācijas organizāciju bija uz-
ticēta viņa padomniekam cēzaram Pflūgam un kancleram kohelam. saksijas 
hercoga pusei piederēja arī hieronīms emsers kā hercoga georga galma garīdz-
nieks. Brandenburgas bīskaps kā savu pārstāvi bija atsūtījis abatu fon Leninu. 
Bija ieradušies arī daudz prelātu, klēriķu un mūku, un, pats par sevi saprotams, 
disputācijā piedalījās arī Leipcigas universitātes profesori. Luteram bija žēl, ka 
dominikāņi nepiedalījās, jo viņi bija izraisījuši visu šo traģēdiju un viņu tik 
naidīgi vajājuši. tikai vēlāk Luters uzzināja, ka johans tecels bija jau uz nāvi 
slims, un vēstulē izsacīja viņam savu līdzjūtību.

no pretiniekiem kā pirmais viena kalpa pavadībā 22. jūnijā ieradās eks. 
nākamajā dienā viņš piedalījās kristus Miesas procesijā. 24. jūnijā Leipcigā 
caur grimmas vārtiem iebrauca vitenbergieši ar daudz pavadoņiem. Pirmajā 
pajūgā bija karlštats, bruņojies ar daudz grāmatām. otrajā pajūgā viņam seko-
ja Luters, Melanhtons un toreizējais Vitenbergas universitātes rektors hercogs 
Barnims fon Pommerns. kolēģu vidū, kas pavadīja Luteru, bija arī nikolajs fon 
amsdorfs un johans agrikola. Līdzās pajūgiem gāja bruņoti studenti. kopumā 
viņi bija ap divi simti. šī solidaritātes demonstrācija mudināja emseru orga-
nizēt Leipcigas studentu goda ekskortu arī eka pirmajai uznākšanai, tomēr 
sākumā studenti bija pret viņu atturīgi. Vitenbergas studenti svešajā pilsētā 
nebija mierīgi. Viņu pajumtei bija vajadzīga apsardze. Pēc tam, kad viņi naktī 



bija trokšņojuši pie eka viesnīcas, arī tā tika apsargāta. disputācijai ieilgstot, 
Vitenbergas studentu skaits pamazām samazinājās. iebraucot pilsētā, karlštata 
ratiem salūza ritenis, un karlštats gāzdamies sevi savainoja. iespējams, ka šī 
iemesla dēļ karlštats disputācijas laikā nebija īsti labā formā1131. Lutera apmeša-
nās vieta atradās grāmatu iespiedēja Melhiora Lottera mājās hainštrāsē. tūliņ 
pēc vitenbergiešu ierašanās pie kādas baznīcas durvīm tika piesists bīskapa 
fon Merseburga izsludinātais disputācijas aizliegums. jau dažas dienas pirms 
tam par to bija notikusi vēstuļu apmaiņa starp hercogu georgu un bīskapu. 
hercogs nedomāja pakļauties bīskapa aizliegumam. aizlieguma mandāts tika 
likvidēts, un vēstule nosūtīta atpakaļ bīskapam, bet sūtnis ieslodzīts. hercoga 
padomnieks Pflūgs saņēma norādījumus novērst jebkurus bīskapa traucēju-
mus1132. ziņas par noskaņojumu pilsētā disputācijas laikā ir pretrunīgas. Pēc 
eka vārdiem, lielākā daļa pilsētnieku un galminieku bija luterāņi. Luters bija 
ielūgts pie ārsta heinriha štromera fon auerbaha un jurista simona Pistora. 
tomēr tas, šķiet, būs bijis izņēmums, jo pats Luters ziņoja: „Leipcigieši mūs 
nesveicina, neapmeklē un apietas ar mums kā ar lielākajiem ienaidniekiem.”1133 
eks nepārptotami baudīja visas oficiālās puses priekšrocības. Viņš kā nekā bija 
vecākais doktors un saņēma dāvanas. ja neņem vērā pilsētas goda vīnu, viten-
bergieši neko nedabūja. hercogs georgs uzdāvināja ekam briedi, karlštatam 
– briežumāti, bet Luters palika tukšā. ekam tika apmaksāta viesnīca, bet vi-
tenbergiešiem bija jāmaksā pašiem. Pēc disputācijas eks vēl deviņas dienas 
svinēja un pieņēma visu, ko vien Leipcigas pilsēta viņam piedāvāja, ieskaitot 
skaisto dzimumu. Luteru un karlštatu pēc atgriešanās Vitenbergā apdāvināja 
Vitenbergas pilsēta un kūrfirsts1134. Vienu reizi visi trīs disputētāji tika ielūgti 
pie hercoga georga. ar Luteru hercogam bija vēl viena īpaša saruna. hercogs 
pārmeta Luteram viņa tēvreizes skaidrojumā izteikto kritiku pret pastāvošo 
lūgšanu praksi un viņa tuvību ar bohēmiešu uzskatiem. Par pāvesta amata 
pamatojumu hercogs izteicās pragmatiski: „Vai dieva vai cilvēku izraudzīts – 
pāvests paliek pāvests.” hieronīms emsers pirms disputācijas, acīmredzot 
hercogam georgam līdzīgu motīvu dēļ, lūdza Luteru netracināt nabaga tautu. 
Luters reaģēja ļoti asi: „sātan, atkāpies!” tā kā nepareizā baznīcas prakse neesot 
sākta dieva vārdā, viņš nevarot attiekties no savas kritikas1135. dominikāņi iz-
turējās pret Luteru jau kā pret ķeceri. kad Luters mesas svinēšanas laikā ienāca 
viņu baznīcā, mūki žigli nolika drošībā svētīto hostiju1136. Vēlāk eks pārmeta 
Luteram, ka viņš Leipcigā neesot noturējis nevienu mesu1137.

26. jūnijā eks ar karlštatu hercoga ierēdņu klātbūtnē vienojās par disputā-
cijas noteikumiem1138. eks centās panākt „itāļu” disputācijas formu, kas viņam 
dotu priekšrocības ar viņa runas dāvanām un asprātību. taču karlštats šajā 
punktā nepiekāpās. Pirmajā dienā ekam vajadzēja oponēt karlštata tēzes un 
karlštatam atbildēt, bet nākamajā dienā tam vajadzēja notikt pretējā veidā. 



disputācija bija jāprotokolē četriem notāriem. Pazīstamākais no viņiem bija 
tomasa skolas rektors johanness graumanns, kurš sevi sauca arī par Poliandru 
un vēlāk pārgāja reformācijas pusē. eks panāca, ka protokolus drīkstēja publicēt 
tikai pēc tam, kad to būs atļāvušas atbilstošās instances. karlštats un eks vie-
nojās, ka šīs lēmuma tiesības būs erfurtes universitātei. atbilstošās vienošanās 
starp eku un Luteru tika noslēgtas tikai nākamajā dienā īsi pirms disputācijas, 
kad vairs nebija nekādu šaubu par to, ka arī Luters disputēs. Luters izteica se-
kojošus nosacījumus: Viņa apelāciju pie koncīla nedrīkstēja ietekmēt tiesājošās 
instances lēmums, turklāt viņa disputācijas akti nebija nododami pāvestam. 
tiesnešiem starp eku un Luteru vajadzēja būt erfurtes un Parīzes universitā-
tēm, tomēr vēl līdz disputācijas beigām nebija izlemts, vai izšķirties vajadzēja 
tikai tikai teoloģiskajām fakultātēm vai visai universitātei, kam Luters deva 
priekšroku. Viņu pamudināja sekojoši iemesli: arī jaunie zinātnieki no šīs lietas 
kaut ko saprata. šī matērija arī teologiem bija jauna. tā laika teologus Luters 
neuzskatīja par teologiem. Viņi bija bija partijiski tiesneši. Luters prasīja jauna 
veida lēmējkomisijas par teoloģiskiem jautājumiem, kurās piedalītos arī laji. tā 
bija jauna koncepcija. šķīrējinstances jautājums Luteram bija tik svarīgs, ka tās 
dēļ viņš bija gatavs atteikties no savas līdzdalības. heinrihs štromers, johans 
rīels un hanss fon der Planics viņam paskaidroja, ka tas viņam nozīmēšot mil-
zīgu pretīža zaudējumu un radīšot aizdomas, ka viņš vairāk negribot akceptēt 
nevienu tiesnesi1139. izšķiršanās tika atstāta hercoga georga ziņā, kurš 16. jūlijā 
noteica, ka tiesnešiem jābūt teologiem un kanonistiem.

Pati disputācija ar lielu greznību sākās 27. jūnijā, pirmdienā1140. Vispirms 
universitātes vārdā visus klātesošos apsveica jurists simons Pistors, tad seko-
ja dievkalpojums tomasa baznīcā, kurā kantors georgs rauss atskaņoja paša 
komponētu divpadsmit balsīgu mesu de spiritu sancto. Pēc tam visi devās pro-
cesijā uz Pleisenburgu, kur disputācijai bija paredzēta ar gobelēniem greznota 
galma zāle, tā kā universitātē nebija pietiekoši lielas telpas1141. sapulces vietu 
apsargāja 76 bruņoti pilsētnieki. zālē viena otrai pretī atradās divas katedras; 
eka katedra bija greznota ar sv. georga, bet vitenbergiešu – ar sv. Mārtiņa glez-
nu. atbalstītāji grupējās savu pārstāvju tuvumā. eka pusē sēdēja arī Leipcigas 
teologi, par kuriem ziņojumos bija minēts, ka tie laiku pa laikam esot iemiguši.

Vispirms garu runu „Par disputēšanas veidu, īpaši teoloģiskajos jautājumos”, 
pēc hercoga lūguma, turēja Leipcigas grieķu valodas speciālists un humānists 
Moselāns1142. Moselāns jau no paša sākuma uzskatīja, ka no teoloģiskām dis-
kusijām varot sanākt vien strīdi un bļaustīšanās1143. Viņš mēģināja to novērst 
un aicināja būt lēnprātīgiem, pieticīgiem un nenaidoties. evaņģēlijam atbilstot 
bērnišķīga naivitāte bez viltības. disputācijai vajadzēja dot kādu pieaugušā 
konflikta risinājumu. reprezentablais klausītāju loks lika diskusijā ievērot 
pieklājību un izvairīties no spožām asprātībām, liekiem apvainojumiem, klieg-



šanas, samākslotiem secinājumiem, dusmām, nepiekāpības un naida. no dis-
putētājiem tika gaidīta savstarpējs respekts, ieklausīšanās, godīgums un skaidri 
atspēkojumi. disputācijā bija jāmeklē patiesība, nevis jāsēj naids. tā kā teolo-
ģiskā patiesība nepakļaujas saprātam, tika ieteikts atturīgums, jo ķildošanās 
runātu pretī kristum. jādisputē bija gara spēkā, nevis viltīgi un āķīgi. Prātam 
nevajadzēja pacelties pāri rakstiem, bet uzticēties dievišķās patiesības ieročiem. 
Moselāns brīdināja nelietot filozofiskus argumentus un kā labu piemēru izcēla 
erasmu. Moselāns prasīja, lai teoloģiskās lietās vienam pret otru būtu arī teolo-
ģiska attieksme un disputētāji tiektos pēc vienprātības. hercogs georgs, šķita, 
bija izbrīnīts, ka teologiem bija nepieciešami šādi brīdinājumi. eks Moselāna 
runā saklausīja zināmu sholastiskās disputācijas kritiku. kopumā Moselāna 
runa bija veltīta hercoga georga godīgajiem nodomiem, ko viņš gribēja sasniegt 
ar disputāciju. Pēc Moselāna uzaicinājuma, visi sapulces dalībnieki, ceļos no-
metušies, noklausījās tomasiešu kora un pilsētas pūtēju izpildījumā trīskārtīgu 
„nāc, svētais gars!” dziedājumu. Līdz ar to pirmā priekšpusdiena bija pagājusi. 
Līdzīga ceremonija notika arī 15. vai 16. jūlijā disputācijas noslēgumā ar garāku 
runu un te deum dziedājumu1144. Luters tajā acīmredzot vairāk nepiedalījās, jo 
bija devies uz tikšanos ar štaupicu.

Moselāns ir izteiksmīgi aprakstījis galvenos disputācijas dalībniekus1145.
„Mārtiņš ir vidēja auguma, ar skaidru, skaļu balsi, no lielām rūpēm un stu-

dēšanas tā novājējis, ka gandrīz vai visis kauli saskaitāmi. Viņš ir labākajos 
vīra gados ar skaidru, skaļu balsi. Viņš ir ļoti mācīts un ar tik lieliskām rakstu 
zināšanām, ka viņš tos uzreiz spēj uzskaitīt. Viņš tik labi zina grieķu un ebreju 
valodu, ka var spriest par skaidrojumiem. Viņš ir talantīgs, un viņam ir liels 
vārdu un tēmu krājums. Pēc dabas viņš ir ļoti pieklājīgs un draudzīgs, nav sa-
īdzis vai ass, var piemēroties jebkurai situācijai. sabiedrībā viņš jautrs, dzīvs, 
vienmēr možs un priecīgs, kaut arī pretinieki viņu tā apdraud, ka grūti iedo-
māties, ka viņš šādas lietas varētu uzņemties bez dieva palīdzības. Visi viņam 
tomēr pārmet vienu lietu, ka nosodīšanā viņš ir pārāk nekaunīgs un dzēlīgs, 
vairāk nekā tas pieklātos jauna ceļa gājējam teoloģijā. taču šī kļūda gan laikam 
piemīt visiem, kas ir vēlāk mācījušies.

tas pats raksturīgs arī karlštatam, tikai mazākā mērā. karlštats ir sīkāka au-
guma un ar melnbrūni iedegušu seju, neskaidru un nepatīkamu balsi, sliktāku 
atmiņu un ātrāk sadusmojas.

eks turpretī ir liels un garš, spēcīgu un plecīgu augumu, ar vācisku krūšu 
balsi, kas derētu ne tikai traģēdiju, bet arī varoņu spēlētājam, lai gan tā ir ne-
daudz aizsmakusi; tai piemīt ne mazāk patīkams skanējums kā cicerona un 
fabija balsij. Viņa seja, acis un izskats ir tā veidoti, ka viņš gan vairāk līdzinās 
kādam miesniekam vai cara zaldātam, nevis teologam. kas attiecas uz viņa 
atjautību un intelektu jāsaka, ka viņam ir teicama atmiņa. eks būtu īsts dabas 



meistardarbs, ja vien viņam piemistu arī tikpat daudz saprāta. Viņam nepiemīt 
spējas visu ātri saprast vai pareizi novērtēt, bez kā visas pārējās dabas dāvanas 
nav neko vērtas. tāpēc, kad viņš disputē, viņš bez jebkādas izvēles min milzīgu 
daudzumu pamatojumu, rakstu liecību un izteicienu un nemana, ka tas nemaz 
nesaderas kopā un nekalpo lietai, ka tas nav patiesi vai ir sofistiski. taču tā ir 
tikai viena lieta, ka ar savu liecību daudzumu viņš grib apžilbināt klausītājus, 
kas parasti nav tik attapīgi, un radīt iespaidu, ka ir jau uzvarējis. Viņam turklāt 
piemīt arī neiedomājama nekaunība, ko viņš visblēdīgākā veidā māk apslēpt. 
tad, kad viņš pamana, ka ir sapinies pretinieku lamatās, viņš drīz vien novirza 
disputāciju uz citu tēmu. dažkārt viņš pat viltīgā veidā lieto savu pretinieku 
domas, lai tās sagrautu. šķiet, viņš grib izrādīties gudrāks pas sokrātu, tikai 
sokrāts domāja, ka viņš par maz zina un ne par ko nebija drošs, šis turpretī 
uzdodas, ka zina visu, un vēl pieglaimojas.”

Lai gan šis pretinieka attēlojums ir diezgan partijisks un ekam ne visai glai-
mojošs, tas tomēr zināmā mērā parāda, kādu iespaidu disputatori atstāja uz 
klausītājiem. Lutera rakstu zināšanas, argumentācijas spēks, sabiedriskums 
un polemika līdzīgā veidā bija uzkritusi arī studentiem. ja Moselāna aprakstu 
aplūko kopā ar agrīniem Lutera portretiem, var gūt labu priekšstatu par viņa 
ārējo izskatu. Pat tie ziņojumi, kas Luteru rāda citā gaismā, kopumā saskan ar 
Moselāna aprakstu1146. arī paši disputatori līdzīgi novērtēja savas un pretinieku 
vājās un stiprās puses. īpašu ievērību izsauca tas, ka Luters brīžiem turēja rokā 
puķu pušķi, kas mulsināja klausītājus 1147.

savu disputēšanas stilu, protams, pretinieki vērtēja atšķirīgi. eks apzinājās, 
ka viņa spēks ir brīvajā disputēšanas stilā un centās pielietot savu atjautību un 
atmiņu. karlštats šajā ziņā nenoliedzami bija daudz vājāks, pat tādās reizēs kad 
viņam bija labāki argumenti1148. eks izmantoja karlštata trūkumus un neļāva 
viņam gari citēt no grāmatām. dažkārt traucēja arī eka stiprās puses. Viņa 
izveicība, kā viņš vienmēr izlocījās, bet dažkārt atkāpās no tēmas, nepārdomātā 
argumentu un citātu izvēle un polemika kaitināja ne tikai viņa pretiniekus, – 
tā nepatika arī klausītājiem, jo šķita, ka gods un uzvara viņam bija svarīgāks 
par pašu lietu1149. Vitenbergieši pamatoti pārmeta ekam, ka viņš vienmēr grib 
paturēt beidzamo vārdu1150. eks, protams, to neatzina un lielījās ar savu pacietī-
bu1151. Viņu bez šaubām interesēja nevis saprašanās ar vitenbergiešiem, bet gan 
viņu tēžu atspēkošana. abas puses no saviem atbalstītājiem labprāt pieņēma 
jaunu argumentu municiju, taču kritizēja par to savu pretinieku1152. Vairākas 
reizes disputācijā vajadzēja iejaukties hercoga komisāram. Lielākoties tas no-
tika pēc eka pieprasījuma un nāca viņam par labu. Lai gan tie bija pamatoti 
lēmumi, vitenbergiešiem likās, ka tiek pārkāpta neitralitāte. taču leipcigieši 
jau nebija nekādi vitenbergiešu draugi1153. disputāciju ļoti apgrūtināja nota-
riālā protokolēšana. gariem skaidrojumiem sekoja tikpat gari pretējās puses 



skaidrojumi, uz kuriem atkal vajadzēja atbildēt. atkārtojās vieni un tie paši 
argumenti un pretargumenti, Bībeles vietas, baznīcas tēvu citāti un sholastiski 
izteicieni. diskusijas process virzījās uz priekšu ļoti lēni. Patiesas sarunas tik-
pat kā nenotika. katra puse gribēja, lai tiktu protokolēta viņu argumentu stiprā 
un pretinieku argumentu vājā puse, uz kā pamatojoties, tiesnešiem vēlāk bija 
jāizšķiras.

disputācija1154 notika trīs sarunu kārtās. Vispirms 27. un 28. jūnijā un no 
30. jūnija līdz 3. jūlijam disputēja eks ar karlštatu, bet no 4. līdz 13. jūlijam 
(izņemot 10. jūliju) – eks ar Luteru. 14. un 15. jūlijā vēlreiz disputēja eks un 
karlštats. 17 disputācijas dienas nepietika ne visu strīdīgo tēmu aplūkošanai, 
ne izvirzīto problēmu apspriešanai. runu kaujas lika izbeigt kāds ārīgs apstāk-
lis, – kūrfirsts joahims fon Brandenburgs, atgriežoties no ķeizara vēlēšanām, 
bija pieteicies apciemot hercogu georgu, un Pleisenburgas pils bija vajadzīga 
viņa uzņemšanai.

Pirms disputācijas sākšanas disputētāji, kā parasti, svinīgi apliecināja savu 
ticību. karlštats uzsvēra, ka nekādā gadījumā nedomā novirzīties no katoļu 
mācības. eks apliecināja, ka ir gatavs pieņemt pāvesta un tiesneša labojumus. 
Luters pievienojās iepriekšējiem runātājiem un tikai piemetināja, ka pāvesta 
tēmu viņam pret viņa paša gribu esot uzspiedis eks.

Vispirms eks un karlštats strīdējās par brīvo gribu. eks uzskatīja, ka tā no 
dabas ir spējīga sadarboties ar žēlastību, bet karlštats to apstrīdēja. Brīžiem 
eks piekāpās un atzina brīvās gribas atkarību no žēlastības, bet vēlāk atkal no-
nāca pie sava agrākā viedokļa. karlštatam tomēr neizdevās pieķert eku viņa 
pretrunās un gūt virsroku vienkāršajā diskusijā par labās rīcības primārajiem 
un sekundārajiem cēloņiem. arī noslēgumā runa bija par žēlastību kā labas 
rīcības priekšnoteikumu. šeit karlštats tā uzplijās ekam, ka viņš atkāpās no 
sava sākotnējā viedokļa, jo negribēja, lai viņu uzskatītu par pelagiānieti. eks 
samulsināja karlštatu ar atšķirībām žēlastības mācībā, uz ko karlštatam neva-
jadzēja ielaisties. šajā lietā karlštats nekādā ziņā nebija pārāks par eku. tomēr 
viņam nepietika spēka izmantot eka pozīcijas trūkumus. Vitenbergiešu izgā-
šanās tā, protams, nebija1155. Vitenbergieši bija parādījuši savu spēku attiecībā 
pret sholastiku žēlastības mācībā; nekas nolemts netika. eks pats disputācijas 
laikā signalizēja karlštatam par saprašanās iespēju strīdīgos jautājumos. Par 
nepārvaramu pretstatu starp sevi un Luteru eks no šī brīža uzskatīja pāvesta 
jautājumu1156.

Leipzigas disputācijas vēsturiskā nozīme ir diskusijā par pāvesta primātu, 
kāda līdz šim vēl kristietības vēsturē nebija bijusi1157. Primāta apšaubījums bija 
svarīgs solis ceļā uz patstāvīgas reformācijas baznīcas izveidošanos. zināma 
priekšspēle starp Luteru un eku notika jau pirms debašu sākuma. 29. jūnijā, 
sv. Pētera un Pāvila dienā, pēc Pomerānijas hercoga Barnima lūguma, Luters 



gribēja sprediķot pils baznīcā. Pārpildītības dēļ sprediķi vajadzēja pārcelt uz 
disputācijas zāli. Lai gan Lutera sprediķis Leipcigā nebija vēlams, Pomerānijas 
hercoga vēlēšanos nevarēja noraidīt. tās dienas evaņģēlija tēma bija Pētera 
ticības apliecinājums Mat. 16:13–19. tas Luteram deva iespēju jau iepriekš 
izteikt savus uzskatus par visas disputācijas kopējo tematiku, par taisnošanas 
un baznīcas mācības . Vēlāk Luters publicēja šo sprediķi maigākā un padziļi-
nātākā formā1158. Luters uzdeva savu galveno jautājumu: kā var kļūt taisnots? 
un atbildēja: nevis no sevis vai no brīvās gribas. ir jābūt izmisumā par sevi 
un jāpaļaujas uz žēlastību, kas cilvēku veido līdzīgu dievam. tādai nostājai ir 
jābūt visu mūžu. dievs neatsaka tiem, kas Viņu pazemīgi lūdz pēc žēlastības. 
kad cilvēks ir apdāvināts ar žēlastību, viņam ir brīvā griba uz labiem darbiem. 
tas ir jāsprediķo un cilvēki jāatbrīvo no viņu nepareizās pašpaļāvības. ir jāmā-
ca, ka pirms labajiem darbiem ir žēlastība, no kā tie plūst. Par atslēgu amatu 
nav daudz ko disputēt, bet drīzāk par tā pareizo lietošanu. tas vispirms tika 
dots Pēterim, kurš pārstāvēja baznīcu, kas nozīmē, ka būtībā tas ir dots katram 
kristietim. Priesteri ir atslēgu varas kalpotāji. atslēgas tiek pareizi lietotas, sa-
ņemot žēlastību. Viss ir atkarīgs no pārliecības par žēlastību. ja sirdsapziņa ir 
priecīga, tā zina, kāds ir dievs. ir nepieciešama pārliecība, ka dievs ir žēlīgs. 
tā nāk no ticības, ko dod žēlastība caur atslēgu amata apsolīto grēku piedo-
šanu. ticība ir priecīga, mierīga un spējīga uz labiem darbiem, bez tās cilvēks 
iet postā. Luteram izdevās dažos teikumos kā būtiskāko izcelt taisnošanu, pret 
kuru baznīcas amatam bija tikai funkcionāla nozīme. eks uzskatīja šo sprediķi 
par „bohēmisku” un 2., 3. un 25. jūlijā sprediķoja pret to dažādās Leipcigas 
baznīcās1159.

disputācijā, pamatojoties uz rakstu un baznīcas tēvu citātiem, eks centās 
pierādīt, ka pāvestam baznīcā ir dieva piešķirtas valdnieka tiesības. Luters tur-
pretī norādīja, ka baznīcas galva ir kristus. daļa eka citātu neattiecoties uz lietu, 
bet baznīcas tēvu citāti esot jāpakļauj rakstu autoritātei. Luters vēlāk pārmeta 
ekam, ka viņš no rakstiem vienmēr esot bēdzis pie baznīcas tēviem1160. Luters 
atzina Pētera amata pārākumu, taču baznīcas vēsture rādot, ka neatkarīgi no 
romas pastāvot austrumu baznīcas, kuras nedrīkstot apzīmēt par shizmatis-
kām. Luters vairākkārtīgi aizstāvējās pret apvainojumiem bohēmiešu ķecerībā. 
apsolījums Mt. 16 attiecoties uz baznīcas ticību, nevis uz romas primātu, kā 
tas nepareizi esot norādīts dekrētos. eks, protams, tūlīt norādīja, ka tieši Viklifs 
un huss esot apstrīdējuši pāvesta primāta dievišķo pamatotību, pielīdzinādams 
Luteru bohēmiešu ķeceriem. Luters noliedza to un kritizēja bohēmiešus, ka viņi 
ar savu nodalīšanos kaitējot kristīgai mīlestībai, kaut arī viņiem būtu taisnība. 
Luters palika pie saviem uzskatiem: primāta pamatošanai eks neesot minējis 
nevienu Bībeles vietu. šajā gadījumā Luters bija arī pret baznīcas tēviem, lai 
gan augustīnu viņš atzina, – baznīcas pamats esot kristus svētajos rakstos. 



Luters neuzskatīja, ka būtu vainojams husītismā. Viņš tomēr nespēja atturēties, 
nenorādījis, ka daudzi konstances koncilā nosodītie husa artikuli, esot kristīgi 
un evaņģēliski, kā, piemēram, priekšstats par baznīcu kā izredzēto kopību vai 
apgalvojums, ka pestīšanai neesot vajadzīgs ticēt primātam. iespējams, ka šis 
esot baznīcas tiesībās aplūkotais ekstrēmais gadījums, kad vienam esot taisnība 
pret visu baznīcu. turklāt ne tikai huss, bet arī pāvesta vēsturnieks Platīna esot 
uzskatījis, ka par savu godu pāvesti varot pateikties ķeizariem. grieķu baznīcu 
patstāvība esot patiesa baznīcas tradīcija, kuru nedrīkstot nolādēt uz šķietamu 
tiesību pamata, lai gan Luters pats akceptējot primātu un nevēloties shizmu.

apzināti vai neapzināti, attaisnojot dažas husa tēzes, Luters bija milzīgi 
saasinājis diskusiju. hercogs georgs momentā sāka lādēties: „tā ir sērga!”1161 
saksieši bija ļoti jūtīgi pret Bohēmijas ķecerību. eks bez šaubām izmantoja iz-
devību, lai apzīmogotu Luteru par ķeceri: nekristīgos husa artikulus Luters 
saucot par kristīgiem. kā nepieredzējis pavārs viņš samaisot kopā grieķu tēvus 
ar shizmatiķiem un ķeceriem, lai ar šo ieganstu pasargātu viņu neuzticību. 
Luters nekavējoties protestēja pret šādu „nekaunīgu apmelošanu”. eks sniedza 
pierādījumu: nevarot būt nekādas vienprātības starp Beliaru un shizmatiķiem, 
no vienas puses, un svētajiem mocekļiem un ticības apliecinātājiem, no otras 
puses. tas esot patiesi bohēmiski – uzskatīt, ka viņi labāk saprotot rakstus 
nekā pāvesti, koncili, doktori un universitātes, un atsaucās pāvesta baznīcas 
tiesībām. tad eks pieskārās kādam ļoti āķīgam punktam: kristīgām ausīm 
esot briesmīgi dzirdēt, ka Luters nekautrējoties apstrīdēt konstances koncilu 
un sacīt, ka daži husa artikuli esot kristīgi un evaņģēliski. Luters protestēja un 
noliedza, ka viņš to būtu teicis. eks apsolīja pierādīt pretējo. Luters atbalstot no-
lādētos husītus. ja koncils maldoties attiecībā uz Lutera minētajiem artikuliem, 
tad tiekot apšaubīta tā autoritāte. koncila lēmums kristietim esot saistošs un 
neesot apšaubāms. Līdz ar primāta jautājumam Luters tagad tika konfrontēts 
arī ar koncila autoritātes problēmu. šajā sakaitētajā disputācijas brīdī iejaucās 
hercoga komisārs Pflūgs, vēršoties pie abām pusēm, un likdams pretiniekiem 
izvairīties no savstarpējiem apvainojumiem, kā arī svēto baznīcu un koncilu 
aizskaršanas. kad Luters atkal tika pie vārda, viņš protestēja pret to, ka eks 
uzdodoties par tiesnesi un apmelojot viņu, ka viņš husa maldus saucot par 
kristīgiem. Luters noraidīja arī pārmetumu, ka viņš vēršoties pret baznīcas 
tēviem. eks nedisputējot, bet izsaucot naidu. tad Luters izklāstīja, kāpēc viņš 
dažus husa artikulus uzskatot par kristīgiem. huss savu baznīcas izpratni 
esot pārņēmis no augustīna. husa kristoloģijai neesot nekādas vainas. husa 
uzskats par cilvēka rīcību Luteram šķita līdzīgs ar viņa paša uzskatiem. arī 
Luters uzskatīja, ka neesot jātic romas baznīcas virsvaldībai. Minētos artikulus 
koncilam tomēr nevajadzēja nolādēt. Luters pieprasīja no eka pretēju saturam 
atbilstošu pierādījumu. Luters pretēji ekam uzskatīja, ka koncils var maldīties 



un ir pakļauts rakstu autoritātei. Pareizu artikulu nedrīkst arī pāvestam un 
konciliem ļaut falsificēt, jo arī tie var maldīties1162. Lai gan Luters to negribēja 
un noliedza, viņš nespēja atkāpties no saviem principiem, kam, protams, bija 
ļaunas konsekvences, un izsacījās pret konstances koncilu dažu husa artikulu 
labā.

debates vispirms atgriezās pie strīdīgā primāta pamatojuma un tā ekse-
ģētiskajiem priekšnosacījumiem. eks izmantoja izdevību un uzmetās par 
konstances koncila aizstāvi, kas esot noraidījis primāta dievišķo tiesību apstrī-
dēšanu. konstances koncila artikuli esot pareizi, un tas, kurš tos apšaubot, atro-
doties maldos un aizskarot koncila godu. eks prasīja, lai viņa pretinieks skaidri 
pateiktu, vai viņš koncila atmestos husa artikulus uzskatot par ķecerīgiem. 
Luters norādīja uz pastāvošo dilemmu. koncils esot nolādējis husa izteicienu 
par cilvēku rīcību, bet to pašu apgalvoja arī Pāvils, augustīns un augustīniešu 
teologs gregors fon rimini. Luters uzstāja, lai eks pierādot, ka koncils nevarot 
maldīties, nekad neesot maldījies un nemaldoties. tas neesot koncila spēkos 
pasludināt par dieva dotām tiesībām to, kas tāds neesot. tāpēc šāda noteiku-
ma apstrīdēšana nevarot būt ķecerīga. Pretstati kļuva arvien krasāki: ja Luters 
domāja, ka leģitīmi sapulcējies koncils ir maldījies vai maldās, tad ekam viņš 
bija pagāns un muitnieks, kas atradās ārpus baznīcas kopības. Luters turpretī 
apstrīdēja eka teoloģisko rakstu izpratni, jo viņš nespēja dot nevienu pareizu 
liecību dievišķajam primāta pamatojumam. šajā vietā diskusija par primātu 
tika pārtraukta.

Pārskatot visu diskusiju, vispirms uzkrīt, ka Luters savienībā ar jauno hu-
mānistisko zinātni bija piespiedis savus pretiniekus pārsvarā balstīties uz ekse-
ģētiskajām un baznīcas tēvu, nevis sholastiskajām autoritātēm. Luters ekseģēzē 
nebija pārāks par eku, jo eks atsaucās uz Pētera īpašo vietu jaunajā derībā, 
bet Luters centās to relativēt ar Pāvila autoritāti. abi nespēja atbilstoši novēr-
tēt Pētera vēsturisko nozīmi1163. attiecībā uz baznīcas tēviem eks bija grūtākā 
stāvoklī salīdzinājumā ar Luteru, jo viņam bija jāatsaucas uz jaunāku tradīciju. 
Luteram, savukārt, lielas grūtības sagādāja konfrontācija ar konstances koncila 
autoritāti, jo viņš, no vienas puses, negribēja to noliegt, bet, no otras puses, 
savu teoloģisko principu dēļ nevarēja neapstrīdēt. Luters iegrima sarežģītos, 
hipotētiskos paskaidrojumos, bet beigās tomēr bija spiests atzīt koncila mal-
dīgumu un nu vairs nevarēja izvairīties no apvainojuma bohēmiešu ķecerībā. 
tomēr pilnīgi noliegt koncila autoritāti Luters negribēja. Pēc viņa domām, 
tā bija apšaubāma tāpat kā jebkura cilvēciska autoritāte. šajā ziņā disputācija 
Luteram nedeva nekā principiāli jauna. eks, protams, nevarēja pierādīt primāta 
universalitāti un tikai pastiprināja Lutera šaubas. Viņš atmaskoja  Lutera at-
ziņu par koncila maldīšanos kā Lutera trūkumu, kam drīz vien bija smagas 
konsekvences. katoļu pētniecībā tas tika uzskatīts par eka nopelnu, ka viņš 



atklāja Lutera attālināšanos no romas un viņa agresīvos, nevis reformistiskos 
uzskatus par baznīcas struktūru1164. tas, protams, nesaskanēja ar paša Lutera 
izpratni Leipcigā. Viņš gribēja būt paklausīgs savas baznīcas dēls un joprojām 
atzina pāvestu par rietumu baznīcas virsganu. tomēr neapšaubāmi, pēc Lutera 
domām, visaugstākajai autoritātei baznīcā bija jābūt rakstiem. Par būtiski re-
volucionāru uzskatu šo viedokli nevarēja saukt, kaut arī tas bija pretrunā ar tā 
laika valdošo baznīcas teoriju.

Pēc debatēm par primātu 8. un 9. jūlijā tika disputēts par šķīstītavu. 
ekseģētiski šeit bija grūti kaut ko pierādīt. Pēc Lutera domām, abas puses pašas 
savā starpā nevarēja vienoties par šo jautājumu, ko eks, protams, izskaidro-
ja ar Lutera nesaprātīgo stūrgalvību. taču šai diskusijai vairs nebija tik liela 
intensitāte. atlaidu jautājuma iztirzājumā 11. jūlijā bija vērojama pat zināma 
tuvināšanās, kaut arī eks aizstāvēja pāvesta atlaidu praksi. divas beidzamās 
dienas bija veltītas grēksūdzes izpratnei. eks aizstāvēja gandarīšanas darbus un 
atlaidas. Luters to noraidīja un līdz ar to pats pats sevi bija jau ekskomunicējis. 
Viņš kritizēja eka eklektisko ekseģēzi, kas esot ļoti tāla no rakstiem. eks patie-
šām līdz pašām beigām apgalvoja, ka raksti esot jāizskaidro pēc baznīcas tēvu 
parauga. Luteru aizkaitināja tas, ka grēksūdzes un atlaidu problēmas nopietni 
netika iztirzātas. Pašus beidzamos vārdus teica eks, kurš spriedumu par dispu-
tāciju atstāja tiesnešu ziņā.

3. Leipcigas disputācijas sekas

Parīzes un erfurtes universitātēm vajadzēja izlemt, kurš diskusijā bija uzva-
rējis vai zaudējis. taču tās ar savu spriedumu vilcinājās. tikmēr izteicās paši 
pretinieki. savu spriedumu privāti vai publiski izteica arī lielāki un mazāki 
gari no abām klausītāju nometnēm. Viņi informēja draugus un sabiedrību no 
sava partijiskā viedokļa, mēģinādami to ietekmēt savā izpratnē, un kritizēja un 
koriģēja citus ziņojumus. tas veidoja sabiedrisko domu neatkarīgi no lēmējin-
stancēm. arī paši disputācijas matadori, no savas puses, iesaistījās informācijas 
sniegšanā un diskusijā. ar saviem rakstiem un pretrakstiem viņi turpināja 
tālāk pārtraukto disputāciju, kurā drīz vien, lūgti vai nelūgti, iesaistījās arī 
citi interesenti. Leipcigas notikumam bija plaša ietekme, tas saviļņoja sabied-
risko domu un lika izšķirties par vienu vai otru partiju. galējais lēmums bez 
šaubām piederēja baznīcai. taču, kamēr tas tika pieņemts, pagāja vesels gads, 
bet tikmēr sabiedriskās domas veidošanās process turpinājās, sasniedzot citus 
līmeņus un jomas un papildinoties ar jauniem faktiem. sarežģītā Leipcigas 
disputācijas pēcvēsture ar tās dažādajām notikumu vietām un daudzveidību 
liecina par šī notikuma un tajā izteikto ideju lielo spēku. tā vairs nebija tikai 
teologu vai baznīcas instanču lieta; arī laji izteica savas domas un sava loma bija 



politiskajām attiecībām. to vairs nevarēja ignorēt. Leipcigas disputācijas vēs-
turiskā nozīme redzama apstāklī, ka turpmākajos gados tā kļuva par paraugu 
daudzām disputācijām, kas notika pilsētās ārpus universitātēm, lai izšķirtos 
par reformāciju vai tradicionālo ticību. Lutera piekritēju spēcīgākais ierocis 
izrādījās viņu argumentācija ar Bībeli1165.

4. Pirmās balsis

Vitenbergieši atgriezās no Leipcigas ļoti neapmierināti, bez pārliecības par 
uzvaru disputācijā, uzskatīdami to par tīru laika zaudējumu. Viņuprāt, to visu 
varēja nokārtot pāris stundās. nekas neesot ticis pareizi un pamatīgi apskatīts. 
Viņi vainoja visā eku, kuram neesot svarīga patiesība, bet viņa godkārība, ru-
nas tehnikas demonstrēšana un naids1166. Lutera draugus, heinrihu štromeru 
un simonu Pistoru, bija dziļi ietekmējusi viņa rakstos pamatotais argumen-
tācijas veids un uzskatīja Luteru par viennozīmīgu uzvarētāju1167. humānists 
Moselāns konstatēja, ka arī šī disputācija neesot devusi nekādu labumu, un eka 
primāta aizstāvēšana viņam šķita neizdevusies. tomēr Moselānam nācās atzīt, 
ka eks bija uzvarētājs starp Leipcigas teologiem, lai gan neatzina viņa lietas 
izpratni. zinātnieki un gudrie bija Lutera pusē1168. eks, savukārt, domāja, ka 
bija uzvarējis vitenbergiešus1169, un pieprasīja, lai Leipcigas universitāte izsnieg-
tu viņam apliecību, kas apliecinātu viņa izcilo izglītību, cīņas spēju, atmiņu, 
aso prātu, rakstu zināšanām un godīgumu1170. Līdzīgi izteicās Leipcigas ebreju 
valodas speciālists johans cellārijs1171 un johans rubeuss, kurš savā vājajā un 
kļūdainajā pamfletā nevarēja vien beigt slavināt eka pieticību un tikumību, kas 
pat leipcigiešos izraisīja neveiklības sajūtu. Vitenbergietis johans eizermans tik 
iznīcinoši kritizēja rubeusa gara darbu, ka tas savu nākošo dzejojumu sacerēja 
sliktā vācu valodā. Līdzīgus, mazvērtīgus autoru sacerējumus publicēja kā vie-
na, tā otra puse, kas drīz vien tika aizmirsti. to vienīgā nozīme bija tā, ka tie 
rādīja sabiedrības interesi par šo notikumu1172.

5. Melanhtona ziņojums

Pavisam cita nozīme bija lietišķajam Melanhtona ziņojumam, kuru 
viņš sniedza drīz pēc atgriešanās no Leipcigas augsburgas sludinātājam 
oikolampadijam1173. Melanhtons izcēla eka piekāpšanos, ko viņš bija spiests 
darīt debatē ar karlštatu. Melanhtons nosodīja ļauno eka disputācijas stilu 
diskusijā par primātu, kas cēla neslavu Luteram, lai gan viņš negribēja noliegt 
koncila autoritāti. Lietā eka argumentācija neko neesot devusi. Melanhtons 
izteica atzinīgus vārdus par eka prāta spējām un karlštata erudīciju, slavēja un 
apbrīnoja Lutera dzīvo saprātu, izglītību un runas dāvanas, noslēgdams ziņoju-



mu ar atzīšanos mīlestībā: „es citādi nevaru kā tikai mīlēt šo patieso un skaidri 
kristīgo garu.” dažas dienas vēlāk eks publicēja savu ziņojumu, lai mazinātu 
Melantona ziņojuma ietekmi1174. eks centās ietekmēt sabiedrības spriedumu 
par Leipcigas disputāciju vēl pirms Parīzes universitātes lēmuma. savu līdzekļu 
izvēlē viņš nebija īpaši veiksmīgs un nosauca Melanhtonu par nekompetentu 
„gramatiķi” teoloģijā, zaudējot humānistu simpātijas. Melanhtons tūlīt aiz-
stāvējās1175 un uzsvēra rakstu primāro nozīmi salīdzinājumā ar baznīcas tēvu 
autoritāti. Metodiski Luters bija pārāks par eku, kas vēl vairāk mazināja eka 
autoritāti humānistu acīs. Melanhtonam izdevās eku atmaskot kā sholastiķi1176. 
Luters, protams, uzreiz atbalstīja gramatiķi Melanhtonu, kurā viņš saredzēja 
dieva darbu, kurpretī eka naida sētās viltības viņš varēja tikai nicināt1177. sekas 
neizpalika. Vitenbergā oktobra sākumā baumoja, ka erasms esot eku apzīmējis 
par ākstu un ka visi zinātnieki esot tādās pašās domās, izņemot leipcigiešus1178. 
humānisti sāka izšķirties par Luteru.

6. Lutera Leipcigas tēžu skaidrojums

Luters atguva un pabeidza to, kas netika izdarīts Leipcigā. Līdzās savam 
primāta tēzes skaidrojuma jaunajam izdevumam viņš publicēja skaidrojumus 
(resolutiones) visām savām Leipcigas tēzēm. tos ievadīja špalatīnam adresēts 
ziņojums par disputāciju1179. Luters uzreiz pievērsās delikātajam autoritātes 
jautājumam. Viņš noraidīja pārmetumu, ka ar savām mācībām nostājoties pret 
baznīcu; baznīcā arvien esot aizstāvēta patiesība. Viņš gribēja brīvi pateikt to, 
ko uzskatīja par patiesu, lai nekļūtu par koncilu, universitāšu un pāvestu vergu. 
jo baznīcas mācības, kā, piemēram, konstances koncila, lēmumi dažkārt bija 
pretrunīgi. tāpēc koncilu lēmumi, iespējams, bija nedroši un no jauna pār-
skatāmi. Luteru neuztrauca tas, ka viņu apzīmēja par bohēmieti, viņš meklēja 
tikai patiesību. Pretēji konstances koncilam, Luters uzskatīja, ka grēks turpina 
pastāvēt arī kristīgajā eksistencē, un apzīmēja eka uzskatu par pelagiānisku. 
Luters bija pilnīgi pārliecināts par savu lietu kopš savas pirmās sadursmes ar 
sholastisko teoloģiju. tā viņu neinteresēja. Viņš vēlreiz atzina, ka no sholas-
tikas esot mācījies tikai neziņu par grēku, taisnību, kristību un visu kristīgo 
dzīvi, kā arī neziņu par dieva spēku un žēlastību, ticību, mīlestību un cerību. 
tas, ka viņš no tās neko neesot mācījies, vēl būtu panesami, bet nepanesami, ka 
viņš esot mācījies nepareizas, rakstiem pilnīgi pretējas lietas. „tur es pazaudē-
ju kristu, bet pie Pāvila es Viņu tagad no jauna atradu.”1180 tā bija Lutera jaunā 
atziņa, kuru viņš aizstāvēja pret vecajām autoritātēm. Luters apstrīdēja pāvesta 
tiesības izsludināt jaunus ticības likumus, kā, piemēram, iepriekšējā gada atlai-
du dekrētu. svētais gars ir baznīcā, bet tā nav identiska ar pāvestu, kardināliem 
un konciliem. Pāvests vai baznīca nevar lietot kristus nopelnus, kuru saturs ir 



žēlastība un patiesība; tāda ķecerība runātu pretī evaņģēlijam. Pāvests sniedz 
žēlastību kalpojot, – nevis ar atlaidām, bet ar absolūciju. evaņģēlijs ir pār baz-
nīcu. Luters no jauna uzsvēra savu cieņu pret romas primātu, taču neatzina tā 
dievišķo pamatojumu. savu Leipcigas tēžu skaidrojumu Luters nobeidz ļoti asi: 
viņš esot lepns, ka viņa vārds tiekot padarīts arvien sliktāks. Viņa pretinieki 
neesot cilvēki, bet visa ļaunā valdnieks, taču kristus esot stiprāks.

ekam, protams, šāds konflikta attēlojums un vērtējums nebija pieņemams. 2. 
septembrī viņš publicēja izsmeļošu „attīrīšanos no Lutera apvainojumiem”1181, 
kuras beigās viņš uzsvēra, ka viņam neesot svarīga paša aizstāvēšana, bet izsēto 
maldu atspēkojums, kas pasliktinot dievkalpojumu, kavējot dvēseļu pestīšanu, 
veicinot bezcerīgu stāvokli baznīcā un tās baušļu nicināšanu. Viņš lūdza lasī-
tājus ticēt viņa skaidrajiem nodomiem. Patiesas rūpes par ticību un ķecerības 
pārvarēšanu izskanēja raksta beigās: „ Lai notiek, notiek, notiek, saldais jēzu!”

Luters atbildēja uz „attīrīšanos” 7. novembrī atklātā vēstulē 1182. Viņš neticēja 
eka skaidrajiem nodomiem un atsacījās no jebkādām draudzīgām saistībām ar 
viņu. tā iemesls esot eka diskusijas ar karlštatu attēlojums, kurā ekam esot va-
jadzējis atzīt brīvās gribas atkarību no žēlastības. Līdz ar to eks Lutera acīs bija 
uzvarēts. eks tomēr esot mēģinājis apgalvot savu sākotnējo nostādni, kas esot 
pelagiāniska ķecerība, un aizsegt brīvās gribas radikālo grēcīgumu. Pēc Lutera 
domām, tā bija nekaunīga liekulība. Viņš pieprasīja, lai eks izbeidzot meklēt 
teoloģijas patiesību. Luters nožēloja savu agrāko draudzību ar eku. Luters bija 
pārliecināts, ka kādreiz tikšot atklāts, kas baznīcai esot vairāk kaitējis – eks ar 
aristoteli, tumsības valdnieku, vai Luters.

Vienlaicīgi ar aso eka domu apmaiņu ar Luteru līdz 1520. gada aprīlim no-
tika arī līdzīga starp eku un karlštatu. kā vienam, tā otram bija raksturīga 
arvien pieaugošāka rupjība. Luters no tās vairāk neko negaidīja un mēģināja 
pierunāt karlštatu apklust vai vismaz atsacīties no savas nekontrolētās lamāša-
nās ar „visrupjāko ēzeli un tā saucamo doktoriņu eku”. tad eks pats saņemtu 
atpakaļ savas rupjības. taču karlštats neļāva nevienam, kur nu vēl Luteram, 
savu mazvērtības kompleksu dēļ sevi ietekmēt. Viņa „atspēkojums” pret eku 
bija viņa paša necienīgs un pat apkaunojošs1183.

Pret Lutera pāvesta tēzes skaidrojumu eks izdeva savas „trīs grāmatas par 
Pētera primātu”, kuras viņš pieteica jau 1519. gada septembra sākumā un pēc 
savas ierašanās romā 1520. gada 1. aprīlī veltīja personīgi pāvestam. šī raksta 
beigās eks norādīja, ka pēc Lutera pāvesta un koncilu autoritātes atmešanas 
baznīcā nekas vairs neesot drošs un viss esot apšaubāms. tas neesot panesami, 
ka katrs tagad skaidrojot rakstus pēc sava prāta. draudot ar mūžīgo tiesu, eks 
pieprasīja, lai ķeizars un pāvests sodītu Luteru.

7. Eka denunciācija Frīdriham Gudrajam



jau dažas dienas pēc disputācijas eks vērsās pie frīdriha gudrā, lai, gan-
drīz atvainodamies, paskaidrotu viņam savu izturēšanos Leipcigā1184. Viņam 
esot vajadzējis stāties pretī ļaunumam, ka kāds iedomājoties, ka labāk sapro-
tot rakstus nekā baznīcas tēvi, apstrīdot primātu un atzīstot nolādētos husa 
artikulus. eks neaizmirsa norādīt, kādus izdevumus viņam tas esot sagādājis. 
eka vēstules patiesais mērķis bija Lutera apsūdzība un prasība, lai frīdrihs 
gudrais kā kristīgs valdnieks viņu sodītu. frīdrihs gudrais prasīja, lai Luters 
un karlštats izsacītu savu viedokli par eka vēstuli1185. abi bija sašutuši par eka 
viltīgo izturēšanos. Patiesa atšķirība starp eku un Luteru esot tikai ticības ar-
tikulā par grēku nožēlošanu, bet visos pārējos, kā, piemēram, par atlaidu, šķīs-
tītavu un pāvesta varu, – tikai strīdēšanās par cilvēku uzskatiem. spriedumu 
par eka apvainojumiem abi vitenbergieši atstāja kūrfirsta ziņā, būdami pār-
liecināti, ka laji tagad spriežot skaidrāk nekā teologi. tā kā eks visur izplatot 
savus zaimus, viņš esot bijis enerģiski jāatspēko. eks atbildēja 8. novembrī1186. 
Pēc viņa domām, tā bija īsta ķecerība. eks deva tam jaunus pierādījumus. Maldi 
nedrīkstēja iesakņoties, jo vēlāk tos būšot grūti iznīcināt. eks uzstāja, lai Lutera 
mācību izmeklējot provinciālsinode, kā to bija ieteikuši Leipcigas teologi. eks 
gribēja vispirms panākt Lutera nosodīšanu reģionālā līmenī. Viņš arī publicēja 
savu saraksti ar frīdrihu gudro.

8. Strīds ar franciskāņiem Jiterbogā un tā sekas

Pilnīgā konfrontācija starp eku un Luteru pēc Leipcigas disputācijas noveda 
pie tā, ka tajā tika iesaistīts arī kāds cits konflikts, kam sākotnēji ar to nebija 
nekāda sakara. Magdeburgas jiterbogā par sludinātāju strādāja francis ginters, 
kurš 1517. gadā aizstāvēja Lutera tēzes pret sholastisko teoloģiju un sprediķoja 
Lutera garā. jiterbogas franciskāņi viņu apsūdzēja par grēksūdzes, gavēšanas 
un svēto godināšanas kritizēšanu. Viņš turklāt esot apgalvojis, ka bohēmieši 
esot labāki kristieši nekā katoļi. ginters lūdza priora un Vitenbergas augustī-
niešu lektora palīdzību. sarunas laikā lektors, no savas puses, izteica radikālus 
uzskatus: ģenerālkoncils neesot baznīcas reprezentants, pāvests – kristus viet-
nieks un Pēteris – pirmais apustulis. Baznīcas tiesību nolikumi kalpojot pāves-
ta mantkārībai un mācot greznību, skopumu un lepnību. tikai pāvestam re-
zervētie absolūcijas gadījumi grēksūdzē nav dieva noteikti. evaņģēlijs neatšķir 
padomus no baušļiem. dievs prasot visaugstāko pilnību un sekošanu visam 
evaņģēlijam no katra kristieša. cilvēkam neesot brīvās gribas. Vairāk varot 
ticēt vienkāršam zemniekam, kurš atsaucoties uz rakstiem, nekā pāvestam. 
Labie darbi neesot nepieciešami. dievs esot cilvēkam pavēlējis neiespējamo. tās 
bija saasinātas vitenbergiešu teoloģijas tēzes. ginters ļoti pašapzināti uzstājās 
pret franciskāņiem, lepojās ar savu uzvaru un draudēja viņus citēt Vitenbergas 



universitātē. nedaudz vēlāk viņš kritizēja atlaidas benediktīniešu sv. Marijas 
klostera mūķeņu priekšā, – tās varot noderēt tikai linu aptīšanai uz vērpjamā 
ratiņa. Par to viņš saņēma jaunas sūdzības, kādu laiku pārtrauca sprediķot un 
ļāva to viņa vietā darīt kādam maģistram tomasam. Loti iespējams, ka tas bija 
tomass Mincers. starp viņu un franciskāņu vadītāju 1519. gada Lieldienu laikā 
no kanceles notika īsts sprediķu karš. jiterbogas draudzē tātad pirmo reizi divi 
radikāli Lutera partijas piekritēji bija izraisījuši asas diskusijas par viņa mācību. 
franciskāņu lektors Bernhards dappens 5. maijā ziņoja Brandenburgas bīska-
pam, ka šeit sākoties šķelšanās baznīcā, un lūdza viņa iejaukšanos1187.

šī ziņojuma dēļ 15. maijā Luters ar ļoti asu, pašapzinīgu un nievājošu vēs-
tuli vērsās pret jiterbogas franciskāņiem1188. Viņš pārmeta šiem dedzīgajiem 
cīnītājiem par baznīcas vienotību ļaunu aprunāšanu, nevis tiekšanos pēc sa-
prašanās, un prasīja, lai viņi atsauc savu ziņojumu, citādi viņš to atspēkošot 
par apkaunojumu viņu ordenim un atklāšot viņu nezināšanu. Vēstules mērķis 
acīmredzot bija nobloķēt nevēlamo franciskāņu uzbrukumu. Luters norādīja, 
ka viserudītākie lietpratēji esot atzinuši viņa pēdējo trīs gadu teoloģisko darbu, 
tāpēc tagad to nevarot nosodīt divi neizglītoti mūki. Luters aizstāvēja gintera 
un Mincera izteicienus, no kuriem viņš dažus nedaudz paskaidroja un izlaboja, 
un lika jiterbogiešiem izvēlēties – draudzību vai ienaidu.

Lieta izvērtās vēl plašāka, kad Brandenburgas bīskaps, pavadot 
Brandenburgas kūrfirstu, jūlija beigās savas uzturēšanās laikā Leipcigā neilgi 
pirms prombraukšanas franciskāņu sūdzības parādīja ekam, kurš divu stun-
du laikā izraudzīja no turienes 16 tēzes un papildināja tās ar savām piezīmēm. 
Viņš atsaucās uz savu neseno disputāciju ar Luteru. eks ierosināja arī jiterbogas 
artikulu izdošanu, lai vērstos pret „luterāņiem”. šeit pirmo reizi nicinošā nozī-
mē tiek lietots šāds apzīmējums. Bīskaps lika izplatīt eka izteikto viedokli. tā 
augusta vidū Luters uzzināja, ka eks, kaitēdams viņa labajai slavai, viņu ļaun-
prātīgi apzīmējis par manihejieti un husītu. Luters pārmeta bīskapam tādu pašu 
nezināšanu un augstprātību kā ekam. Lutera spontānā atbilde aizkavējās tikai 
tādēļ, ka daudzo izdevumu dēļ pēc Leipcigas disputācijas viņš nevarēja atrast 
nevienu iespiedēju. tāpēc Lutera „aizstāvēšanās pret eka nelabvēlīgo spriedu-
mu par dažiem artikuliem, kurus viņam pierakstījuši zināmi mūki” iznāca ti-
kai septembra beigās1189. Luters attēloja lietu sekojošā veidā: franciskāņi viņam 
gribot uzvelt viltus apvainojumus, tāpat kā farizeji kristum. eks esot uzņēmies 
šo lietu savā ļaunumā pret Luteru. Lasītājam esot jāveido savs spriedums nevis 
ar Lutera vai eka palīdzību, bet, pamatojoties uz skaidro patiesību, rakstiem 
un taisnīgiem iemesliem. Luters noraidīja eka apgalvojumu, ka viņš neatzīs-
tot koncilus, kā ļaunu vispārinājumu. Lielu daļu no Lutera „aizstāvēšanās” 
aizņēma primāta jautājuma iztirzājums un tā ekseģētiskais pamatojums, kurā 
eks tika attēlots kā rakstu skaidrojuma nicinātājs. Luters vērsās pret vienīgi 



pāvestam rezervētajiem grēku piedošanas gadījumiem, kas graujot bīskapu un 
priestera amatu. slepeno grēksūdzi Luters nenoraidīja, bet uzskatīja, ka tai ne-
esot dievišķā pamatojuma, tāpēc tā daudziem esot kļuvusi par īstām mocībām. 
daudzi hierarhijas likumi esot kaitējuši baznīcas brīvībai un turklāt sagrozot 
rakstus. eku Luters apzīmēja par sliktu juristu. taisnība ir lajam, kurš atsaucas 
uz rakstiem, salīdzinājumā ar pāvestu un konciliem, kas to nedara; turklāt tas, 
kas atsaucas uz rakstiem, nevar būt ķeceris. eks zinot, ka Luters neesot teicis, 
ka labie darbi neesot vajadzīgi. strīds ir par šķietami labajiem darbiem ārpus 
žēlastības. Luteram svarīgi ir tas, ka kristus ir rīkojies to cilvēku labā, kuri paši 
nespējot sagādāt nopelnus.

Luters savai aizstāvībai pievienoja 24 artikulus par eka un franciskāņu ķece-
rībām. Pēc eka uzskatiem, visi koncili un baznīcas tēvi, kas neatzīstot primātu, 
un pat pāvesti un likumi, kas atzinuši nīkajas koncila lēmumus, esot ķeceri. 
taču eks pats, padarot pāvesta tikumīgo nevainojamību par viņa amata pildī-
šanas obligātu priekšnosacījumu, esot iekritis bohēmiešu donātiskajā ķecerībā. 
šādā veidā Luters norādīja uz daudzām neiespējamām eka uzskatu konsekven-
cēm, kā, piemēram, uz priekšrokas došanu cilvēku vārdiem, nevis rakstiem, 
vai šķietami brīvā cilvēka neatkarību no žēlastības. šādai argumentācijai ne-
apšaubāmi vajadzēja ietekmēt objektīvu lasītāju. franciskāņi nevēlējās Lutera 
uzbrukumus. Lai aizkavētu raksta izdošanu, franciskāņu ordeņa provinces 
priekšnieks 22. maijā rakstīja Luteram un apsolīja sodīt vainīgos jiterbogas 
brāļus. Luters bija ar mieru atteikties no savas „aizstāvēšanās”, ja tas nebūtu 
par vēlu un franciskāņi atlīdzinātu iespiedējam, taču dažas dienas pēc tam 
raksts tomēr tika izdots1190. iespējams, ka Brandenburgas bīskapa izteikums pie 
kamīna, ka viņam nebūšot miera tikmēr, kamēr viņš Mārtiņu kā koka pagali 
neiesviedīšot ugunī1191, bija viņa reakcija uz Lutera „aizstāvēšanās” izdošanu. 
eks, protams, arī šoreiz nespēja klusēt. 19. oktobrī iznāca viņa „atbilde uz ap-
vainojumiem”. Viņš kritizēja Lutera rakstu, atkārtoja visus vecos pārmetumus 
un brīdināja lasītājus no Lutera maldiem. šī kārta līdz ar to bija galā.

franciskāņiem vēlreiz iznāca saskarties ar Luteru un viņa teoloģiskajiem 
draugiem, kad viņi Vitenbergā oktobra sākumā noturēja saksijas provinces 
ordeņa kapitulu un atklātu disputāciju par godu ordenim1192. Luters un viņa 
draugi apšaubīja daudzas lietas, kas ordenim bija mīļas un dārgas: dievišķo vai 
rakstiem atbilstošo mūku izcelsmi, zvērestu neapstrīdamību, bezgrēcīgumu, 
svētā franciska pilnību un stigmatizāciju. Luters jau reiz Leipcigā bija kritiski 
izteicies par ubagotāju mūkiem, taču tagad apzīmēja ārpus evaņģēlija esošo 
mūku regulu pildīšanu par māņticību. dzīvi pasaules kārdinājumos un laju re-
liģiju Luters vērtēja augstāk nekā mūku eksistences veidu. Viņš apšaubīja fran-
ciskāņu ordeņa dievišķo iedibinājumu. konsekventa sekošana kristum tiek 
prasīta no visiem kristiešiem. karlštats, savukārt, pārmeta franciskāņu ordeņa 



atzarojumam, minoritiem, viņu ordeņa dibinātāja pielūgšanu un viņu dzīves-
veida pārvērtēšanu. „Mēs esam dibināti uz kristus un nevis uz franciska.” 
franciskāņi Vitenbergā tika pamatīgi kritizēti un neatstāja labu iespaidu. 
kad 1520. gada februārī Mainzas albrehts ubagotājordenim aizliedza ubagot, 
Luters izteica vēlēšanos, ka jāatceļ būtu visa ubagošana, un pats gribēja labāk 
mācīties kādu amatu, lai sevi uzturētu, nekā dzīvot šajā „ķecerībā”1193. radikālu 
kritiku par mūku ordeņiem Luters izteica Vartburgā savā lielajā rakstā „Par 
mūku solījumiem”.

9. Vēstuļu apmaiņa ar Dungersheimu

Balstoties uz savu pieredzi, Luters uzskatīja Leipcigas teologus, „šos visla-
bākos patiesības lieciniekus”, par viltīgiem eka piekritējiem un sprieda par 
viņiem ļoti nicinoši, turklāt viņš nebija vienīgais, kas tā domāja: „redzot šādu 
teologu, redz visus septiņus nāves grēkus.” uzkrītošs bija tikai viņu vēders, 
naudasmaks, skaudība, miesaskārības un slinkums1194. tā kā Leipcigā turpinā-
jās pret viņu pamfletu publicēšana, Luters ļoti vēsi reaģēja uz Leipcigas rektora 
pūlēm uzlabot savstarpējās attiecības un pat gribēja iesniegt sūdzību herco-
gam georgam1195. 1520. gada maija beigās Luters apmierināti konstatēja, ka 
Leipcigā, kur eks tika svinēts kā disputācijas uzvarētājs, satraucoši samazinājās 
studentu skaits1196. 1519. gada oktobrī viens no Leipcigas teologiem, hieronīms 
dungersheims no oksenfurtas (1465–1540), sāka sarakstīties ar Luteru. šī 
korespondence vēlāk tika publicēta. 1514. gadā dungersheims bija uzrakstījis 
„atspēkojumu” pret bohēmiešiem, kas bija zināms arī Luteram. dungersheims 
bija Leipcigas disputācijas karstākās tēmas eksperts. 1518. gadā viņš bija kri-
tizējis cvikavas mācītāju johanu silviju egranu par viņa izteikumiem spre-
diķos. egrana aizstāvības rakstam Luters bija uzrakstījis īsu, uzmundrinošu 
priekšvārdu1197. Pretēji Lutera vēsturiski pamatotajam primāta apšaubījumam 
dungersheims mēģināja izsmeļoši pierādīt, ka pat nīkajas koncils esot atzinis 
primātu. Luters neļāva sevi iespaidot, kaut arī dungersheims piegādāja arvien 
jaunus pierādījumus. Pēc Lutera domām, dungersheims, tāpat kā eks, rakstus 
mēģināja pieskaņot baznīctēvu liecībām. 1520. gada janvāra beigās vēstuļu 
apmaiņa kļuva vienpusīga, kad Luters zaudēja jebkādu interesi par šo nepro-
duktīvo saraksti. 1520. gada jūnija sākumā dungersheims sūdzējās Luteram, 
– vitenbergieši viņu izsmejot, kaut gan viņš pret tiem vienmēr esot izturējies 
brālīgi. dungersheims patiešām centās ieturēt mērenu toni. Viņš tomēr tika 
strupi atraidīts: Mēs gribam, lai raksti ir tiesnesis, bet jūs gribat spriest pret 
rakstiem. Luters aizliedza viņam turpināt rakstīt vēstules, – dungersheims 
rakstot par daudz un nepiemēroti. Luters draudēja atklāti disputēt ar viņu. 
Pēc tam arī dungersheims rakstīja atklāti pret Luteru, joprojām pamācīdams 



un vēlēdamies izlīdzināt1198. salīdzinājumā ar daudziem citiem dungersheims 
nebija kūdītājs.

10. Luters un bohēmieši

Leipcigas disputācijā piedalījās arī novērotāji no Bohēmijas. tas, kas tur 
tika aplūkots, viņus patiešām ļoti interesēja1199. uzreiz pēc disputācijas johans 
Poduška, priesteris Prāgas teina baznīcā, un Vencels fon roždalovskis, prā-
vests Ķeizara kārļa kolēģijā Prāgā, rakstīja Luteram, kurš šīs vēstules no 
kūrsaksijas galma saņēma tikai oktobra sākumā1200. abi piederēja husītu mē-
renajam, utrakvistiskajam virzienam un simpatizēja humānismam. Poduška 
izteica savu apbrīnu par Lutera brīvo un atklāto, kristīgi apustulisko mācību, 
neraugoties uz viņa pretinieku ļaunumu. Poduška saskatīja Luterā sākotnējās, 
cilvēku nesamaitātās teoloģijas pārstāvi. Viņš uzmundrināja Luteru turpināt 
savu dieva tautas sarga amatu pret viltus praviešiem un pastāstīja Luteram, 
ka līdzās pretiniekiem, kas viņu uzskatīja par ķeceri, Bohēmijā viņam bija arī 
piekritēji, kas par viņu lūdza. Poduška lūdza Luteru uzmanīties no antikrista 
vajāšanām. roždalovskis zināja Lutera rakstus. no ērģeļu būvētāja jakubeka, 
kurš bija bijis Leipcigā, viņš bija uzzinājis, ka Luteram neesot nevienas husa 
grāmatas. roždalovskis nosūtīja viņam galveno husa darbu „Par baznīcu”. 
Pēc roždalovska domām, Luters tagad saksijā bija tas, kas huss reiz bija bijis 
Bohēmijā. Lutera atbildes bohēmiešiem nav saglabājušās. kopš 1519. gada ru-
dens notika lūzums Lutera uzskatos par husu un bohēmiešiem, no kuriem viņš 
līdz tam bija distancējies. novembrī Luters ziņoja ekam, ka viņš par kristīgiem 
uzskatot vēl daudz vairāk husa artikulu nekā Leipcigā1201. 1519. gada beigās 
Lutera tuvinājās bohēmiešiem arī laju biķera jautājumā. kulminācija tika sa-
sniegta 1520. gada februārī, kad Luters identificējās ar husu. tai laikā Luters 
ziņoja špalatīnam: „es līdz šim esmu neapzināti mācījis husu.” Līdzīgi arī 
štaupicam: „dažos vārdos – mēs visi nezinot esam husīti”, ieskaitot Pāvilu un 
augustīnu. Luters bija satriekusi šī atziņa.Viņš to uzskatīja par briesmīgu dieva 
tiesu, ka skaidrā evaņģēliskā patiesība jau vairāk nekā simt gadus tika uzskatīta 
par nolādētu1202. kaut gan martā, iepazīstoties ar husa rakstu „Par baznīcu”, 
viņam tajā ne viss patika, Luters tomēr apbrīnoja husa garu un izglītību un 
pozitīvi izteicās par to priekšlasījumā1203. neraugoties uz zināmo saskaņu, 
Luters bez šaubām nekad nebija „husīts”. Lutera taisnošanas mācība principiāli 
atšķīrās no husa bauslīgā biblisma. jau 1520. gadā Luters sāka skaidrāk apzinā-
ties šīs atšķirības. Lutera daļējai, bet uzkrītošajai tuvībai ar husu uzskatos par 
baznīcu un sakramentu mācību bija politiska nozīme, kuras dēļ Luters saksijas 
hercogistē sastapās ar neuzticību un noraidījumu.



11. Diskusija ar Emseru

hercoga georga galmā gribēja novērst Lutera un bohēmiešu koalīciju, 
kā tā bija iezīmējusies Leipcigā, jo tas varēja ietekmēt bohēmiešu atgūšanu 
baznīcā. drēzdenē bija zināms, ka disputācijas laikā Bohēmijā tika lūgts par 
Luteru. tāpēc bijušais hercoga georga sekretārs un turpmākais drēzdenes 
galma garīdznieks hieronīms emsers (1478–1527) augusta vidū tūkstošgaba-
lu lielā izdevumā publicēja ziņojumu par Leipcigas disputāciju un bohēmiešu 
jautājumu, kas bija sagatavots Prāgas arhibīskapijas katoļu administratoram 
un Leitmericas prāvestam johannesam cakam1204. emsers jau kopš 1518. gada 
vasaras bija ar bažām vērojis Lutera baznīcas kritiku. emsers argumentēja ļoti 
īpatnēji. Viņam bija svarīgi, ka Luters bija viennozīmīgi noliedzis eka minē-
to identifikāciju ar bohēmiešiem, par ko ziņoja arī rubeuss, un iestājās tikai 
par miermīlīgām sarunām ar viņiem. Luters bija atzinis pāvesta primātu, kaut 
arī kā cilvēcisku iedibinājumu. Pašam emseram tas, protams, bija dievišķs 
iedibinājums. Lutera ekseģētiskos argumentus viņš ignorēja. ziņojuma beigās 
emsers izteica savu gatavību uz izlīdzināšanos ar Luteru. šī vēstule liecina par 
to, ka Lutera pretinieku fronte nekādā gadījumā nebija vienveidīga. emsers 
simpatizēja vairāk humānismam nekā sholastikai.

taču arī uz emsera ziņojumu Luters reaģēja ārkārtīgi asi un septembra beigās 
publicēja savu „Papildinājumu emsera kalnu āzim”1205. nosaukums attiecās uz 
emsera ģerboni un devīzi, kas bija nodrukāta uz emsera raksta titullapas. kā 
zināms, Luters pret tiem, kurus uzskatīja par saviem pretiniekiem, nekad neat-
tiecās īpaši saudzīgi. iespējams, ka Lutera aso attieksmi pret emseru ietekmēja 
tas, ka viņš bija dzirdējis, ka emsers gribēja sadot „lepnajam mūkam”1206. Pēc 
Lutera domām, emsers viņu mēģināja attālināt no bohēmiešiem, un Luteram 
tagad bija jāatzīst eks vai bohēmieši. Viņaprāt, emsers spēlēja nodevīgu du-
bultspēli, ko Luters tūdaļ „atmaskoja”: no vienas puses, emsers mēģināja viņu 
novirzīt no bohēmiešiem, bet, no otras puses, tomēr uzskatīja viņu par ķeceri. 
tāpēc Luters uzbruka „āzim”. Luters viņu pamācīja, ka daļēja vienprātība vēl 
nav pilnīga identitāte. Luters provocēja: viņam varot patikt, ja bohēmieši, jūdi, 
turki un pat emsers un eks uzskatītu viņa dogmas par patiesām, taču tāpēc vēl 
Luters neesot nekāds bohēmietis. tad viņš pievērsās lietai, saviem kristīgajiem 
artikuliem: nenoliedzami, husam esot pareizi izteikumi. emsers gribot ārona 
priesterībā saskatīt paraugu pāvestībai. taču jaunajā derībā tas esot atcelts, 
kas kā kungu atzīstot tikai kristu, nevis pāvestu. arī koncils nevarot noteikt 
dievišķas tiesības. Luters bija gaidījis no emsera savu argumentu atspēkojumu. 
Par visu diskusiju Luters atzīmēja: „es nekad negribēju cīnīties ne ar stipra-
jiem, ne vājajiem. Mans vienīgais nodoms bija palikt savā nostūrī. taču tad, 
kad vienas vienīgas disputāciju lapas dēļ (ar to bija domātas atlaidu tēzes) es 
tiku sagrābts un izvilkts atklātībā, es domāju, ka tas notika pēc dieva gribas. 



tāpēc, manu emser, es nebaidīšos ne no stiprā, ne skaļā eka, ne arī nicināšu 
tevi, vājo, vai kādu nemācīto. tad es patiešām būtu nožēlojams Luters, ja es, 
pēc tava padoma, cīnītos paļāvībā uz meditāciju par rakstiem, nevis ticībā uz 
manī darbojošos dievu.” turklāt Luters, nevēlēdamies būt augstprātīgs, pilnīgi 
apzinājās savas kristus dotās ekseģētiskās dāvanas, ar ko viņš pārspēja eku. 
tomēr nevis tas, bet ticība bija svarīgāka1207.

Pēc tam, kad Luters acīmredzot saprata, ka tāds diskusijas stils starp kris-
tiešiem nav pieņemams, viņš beigās no tā atteicās un aplūkoja problēmu citā 
toņkārtā: roma uzsver pāvestības dievišķo pamatojumu pašaizstāvēšanās dēļ, 
lai pati netiktu tiesāta un reformēta. tieši no tā rodas posts baznīcā. Priekšroka 
ir jādod patiesībai, kas ir identiska ar kristu, nevis maldīgajam un bezdievīga-
jam pāvestam. tāpēc viņam ir jāpretojas, kas pēc draudzes disciplīnas noteiku-
miem Mt. 18 ir pilnīgi iespējams, bet bīskapiem ir vispirms jāpretojas romas 
nesaimnieciskumam. Baznīcā varas instance ir Vārds, balstoties uz to, ir jātiesā 
arī pāvests. Viņa vara pastāv kalpošanā, nevis valdīšanā. Baznīcā visi ir vienā-
di. tāpēc Luters sauc uz pretošanos. Baznīca kā kristus līgava nav pakļauta 
nevienam, arī pāvestam ne un pāvestība zaudē savas nepareizās pretenzijas. 
Beidzamajos teikumos Luters žēlojas par laika zaudējumu, ko izraisījusi nevaja-
dzīgā strīdēšanās. Viņa vēlēšanās vienmēr esot bijusi ar miera nesējiem klusēt, 
bet „pret kliedzējiem un trakotājiem kristus man ir dāvinājis pietiekoši daudz 
dzīvas paļāvības. es gribu visus mīlēt un ne no viena negribu baidīties.” Luters 
acīmredzot ir visā asumā saskatījis kūrijas reformas problēmu. šie uzskati vi-
ņam turpmākajā laikā nedeva mieru un noteica viņa reformu prasības. kā rāda 
beidzamie teikumi, Lutera tonis pret emseru svārstījās starp agresivitāti, ob-
jektivitāti un miera mīlestību. Luters diskusijā ienesa personīgo emocionalitāti, 
kas ne vienmēr bija piemērota un derīga. Lutera strīdu ar emseru nožēloja arī 
viņam labvēlīgie laikabiedri, kā, piemēram augsburgas domkungs Bernhards 
adelmanns, jo tas Luteru kavēja darīt kaut ko derīgāku un patīkamāku1208.

diskusija neuzlabojās arī tad, kad eks oktobra beigās publicēja „atbildi 
emseram pret Lutera ļaunprātīgo uzbrukumu”1209. eks uzskatīja, ka Luteram 
nebija nekādas izpratnes par sholastiku. Pēc eka domām, viņš bija vājš erudīci-
jā, bet stiprs košanā. eks tomēr atzina, ka romai ir vajadzīga aizrādīšana, bet ci-
tāda veida nekā Lutera. Luters eka atbildē saklausīja tikai ierasto zākāšanos1210.

novembra sākumā iznāca paša emsera „apgalvojums no kalnu āža medī-
bām”1211. Viņš apzīmēja Luteru par suniski cinisku teologu un kritizēja viņa 
polemiku, vienlaicīgi norobežodamies arī no eka un Leipcigas teologiem. Pēc 
emsera domām, Lutera raksti baznīcā izraisīja tikai nepatikšanas, un viņa 
polemika apdraudēja labu lietu. emsers pārmeta Luteram, ka viņš neatzina 
nevienu rakstu, kas nesaskanēja ar viņa domām. emsers noraidīja Lutera tu-
vināšanās mēģinājumu pēc viņa iepriekšējiem smagajiem uzbrukumiem un, 



ja nepieciešams, bija gatavs pats sevi koriģēt. emsera atbilde rāda, ka ar viņu 
būtu bijusi iespējama citādāka saruna nekā to darīja Luters. Luters neizprata 
starptoņus un dusmojās tikai par to, ka emsers neko jaunu lietai neesot devis, 
un nosauca viņu par dumju, vāju un tukšu lielībnieku, taču bailēs no kristus 
un savas labās slavas dēļ, atturējās turpināt spēli ar „kurmi”1212.

12. Oikolampadija un Špenglera iestāšanās par Luteru

eka solis emsera labā izraisīja negaidītu reakciju. eks savā „atbildē” bija 
apgalvojis, ka visi viņam piekritīšot attiecībā uz Luteru, izņemot dažus „nemā-
cītus kanoniķus” (domkungus). eka intīmais ienaidnieks, augsburgas dom-
kungs Bernhards adelmanns, ierosināja, lai augsburgas sludinātājs johans 
oikolampadijs publicētu „ekam atbildi no „nemācītajiem kanoniķiem”, kas 
tika publicēta decembra sākumā1213. augsti izglītotajam ekam vispirms tika 
parādīts, ko „mazie” gari patiesībā domāja par Luteru: ar savas izglītības pa-
līdzību viņš cenšoties dziedināt kaitējumus, sludinot mieru un paklausību, 
iesakot pazemību, nelabprāt polemizējot, nicinot laicīgas lietas, rādot kristiešu 
mērķi – dieva godu, kritizējot garīdzniecības un romas trūkumus. Viņš vēlo-
ties uzlabot un atjaunot svēto rakstu studijas. eks esot pret to un apgalvojot, 
ka Luters esot nobūris nemācītos kanoniķus. tāpēc viņi minēšot, kas viņus pie 
Lutera saistot: viņa vienkāršais desmit baušļu skaidrojums ļaujot nemācītajiem 
sadzirdēt kristu un evaņģēliju. Luters esot arī atsedzis atlaidu skandālu, kamēr 
visi pārējie esot klusējuši. eks turpretī iestājoties par atlaidām. Pretēji viņam, 
nemācītie kanoniķi neuzskatot Lutera mācību par maldinošu, bet par dieva lie-
tu. Viņi ticot evaņģēlijam, baznīctēviem un baznīcas vēsturei vairāk nekā sho-
lastiķiem un baznīcas tiesībām. tāpēc eks tos, kas viņam nepiekrītot, nevarot 
saukt par ķeceriem vai nemācītiem. šai ziņā kanoniķi esot „luterāņi”, jo Luters 
esot evaņģēlija un kristīgās brīvības draugs. tāpēc ekam nevajagot noķengāt 
tos, kas patiesā ticībā nebaidoties no īsti kristīgas teoloģijas. „nemācītais” 
autors vēl asi kritizē eka grāmatas, iesaka viņam kādu brīdi klusēt, atteikties 
no savām mākslām un nodoties patiesai teoloģijai. šis raksts ir interesants kā 
agrīna liecība tam, kā Luters tika uztverts ārpus Vitenbergas.

Līdzīgs dokuments bija 1919. gada beigās publicētā un piecreiz pēc tam vēl 
iespiestā „kāda godājama svēto rakstu dievišķās patiesības cienītāja aizstāvī-
bas runa un kristīga atbilde...”, kuru Lutera mācības aizstāvībai bija sacerējis 
štaupica lokam piederošais nirnbergas domes rakstvedis Lācars špenglers (dz. 
1479)1214. Viņš turēja aizdomās par Lutera atbalstīšanu. špenglers pamatoja, kā-
pēc viņš Luteru uzskatīja par svētās ticības aizstāvi. Luters bija atstājis uz viņu 
lielu iespaidu kā Bībeles teologs. špenglers nemaz neapstrīdēja, ka baznīcā jau 
agrāk ir bijuši pareizi svēto rakstu skaidrojumi, ka Luters bija cilvēks un grēci-



nieks. špenglers uzskatīja, ka Luters bija jauns, liels skolotājs. Viņa mācība bija 
atbilstoša kristīgai kārtībai un saprātam, turpretī blēņu sludinātāji mācīja dar-
bus, ceremonijas, atlaidas, baznīcas likumus un ekskomunikāciju. špenglers 
noliedza Lutera pretinieku kritiku, – viņa mācība bija neatspēkojama. Lutera 
sludināšana nozīmēja sirdsapziņas atbrīvošanu no šaubām, maldiem un sirds-
apziņas pārmetumiem. Bauslības vietā tagad bija nākusi ticības pārliecība un 
piedošana. tāpēc Lutera mācība ir atklāti jāsludina. tā nav tikai teologu un 
disputāciju priekšmets, bet tā ir jāsludina no kanceles. Lajs špenglers bija pa-
reizi uztvēris Lutera teoloģijas galveno nodomu. Vēlāk viņš kļuva par vienu 
no pārliecinātākajiem reformācijas politikas vadītājiem nirnbergā. kamēr 
Vitenbergā 1520. gada sākumā rūpējās par oikolampadija un špenglera iespie-
šanu, eks ingolštatē – par šo bīstamo Lutera rakstu sadedzināšanu, kas tomēr 
izpalika. aizliegta tika tikai abu rakstu pārdošana1215.

nirnbergā tajā laikā kursēja arī ļauna Vilibalda Pirkheimera satīra „Bezstūru 
eks”1216 (Eccius dedolatus), kurā eks publikai par uzjautrinājumu tika pakļauts 
ļoti nepatīkamai tīrīšanas procedūrai. Lai gan Luteram bija jāatzīst, ka grāmata 
bija prasmīgi izveidota, viņš no tās distancējās. Viņš joprojām bija atturīgs pret 
satīras lietošanu polemikā un tās vietā labāk izteica atklātu kritiku1217. Viņš 
tomēr ar apdomu izvēlējās savus polemikas līdzekļus. sarežģītā situācijā savu 
draudzīgo attiecību dēļ kā pret Luteru, tā eku nirnbergā atradās kristofs šērls 
nirnbergā. Pirkheimers bija arī viņu par to izsmējis. šērls nekad nebija starp 
viņiem pastāvošos pretstatus īsti sapratis. Viņš gribēja būt neitrāls un tāds arī 
palika1218.

13. Štaupics

savādi atturīga un distancēta bija arī štaupica izturēšanās pret Luteru, jo 
pēc augsburgas sarunām viņu ceļi izšķīrās. 1519. gada februārī Luters žēlojās, 
ka štaupics vairāk nerakstot, un vēlējās viņu redzēt. aprīlī Luters domāja, ka 
štaupics viņu bija aizmirsis1219. Pēc Leipcigas disputācijas viņš satikās ar sava 
ordeņa priekšniekiem. taču par šo tikšanos nekas nav zināms. oktobra sāku-
mā Luters atkal žēlojās: „tu mani par daudz aizmirsti.” Viņš jutās kā no mātes 
krūts atradināts bērns. Luteram tajā laikā bija ļoti vajadzīgs štaupica mierinā-
jums. Viņš jutās kā grēcinieks, baidījās no nāves, izjuta garīgu tukšumu un 
vaidēja zem kristus kalpošanas dāvanu smagās nastas. reiz naktī viņš sapņoja, 
ka štaupics viņu bija pametis, un rūgti raudāja. sapnis tomēr beidzās labi, jo 
štaupics solīja atgriezties1220. tas rāda, cik dziļi garīgi Luters pārdzīvoja šo cīņu. 
tāpēc vēl jo vairāk viņam bija nepieciešama dvēseles aprūpe pie sava ordeņa 
priekšnieka, ar kuru viņu saistīja tuvas garīgas attiecības. štaupica izvairīša-
nās darīja Lutera slodzi vēl smagāku. tikmēr štaupics pats acīmredzot mocījās 



rūpēs un šaubās par Lutera lietu un 1520. gada sākumā paziņoja par savu at-
kāpšanos no ordeņa vikāra amata. 1519. gada decembrī štaupics tomēr ziņoja 
Luteram par eka noraidīšanu zalcburgā, un 1520. gada maija sākumā viņš no 
jauna izteica savu piekrišanu Luteram1221.

14. Erfurtes un Parīzes sprieduma kavēšanās

Visas iepriekš minētās atsauksmes uz Leipcigas disputāciju bija privātas 
un neoficiālas. izņēmums bija vienīgi eka mēģinājums pamudināt frīdrihu 
gudro, lai viņš rīkotos pret Luteru. Leipcigas disputācijā bija noteikts, ka par 
Lutera lietu jāpieņem oficiāls lēmums. šim mērķim bija izraudzīti erfurtes un 
Parīzes teologi un kanonisti. Luters gaidīja erfurtes teologu spriedumu jau 
1519. gada 3. septembrī. Viņš ziņoja Langam, ka uzskata par labāku, ja erfurte 
šajā lietā neiejauktos, jo sprieduma sagatavošanas process starp karojošajām 
partijām jau bija sācies1222. oktobra vidū Luters dzirdēja baumas, ka erfurtieši 
esot izšķīrušies par eku. Luters brīdināja viņus, ka iejaukšanās svešā lietā vi-
ņiem nenākšot par labu un pieteica tādā gadījumā savu atklāto aizstāvību pret 
šo nepiemēroto spriedumu vācu un latīņu valodā. Viņš aizstāvēšot ikvienu zilbi 
savās tēzēs. tad Luters nebūšot vainīgs „pie erfurtiešu asinīm”1223. Viņš noliedza 
tādu akadēmisko spriedumu, kas tagad varēja vērsties pret viņu, un mēģināja 
to pat ar iebiedēšanu aizkavēt. decembra sākumā viņš uzzināja, ka erfurtie-
ši tomēr nevēlējās izteikties. Pēc tam viņš vairāk neuztraucās arī par Parīzes 
universitātes spriedumu, jo abām universitātēm bija jāpieņem kopīgs lēmums. 
Luters bija ļoti apmierināts, ka, pamatojoties uz Leipcigas disputāciju, par viņa 
lietu nebija pieņemts nekāds lēmums. Viņš bija ieguvis laiku, lai sagatavotos tā-
lākai diskusijai ar romas antikristu. acīmredzot Langs bija ietekmējis erfurtes 
teologus, ka viņi atsacījās izteikt savu viedokli1224. 29. decembrī erfurtes teologi 
atsacījās hercogam georgam izteikt savu lēmumu par Lutera lietu formālu ie-
meslu dēļ. neviens no disputatoriem neesot prasījis viņu spriedumu. turklāt no 
šāda lēmuma pieņemšanas viņi negribēja izslēgt dominikāņu un augustīniešu 
eremītu profesorus1225. Bez tiem erfurtes fakultāte būtu personāli un kompten-
ces ziņā vāji pārstāvēta. hercogam georgam šādi atteikuma iemesli nebija 
nepieņemami. Viņš norādīja uz erfurtes universitātes godu, kas tai piešķīra 
šķīrējtiesneša lomu, un no jauna pieprasīja tai izteikt savu viedokli1226. taču 
līdz tam nenonāca. tad, kad decembrī tapa zināms, ka erfurtes universitāte 
nekādu spriedumu neizteiks, atkrita arī līdz tam noteiktais disputācijas aktu 
publicēšanas aizliegums. Langs rūpējās par to drukāšanu erfurtē1227.

tūliņ pēc disputācijas eks ar jēkaba hohstratena palīdzību, kuram viņš 
iedeva Leipcigas disputācijas aktus, mēģināja iespaidot Parīzes teologus, lai 
viņi uzņemtos šķīrējtiesneša lomu. šajā gadījumā gara izmeklēšana neesot va-



jadzīga1228. oficiālais hercoga georga iesniegums un aktu pārsūtīšana uz Parīzi 
notika tikai 4. oktobrī. decembrī Parīzes universitāte izveidoja komisiju, kas 
sastāvēja no 24 locekļiem. katram tika pieprasīts 25 līdz 30 zelta kronu liels 
valsts honorārs un viens aktu eksemplārs, kas bija iepriekš jānodrukā uz herco-
ga georga rēķina1229. izdevumu dēļ viņš acīmredzot šīm prasībām nepiekrita. 
tāpēc netika dots arī Parīzes universitātes spriedums. 1520. gada novembrī 
hercogs georgs pieprasīja no Parīzes universitātes Lutera rakstu nosodīju-
mu1230, un 1521. gada aprīlī sorbonna beidzot izteica savu viedokli.

15. Lēvenes un Ķelnes universitātes nosodījums

1519. gada beigās šķita, ka Luters būs izvairījies no universitāšu nosodīju-
ma. taču šis iespaids pievīla. tikmēr cita iemesla dēļ savu viedokli pret Luteru 
bija izteikusi Ķelnes un Lēvenes universitāte1231. 1518. gada rudenī frobena 
Bāzelē izdotais Lutera rakstu apkopojums kļuva pazīstams arī Lēvenē. taču, 
ja citur tas kalpoja Lutera domu popularizēšanai, tad Lēvenē izraisīja pretdar-
bību. starp sholastiķiem un erasmu, kurš šajā laikā dzīvoja Lēvenē, bija lielas 
nesaskaņas. skolastiķi uzskatīja, ka viņš bija Lutera rakstu līdzautors. tikai 
septembrī šīs aizdomas tika novērstas. Pēc frobena izdevuma Lēvenes teologi 
sastādīja veselu Lutera maldu sarakstu, kuru viņi 1519. gada februārī nosūtīja 
Ķelnes teoloģiskajai fakultātei pārbaudīšanai. tā kā Ķelnē nebija frobena iz-
devuma, tas vispirms tika pieprasīts no Lēvenes. 22. martā četri Ķelnes profe-
sori sāka Lutera rakstu pārbaudīšanu. tā rezultātā 30. augustā sekoja daudzu 
Lutera tēžu nosodījums. tad Ķelne, no savas puses, pieprasīja, lai Lēvene tai 
sekotu. tāpēc oktobrī hohstratens devās uz Lēveni. Viņam bija jānoskaidro 
arī kompetentā Litihas bīskapa eberharda fon der Marka nostāja pret Luteru, 
kuru erasms kādā vēstulē bija apzīmējis par savu simpatizantu. eberhards fon 
der Marks to noliedza un ieteica Lēvenes profesoriem griezties pie cienījamā 
tortosas kardināla spānijā, adriana fon utrehta (vēlākā pāvesta hadriana Vi.) 
un lūgt viņa priekšvārdu, lai Lutera nosodījumam būtu lielāka nozīme. Lutera 
izteicienu svinīgā nolādēšana notika 7. novembrī. taču tās nebija visas Lutera 
tēzes. tā bija kajetāna ietekme, kurš brīdināja ķelniešus, ka ne visi maldi uzreiz 
ir ķecerība1232. Lēvenes un Ķelnes universitāšu nosodījumi tika publicēti 1520. 
gada februārī pēc adriana fon utrehta ievadvēstules saņemšanas. tie bija pir-
mie oficiālie šāda veida dokumenti, kas vēlāk tika lietoti romā, sacerot Lutera 
ekskomunikācijas bullu.

Luters arī šajā gadījumā atbildēja uz to, 26. martā publicējot savu pretinieku 
rakstus, kurus viņš, tāpat kā agrāk humānisti, pārņemot viņu formulējumu, 
jau virsrakstā dzēlīgi dēvēja par „mūsu maģistriem no Lēvenes un Ķelnes”. 
Publikācijai bija pievienota Lutera vēstule Vitenbergas juristam kristofam 



Blankam1233. Lēvenes teologi noraidīja Lutera pirms un pēc atlaidu strīda 
izteiktos uzskatus par labajiem darbiem, atlaidu, ticību, grēksūdzi, gandarī-
šanu, šķīstītavu un sholastiku. Ķelnes artikulos vēl papildus bija minēta arī 
svēto un pāvesta primāta kritika. abos nosodījumos tika pieprasīta frobena 
izdevuma ar tā maldiem un ķecerībām atklāta sadedzināšana, bet no autora – 
šo maldu atsaukšana. Luteram bija jāpieliek visas pūles, lai šos nosodījumus 
apšaubītu un atspēkotu. Viņš veikli norādīja uz abu universitāšu strīdīgo 
reihlina nosodījumu. tā kā maģistri vēl nekad neko labu nebija pateikuši, arī 
viņu nosodījums nebija ticams. Luters pārmeta viņiem daudzās pretrunas ar 
rakstiem un pat savām domām. nožēlojami, ka kristiešu tautai esot tādi va-
doņi, pār kuriem noteikti nākšot dieva dusmas. Visvairāk Luters bija sašutis 
par to, ka nosodījumam nebija pamatojuma rakstos. Pēc Lutera domām, tā 
nebija kristīga rīcība. abus darinājumus viņš uzskatīja par nožēlojamiem. tad 
Luters sāka meklēt pierādījumus tam, ka arī universitātes var maldīties, un 
pierādīja to ar pārliecinošiem piemēriem: okams vispirms esot ticis noraidīts, 
bet tagad tiekot godāts. Parīzes universitātei esot bijis vēlāk jāatsauc zināmi 
lēmumi. Viņš atgādināja par problemātiskajiem uzbrukumiem Laurencijam 
Vallam, Pico della Mirandolam, reihlinam, johanam ruhratam fon Vezelam, 
faberam stapulensijam un erasmam, šajā sakarībā pieminēdams arī husu un 
hieronīmu no Prāgas. nevienu no viņiem maģistri neesot uzvarējuši ar dieva 
vārda un veselīgas mācības ieročiem. tas arī rādot, ko varot domāt par maģis-
tru nosodījumiem. Viņi paši esot antikrista apustuļi. Luteru nevar vienkārši 
uzskatīt par kādu jaunu, autoritatīvu, zinātnisku lietpratēju attiecībā pret in-
stitūcijām. Viņam autoritāti vajadzēja apliecināt saturā. godīgu apgaismošanu 
no pretinieku puses Luters iedomājās šādi: ļaudis, neuztraucieties par Lutera 
rakstiem; viņš daudz disputē un dažas lietas, iespējams, izsaka asāk nekā 
nekā pieņemts; taču arī Bībelē ir savas bīstamās vietas. Luters spēja paskatīties 
uz sevi no malas, tomēr nespēja pieņemt, ka viņu padara par ķeceri. nemaz 
neņemot vērā mīlestības trūkumu, Luters uzskatīja, ka šāda rīcība pret viņu 
nav taisnīga. Viņu vajadzēja vispirms privāti brīdināt. izlīdzināšanās vietā 
šie teologi uzskatot par labu darbu, ja ļaujot kādam brālim aiziet bojā. Beigās 
Luters kritizēja savu pretinieku nezināšanu, vispirms pievēršoties filozofijai: 
Viņi saucot to par filozofiju, kas tāda nemaz neesot, un mokot ar to jaunatni. 
Viņi aplūkojot tikai aristoteli, kura filozofiju Luters neatzina, un to pašu ne-
saprotot. Luters pazina savu pretinieku filozofiju un teoloģiju jau vairāk nekā 
divpadsmit gadus. aristoteļa mācību viela nederot ne intelektam, ne jūtām, ne 
labiem paradumiem un esot piemērota tikai strīdiem. Vienīgais, ko jaunatne 
no tās varēja mācīties, bija, kā runāt ar šiem tirāniem, kas viņus turēja šīs do-
māšanas sistēmas gūstā, līdz tā atbrīvotos. Luters skaidri norādīja, ka viņš šādā 
kritiskā nozīmē pasniedza filozofiju. Pēc Lutera domām, katram saprātīgam 



cilvēkam bija skaidrs, ka nosodīšana bija šīs tirānijas izteiksmes veids. tālāk 
viņš pārmeta saviem pretiniekiem, ka tie nemākot apieties ar rakstiem. tāpēc 
viņu nosodījumi neesot vairāk vērti kā piedzērušas sievas lāsti, un tādā veidā 
Luteru nevarot uzvarēt. Viņš izteica tikai īsu viedokli par artikuliem, dažus 
palaboja, bet pamatā visos punktos palika pie savām domām, kas arī citādi 
nemaz nebija gaidāms, jo savus pretiniekus Luters uzskatīja par ēzeļiem, pluka-
tām un beigtām „lauvām”, kuri nesaprotot ne kristu, ne aristoteli, ne arī paši 
savas domas1234. Luters nebija vienīgais, kas tik nicinoši vērtēja savus pretinie-
kus. cik ļoti jau tajā laikā atšķīrās pretējo nometņu uzskati, rāda tas, ka Ķelnes 
un Lēvenes universitātes nosodījumi kūrsaksijas galmā sākumā vispirms tika 
noturēti par satīriskiem humānistu darbiem1235. humānisti, kā, piemēram, 
rubeans krots, bez šaubām, aizstāvēja Luteru1236. Pat erasms pozitīvi izteicās 
par Luteru, taču negribēja vairāk iesaistīties šajā lietā, lai izvairītos no jauna 
konflikta ar Lēvenes teologiem1237.

no Vitenbergas teologiem johanness dēlšs sacerēja „kristīgā mācītāja 
Mārtiņa Lutera aizstāvību, pamatojoties uz svētajiem rakstiem, pret zināmu 
Lēvenes un Ķelnes universitāšu maģistru nosodījumu”. Pēc tam, kad viņš pats 
divpadsmit gadus esot pavadījis sholastikas tumsībā, dēlšs slavēja tagadējo lai-
ku, kurā mirstīgajiem Vitenbergā no jauna bija ataususi ilgi nicinātā patiesība. 
tas, bez šaubām, kaitinot vecās skolas piekritējus. taču patiesība nenākot no 
filozofijas, bet rakstiem, kuriem Luters esot nodevies ar visu savu centību un 
spēku. dēlšs dziedāja slavas dziesmu „Martinus noster”, slavēja viņa mācības 
panākumus, kā arī viņa sprediķus pārpildītās baznīcās, kad klausītāji baidoties 
(patiešām reti) tikai no tā, lai tie pārāk ātri nebeigtos, un vēlējās, lai šīs stundas 
pārvērstos dienās. tas ļauj nojaust, cik milzīga ietekme un vajadzība bija pēc 
Lutera sprediķiem. asaras traucēja tos pierakstīt. tāpēc Lēvenes un Ķelnes 
universitātes nosodījumu Vitenbergā uztvēra kā ļaunu talantīgā rakstu skaid-
rotāja vajāšanu. aizstāvības beigās dēlšs rakstīja par paša „atgriešanos” Lutera 
iespaidā. Viņš pats divpadsmit gadus esot mācījis kā skotists un padevies sho-
lastiskās domāšanas sirēnas skaņām. Luters esot izcēlās pārējo universitātes 
pasniedzēju vidū, viņam neesot patikušas filozofijas un teoloģijas diskusijas. 
tāpēc viņš sākumā Vitenbergā esot iemantojis arī pretiniekus, kuru vidū bijis 
arī dēlšs. tomēr Luters spējis sevi apliecināt. Lūzums esot noticis 1516. gadā 
disputācijā par Bernhardija tēzēm. dēlšs uzsvēra Lutera nepiekāpību disputē-
šanā, ja runa bija par dieva vārdu. Viņa kolēģi pamazām no sholastikas esot 
pārnākuši pie baznīcas tēviem un Bībeles. kā viens no pēdējiem jaunajai kus-
tībai pievērsās dēlšs un nodevās Bībeles studijām. ar savu aizstāvības rakstu 
pēc ilgiem nesaprašanās gadiem dēlšs gribēja apliecināt savu vienprātību ar 
Luteru un pievēršanos Bībeles teoloģijai. raksts noslēdzās ar ieteikumu studēt 



Vitenbergā, kur studijas tiekot pareizi vadītas un priekšroka tiekot dota dieviš-
ķajam, nevis cilvēciskajam.

16. Jaunas Miltica iniciatīvas

Leipcigas disputācijas dēļ Luters atteica sarunās ar Milticu plānoto izjautā-
šanu pie trīras arhibīskapa, kurai vajadzēja izšķirt viņa lietu. tā kā disputā-
cija nedeva nekādus redzamus rezultātus, Miltics no jauna iesaistījās Lutera 
lietā1238. 1519. gada septembrī beidzot frīdriham gudrajam tika nodota zelta 
tikumības roze, kuru viņa uzdevumā saņēma viņa padomnieks fabians fon 
feiličs. Miltics tikmēr lielījās, jokodamies, – kā viņš vēlāk apgalvoja, ka sodī-
šot Luteru ar ekskomunikāciju. kad viņam par to uzdeva jautājumus, Miltics 
paskaidroja, ka viņš joprojām atbalstot altenburgā plānoto Lutera izjautāšanu 
pie trīras arhibīskapa. Viņš gribot par to ar Luteru runāt Lībenverdā un tad 
rakstīt arhibīskapam, lai šo lietu izbeigtu bez kaitējuma Luteram1239. kūrfirsts 
tam piekrita, un sarunas tika nozīmētas 9. oktobrī. kas Milticam īsti bija pa-
domā, Luteram nebija skaidrs1240. Par Lībenverdas sarunu iznākumu vēlāk bija 
divas versijas. Pēc Lutera vārdiem, Miltics, neņemot vērā viņa pļāpāšanu, esot 
tikai jautājis, vai Luters vēl joprojām piekrītot iecerētajai izjautāšanai pie trīras 
arhibīskapa, un pēc tam paziņojis, ka viņa komisijas darbība esot pabeigta un 
ka viņš atgriežoties romā1241. Miltics turpretī ziņoja frīdriham gudrajam, ka 
Luters esot piekritis kopā ar viņu doties uz koblencu uz izjautāšanu, par ko viņš 
esot informējis trīras arhibīskapu1242. abi partneri palika pie savām versijām. 
sarunas Lībenverdā acīmredzot ir bijušas nenoteiktas. Luters Miltica rīcībā 
saskatīja tikai vīzdegunību, ar ko viņš romā pierādīja savu aktivitāti1243. Lutera 
nicīgo Miltica vērtējumu ietekmēja ziņas par viņa lielīšanos romā, kur par viņu 
uzjautrinājās. Luters domāja, ka ka viņa izjautāšana notiks nākamā reihstāga 
laikā, kā frīdrihs gudrais bija vienojies ar trīras arhibīskapu. Bīstamības dēļ 
viņš tagad nevēlējās ceļot, par ko kūrfirsts informēja arhibīskapu1244.

1519. gada 8. decembrī Miltics no jauna griezās pie frīdriha gudrā1245, jo 
roma pieprasīja, lai Lutera lieta beidzot tiktu novesta līdz galam. Miltics do-
māja, ka vairāki bīskapi bija griezušies pie pāvesta un apsūdzējuši Luteru tautas 
pavedināšanā. tāpēc pāvests tagad bija nolēmis rīkoties stingrāk. iespējams, 
ka lietu gribēja uzticēt kādam citam, kas Luteram nebūtu izdevīgi. saksijai 
pašai draudēja interdikts un citi sodi. saksijas padomnieki ieteica kūrfirstam 
nemainīt savu nostāju, paskaidrot, ka viņš šai lietā neesot kompetents, un no-
rādīt uz Lutera gatavību nākamā reihstāga laikā doties uz izjautāšanu pie trīras 
arhibīskapa1246. decembra vidū Luters joprojām domāja, ka drīz tai vajadzētu 
notikt. Viņš bija gatavs nodot sevi pretinieku rokās, lai gan baiļojās par dieva 
vārdu un savu mazo avju pulciņu Vitenbergā1247. iztaujāšana tomēr vēl kavējās. 



arī pēc trīras arhibīskapa domām, tai vajadzēja notikt nākamā reihstāga lai-
kā1248. 1520. gada sākumā galms, šķiet, Luteram ieteica, lai viņš būtu atturīgāks. 
Luters no jauna izteica savu gatavību atteikties no mācīšanas un sprediķošanas. 
taču viņš nespēja mācīt teoloģiju, neapvainojot pāvestu. raksti nepieļāva varas 
ļaunprātīgu lietošanu, un to pretinieki nespēja paciest. taču tas, ko viņam va-
rēja nodarīt cilvēki, nebija salīdzināms ar kristus ciešanām. Luters vairs ne no 
kā nebaidījās, bet nicināja un izsmēja savu pretinieku uzbrukumus. ja viņam 
nebūtu bijis jārēķinās ar kūrfirstu, viņš būtu publicējis jaunu, provokatīvu apo-
loģiju par paļāvību uz dievu1249. tāpat kā pēc augsburgas sarunām un pirms 
Leipcigas disputācijas Luters reaģēja uz draudošajām briesmām ar būtisku kon-
flikta saasinājumu.

1520. gada janvārī Miltics, domājams, kūrfirsta uzdevumā izlūkoja situāciju 
pie Merseburgas bīskapa. iespējams, Milticam vajadzēja uzzināt, vai bīskaps par 
Lutera lietu nav sūdzējies pāvestam1250. Pēc tam galma uzdevumā Luters rakstī-
ja bīskapam ādolfam fon Merseburgam un Maincas arhibīskapam albrehtam, 
lai atspēkotu viņam izteiktos apvainojumus1251. tas nebija tik vienkārši, jo 
saksijas bīskapus bija satraukusi jau Lutera svētā Vakarēdiena sermona 1519. 
gada beigās. Merseburgas bīskaps bija tikko nomierināms1252. nedaudz laipnāk 
reaģēja Maincas albrehts1253: viņš priecājoties par Lutera gatavību uzklausīt pa-
mācības. Lutera rakstus viņš bez šaubām laika trūkuma dēļ neesot lasījis, tāpēc 
par tiem varot spriest citi. Viņš brīdināja Luteru no strīdēšanās par pāvesta 
primātu, brīvo gribu un svētā Vakarēdiena diviem elementiem. teoloģiskus 
jautājumus nevajagot apspriest atklāti. ja Luters dievbijīgi, neaizskarot baznī-
cas autoritātes, mācot rakstu patiesību, tad viņa darbs apstiprināsies kā dieva 
darbs. Lutera vēstule šeit bija sasniegusi savu mērķi. taču nevar apgalvot, ka 
Vācijas arhibīskaps būtu reaģējis atbilstoši lietas nozīmībai.

17. Strīds ar Alfeldu par pāvestību

1520. gada janvārī Miltics uzturējās arī Leipcigā. franciskāņu klostera lek-
tors augustīns alfelds (dz. 1480) viņam bija apsolījis vienu rakstu pret Luteru, 
lai gan viņa ordeņa priekšnieki nebija ieinteresēti diskutēt ar Luteru. savas 
aizņemtības dēļ alfelds tomēr kavējās ar raksta pabeigšanu1254. 7. aprīlī viņš 
beidzot paziņoja par savu rakstu „Par apustulisko krēslu, vai tam ir vai nav 
dievišķas tiesības” Luteram1255, un maija sākumā viņš to saņēma. alfelds uz-
skatīja pāvesta primātu par galveno romas baznīcas bastionu. Lutera izvirzītās 
problēmas viņš gribēja sacirst ar septiņiem zobeniem. Vispirms viņš atsaucās 
uz vienu vispārīgu iemeslu: neviena kopība nevar iztikt bez vienojošas galvas. 
Baznīcā tas ir kristus ieceltais pāvests. alfelds to ekseģētiski pamatoja. Pētera 
amata paraugs ir Vecās derības augstais priesteris ārons, bet roma ir jaunā 



jeruzāleme. Patiesai baznīcas zinātnei ir jāatsaucas uz baznīcas skolotājiem, bet 
īstai dievbijībai – uz Pētera svētumu. grūtās Bībeles vietās ir jāvadās pēc veselā 
saprāta. aplamie pretinieku secinājumi ir jāatspēko un skaidrajai un nesabojā-
tajai baznīcas patiesībai jāsaplēš ķeceru iekšas. Luters uzskatīja alfelda rakstu 
par tik rupju, tukšu un nelietojamu, ka negribēja tērēt laiku atbildei, un uzticē-
ja to darīt savam palīgam johannesam Loniceram, iedodot viņam savas malu 
piezīmes1256. Lonicera raksts „Pret alfeldu, romas atbalstītāju, Bībeles grāmatu 
lektoru un mocītāju” ir rupjš, maznozīmīgs iesācēja darbs. alfeldu viņš pieskai-
tīja eka, emsera un dungersheima Leipcigas frontei. Pret alfeldu rakstīja arī 
johans Bernhardijs no feldkirches1257, kuru, savukārt, aizstāvēja viņa ordeņa 
brālis frichans. alfelds pats atbildēja Loniceram „ar savu vislabāko aploksni 
(malagma) pret briesmīgo Lonicera un Lutera vājību”. Viņš noraidīja visus ķen-
gājumus un pielīdzināja vitenbergiešus husam, Viklifam un tīringenes vēlīno 
viduslaiku kriptoflagelantu sektai. kad Luters pats beidzot uzrakstīja rakstu 
pret alfeldu, viss pārējie raksti nobālēja.

Lutera nepatiku izsauca alfelda nekritiskais, pozitīvi dievbijīgais argumen-
tācijas veids. Viņam tomēr bija jāņem vērā, ka alfelda raksts ietekmēja pat 
dažus Vitenbergas profesorus1258. Maijā alfelds publicēja savu rakstu arī vācu 
valodā. alfelds apgalvoja, ka kristus esot dibinājis tikai vienu baznīcu un kā 
tās redzamo galvu devis Pēteri. Priekšnosacījums, lai būtu patiesās baznīcas 
loceklis, ir Pētera amata atzīšana. Patieso baznīcu apliecina brīnumu zīmes, tā 
saglabā skaidro ticību, neviltotos rakstus, kā arī pareizo kārtību žēlastības dā-
vanu izsniegšanai septiņos sakramentos. Baznīca pareizi ievēro dieva baušļus 
un padomus. sektas ārpus romas baznīcas turpretī atrodas bēdīgā stāvoklī. 
tas izaicināja Luteru maija beigās rakstīt atspēkojumu abiem „alfelda ēzeļa” 
rakstiem. Luters uzskatīja, ka ir pienācis laiks atklāt antikrista noslēpumus, 
jo pretējā puse negribot mainīties1259. savos tā laika sprediķos viņš drastiski 
izteicās par pretinieku: „ Mums vajag nobarot šīs cūkas mūsu dievam kun-
gam, līdz Viņš nāks un tās nokaus.” Patiesību nedrīkstēja noklusēt, tās dēļ bija 
vērts riskēt ar savu dzīvību1260. raksts „Par romas pāvestību pret slavenajiem 
romas atbalstītājiem Leipcigā” tika sacerēts vācu valodā un jūnija beigās tas 
tika nodrukāts1261.

Luters vispirms sniedz komiskus savu Leipcigas pretinieku portretus: kājas 
viņiem ir bruņās, uz galvas – zobens, uz muguras – vairogs un bruņas, bet 
rokā – šķēps. taču, neraugoties uz zobošanos, raksts ir „runāts no sirds, kurai 
vajadzēja pārtraukt žēlabas un nopietnību pārvērst lamās”. jo no kristus vārda 
tiek taisīta āksta runa, Luteram tagad pašam ir jākļūst par ākstu. Viņam gan 
ir žēl par šādiem strīdiem, jo tie viņu kavē darīt kaut ko labāku. taču tagad 
viņš izmanto izdevību, lai lajiem kaut ko paskaidrotu par „kristiešiem”. strīdus 
jautājums atkal ir par to, vai pāvestība ir pamatota ar dievišķām tiesībām un vai 



visi, kas neatzīst pāvestu, ir ķeceri un atkritēji. Luters vispirms norāda uz to, ka 
roma pati ar savu naudas kāri un Vācijas izsūkšanu neievēro dieva likumus, t. 
i., kristus bausli. Viņam esot uzbrukuši nevis ticības jautājumu dēļ, bet tāpēc, 
ka viņš aizskāris romas varas un finansiālās intereses. šķietami saprātīgais ar-
guments, ka katrai kopienai vajadzīga galva, nesaskanot jau pat ar politiku, kā 
tas redzams pie zvērinātiem sabiedrotiem. raksts starp citu liecina, ka Luters 
nedomāja īsti „monarhistiski”.

tālāk Luters paskaidro, ko viņš saprot ar „kristiešiem”. Viņš izvairās no 
apzīmējuma „baznīca”, bet rāda savu jauno baznīcas izpratni. kristieši ir ga-
rīga ticības kopība, kas pastāv, neraugoties uz tās laicīgo sadalītību. tā nav šīs 
pasaules valstība un nav saistīta ar romu. ārīgā vienotība zem romas varas 
neveido ne kristiešus, ne ķecerus. kristiešu galva ir kristus, un tāpēc viņi sau-
cas kristieši. Viņā visi ir vienādi. Līdz ar to hierarhija tiek apšaubīta. rakstos 
patiesībā kristieši nozīmē garīgu sapulcēšanos. ārpus rakstiem tā tiek apzī-
mēta arī ārīga sapulcēšanās dievkalpojumā. Būtiskā, garīgā, iekšīgā kristiešu 
kopība ir jāatšķir no ārīgās, miesīgās, cilvēku veidotās kristiešu kopības. Luters 
nevēlas tās atraut vienu no otras, jo tās saderas kopā kā dvēsele un miesa. savā 
baznīcas izpratnē Luters nekad nav bijis spirituālists. ārīgos kristiešus satur 
kopā amati un likumi. Viņu vidū ir arī patiesi kristieši, bet līdzās tiem arī kris-
tieši bez ticības, kas nepieder patiesajiem kristiešiem. garīgajiem kristiešiem 
nav vajadzīga ārīga galva. Viņu galva ir kristus, un tikai Viņš var izteikt viņiem 
savu gribu, ticību, mīlestību un cerību, nevis pāvests, kurš tādēļ nevar būt arī 
kristus aizvietotājs. amata pildītāji kā Pēteris ir tikai kristus vēstneši, visi ir 
vienlīdzīgi, kaut arī ārīgajā baznīcā var pastāvēt pakļautība. garīgās baznīcas 
pazīmes ir evaņģēlijs, kristība un svētais Vakarēdiens. dažos vilcienos šeit ir 
izteiktas būtiskākās Lutera baznīcas izpratnes iezīmes, pie kam amata nozīme ir 
stipri samazinājusies. tas ir vēlākās reformācijas baznīcas teorētiskais pamats. 
Luters noraidīja Vecās derības ārona priesterību kā pāvestības paraugu; ja jau, 
tad tas norādot uz kristu, nevis Pēteri, taču Luters bija atturīgs pret alegoriju. 
Pētera izcelšana jaunajā derībā tiek mazināta. atslēgu vara nav valdoša vara, 
tā ir vērsta uz grēku nožēlošanu un grēku piedošanu un pastāv apsolījumos un 
mierinājumā, nevis pāvesta varas stiprināšanā. atslēgas sākotnēji ir dotas visai 
draudzei; pāvests kā tirāns ir tās piesavinājies. Pārākums pār elles vārtiem pa-
stāv nevis ārīgā varā un valdniekos, bet stiprā ticībā. Luters pārmet alfeldam, 
ka viņš ar saviem bibliskajiem argumentiem saprotot rakstus „kā nopuņķojies 
bērns”. Luters joprojām atzīst pāvestu kā laicīgu valdītāju, kurš nedrīkst no-
teikt ticības artikulus, visi viņa noteikumi ir jāvērtē, pamatojoties uz rakstiem. 
jāpretojas ir romas naudas kārei; te ir jārīkojas ķēniņiem, firstiem, un muižnie-
cībai; Luters tagad prasa aktīvu rīcību. taču viņš atturas šajā rakstā izteikt ra-
dikālus uzskatus par pāvestu. Pēc tam, kad Luters februārī iepazīst ulriha fon 



huttena izdoto Laurencija Vallas „konstantīna dāvinājumu”, kurā šis svarīgais 
dokuments par pāvesta politisko varu ir apzīmēts par viltojumu, Luters ir sašu-
tis par gadsimtiem ilgo tumsību un ļaunumu, kas bijusi nostiprināta baznīcas 
likumos, un vairāk nešaubās par to, ka pāvests ir antikrists; viss saskan, – kā 
viņš dzīvo, dara, ko runā un nosaka1262.

Pret alfeldu vērstā raksta beigās Luters izsakās arī par savu personīgo pole-
misko stilu diskusijā: „kas grib, lai nosoda un nozākā manu personu un manu 
dzīvi, viņam jau ir piedots. taču neviens lai negaida no manis ne uzslavu, ne 
pacietību, kas manu kungu kristu, kuru es sludinu, un svēto garu grib padarīt 
par meļiem. nekas nav atkarīgs no manis, es gribu ar priecīgu sirdi drosmīgi 
sludināt kristus vārdu, neraugoties ne uz vienu. dievs man tam ir devis prie-
cīgu un bezbailīgu garu, es ceru, – to viņi mūžam neapbēdinās”1263. Polemiķis 
Luters bija gatavs arī panest pazemojumus. Viņa asums izrietēja no ticības gal-
venajiem pamatjautājumiem. Viņš atvainojās Leipcigas pilsētai, ka minējis to 
sava raksta nosaukumā. tas esot noticis tikai tādēļ, ka alfelds esot sevi titulējis 
kā lektoru Leipcigā. Leipcigas universitāte patiešām neuzskatīja, ka viņš vairotu 
tās slavu. rektors Moselāns apgalvoja Luteram, ka universitātei ar alfelda raks-
tu neesot nekas kopīgs. savā atbildē1264 Luters norādīja, ka, neņemot vērā agrā-
kos Leipcigas universitātes uzbrukumus Vitenbergai, tā arī tagad neko neesot 
darījusi, lai šos uzbrukumus novērstu. Luters nebija ieinteresēts saasināt strīdu 
ar Leipcigu. tāpēc viņš vēlāk pievienoja savam rakstam atvainošanos. alfelds 
uz Lutera rakstu atbildēja tikai 1520. gada decembrī. Luters atteicās turpināt 
strīdu ar „Leipcigas ēzeli”, kad rudenī alfelds viņu vēlreiz izaicināja uz asu dis-
kusiju. Lutera pāvestības kritika samulsināja agrāk jūsmīgo Lutera piekritēju 
freiburgas juristu ulrihu caziju. Viņš sāka no Lutera pamzām novērsties1265.

neilgi pēc raksta „Par pāvestību..” sacerēšanas Luters publicēja vēl vienu 
rakstu par šo tēmu. jūnija sākumā Luters beidzot saņēma ilgi gaidīto Prieriasa 
rakstu „Par tiesisko un nesatricināmo romas baznīcas un romas pāvesta 
patiesību”, kas bija tikai tā trešā rezumējošā daļa. tajā bija aplūkota monar-
histiskā romas pāvesta teorija, tās pretenzijas uz juridisko varu un pāvesta 
noteikšana arī pār koncilu. Pēc šīs teorijas, pāvests bija nemaldīgs, pār viņu 
nebija neviena tiesneša, un viņš, protams, bija arī atlaidu pārvaldītājs. Luters to 
uztvēra kā zākāšanos. Viņš lika Prieriasa rakstu tūliņ nodrukāt un pievienoja 
tam kritiskas malu piezīmes, kā arī savu priekšvārdu un pēcvārdu1266. Luters 
zākājās par „ellišķo grāmatu”. ja romā domāja tāpat kā Prieriass, tad tur valdīja 
antikrists. Visvairāk Luters bija sašutis par to, ka arī raksti bija jāpakļaujas 
pāvestam, kaut arī viņš maldītos. Līdz ar to baznīcas labošana no iekšienes 
nebija iespējama, un romā bija noteikta sātana valdīšana. tāpēc Luters pazi-
ņoja par savu izstāšanos no romas baznīcas un atvadījās no tās. „Bābele”, visa 
ļaunuma perēklis, neļāva sevi dziedināt. Bēdīgi slavens šis izdevums ir kļuvis 



nevis Lutera atsacīšanās no romas dēļ priekšvārdā, bet gan tā pēcvārda dēļ, 
kurā ķeizari, ķēniņi un firsti tiek aicināti cīnīties pret romu ar ieročiem rokās: 
„ja mēs sodām zagļus ar karātavām, laupītājus ar zobenu, ķecerus ar uguni, 
kāpēc mēs ar ieročiem neuzbrūkam šiem postīšanas maģistriem, kardināliem, 
pāvestiem un visai romas sodomas mēslu krātuvei, kas grauj dieva baznīcu, 
un nemazgājam mūsu rokas viņu asinīs, lai atbrīvotu sevi un visus mūsējos 
no viena vispārēja un ļoti bīstama ugunsgrēka?”1267. savā formulējumā tas ir 
viens no ļaunākajiem Lutera izteicieniem pret pāvestību, kuru nevar attaisnot 
ne tā laika katastrofālā situācija, ne atsauksme uz ps. 58:11. tālāk pēcvārdā ir 
pieprasīta stingra baznīcas disciplīnas pārkāpuma izmeklēšana pret pāvestu, 
pamatojoties uz Mat. 18:15, jo viņš, pēc paša Pētera liecības (2. Pēt. 1), ir nepa-
reizs skolotājs. kā jau iepriekš minēts, Luters tolaik uzskatīja par nepieciešamu 
kristīgi politiskās varas iesaistīšanos cīņā pret baznīcu. taču, vai Luters patie-
šām ir izteicis šo briesmīgo sodīšanas prasību pēcvārdā, kas atšķiras no viņa 
ievirzes priekšvārdā, nav skaidri zināms. šī izdevuma sagatavošanā piedalījās 
arī Melanhtons, un, iespējams, ka pēcvārds ir viņa sacerēts. emsers un eks 
vairākkārtīgi pārmeta Luteram šo iztiecienu, vēlāk tas tika citēts arī Vormsas 
ediktā. Luters nav noliedzis, ka nebūtu to teicis, bet mēģinājis to mīkstināt un 
izskaidrot ar polemiskās retorikas nepieciešamību. Patiesībā jau tolaik Luters 
bija pret ķeceru dedzināšanu. 1520. gadā viņa attieksme pret pāvestību sasnie-
gusi jau tādu pakāpi, ka izlīdzināšanās vairs nebija iespējama. Pie līdzīgas atzi-
ņas bija nonākusi arī pretējā puse.

1520. gadā Luters saņēma brīdinājumu no cahārijas ferreri, pāvesta nuncija 
Polijā, atgriezties un nesaindēt citus ar savām ķecerīgajām vācu grāmatām1268. 
arī tur acīmredzot jau bija izplatījušās Lutera domas. Mēnesi vēlāk Luters saņē-
ma rakstu no Milānā dzimušā, bet tajā tajā laikā kremonā strādājošā domini-
kāņa izidora isolani, kurš viņu aicināja atgriezties atpakaļ pie svētā krēsla1269. 
tas bija sacerēts vēl 1919. gadā un attiecās uz atlaidu strīdu un sarunām ar 
kajetānu. Luteram tas tikai pierādīja, ka „ēzeļi ir arī itālijā”. abos gadījumos 
viņš atteicās no tiešas atbildes.

18. Eks Romā

Leipcigas disputācijai bija nenovēršami jānoved pie romas aktīvas rīcības 
pret Luteru. Vislabāk to saskatīja johanness eks. 1519. gada oktobrī pāvests 
saņēma no eka vēstuli, kurā viņš lielījās ar savu uzvaru Leipcigā un ieteica 
pāvestam vērsties pret Luteru husītu ķecerības dēļ. Pāvestam nevajadzēja vil-
cināties, bet piespiest erfurtes un Parīzes universitāti izteikt savu spriedumu. 
citādi tīringene, Meisene un Brandenburga varēja pievienoties Luteram. eks 
prasīja viņam piešķirt inkvizītora amatu šajās bīskapijās un kā atalgojumu vēl 



vienu mācītāja vietu ingolštatē1270. 1520. gada 10. februārī eks pats devās ceļā 
uz romu. Pēc Lutera domām, „trakojošā kuiļa” mērķis bija pretinieka notiesā-
šana, un viņa motīvs bija Chrysos (zelts), nevis kristus. Vitenbergieši paļāvās 
uz to, ka kristus būs spēcīgs arī romā1271. 1. aprīlī eks veltīja pāvestam savas 
„trīs grāmatas par Pētera primātu”, kas bija izsmeļošs Lutera pāvesta tēzes at-
spēkojums un tās pamatojums. aprīļa vidū Vitenbergā izplatījās (nepareizas) 
baumas par Lutera ekskomunikāciju1272. jūnija sākumā ziņas par godpilno eka 
audienci pie pāvesta, kurš viņu apveltīja pat ar vienu skūpstu, Luters komentēja 
ar vārdiem: „Lai viņi viens otru aplaiza, apspļauda un sakož!”1273.

1520. gada sākumā Luteram bija pilnīgi skaidrs, ka romā tika gatavota viņa 
ekskomunikācija. tā kā viņš pats jau bija distancējies no romas, Luters neatkā-
pās no savas ticības. Protams, mēnešiem ilgā gaidīšana uz lēmuma saņemšanu 
darīja viņu nervozu. 10. jūlijā viņš izteicās: „es jau gandrīz vai vēlos, lai beidzot 
pienāktu šī ļaunā bulla no romas pret manu mācību.”1274



X. reforMatoriskā PrograMMa

Luters kopš 1517. /1518. gada vispirms sabiedrībā kļuva pazīstams kā sholas-
tiskās teoloģijas, atlaidu un pāvestības kritiķis. taču viņš vēl nebija reforma-
tors, lai gan ar kritiku jauna normu un autoritāšu, pestīšanas, grēku nožēlas un 
baznīcas izpratne bija ļoti cieši saistīta. sākumā galvenās bija negācijas. taču 
tādā veidā nekas nebija sasniedzams, jo baznīca un teoloģija kritiku nepieņēma. 
iesāktā teloģijas studiju un universitātes reforma skāra tikai ļoti šauru baznīcas 
dzīves lauku. Pats mūks Luters pārdzīvoja ļoti smagu, vispārēju krīzi, kuru viņš 
sākumā nemēģināja pārvarēt, bet tikai izturēt. tā aptvēra visu viņa eksistenci 
dieva priekšā, ticību, dievbijību, lūgšanas, grēksūdzi, mesas norisi, ētiku. šo 
krīzi principiāli atrisināja Lutera reformatoriskais žēlīgā, taisnojošā dieva at-
klājums, kas radikāli izmainīja viņa attieksmi pret dievu. agri vai vēlu tam 
bija jānoved pie izšķirošām visas reliģiskās dzīves pārmaiņām un jauna veida 
konstruktīviem risinājumiem dievbijības praksē, jo teologs Luters to nepielie-
toja tikai savu personīgo problēmu pārvarēšanā un baznīca neuzklausīja viņa 
reformu prasības. Luters pamazām savas jaunās atziņas sāka pielietot arvien 
plašākā jomā un pārvērst konkrētos priekšlikumos un risinājumos. tas neno-
tika pie rakstāmgalda, – profesora, sludinātāja un dvēseles kopēja darbs ļāva 
Luteram teoriju cieši saistīt ar praksi. tikai sākot īstenot savus dievbijības un 
baznīcas dzīves atjaunošanas priekšlikumus, kas veidoja vienotu, konsekven-
tu programmu, Luters kļuva par reformatoru. šīs programmas savdabības un 
nozīmīguma izpratnei līdzās reformatoriskajam atklājumam ir svarīga loma 
Lutera dzīves un darba skaidrojumā.

Luters sastādīja šo programmu no 1519. līdz 1521. gadam, visvairāk sākot 
no 1519. gada beigām līdz 1520. gadam. stingri programmatisks raksts bija ti-
kai „aicinājums vācu tautas kristīgajiem augstmaņiem”. Programma sastāvēja 
no izstrādātiem sprediķiem (sermonām), katehisma, mierinājuma rakstiem, 
uzsaukuma un polemiskiem rakstiem, kuri daudzkārt bija radušies konkrē-
ta gadījuma rezultātā. 1520. gadā Luters daudzkārt žēlojās, ka polemika viņu 
atturot no patiesi konstruktīva darba; taču arī polemiskajiem rakstiem ir 
milzīga programmatiska nozīme. Lielākā daļa šo publikāciju ir vācu valodā, 
kas sekmēja to ietekmi tautā. Par tām ļoti interesējās izglītotie laji, piemēram, 
albrehts dīrers1275. šīs ietekmes dēļ no tām baidījās pretinieki. gandrīz visi 
raksti tika atkārtoti iespiesti. īsā laikā Luters kļuva par vislasītāko vācu autoru. 
jaunas literatūras formas Luters patiesībā neattīstīja. Viņa raksti iespaidoja ar 
to skaidro un vienkāršo saturu. sermonas parasti vispirms saprotami izklāstīja 
jauno koncepciju un tad pievērsās speciāliem jautājumiem. Luteram nepa-
tika gari prologi un pēcvārdi1276. no tautas sludinātāja viņš kļuva par tautas 
rakstnieku. savos literārajās sermonās Luters rakstīja to pašu, ko sprediķoja 



no Vitenbergas kanceles1277. no pašas lietas skaidrības un secības izrietēja arī 
Lutera saprotamais valodas un priekšstatu tēls. šeit izpaudās viņa literārā meis-
tarība. tas bez šaubām bija iespējams tikai tāpēc, ka vienlaicīgi ar to notika 
teoloģiski ekseģētiskais darbs, piemēram, otrais priekšlasījums par psalmiem 
un tematiskie sprediķi. tajos Luters izklāstīja savas koncepcijas par pāvestību, 
baznīcu, sakramentiem, brīvību vai ētiku, lai pēc vajadzības pie tām atgriez-
tos, kā tas vērojams, īpaši sākot ar 1520. gada pavasari1278. ar to izskaidrojama 
Lutera šā laikā milzīgā kvantitatīvā un kvalitatīvā produktivitāte. tā bez šau-
bām prasīja galēju piepūli. daudzkārt viņš žēlojas par lielo slodzi: „es esmu iz-
veicīgs, un man ir laba atmiņa, no tās rakstot plūst vairāk, nekā tas ir iespējams, 
un tomēr es nedaru pietiekoši”1279. daži no viņa uzmundrinošajiem rakstiem, 
piemēram, sermona par gatavošanos nāvei, norādījumi grēksūdzei (Confitendi 
ratio), „Tessaradecas consolatoria” (Četrpadsmit mierinājuma iemesli bēdīgiem 
un grūtsirdīgiem), sermona par labajiem darbiem un pirmā latīniskā postilla 
tika sacerēta pēc špalatīna ierosinājuma, vēlēdamies Luteru atturēt no liekas 
polemikas. dažas publikācijas Luters bija spiests uzrakstīt, jo bija izplatīti to 
neautorizēti varianti. dažus rakstus Luteru izprovocēja uzrakstīt viņa preti-
nieki, piemēram, rakstu „kristīgajiem augstmaņiem” izprovocēja pāvestieši 
un „De Captivitate” („Baznīca Bābeles gūstā”) – alfelds. taču šīs provokāci-
jas patiesībā bija tikai ārīgais iemesls, jo Luters tā vai tā gribēja izteikties par 
šīm tēmām. uz dažām publikācijām pretinieki atbildēja ar pretrakstiem, uz 
kuriem, savukārt, atbildēja Luters. nereti tas noveda pie vēl lielākiem uzskatu 
un pretrunu saasinājumiem.

1. Pirmie dievbijības pārveidojumi

savus pirmos dievbijības pārveidošanas priekšlikumus Luters izteica ļoti 
uzmanīgi. 1519. gada ciešanu laikā viņš publicēja „sermonu par kristus svēto 
ciešanu aplūkošanu”1280. tā bija tēma, kurai viņš jau agrāk bija pievērsies savos 
sprediķos. Luters bija pret vispārpieņemto virspusīgo ciešanu laika dievbijību. 
Luters gribēja, lai ciešanu laika meditācijai vestu pie savu grēku atziņas, kas ir 
līdzvainīgi kristus ciešanās. tomēr dievam bija jādāvina cilvēkam šo atziņu. 
šādu meditāciju Luters uzskatīja par labāku nekā gavēnis un Psalmu lūgša-
nas. atbilstoši jaunajai atziņai nevarēja apmierināties tikai ar grēku atziņu. 
nākamais solis bija šo grēku ticībā uzticēt kristum, jo Viņš, nevis cilvēks, to 
bija Lieldienās uzvarējis. dievs piešķīra pārliecību par atbrīvošanos no grēkiem. 
no saviem grēkiem atbrīvotais kristietis tad veido savu dzīvi pēc cietēja kristus 
parauga. tāda bija, pēc Lutera izpratnes, ciešanu laika meditācijas būtība, virs-
pusīga ciešanu attēlojumu aplūkošana aptvēra tikai šķietamību.



cik tālu Luters ar šīm domām atkāpās no parastajiem priekšstatiem, redzams 
no tā, ka 1519. gada augustā frīdrihs gudrais, pēc sava biktstēva ieteikuma, 
Vitenbergas Visusvēto baznīcā katru ceturtdienu, piektdienu un sestdienu ie-
dibināja īpašu kristus ciešanu pieminēšanu ar diviem priesteriem un astoņiem 
kora dziedātājiem, lai gan Luters viņu no tā atrunāja un beigās tikai nelabprāt 
tam piekrita, jo uzskatīja to par ārīgu ceremoniju1281.

svarīgāka par jaunajiem ciešanu laika dievbijības ierosinājumiem bija lūg-
šanas paraduma pārveidošana Lutera 1519. gada tēvreizes skaidrojumā. Pēc 
tam, kad johans agrikola 1518. gadā bija publicējis Lutera 1517. gada tēvreizes 
skaidrojumu, Luters sāka to no jauna pārstrādāt, vienlaicīgi ar bērniem un pa-
rastiem ļaudīm aplūkojot tēvreizi un baušļus pēcpusdienas dievkalpojumos. 
aprīlī jaunais skaidrojums bija pabeigts. neilgi pirms tam amsdorfs jau bija 
publicējis tā kopsavilkumu1282. Luters vēlējās lūgšanas padziļināšanu un uzska-
tīja, ka no mehāniskajām stundu lūgšanām vai pienākuma dēļ veiktajām lūgša-
nām nav nekāda labuma. Lūgšanas paraugs viņam bija tēvreize, pēc kā jāmēro 
visas pārējās lūgšanas. tā vēršas pie tēva, nevis tiesneša (!), – tas bija būtisks 
Lutera konstatējums. no mūsu posta tā paceļas pie tēva debesīs. septiņi lūgu-
mi, pēc Lutera domām, bija mūsu posta un trūkuma norādījumi, kas ietvēra 
grēku atziņu. Visa mūsu dzīve vai nu svēta vai apgāna dieva vārdu. Liekulīga 
dievbijība neko nelīdzēs. Lūgums „svētīts top tavs vārds” ietver atzīšanos, ka 
pie mums tas vēl nav noticis. kas to atzīst, tam dievs nepieskaita grēku, bet citi 
ir nolādēti. atzītā grēka dēļ nav jākrīt izmisumā, – tev ir cerība uz uzklausīša-
nu. šeit iezīmējas Lutera grēku atziņas un taisnošanas mācības pamatshēma. 
Līdzīgi ir ar lūgšanu par dieva valstību, – to lūdz tie, kas ir postā un šai dzī-
vē joprojām pakļauti velna varai. dieva valstību mēs nevaram iegūt paši, bet 
mums ir jāsaņem žēlastība. Mēs nepildam dieva gribu. šī atziņa ir pazemojoša 
tiesa. taču pazemotais, atbilstoši rom. 1:17, ticībā piedzīvo taisnošanu. Luters 
neatzīst cilvēka labo gribu. Labā griba ir tikai tur, kur nav cilvēka gribas un 
dievs vada viņu pa savu grūto ceļu. atrunādams no ikdienas rūpēm, Luters 
pievēršas lūgšanai par dienišķo maizi, tā viņa izpratnē ir stiprinošais, dzīvei ne-
pieciešamais kristus vārds. tāpēc viņš žēlojas par netaisniem sludinātājiem un 
par sprediķu atstāšanu novārtā un lūdz par patiesiem sludinātājiem. sprediķa 
saturā ir jābūt tikai kristum. Viņš ļauj sevi iepazīt kā taisnību, tikai vienlaicīgi 
atzīstot savus grēkus. tas ir arī lūgšanas par grēku piedošanu priekšnosacījums. 
Luters apzīmē grēku piedošanu par visspēcīgāko atlaidu vēstuli, kuras vienīgais 
priekšnosacījums ir paša gatavība piedot. Visa dzīve ir kārdinājums un pretīgs 
ļaunums, kuras jēga ir vest pie sevis un dieva atziņas. skaidrais āmen Lutera 
izpratnē ir visas garās pļāpāšanas pretstats. tagad visa lūgšanu Luters virza uz 
grēku atzīšanu un taisnošanu un kritizē līdzšinējo lūgšanu praksi.



kā tēvreizes skaidrojuma kopsavilkums 1519. gadā iznāca arī „īsā tēvreizes 
saprašanas un lūgšanas forma”1283, kurā atsevišķie lūgumi bija izvērsti lielākās 
lūgšanās un tām piemēroti noteikti psalmi un lūgšanu panti. 1520. gadā šī pa-
mācība tika iekļauta plašākā darbā „desmit baušļu, ticības un tēvreizes īsā 
forma”1284. tajā bija raksti par trīs kristieša pestīšanai nepieciešamajām lietām: 
„1. Lai viņš zina, kas viņam jādara un kas jāatmet. 2. ja viņš redz, ka pats ar 
saviem spēkiem to nevar, lai zina, kur to ņemt, meklēt un atrast, lai to varētu 
izdarīt. 3. Lai viņš zina, kā tas jāatrod.” Pēc Lutera domām, lūgšanas, ticības 
apliecība un tēvreize attiecās viena pret otru tāpat kā diagnoze, zāļu atrašanās 
vieta un to sasniegšanas veids. Pirmā daļa bija 1518. gada „īsa desmit baušļu 
skaidrojuma” pārstrādājums. jauns bija apustuliskās ticības apliecības izklāsts, 
kuru Luters neveica pēc parastās divpadsmitdaļīgās shēmas, bet izklāstīja trij-
daļīgi-trinitāriski. Luters izcēla eksistenciālo, paļāvības pilno ticību. Pirmais 
artikuls bija saistīts ar atteikšanos no visa veida elkiem. otrajā artikulā bija 
īpaši izcelts kristus darbs „priekš manis”. trešajā artikulā bija parādīta Lutera 
jaunā izpratne par baznīcu kā garīgu kopību. Pēc tam, kad šis raksts tika vai-
rākkārt publicēts, 1522. gadā tas tika ietverts Lutera populārajā lūgšanu grā-
matiņā, kurai bija liela nozīme jauno lūgšanas paradumu ieviešanā pirms un 
līdzās viņa vēlākajiem katehismiem.

krusta nedēļas svinēšanai, kuru svinēja starp rogates svētdienu (5. svētdie-
na pēc Lieldienām) un kristus debessbraukšanas svētkiem, Luters 1519. gadā 
publicēja „sermonu par lūgšanu un procesiju krusta nedēļā”1285. tas ir ievērības 
cienīgs raksts. Luters no jauna apstrīd dievbijīgus paradumus un attīsta tālāk 
savu lūgšanas teoloģiju. tagad viņš skaidri atzīst, ka visu lūgšanu priekšnosa-
cījums ir dieva apsolījums. neviens neko nesasniedz no sevis paša, bet tikai no 
dieva labsirdības. Par apsolījumu nedrīkst šaubīties, jo citādi dievs tiek pada-
rīts par meli. tas, vai mēs esam pietiekoši cienīgi, nav nekāds priekšnosacījums 
mūsu lūgšanas uzklausīšanai, jo dievs mūs uzklausa savas patiesības dēļ. jau 
ilgi pirms tam, kad Luters savas sakramentu mācības centrā lika dieva apsolī-
jumu, tam bija galvenā nozīme viņa lūgšanas izpratnē. Litānijām un procesijām 
bija jāatbild lūgšanas būtībai, tās nedrīkstēja uzskatīt par dievbijīgiem darbiem. 
Luters iestājās par šādu procesiju un svinamo dienu likvidēšanu, īpaši ciemos, 
jo tās izraisīja lielu dzeršanu. tāpēc viņš vērsās pie laicīgiem un garīgiem 
valdniekiem. Par saprātīgu viņš uzskatīja lūgšanu par labu ražu un veselību. 
Procesijām bija jābūt saistītām tikai ar grēku nožēlošanu, proti negausīgas ēša-
nas, dzeršanas un slinkuma nožēlošanu, kas izraisa dieva dusmas.

Pēc atgriešanās no ķeizara vēlēšanām frīdrihs gudrais saslima. „slimnieka 
apmeklējumam” Luters 1519. gada augustā – septembrī sacerēja „Četrpadsmit 
mierinājuma iemeslus bēdīgiem un grūtsirdīgiem” („Tessaradecas consolato-
ria”), kas tika nodrukāti 1520. gada februārī1286. raksta nosaukums un iedalī-



jums atsaucas uz tradicionālo priekšstatu par četrpadsmit palīdzības sniedzē-
jiem grūtos brīžos. Mūs no visām pusēm apņemoši septiņi ļaunumi un septiņi 
labumi tiek aplūkoti divās grupās. ar septiņiem ļaunumiem, no vienas puses, 
tiek pasniegts neizpušķots cilvēka stāvokļa apraksts, kuru raksturo grēks, bai-
les, briesmas, nāve, elle, netaisnība, kārdinājumi un krusts. Vienlaicīgi tiek no-
rādīts arī uz apdraudējuma robežām, kristus solidaritāti ar cietējiem un svēto 
paraugu kārdinājumos, kas piešķir jēgu svēto godināšanai, bet noslēgumā – uz 
ciešanu svētīšanu caur kristu, kas ļauj ciešanas ne tikai panest, bet arī mīlēt. 
arī septiņi labumi attiecas uz konkrētu cilvēka situāciju: Viņš ir apdāvināts 
ar vārdu un ticību. Viņam ir apsolīts miers. dievs viņu brīnišķīgi vada. Pat 
ellē dievs viņu sodīdams atbrīvo. caur ļauno dievs panāk labo. kristietis visur 
atrodas svēto sadraudzībā. Mierinājuma raksts sasniedz savu kulmināciju bei-
dzamajā daļā, kas aplūko „augstāko labumu”. tas ir no mirušajiem augšāmcē-
lies kristus, mana augšāmcelšanās un taisnība. šeit Luters lieto ļoti uzskatāmu, 
brīnišķu kristus taisnības tēlu. tie ir rati, kuros es sēžu un tieku uzvests de-
besīs. taisnošana caur kristu ir visstiprākais mierinājuma iemesls. šo kristus 
taisnības tēlu Luters bija pārņēmis no karlštata, kurš neilgi pirms tam bija licis 
lielā kokgriezumā attēlot ticības taisnību kā ratus, kas ved uz debesīm, pretstatā 
darbu taisnībai, kas ved uz elli. eku ļoti uztrauca šī izteiksmīgā reformatoris-
kās izpratnes ilustrācija, un Luters gaidīja, ka līdzīgi tiks nīsti arī „Četrpadsmit 
mierinājumi”1287. tieši tradicionālā mierinājuma raksta forma rāda, cik tālu 
jau bija atmesta tradicionālā dievbijība. svētie vairāk nebija starpnieki. cilvēka 
eksistence visās situācijās ir atkarīgs no dieva, kuram nāvē un dzīvē ir kristus 
vaibsti.

tematiski radniecīga mierinājuma rakstam bija 1519. gada oktobra vidū pēc 
kūrfirsta padomnieka Marka šarta lūguma sacerētā sermona „Par sagatavoša-
nos nāvei”1288. Luters nevarēja tai veltīt pietiekami daudz laika un nebija ar to 
īsti apmierināts, bet tomēr lika to nodrukāt laju vajadzībām. Pasūtītājs Luteram 
par to samaksāja desmit guldeņus, kurus Luters tajā pašā dienā atdeva kādam 
nabagam1289. Literārā miršanas mākslas tēma nebija jauna. tā kā tolaik cilvēks 
pastāvīgi bija nāves apdraudēts, par to bija liela interese. Miršanas mierinājumu 
raksti bija 16. gadsimta bestselleri. Luters plastiski apraksta biedējošos attēlus 
un priekšstatus par nāvi, grēku un elli. ar nāvi ir jānodarbojas dzīves laikā, 
bet mirstot nedrīkst koncentrēties uz šiem attēliem, – tie jāatvaira, jo tie ir par 
stipru. skats ir jāvērš uz kristu, kurš uzvarējis nāvi, ir pati dzīvība, kurš pie 
krusta nožņaudza grēku, iznīcināja un uzvarēja elli. ja tu jūti kristū žēlastību, 
tu jau esi izredzēts. Lai pārvarētu kārdinājumus, jādomā par Viņa tēlu. šeit ir 
jūtams Lutera ticības plastiskums un konkrētība, kas nekādā gadījumā nebija 
teorētiska domāšana. ticība rod atbalstu grēku nožēlas, svētā Vakarēdiena un 
pēdējās svaidīšanas sakramentos, kuros kristus nāk pie mums kā priesteris. 



tie simbolizē to, ka kristus ar savu dzīvi, paklausību un mīlestību uzņēmās uz 
sevi nāvi, grēku un elli. sakramentu saņemšanā viss ir atkarīgs no ticības, kas 
priecīgi paļaujas uz dieva apsolījumu. nedrīkst samulsināt savas necienības 
kārdinājums. dievs rīkojas nevis cilvēka cienības, bet savu vārda un zīmju dēļ. 
ticība dara cilvēku cienīgu. tā ļauj pieredzēt stiprinošo visu svēto un eņģeļu 
sadraudzību. Beidzamajā stundā viss ir atkarīgs no ticības, nevis paša spēkiem. 
Luters aplūkoja miršanas problēmu konsekventi, izejot no savas taisnošanas 
teoloģijas, – pamatojoties uz sakramentālajiem apsolījumiem un kristus iesais-
tīšanos, ticīgajam iespējams izkļūt no kārdinājumiem. tikai tas ir svarīgi, viss 
pārējais mirstot nav būtiski. Lutera mierinājuma rakstu nozīme reformatoris-
kajā koncepcijā nav īsti novērtēta. Laika pārbaudei bija jāpierāda, ka ar to var 
ne tikai dzīvot, bet arī mirt.

2. Pirmie izteikumi par praktiskiem dzīves jautājumiem

Pamatojoties uz savu taisnošanas mācību, Luters spēja no jauna pārskatīt 
teoloģijas, baznīcas un dievbijības problēmas. izrādījās, ka šī koncepcija bija 
pielietojama arī citās jomās, ne tikai teoloģiskajā, baznīcas un reliģiskajā jomā. 
tā tajā laikā bija daudzējādi saistīta arī ar citām dzīves jomām. kā sludinātājam 
un dvēseles kopējam Luters nemaz nevarēja neizteikt savu viedokli par praktis-
kiem dzīves jautājumiem.

1519. gada janvārī Luters sprediķoja par laulību. šis sprediķis bija publicēts 
kādā neautorizētā izdevumā. tāpēc maijā Luters pats to publicēja1290. dažas lie-
tas viņa toreizējos uzskatos bija vēl ļoti konvencionālas, seksualitāte saistīta ar 
grēku, lai gan Luters cildināja laulāto draugu mīlestību kā cilvēcisko attiecību 
augstāko pakāpi. Laulību viņš vēl uzskatīja par sakramentu. Luters aplūkoja 
arī tajā laikā ļoti aktuālo problēmu – slepeno bērnu salaulāšanos bez vecāku 
ziņas. Luters aicināja vecākus ļaut bērniem pašiem izvēlēties savus partnerus. 
Laulības auglis ir bērni, kuru audzināšana ir īpašs laulāto pienākums. šo uzde-
vumu Luters tagad cēla lielā godā. tā piepildīšana bija svarīgāka par īpašajiem 
reliģiskajiem darbiem, piemēram, svētceļojumiem, baznīcu celšanu un fon-
diem-ziedojumiem. tas bija taisnais ceļš uz debesīm. tā nepildīšanas gadījumā 
draudēja elle. Luters bija par stingru bērnu audzināšanu ar žagaru palīdzību. 
izglītībai ir jābūt orientētai ne tikai uz ārīgo, bet arī uz dvēseli. Pareizu laulību 
Luters uzskatīja par cēlu un svētu un ievērojami pacēla tās vērtību salīdzinā-
jumā ar celibātu. ar bērnu audzināšanu, pēc Lutera domām, var iegūt pašu 
lielāko atlaidu. Pareizi audzināti bērni ir labie darbi, altāri, ziedojumi, dvēseļu 
mesas, kurus cilvēks atstāj pēc sevis, kas mirdzēs vēl pēc viņa nāves. kalpošanu 
dievam Luters vairāk neizprot kā īpašus reliģiskus darbus, bet to, kas notiek 
ikdienā.



1519. gada beigās Luters izdeva „sermonu par augļošanu”1291. Viduslaiku 
baznīcu nodarbināja naudas darījumu problēma, jo, no vienas puses, tas bija 
saimniecības un tirdzniecības priekšnosacījums, bet, no otras puses, Bībele 
to aizliedza. Lielo tirdzniecības kompāniju izveidošanās vēl vairāk saasināja 
šo jautājumu. fugeri bija johanam ekam ļoti pateicīgi, ka viņš atļāva kapitāla 
aizdevumu līdz pieciem procentiem. Luters turpretī skaidroja, ka kristiešiem 
jāievēro kalna sprediķī izteiktā prasība aizdot bez peļņas, kas nav padoms ti-
kai īpaši dievbijīgiem. tas, ka baznīca pati nodarbojās ar naudas darījumiem, 
Luteram nebija nekāds attaisnojums. tā baznīca varēja zaudēt uzticību, un tas 
ietekmēja patieso kalpošanu dievam. kā tīri laicīgu darījumu Luters pieļāva 
pirkšanu uz procentiem, t. i., zemesgabalu iznomāšanu pret četru līdz sešu 
procentu rendītu, taču ar trūkumcietējiem nekādi darījumi nebija pieļaujami. 
Luters pieprasīja arī riska, ne tikai peļņas dalīšanu. Viņš apzinājās, ka pirkša-
na uz procentiem līdzinājās augļošanai. 18. decembrī Luters plānoja sermonas 
jaunu izdevumu1292, lai vēl vairāk cilvēku iepazītu kristus skaidro mācību šajā 
jautājumā. 1520. gadā tika izdota vēl plašāka, tā sauktā Lielā „sermona par 
augļošanu”1293. Luters paliek pie sava: kristiešiem ir jāpalīdz trūkumcietējiem, 
nevēloties iegūt no tā peļņu. ir Vajadzēja mainīt baznīcas finansēšanu ar atlai-
du un upuru palīdzību. Labības aizdošanu līdz nākamajai ražai apmaiņā pret 
naudu Luters apzīmēja par augļošanu. Luters noliedza, ka tirdzniecība bez pro-
fīta kristiešu starpā nefunkcionē. darījumi ir jāatšķir no mīlestības darbiem. 
Luters sīkāk pievēršas naudas darījumiem laicīgajā saimniecībā, būtiski ne-
mainot savu pamatkoncepciju. Luteram nevar pārmest, ka viņš nebūtu sapra-
tis plaukstošās saimniecības kapitālvajadzības. Viņam bija pazīstami tā laika 
saimnieciskās attiecības, solīda kapitāla apdrošināšana zemes īpašuma veidā. 
Viņš prata kritiski novērtēt saimniecības neveselīgu attīstību. Luters iestājās 
par taisnīgu riska dalījumu un prasīja, lai baznīca būtu paraugs šajā jomā. 1524. 
gadā sermona par augļošanu tika iekļauta Lutera programmatiskajā tautsaim-
nieciskajā rakstā „Par pirkšanu un augļošanu”.

kāds notikums 1519. gada decembrī rāda, ka Luters šajā jomā nebija tikai 
teorētiķis.1294 Viņš bija nodevis špalatīnam kemberges domes lūgumrakstu, 
kas žēlojās par milzīgajām nodevām baznīcai un brālībām. Lai gan kūrfirsts 
par to nebija atbildīgs, Luters uzskatīja, ka špalatīna svēts pienākums bija pa-
nākt, lai valdnieks to novērstu.

kopš 1915. gada beigām Luteru vairākus mēnešus nodarbināja strīds 
par kādu ziedojumu, kas nebija saistīts ar augļošanu1295. atraitne Valpurga 
Landmane vēl savas dzīves laikā bija novēlējusi vienu māju Visusvēto kloste-
rim. Vajadzības dēļ viņa ziedojumu vēlāk atsauca. Visusvēto klosteris tomēr 
negribēja no mājas atsacīties, kurā bija paredzējusi izmetināt priesterus, un 
paziņoja, ka dāvinājums nav atsaucams, piedāvājot atraitnei 14 guldeņus 



gadā. Luters turpretī uzskatīja, ka atraitnes prasība ir pamatota un atbilstoša 
evaņģēlijam. Viņš atsaucās uz tiem pašiem kalna sprediķa principiem kā aug-
ļošanas jautājumā. Luters lūdza špalatīnu vērsties pie kūrfirsta šajā gadījumā, 
jo tas, viņaprāt, atbilda piesteriskā amata galmā jēgai. ar savu iejaukšanos šajā 
un līdzīgos gadījumos Luters bez šaubām ieguva sev daudz ienaidnieku. Pēc 
Lutera domām, Visusvēto klosteri vadīja laicīgas intereses un alkatība, nevis 
mīlestība. Viņš gribēja, lai lieta tiktu nokārtota, apspiesto kliedzieni nepacel-
tos pie dieva un Viņa sods neskartu Visusvēto organizācijas locekļus. tā kā 
viņi tomēr nepiekāpās, Luters cerēja uz kūrfirsta palīdzību. klostera dekāns, 
jurists henings gēde, atsaucās uz kanoniskajām tiesībām: tas, kas uzdāvināts 
dievam, nav atsaucams. Viņš ieteica Luteram mesā griezties pie dieva, lai tas 
palīdzot nabadzīgajai atraitnei. Luters bez šaubām nevarēja saprast, kāpēc 
tas, kas kristus vārdā uzdāvināts, nebūtu atdodams, ja to prasīja mīlestība un 
nepieciešamība. šie juristi acīmredzot nebija saprotuši evaņģēliju. Lieta ieilga 
un kļuva arvien sarežģītāka. Luters nožēloja, ka to uzņēmies, jo viņam svarī-
gāks bija miers, nevis strīdēšanās. tas tikai vairoja viņa neuzticību baznīcas 
juristiem. to, ka juristi pastāvēja uz Vecās derības desmitās daļas ziedošanu 
baznīcai, Luters 1520. gada sākumā uzskatīja par apšaubāmu1296. Vēlāk, Lutera 
iespaidoti, zemnieki to noraidīja zemnieku kara laikā.

sākumā tie bija atsevišķi praktiskās dzīves jautājumi, par kuriem Luters 
izteica savu nostāju, pamatojoties uz savu jauno koncepciju vai Bībeles izprat-
ni. tā vēl nebija vienota ētiska vai sociāla programma, bet izrietēja no tā laika 
teoloģiskās un baznīcas situācijas, ka viņam nācās izteikt savas domas par šiem 
jautājumiem.

3. Pirmais jaunās sakramentu izpratnes formulējums

Viduslaiku baznīca sniedza pestīšanu, dalot sakramentus. jaunajai ticības 
un dievbijības izpratnei vajadzēja ietvert arī sakramentus. kā zināms, mūkam 
Luteram īpašas grūtības bija sagādājis grēku nožēlas un eiharistijas sakraments. 
jau atlaidu strīds patiesībā bija diskusija par grēku nožēlas sakramentu. Luters 
zināja, ka ne tikai viņam bija problēmas ar sakramentiem, bet ka tas bija vis-
pārīgs stāvoklis baznīcā. daudzi cilvēki bija nomākti un iebaidīti, jo neizprata 
sakramentus un nezināja, kā tos lietot, un tāpēc paļāvās paši uz saviem dar-
biem. neskatoties uz to dalīšanu, tie šķita nesaprotami un nepieejami1297. Lai to 
novērstu, Luters Luters 1519. gada novembrī un decembrī izdeva trīs sermonas 
par grēku nožēlu, kristību un svēto Vakarēdienu, kurās viņš mēģināja izteikt 
savām jaunajām teoloģiskajām atziņām atbilstošu sakramentu izpratni. tas 
viņu īsti neapmierināja. jau pēc dažiem mēnešiem viņš atkal ķērās klāt šiem 
jautājumiem, un arī vēlāk Luters turpināja attīstīt tālāk savu sakramentu teolo-



ģiju. tomēr jau pirmais jaunais sakramentu izpratnes formulējums ir ievērības 
cienīgs. sākumā sakramentu skaidrošanā Luters lietoja augustīna shēmu, kas 
iedalīja redzamās zīmēs (signum) un nozīmē (res). Luters paplašināja šo shēmu 
ar trešo locekli, proti, ticību, kuras uzdevums bija savienot zīmi ar nozīmi. šādā 
veidā sākumā izpaudās Lutera jaunā ticības teoloģija sakramentu izpratnē.

atlaidu strīda rezultātā īpaši tālu attīstījās Lutera jaunā grēku nožēlas iz-
pratne. šeit viņš saskatīja vislielāko postu. 1519. gada augustā Luters konstatēja: 
„nevienam darījumam baznīcā nav tik ļoti nepieciešama reformācija kā grēk-
sūdzei un grēku nožēlai. šeit visvairāk plosās likumi, naudaskāre, vardarbība, 
tirānija, maldi, briesmas un nebeidzams ļaunums, jo baznīcas vadītāji maz par 
to rūpējas un atstāj to sholastisko dvēseļu benžu ziņā”1298. „sermona par grēku 
nožēlas sakramentu”1299 uzsvēra, ka viss ir atkarīgs tikai no grēku piedošanas, 
kas atbrīvo sirdsapziņu un samierina cilvēku ar dievu. tad grēki vairāk ne-
dzeļ un valda paļāvība. atlaida neko nelīdz, ja nav skaidras sirdsapziņas. ar 
darbiem to nevar iegūt. Piedošana ir labo darbu priekšnosacījums. atbilstoši 
jaunajai atziņai pestīšana koncentrējas taisnojošajā piedošanā. tā tiek saņem-
ta grēku nožēlas sakramentā ar priestera absolūciju, kas nozīmē piedošanu. 
Luteram vissvarīgākā ir ticība, kas saņem piedošanu. ticība ir piedošanas 
priekšnosacījums, nevis cilvēka cienība, jo tā paļaujas tikai uz dieva vārdu. 
Piedošanu sniedz absolūcijas vārdi, nevis priesteris. Viņam ir tikai kalpojoša 
nozīme. tāda bija Lutera jaunā grēku nožēlas izpratne. Luters iezīmē vēl dažus 
secinājumus: arī pāvests grēku nožēlas sakramentā nedara neko vairāk par 
priesteri. nepieciešamības gadījumā jebkuram kristietim ir grēku piedošanas 
pilnvara. tā nav atkarīga no priestera cienības vai korektas izpildes. Piedošana 
nav atkarīga arī no pietiekamas grēku nožēlas, kas dotu vaļu mokošām šaubām 
un izmisumam. Priesterim ir jājautā par ticību, nevis pietiekamu grēku nožēlu. 
Luteru vairāk negribēja neko dzirdēt par īpašiem „nāvesgrēkiem”. Piedošanas 
atbrīvošana no darbiem nenozīmēja labo darbu aizliegšanu, bet galvenā tomēr 
bija tikai ticība. sermona beidzās ar vārdiem: „kas tic, tam viss nāk par labu, 
un nekas nekaitē. kas netic, tam viss ir kaitīgi, un nekas nenāk par labu.”

grēku nožēlas sermona sniedza ne tikai teoloģisku teoriju, bet arī konkrētus 
norādījumus grēku nožēlai. Pēc špalatīna ierosinājuma, Luters 1519. gada jan-
vārī sacerēja „īsa pamācība, kā jāsūdz grēki”1300. tās centrā, līdzīgi kā pie sirds-
apziņas izmeklēšanas, bija meditācija par desmit baušļiem. ļaudis gaidīja, ka 
Luters viņus atbrīvos no neskaidrās, uzmācīgās, tirāniskās un nīstās baznīcas 
grēku sūdzēšanas prakses. „īsa pamācība” vispirms tika izplatīta rokraksta vei-
dā. darbu vai pilnīgas grēksūdzes vietā Luters Luters visvairāk uzsvēra paļau-
šanos uz dieva žēlsirdību. Pēc augsburgas doma kapitula locekļa Bernharda 
adelmana ierosinājuma, Luters gadu vēlāk „īso pamācību” pārstrādāja un pa-
plašināja latīņu valodā – „Confitendi ratio” („grēksūdzes pamācība”), kas tika 



nodrukāts 1520. gada martā. špalatīns to pārtulkoja vācu valodā1301. Luters mē-
ģināja atvieglināt sarežģītos grēksūdzes noteikumus. Viņš ieteica paļauties uz 
dievu, nevis uz savu grēksūdzi. grēksūdzei jānotiek spontāni. tā nedrīkstēja 
būt samākslota. Luters atzina pilnīgas grēksūdzes neiespējamību, novērsdams 
sirdsapziņas pārmetumus par grēksūdzes nepilnību. Viņš atteicās no izplatī-
tajām sirdsapziņas izmeklēšanas shēmām. tam, ka Luters atšķīra cilvēku un 
dieva likumus, bija milzīga, atbrīvojoša ietekme. daudzos ceremoniālos mes-
as, stundu lūgšanas un gavēšanas priekšrakstus, kas bija tik viegli pārkāpjami, 
Luters atzina par nevajadzīgu, atbaidošu un nožēlojamu māņticīgu haosu, kam 
bija sveša patiesā teoloģija. atsaucoties uz vēlīno viduslaiku reformu teologu 
žanu gersonu, viņš ieteica tiem, kas, līdzīgi viņam, baznīcas priekšrakstu dēļ 
mocījušies sirdsapziņas pārmetumos, pievērst lielāku uzmanību dieva žēl-
sirdībai nekā rūpīgai grēksūdzei. Pārāk bažīgiem viņš pat ieteica reiz iet pie 
komūnijas bez grēksūdzes. Luters bija atbrīvojies no savām agrākajām bailēm 
un rādīja, kā no tām atbrīvoties, arī citiem. Viņš apšaubīja, ka no atsevišķiem 
grēkiem varēja atbrīvot tikai augstākstāvoša garīdznieka absolūcija. Priesterim 
vispār nevajadzēja atlaist grēku sūdzētāju bez absolūcijas.

īpašus sirdsapziņas pārmetumus izraisīja zvērestu turēšana. Parastam pries-
terim nebija atļauta zvērestu atraisīšana. Luters noraidīja reliģiskus zvērestus 
un garīdznieku celibātu uzskatīja par muļķīgu un nekam nederīgu. Par īstu 
tirāniju viņš uzskatīja zināmus priekšrakstus, kas bija jāievēro precētu cilvēku 
grēksūdzēs. Luters tos vairāk neievēroja un aicināja arī citus tos ignorēt. šajā 
sakarībā ir minama arī Lutera vēlākā piekrišana landgrāfa fīlipa dubultlaulī-
bām. tieši grēku nožēlas un grēksūdzes prakse rādīja, cik liels atbrīvojošs spēks 
bija Lutera jaunajai teoloģijai.

„sermonā par svēto, augsti godājamo kristības sakramentu1302 Luters neap-
lūkoja tik asas problēmas. taču tajā Luters izklāstīja savu taisnošanas izpratni. 
kristībā zīme ir pagremdēšana zem ūdens un pēc tam izcelšana no ūdens. tas 
nozīmē svētu miršanu un augšāmcelšanos. Pamatojoties uz savu diskusiju par 
sholastisko mācību par cilvēku, Luteram bija skaidrs, ka kristības nozīme šajā 
dzīvē pilnīgi neīstenojas. cilvēkam piemīt grēcīgums līdz viņa nāvei. tomēr 
kristībā dievs slēdz derību ar grēcīgo cilvēku, Viņš tam vairāk nepieskaita 
grēku, kas to varētu pazudināt. Visa kristītā dzīve ir kristības īstenošana – mir-
šana grēkam un augšāmcelšanās. ticība tic notikušajam kristībā un atbilstoši 
izturas. Lai gan grēks vēl pastāv, tā neizmist, jo zina, ka pēc dieva žēlsirdības ir 
nevainīga. cilvēks pats nespēj atbrīvoties no grēkiem, viņš var tikai paļauties 
uz žēlsirdīgo dieva uzticību viņam. kristībā Luters spēja parādīt taisnošanas 
būtību, pat vairāk: patiesībā kristībā īstenojas taisnošana. Līdz ar to iezīmējās 
svarīga konsekvence Lutera sakramentu teoloģijā. tā laika baznīcas praksē 
kristība bija nostumta kristīgās dzīves malā. cilvēka attieksmē pret dievu 



svarīgāks bija kļuvis grēku nožēlas sakraments. Luters no jauna atzina būtisko 
grēku nožēlas un kristības saistību: Piedošanas vārdi grēku nožēlas sakramen-
tā ir kristības dieva apsolījuma atkārtojums. tādējādi kristība atguva savu 
aktualitāti visa mūža garumā. Problēmu, vai grēku nožēla vispār ir sakraments 
jeb tikai praktizēta kristība, Luters saskatīja tikai 1520. gadā. Vispirms viņam 
izdevās izcelt kristības nozīmi visa mūža garumā. ciešanas un nāvi tagad va-
rēja saprast kā nomiršanu grēkam. šajā sakarībā askēze ieguva jaunu jēgu – 
vecā ādama nogalināšanas un savaldīšanas jēgu. kristības solījums, kā derības 
līgums starp dievu un cilvēku, tagad ieguva galveno nozīmi salīdzinājumā ar 
visiem citiem zvērestiem. kristības solījumu vairs nevarēja pielīdzināt mūka 
zvērestam. kristietim vairāk nekas cits nebija jāmeklē kā tikai tas, ko dievs 
piedāvāja kristībā. tas nenozīmēja vieglprātīgu dzīvi uz kristības žēlastības 
rēķina, – kristītais dzīvoja spriegumā starp miršanu un augšāmcelšanos.

1519. gada janvārī špalatīns lūdza Luteram uzrakstīt aizlūgumu formulāru 
mirušajiem. Luters negribēja pakļauties nekādiem noteikumiem, kuru jau tā 
bija par daudz. nedrīkstēja no jauna iegrožot brīvības garu un spontanitāti1303. 
Vēlāk nepatikas pret reglamentēšanu baznīcas dzīvē dēļ Luters ilgi kavējās ar 
savas baznīcas kārtības ieviešanu.

„sermona par Vissvētāko sakramentu un par brālībām”1304 sniedza Lutera 
pirmo skaidrojumu par baznīcas dzīvē galveno altāra sakramentu, kura zīmes 
bija maize un vīns. Luters atļāvās izteikt piezīmi, ka būtu labi, ja kāds koncils 
arī lajiem atkal atļautu dot vīnu. Viņš nedomāja tādējādi tā laika mesu atzīt 
par nepilnīgu, bet tikai izteica vēlēšanos, ka būtu labāk, ja visi saņemtu pilnu 
zīmi. kaut gan tā Luteram bija tikai blakusproblēma un viņš izteicās par to ļoti 
piesardzīgi, šis ieteikums 1519. gada beigās izsauca lielu ievērību, jo Luters līdz 
ar to pārņēma husītu prasību. Luters uzskatīja, ka altāra sakramenta nozīme 
bija svēto kopībā un dalīšanās tās labumos un ciešanās. kristiešiem viņu ne-
spēkā, grēkā un kārdinājumos bija vajadzīga kristus, svēto un baznīcas locekļu 
kopības palīdzība un pretēji – nest mīlestībā citu nastas. svētais Vakarēdiens 
ir kārdināto sakraments. Līdzīgi kopības nozīmi Luters aprakstīja savā rakstā 
„Tessaradecas”. graudi maizē un vīnogas vīnā simbolizē šo kopību. tā, pirmām 
kārtām, nozīmē ciešu savienību ar kristu, kurš uzveic mūsu grēkus un pielīdzi-
nās mums, kā arī vienlaicīgi – dalību visu svēto solidaritātē. šī kopība ved mūs 
uz mūžīgo dzīvi. tāpēc svētā Vakarēdiena svarīgs priekšnosacījums ir pieda-
līšanās ticībā. altāra sakramenta orientācija ir citāda nekā kristībai un grēku 
nožēlošanai, – taisnošana ir jau tās priekšnosacījums. svētais Vakarēdiens 
stiprina taisnotos viņu ceļā. tāpēc svēto Vakarēdienu Luters tik tieši nesais-
ta ar taisnošanas mācību kā kristību un grēku nožēlošanu. Luters atzina, ka 
mesās un sprediķos dzīvas kopības vietā šī sakramenta izpilde bija kļuvusi par 
dievbijīgu darbu un nebija redzama ticīgo kopības solidaritāte. taču mīlestības 



saņemšana un došana nav šķiramas, kails savtīgums iznīcina kopību. tāpēc 
Luters vērsās pret brālību kopībām. Viņu dzīres un izēšanās nebija nekāda 
brālība, Luters ieteica tās likvidēt. Brālības, pēc viņa domām, bija egoistiskas 
un rūpējās tikai par savu locekļu laicīgo un mūžīgo svētlaimi un veidoja kon-
kurenci kristiešu brālībām kristū. Brālībām vajadzētu būt pašaizliedzīgām, 
atklātām un iestāties par visu kristiešu kopību un saaugt ar to. citādi visi viņu 
dievbijīgie sarīkojumi bija tikai šķietamība un krāpšana. atsevišķu kārtu vai 
aroda grupu praktizēta dievbijība, kas svinēja tikai savās grupās un rūpējās par 
tām, nebija savienojama ar Lutera izpratni par kristus baznīcas kopību, tāpat 
kā pāvesta virskundzība baznīcā. uzkrīt, ka Luters sākumā aplūkoja tikai šauru 
teoloģisko un praktisko problēmu daļu, kas bija saistītas ar mesu un komūniju 
un bija viņam zināmas. acīmredzot viņš vēl nebija pilnīgi šajos jautājumos 
iedziļinājies, pamatojoties uz savu jauno atziņu. taču viņš neatkāpās no sava 
priekšstata par baznīcu.

šī sermona tomēr laju kausa dēļ saksijas hercogistē un bīskapijās izraisīja 
spēcīgus iebildumus. Pēc tās publicēšanas Luters tika iesaistīts lielās diskusijās. 
hercogs georgs sarunā ar frīdrihu gudro 1519. gada 27. decembrī izteicās, ka 
tā esot uzrakstīta „gandrīz Prāgas garā” un stiprinot Bohēmijas ķecerību. abas 
monstrances ar hostiju un kausu, kuras bez Lutera ziņas bija iespiestas uz titul-
lapas, hercogs uzskatīja par slepenu prasību pēc laju kausa1305. tajā pašā dienā 
georgs nosūtīja sermonu Meisenes bīskapam, lai viņš pārbaudītu, vai nevaja-
dzētu iejaukties Lutera bohēmiskās ķecerības dēļ1306. arī Merseburgas bīskaps 
bija par to sašutis1307. Meisenes priesteri pēc tās publicēšanas izteicās, ka nebūtu 
nekāds grēks nogalināt Luteru, jo uz viņu atsaucās bohēmieši1308. Leipcigā iz-
platījās baumas par Lutera bohēmisko izcelsmi. Luters, savukārt, bija sašutis, 
ka kristus svētajā Vakarēdienā iestādītā maize un vīns tika apzīmēta par ķe-
cerību1309. tāpēc viņš 1520. gada 26. janvārī publicēja „dažu artikulu skaidro-
jumu sermonā par svēto sakramentu”1310, lai stātos pretī hercogam georgam, 
kurš Lutera dēļ no drēzdenes draudēja padzīt augustīniešu eremītus1311. Luters 
aizstāvēja savu priekšlikumu, ka koncilam būtu jāatļauj lajiem abas svētā 
Vakarēdiena zīmes. šādu prasību nekādā gadījumā nedrīkstēja apzīmēt par 
ķecerību. Luters izskaidroja savu viedokli par bohēmiešiem. Viņš nepiekrita 
viņu separātismam no baznīcas, bet uzskatīja, ka tas būtu jāpanes kā viņu 
vājība. radikālos husītus viņš joprojām uzskatīja par ķeceriem, bet mērenos 
utrakvistus – tikai par shizmatiķiem, ar kuriem vajadzēja turpināt sarunas. 
Viņš uzskatīja par iespējamu vienošanos ar viņiem, nepieciešamības gadījumā 
vajadzēja respektēt viņu uzskatus par laju kausu. šeit bija jādara tas, ko prasīja 
tuvākā mīlestība. Luters zināja, ka saprašanos ar bohēmiešiem kavēja strīds par 
baznīcas īpašumiem, ko viņš nespēja saprast. Luters pūlējās objektīvāk aplūkot 
baznīcas konfliktu ar bohēmiešiem. taču lielo emociju dēļ tam nebija nekādu 



panākumu. otrajam sermonas izdevumam 1520. gada janvārī Luters pievieno-
ja pēcvārdu, kurā izskaidroja savu viedokli: Laju kausa aizliegumu nedrīkstēja 
pārvērst par likumu. Viņš negribēja paciest, ka „viņa kungam kristum” šādā 
veidā tiek uzvelts kārtības, maldu, ļaunuma un sacelšanās pārkāpums1312.

1520. gada 24. janvārī Meisenes bīskapa uzdevumā pret sermonu iejaucās 
bīskapa pārstāvis. Viņš kritizēja, ka tā neesot bijusi pakļauta cenzūrai, un 
aizliedza to laju kausa dēļ. izplatītie eksemplāri bija jāsavāc un jānoglabā, 
bet sprediķos jāskaidro, ka zem katras svētā Vakarēdiena zīmes tiek saņemts 
viss kristus. Luters to nekad arī nebija apstrīdējis. ar dievbijīgu formulējumu 
„Pacietība ir labāka nekā upuris” bīskapa pārstāvis gribēja novērst vispār-
pieņemtās prakses apspriešanu. tās vietā viņš aicināja saglabāt vienotību1313. 
februāra sākumā „pretīgā lapa, kas pilna skaudības un nezināšanas”, kļuva 
zināma Luteram. Viņš tūdaļ plānoja „atbildi uz lapu, kas izplatīta ar bīskapa 
pārstāvja štolpena zīmogu”1314. Luters piedēvēja šo sacerējumu bīskapa pārstā-
vim, nevis pašam Meisenes bīskapam. Pret argumentu, ka „paklausība ir labā-
ka nekā upuris”, Luters uzstādīja jautājumu: kam tad ir jāklausa? Viņam tas bija 
evaņģēlijs. Bīskapa pārstāvja vajāšanas viņu neietekmēja. Luters mēģināja ie-
karot sabiedrību, kas pret bīskapa pārstāvjiem nebija labvēlīgi noskaņota. Viņi 
arī citiem draudēja ar ekskomunikāciju un tiesu. tas nebija nekāds arguments 
pret patiesību – sadedzināt grāmatas un nogalināt to autorus. Lutera „atbilde” 
saasināja konfliktu ar bīskapu saksijā. tas bija pret tā laika izlīdzinošo kūrfirs-
ta galma politiku. Luters pats to sajuta un mēģināja špalatīnam skaidrot savu 
nejauko un augstprātīgo reakciju pret „neveiklo un neveiksmīgo lapu”. tā kā 
lapa esot bijusi visur piesista, arī Luters gribējis kaut ko darīt savu pretinieku 
triumfa labā1315. špalatīns mēģināja aizkavēt „atbildes” publicēšanu, taču viņa 
brīdinājums nāca par vēlu. Luters apzinājās, ka tas varēja izraisīt jaunu uguns-
grēku, taču tāda bija dieva griba. Viņš par to vainoja pretinieku plosīšanos. 
iespējams, ka tādā veidā tagad bija jānāk gaismā patiesībai, lai pretinieks tiktu 
atmaskots. Luters zināja, ka lapas dēļ bīskaps tika izsmiets ošacas pilsētā1316. 
špalatīns un galms tomēr šoreiz uz Luteru bija nopietni sadusmots. Luters sa-
prata, ka šis konflikts bija izcēlies nevis cilvēku, bet dieva gribas dēļ. tātad 
dievam to arī vajadzēja pabeigt. šeit nebija vietā gudra filozofēšana. Luters bija 
savaldījies pret saviem ienaidniekiem pat tad, kad Leipcigā tika apspiesta svētā 
Vakarēdiena sermona. Bet špalatīns nevarēja viņam aizliegt uzstāties pret 
evaņģēlija ienaidniekiem. evaņģēlijs vienmēr izraisa pretestību. Bīskapa un 
viņa pārstāvja vajāšanas un denunciācijas viņu nebaidīja. „tā dievs rauj mani”. 
Viņš neesot meklējis strīdu, bet viņu uz to esot piespiedusi pretinieka trakošana. 
Vitenbergieši piekrita „atbildei”. Beigās Luters tomēr atzina, ka bijis par daudz 
straujš. Viņš apzinājās: „es esmu straujš un mana spalva – asa”. tāpēc viņš esot 
izvairījies no atklātas uzstāšanās. taču arī kristus un Pāvils esot polemizējuši. 



Visi prasot no Lutera savaldību, bet pretinieki to pret viņu neievērojot. kaut arī 
viņš esot nesavaldīgs, viņš tomēr izturoties atklāti pret saviem ienaidniekiem, 
kamēr tie pret viņu – viltīgi1317. Var apšaubīt, vai Luters taisnīgi novērtēja visus 
savus pretiniekus, tomēr pārsteidz, kā viņš pats sevi caurskatīja, kaut gan viņa 
misijas apziņu tas neietekmēja. Luters apsolīja špalatīnam savu „atbildi” la-
tīņu izdevumā mīkstināt un pirms drukāšanas parādīt. špalatīnam vajadzēja 
viņa pretiniekiem, kas pret viņu kaut ko plānoja, ieteikt būt piesardzīgākiem ar 
viņu. jo vairāk mēslus kustinot, jo tie vairāk smirdot. iespējamos pārpratumus 
ar Lutera sermonu esot iespējams daudz saudzīgāk noskaidrot. no saviem rup-
jajiem un nemācītajiem pretiniekiem Luters vairāk negaidīja nekādu pretim-
nākšanu. kā parasti diskusijās, viņam bija izveidojies jau noteikts ienaidnieka 
tēls1318. „atbildes” latīņu izdevumā1319 Luters uzsvēra, ka viņš esot izteicis tikai 
vienu priekšlikumu par laju kausu, kas, iespējams, izraisītu attiecīgā koncila 
lēmuma revīziju. Meisenes bīskaps uz Lutera „atbildi” nereaģēja, kaut gan 
bīskapa pārstāvis, pēc Miltica ziņojuma, to saņemot esot lādējies un bīskaps 
nebijis ar to apmierināts, par ko Miltics, no savas puses, uzjautrinājās1320.

1519. gada beigās Luters pabeidza savu sacerējumu par trim no septiņiem 
sakramentiem. uz špalatīna jautājumu par pārējiem sakramentiem, Luters at-
bildēja, ka par tiem no viņa lai nekādu sermonu negaidot, kamēr viņš netikšot 
pamācīts, kā tie pamatojami. sakramentam piederot dieva apsolījums, jo at-
tiecības ar dievu pastāvot ticībā uz Viņa vārdu, ko uzņem ticība. taču pārējie 
sakramenti šim noteikumam neatbilstot. Luters tos uzskatīja par teologu izdo-
mājumu, par ko viņš izteikšoties citu reizi1321. šajā izteikumā uzkrīt divas lietas: 
Luters apšaubīja iestiprināšanas, laulības, priesteru iesvētīšanas un beidzamās 
svaidīšanas sakramentus. Viņš pieteica pamatojumu šai milzīgajai redukcijai 
baznīcas sakramentu praksē. Vēl skaidrāk nekā sermonās Luters sakramentos 
izcēla dievišķo apsolījumu. neilgi pēc sakramentu sermonas publicēšanas sā-
kās strauja viņa sakramentu mācības tālākā attīstība.

4. Jaunā ētika

1520. gada februārī špalatīns atgādināja Luteram, ka viņš apsolījis uzraks-
tīt „sermonu par labiem darbiem”. Luters vilcinājās: viņš esot jau tik daudz 
publicējis, ka baidoties nogurdināt pircējus. nedaudz vēlāk viņš tomēr kādā 
sprediķī solīja sermonu uzrakstīt. rakstot tā izvērtās par nelielu grāmatiņu. 
Luters uzskatīja to par vislabāko, ko uzrakstījis, un vienlaicīgi apzinādamies, 
ka tas, kas patīk viņam, ne vienmēr patiks arī citiem. Maija vidū Luters to pa-
beidza. jūnija sākumā šis ievērības cienīgais raksts tika nodrukāts1322. Luters 
to veltīja hercogam johanam, kūrfirsta brālim. Priekšdarbi tam bija veikti jau 
Lutera otrajā priekšlasījumā par Psalmiem1323. sermona galvenokārt aplūkoja 



smago pārmetumu Lutera jaunajai teoloģijai, ka viņš aizliedzot labos darbus 
un mierinot ļaudis paļauties tikai uz ticību, kristību un absolūciju, neprasot 
gandarīšanas darbus. Luters gribēja dot pamācību, kā labie darbi darāmi un kā 
tie atšķirami1324. runa bija par to, kas ir labo darbu labums.

savas jaunās ētikas pamatus Luters izklāstīja pirmā baušļa skaidrojumā: 
„es esmu tas kungs, tavs dievs, tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.” 
Luters uzskatīja, ka šajā bauslī ietverti jau visi pārējie baušļi. jau pašā sāku-
mā Luters konstatēja divas būtiskas lietas: Labie darbi ir tikai tie, kurus dievs 
pavēlējis. tam bija reducējoša ietekme uz visiem citiem īpašiem sniegumiem. 
Par pirmo labo darbu Luters paradoksālā veidā apzīmē ticību. Bez ticības nav 
neviena laba darba. tūliņ tiek parādīts, ko tas praktiski nozīmē. Līdz šim par 
labiem darbiem tika uzskatīta lūgšana, gavēšana un žēlastības dāvanu došana, 
nevis ikdienas darbs vai pat gulēšana. Luters apstrīdēja: Viss, kas nenotiek ti-
cībā, ir grēks. turpretī ticībā, kurā ir mīlestība, prieks un cerība, visi darbi ir 
vienlīdzīgi. ticība dara visu. kā uzskatāmu piemēru Luters min mājsaimnieces 
darbu, kas netika augstu vērtēts. Luters noraida visu tiekšanos pēc nopelniem. 
tikai neticīgie meklē īpašus nopelnus. ticība dara labus visus darbus, tā ir visu 
darbību „kapteinis”, tad visa darbība notiek zem dieva patikšanas zīmes; viss 
pārējais ir atmetams. tāda ir pirmā baušļa „tev nebūs citus dievus turēt” pra-
sības jēga. taisnais dzīvos no ticības (rom. 1:17), taisno vienīgi ticība. ticība 
dara par dieva bērniem, bet darbi, to skaitā arī dievbijīgie, – par liekuļiem. 
ja par svarīgu uzskatītu ticību, tad daudzie baznīcas likumi nebūtu vajadzīgi. 
ticīgajam nevajag nekādus likumus. taču jaunatnes dēļ, kas tiek audzināta ti-
cībā pēc saviem noteikumiem, arī viņš tos ievēro. Luters norāda, ka ar tiem, kas 
vāji ticībā, jāapietas saudzīgi, turpretī nocietinātajiem jāļauj krist. rīcības no 
ticības pamatā bija intensīva taisnošanas mācības izpratne. tāpēc vēlāk viena 
no grūtākajām reformatoriskās baznīcas problēmām bija, kā tas būtu sasnie-
dzams visā kristiešu kopībā. nedrīkstēja aizmirst, ka ticīgie turpināja kļūdīties. 
taču ticība izdzēš ikdienas vājības. ticīgais dzīvo nemitīgi no piedošanas. Pati 
ticība rodas no taisnošanas apsolījuma; tā smelta no kristus asinīm un brūcēm.

otrā baušļa prasību – godāt dieva vārdu – var piepildīt tikai ticība; tā atzīst, 
ka tā par visu var pateikties dievam, nevis pati sev. Lūgšanā pret miesu, pasauli 
un velnu visa paļāvība tiek likta uz dievu. Viņa gods tiek aizstāvēts, iestājoties 
par patiesību un taisnību pret netaisnību un ķecerību. aizstāvot evaņģēliju pret 
baznīcas varas pārstāvjiem, jābūt gatavam mirt mocekļa nāvē. šeit atklājās paša 
Lutera rīcības motivācija.

skaidrojot svētās dienas svētīšanas bausli, Luters iedziļinājās dievkalpoju-
ma praksē. Luters prasīja iekšēju, nevis formālu dalību dievkalpojumā. Mesā 
jāpiedalās ar dedzību un pateicību. ļoti nepieciešams ir sprediķis, kas uzrāda 
grēkus un modina ilgas pēc piedošanas. Lūgšanai kā ticības vingrinājumam jā-



būt skaidrai, nevis garai. Balstoties uz dekaloga, dievam lūgšanā jāizklāsta sava 
nelaime. nav jādomā par savu necienību; tikai dievs var izārstēt grēcinieku. 
Baznīca tiek celta no draudzes lūgšanām, kas vienlaicīgi apkaro baznīcas trū-
kumus. šeit izpaužas Lutera priekšstats par baznīcu kā svēto kopību, kuru grauj 
baznīcas vadītāji. Lūgšana nedrīkst kļūt par rutīnu, pagāniem līdzīgu pļāpāša-
nu; tāda lūgšana izsauc dieva dusmas. svēto piesaukšana nedrīkst būt lielāka 
par paļaušanos uz dievu. svētās dienas svētīšanu Luters skaidro, pamatojoties 
uz taisnošanas mācību. ticīgajam ir jāļauj darboties dievam, jāatkāpjas no sa-
viem egoistiskajiem darbiem un iekārēm. Vecā ādama nonāvēšanā noderīga ir 
askēze, piemēram, gavēšana. Luters neatzina tukšu dievbijību. kārdinājumi ir 
ticībā pieņemami; ar to palīdzību dievs vingrina cilvēku ticībā. tēvreize savā 
koncentrētajā orientācijā uz dievu sniedz labo darbu kārtību. Luters prasīja 
no cilvēka eksistenciālu piedalīšanos dievkalpojumā. Viss, kas tam neatbilda, 
atkrita.

Paklausības bausli vecākiem Luters paplašināja ar „paklausību un kalpošanu 
visiem valdniekiem”. šis uzskats vēlāk ar Lutera katehismu palīdzību atstāja 
lielu ietekmi uz sabiedrības disciplinēšanu. tāpat kā sermonā par laulību, 
uzsvērta tiek vecāku atbildība par bērnu audzināšanu. tāpat kā vecākiem, 
jāklausa arī „mātei baznīcai”. taču paša Lutera izturēšanās dēļ tā bija āķīga 
tēma. taču viņš no tās neizvairījās, bet mēģināja izskaidrot. Viņš atklāti ru-
nāja par baznīcas vadītāju nespēju tikt galā ar saviem pienākumiem un labas 
garīgas vadības trūkumu. šī iemesla dēļ viņiem netika izrādīts pienācīgs gods. 
Baznīcas vadība nelietīgi lietoja savu varu un izvirzīja nepareizas prasības, kas 
runāja pretī dieva baušļiem. Luters uzskatīja, ka šādā situācijā bērniem bija 
jārīkojas pret viņu neprātīgajiem vecākiem. Viņš prasīja, lai valdnieki un muiž-
nieki veiktu baznīcas reformu. neilgi pēc „sermonas par labajiem darbiem” 
Luters sastādīja attiecīgu programmu. Viņš bez šaubām apzinājās, ka arī lai-
cīgajiem valdniekiem piemita trūkumi, taču neuzskatīja tos par tik ļauniem. 
Laicīgo valdnieku netaisnības, viņaprāt, bija panesamas. Valdniekiem Luters 
ieteica neskriet ar pieri sienā, iesaistoties kara konfliktos. reformu uzdevums 
bija ierobežot pārēšanos, dzeršanu un greznu ģērbšanos. Valdniekiem vaja-
dzētu vērsties pret augļošanu un bīskapu pārstāvju iejaukšanos. Luters žēlojās 
par kalpu nepaklausību un disciplīnas trūkumu, bet prasīja arī darba devēju 
taisnīgu izturēšanos pret saviem kalpiem. sievai bez šaubām bija jāpakļaujas 
savam vīram. jebkuras paklausības robeža ir dieva bauslis. uzkrīt, ka Luters, 
izklāstot šo bausli, nevērsās pie pakļautajiem, bet galvenokārt pie valdniekiem, 
no kuriem viņš prasīja lietpratīgu attieksmi un nekārtību novēršanu. Viņam 
bija svarīga sabiedrisko attiecību reforma.

Pārējos baušļus Luters aplūko īsāk. Viņa skaidrojumam ir pozitīva ievirze. 
nogalināšanas aizliegums ietver arī līdzjutības prasību, kas beidzas tikai tur, 



kur tiek aizskarts dieva gods. ticība žēlsirdīgajam dievam liek būt žēlsirdīgam 
arī pret savu tuvāko. Līdzīgi skaidrojot zagšanas aizlieguma bausli, Luters runā 
par žēlsirdību, kas nāk no paļaušanās uz dievu, bet, izklāstot nepatiesās liecī-
bas aizlieguma bausli, prasa iestāšanos par patiesību, arī evaņģēlija patiesību, 
pat pret pāvestu, bīskapu un ķēniņu, kas, protams, iespējama tikai ticībā.

Luteram „sermonā par labajiem darbiem” izdevās ieskicēt jaunu, saskanīgu 
ētiku no ticības, kuras pamatojums nebija viegls uzdevums un arī vēlāk radīja 
grūtības. Lutera ietekmē daudzās jomās notika izmaiņas tikumiskajā attieks-
mē, tomēr viņa radikalitāte ne katram bija pa spēkam.

5. „Aicinājums vācu tautas kristīgajiem augstmaņiem kristīgā stāvokļa 

uzlabošanai”1325

Pēc sava nosaukuma un satura raksts „aicinājums augstmaņiem” ir refor-
miska programma. tāpēc tas starp Lutera publikācijām ieņem īpašu vietu. 
nevarot panest, kādā veidā alfelds un Prieriass attaisnoja un aizstāvēja pāves-
tību, Luters 1520. gada jūnija sākumā nolēma romas kūrijas tirānijas un ļaunu-
ma dēļ vērsties pie kārļa V. un vācu muižniecības1326. šī nodoma sākums atro-
dams jau „sermonā par labajiem darbiem” un rakstā „Par pāvestību romā”1327. 
Līdz tā pabeigšanai 23. jūnijā pamazām šis nodoms izvērtās par iespaidīgu 
rakstu, kurā vēl manāms tā neplānveidīgais tapšanas process. Pēc nopietna 
ievada Luters min trīs punktus, kas būtu jāaplūko koncilā. tam seko zināms 
nobeigums, kuram tiek pievienoti daudzi reformu priekšlikumi, kas daļēji 
atkārto koncila punktus1328. šī kompozīcija tomēr neietekmē raksta iespaidu. 
raksts „aicinājums augstmaņiem” no līdzšinējām Lutera publikācijām atšķī-
rās ar to, ka tas nebija svēto rakstu skaidrojums un teoloģiska mācība, bet deva 
padomus vācu muižniecībai1329. Veltījumā dižciltīgajam kolēģim nikolajam 
fon amsdorfam redzams, ka Luteram padomdevēja loma vēl bija diezgan 
sveša. savus skaidrojumus viņš apzīmē par āksta runu. nepieciešamību uzstā-
ties āksta lomā Luters bija pirms tam pamatojis rakstā „Par pāvestību romā” 
kristus vārda nicināšanas dēļ. otrajā veltījumā ķeizaram kārlim V. Luters 
attaisno savu deklarāciju ar vācu nācijas postu. Luteram bija skaidras šīs refor-
mas konsekvences. šo pasākumu nevarēja veikt tikai paļaujoties uz savu prātu, 
jo šeit bija jācīnās nevis pret miesu un asinīm, bet pašu velnu.

uzkrītoši ir, ka Luters savā pogrammatiskajā aicinājumā vēršas nevis pie 
politiskajiem varavīriem, kas būtu bijis precīzāk un ietvertu arī pilsētas, bet 
(veltījumā) pie ķeizara un vācu augstmaņiem. Luters ar savām reformu cerī-
bām vērsās pie kārļa V., „jaunajām, dižciltīgajām asinīm”, un daudziem citiem. 
Viņam, tāpat kā to bija darījuši viņa priekšgājēji viduslaikos, vajadzēja novērst 
pāvesta rīcību. Minot muižniecību, acīmredzot sava loma bija apstāklim, ka 



Luteram kopš 1520. gada bija izveidojušās labas attiecības ar bruņniecību, īpaši 
ar ulrihu fon hutenu (1488–1523). hutens, tā laika ievērojams publicists, bija 
guvis humānistisku izglītību. Viņš atbalstīja Lutera baznīcas kritiku un saistī-
ja to ar savu iestāšanos par impērijas interesēm atttiecībā pret romu. atlaidu 
strīdu hutens sākumā bija uzskatījis par mūku savstarpēju ķildošanos. taču 
Lutera pāvestības kritikā Leipcigas diskusijā hutens saskatīja (daļēju) intere-
šu kopību ar Luteru. „cīnīsimies par kopēju brīvību, atbrīvosim ilgi apspiesto 
tēvzemi”1330. Par īstu Lutera piekritēju hutens nekad nekļuva, jo viņam nebija 
tādas izjūtas pret Lutera reliģiskiem jautājumiem, lai gan viņš centās tos sa-
prast. Viņa izpratne nesniedzās tālāk par Bībeles citātiem, ar kuru palīdzību 
viņš savās vēstulēs gribēja tuvināties Luteram. tomēr šim sabiedrotajam 1520. 
gadā bija svarīga nozīme. februāra beigās hutens ar Melanhtona starpniecību 
Luteram piedāvāja ievērojamā vācu bruņinieka franča fon sikingena aizsar-
dzību, jūnija sākumā viņš to atkārtoja. Līdzīgu piedāvājumu Luters saņēma 
arī no franku bruņinieka silvestra fon šaumberga. Luters redzēja, ka viņam 
bija politiski atbalstītāji arī ārpus kūrsaksijas robežām. tas iedrošināja viņu 
publicēt „aicinājumu kristīgajiem augstmaņiem”1331.

Būtiska hutena un Lutera kopība bija romas pāvestības kritikā un tās re-
formu prasībā. 1520. gada sākumā arī huttens bija publicējis asu un iespaidīgu 
dialogu „Vadiscus sive Trias Roman” („romas trīsvienība”), kas kritizēja ne-
kārtības romā1332. tas izteica ļoti izplatītu noskaņojumu. kopš 15. gs. beigām 
arvien vairāk pieauga romas finansiālās prasības, kas nospieda Vāciju. 1518. 
gadā Vācijas sūdzības (Gravamina) tika izteiktas augsburgas reihstāgā. tās 
bija zināmas arī Luteram. Papildus informāciju viņš bija saņēmis no Brēmenes 
pārstāvja johana van der Vika1333. Pateicoties šīm sabiedrībā labi zināmajām 
nekārtībām, Luters varēja noturēties, neskatoties uz viņa atlaidu un baznīcas 
kritiku. šis apstāklis nāca par labu reformācijai arī turpmākajos gados. Luters 
savā „aicinājumā”pārņēma lielu daļu no augsburgas reihstāgā izteiktajām pra-
sībām. tāpēc, meklējot tiešus Lutera „aicinājuma” avotus, bija atrodamas tikai 
sakritības atsevišķos punktos. tas izskaidrojams ar to, ka mūks un sludinātājs 
Luters savā diskusijā par teoloģiju, baznīcu un pāvestību dažus secinājumus 
bija izdarījis patstāvīgi. Viņa personīgās domas un pieredze apvienojās ar 
valdošo noskaņojumu. tā rezultāts bija viņa patstāvīgi pamatotā un izveidotā 
reformatoriskā programma.

Vislielākās baznīcas reformas grūtības radās tāpēc, ka pāvestieši bija kļuvuši 
imūni pret pret reformu. Luters uzskatāmi salīdzina romu ar pazemes valstību 
grieķu mītos, kas apņemta ar trīskāršu mūri, pretendējot uz varu pār laicīgiem 
valdniekiem, koncilu un rakstu skaidrošanas monopolu. Līdz ar to nebija 
nevienas instances, kas varētu apstrīdēt pāvestību. Vispirms bija jāapstrīd šīs 
principiālās pretenzijas. Pret romas politisko virkundzību Luters attīstīja savu 



vispārējās priesterības teoriju. šo domu viņš bija izteicis jau savos agrākajos 
rakstos. Pēc 1. Pēt. 2:9, visi kristieši ir izraudzīti par ķēniņiem un priesteriem. 
Baznīcas amatu pildītāji ir tikai kalpotāji un neatšķiras no pārējiem ne ar kādu 
īpašu kvalitāti. tas nozīmēja ne tikai atšķirības atcelšanu starp klēriķiem un 
lajiem, bet arī ārkārtīgu laju nozīmes paaugstināšanu, kā arī baznīcas hierar-
hijas likvidēšanu. Luters tādējādi salauza viduslaiku baznīcas hierarhijas sistē-
mu, kam bija milzīga emancipatoriska nozīme. Līdz atlaidu strīdam paklausība 
baznīcas vadītājiem Luteram bija pati par sevi saprotama lieta. Viņš arī nekad 
nedomāja apšaubīt laicīgās sabiedrības kārtu sistēmu. Lutera vispārējās pries-
terības formulējums nebija antiautoritāra demokrātisma, bet teoloģiski ekse-
ģētisks jautājums. ja starp kristiešiem nebija principiāli nekādas atšķirības, tad 
visi bija pakļauti vienādām tiesībām un bija kritizējami un tiesājami nepareizas 
rīcības dēļ; tad arī kristīgie vadītāji, garīdzniecība un hierarhija, kas nepildīja 
savus uzdevumus, bija saucami pie atbildības un pārējiem bija jāveic baznīcas 
reforma. Vēlāk izrādījās, ka konsekvence, kas izrietēja no vispārējās priesterī-
bas, bija diezgan problemātiska, jo tādā veidā baznīcu sāka ietekmēt politiskās 
varas intereses, taču tolaik tā bija vienīgā baznīcas reformas īstenošanas iespēja.

Vispārējā priesterība ļāva apšaubīt arī pāvesta rakstu skaidrošanas monopo-
lu. Vislielākā autoritāte bija draudzei. atslēgu vara, galvenā baznīcas pilnvara, 
pēc Lutera domām, bija dota visai draudzei, nevis pāvestam. turklāt pie šīs pil-
vara nepiederēja autoritatīva rakstu skaidrošana. arī pāvests varēja kļūdīties 
un viņu varēja tiesāt, atbilstoši draudzes disciplīnas kārtībai pēc Mat. 18. šādā 
gadījumā baznīcas vadība varēja sasaukt koncilu, jo nepieciešamības gadījumā 
katra kristieša pienākums bija novērst trūkumus. Luters neatzina varu baznīcā 
kā pašmērķi. Varai baznīcā jākalpo tās uzlabošanai un to nedrīkst lietot pret 
kristu. tāpēc arī pāvestam jāpakļaujas tiesājošai instancei, piemēram, konci-
lam. ievērojot jauno baznīcas tiesību vērtējumu, Luters aicināja savus „mīļos 
vāciešus” atmosties un vairāk nebaidīties no pāvesta.

koncilā bija jārunā par pāvesta nekristīgo greznības kāri, par milzīgajiem 
kardinālu ienākumiem, kas izsūca Vāciju, un par nesamērīgi lielo pāvesta gal-
mu. kūrija nodarbināja 3000 rakstvežus, un Vācijai bija jāapmaksā šie milzīgie 
izdevumi. Luters pārmeta šim aparātam, ka tas neievērojot ne dieva, ne laicīgas 
tiesības, ne sava saprāta robežas. turku krusta gājienam paredzētās nodevas 
un atlaidu nauda tiekot iztērēta pašā romā. Vācu nācijai vajadzēja likvidēt šīs 
nodevas. tas pats bija jādara ar visām citām romas mahinācijām, kuras rīcībā 
bija vācu garīdznieku ienākumi un kas vairoja visādus amatus. Luters minēja 
arī baņķieru fuggeru piedalīšanos amatu un atlaidu tirdzniecībā. Viņaprāt, tā 
bija laupīšana, krāpšana un tirānija, kas maitāja kristiešu dvēseles un miesu. 
Pāvestam vajadzēja piedalīties strīdīgos amatu dalīšanas jautājumu izšķiršanā, 
bez pārējo laiku veltīt Bībeles studijām. Vajadzēja novērst kūrijas un bīskapa 



pārstāvju iejaukšanos laicīgās tiesas lietās. jebkurš priesteris varēja atlaist vi-
sus slepenos grēkus. tikai dažus atklātos grēkus varēja atlaist vienīgi pāvests. 
Bīskapus vairāk nedrīkstēja saistīt ar īpašu zvērestu pāvestam. Luters bez šau-
bām noliedza arī pāvesta kundzību pār ķeizaru. Pāvests bija augstāks par ķei-
zaru tikai sprediķī un absolūcijā. Luters noliedza pāvesta laicīgo varu baznīcas 
valstī un viņa lēņkunga varu pār abu sicīliju ķēniņvalstību. Bija jāatmet arī 
pazemīgā pāvesta kāju bučošanas ceremonija romas galmā, kā arī svētceļojumi 
uz romu, jo tie nenesa nekādus labus augļus, ja nu vienīgi tie palīdzēja iepazīt 
svešas zemes. Luters gribēja decentralizēt baznīcu, samazinot baznīcas aparā-
tu romā un panākot lielāku vācu baznīcas patstāvību. taču patiesais Lutera 
mērķis bija strukturāla un reliģiska visas baznīcas reforma ar vispārēja koncila 
palīdzību.

Luters neapmierinājās tikai ar pāvestības reformas programmu, bet pievie-
noja tai vēl citus svarīgus baznīcas reformas priekšlikumus. Viņš gribēja, lai 
tiktu pārtraukta ubagotāju klosteru dibināšana un esošie tiktu apvienoti, lai 
tiktu likvidēta ordeņu dalīšanās dažādās sektās, piemēram, observantos. Luters 
apšaubīja ubagotāju mūku sprediķošanu un grēksūdzes uzklausīšanu. tas bija 
viņa paša principiāla atteikšanās no monasticisma. gluži pārsteidzoša tā nebi-
ja. kaut ko līdzīgu Luters bija izteicis jau Leipcigas disputācijā. tam pamatā bija 
Lutera atziņa: monasticisms kļuvis par elkdievību. Monasticisms bija jāatbrīvo. 
Luters iedomājās klosterus kā skolas, kurās tika studēti svētie raksti. no viņa 
atziņas baznīcas dzīvē izrietēja radikālas konsekvences, kuras Luters arī veica. 
no klostera viņš bija izaudzis. Vartburgā rakstā „Par mūku zvērestiem” Luters 
sniedza tam teoloģisku pamatojumu.

gandrīz neizbēgami pēc tam sekoja nākošā radikālā Lutera prasība par 
atbrīvošanu no celibāta. šajā jomā valdīja neaprakstāms posts. Par celibāta 
tiesisko pamatojumu Luters bija runājis ar baznīcas juristu hieronīmu šurfu, 
bet nekādu apmierinošu atbildi nebija saņēmis1334. tāpēc Luters bija pārlieci-
nāts, ka pāvestam nebija nekādu tiesību aizliegt priesteriem precēties. Luters 
iedrošināja viņus stāties laulībā. Luters, protams, saprata, ka laulātos priesterus 
vajadzēja labāk apmaksāt, kas ievērojami atsauksies uz baznīcas finansēm.

Lutera priekšlikuma par īpašo dienu un dvēseļu mesu, kā arī mesu fondu 
likvidēšanu lielā nozīme šodien ir grūti pārskatāma. taču tajā laikā mesu fondi 
bija galvenais klēriķu un baznīcas nodarbošanās lauks un svarīgs naudas avots. 
Luters bija par šādu mesu likvidēšanu vai samazināšanu, jo tās tika noturētas 
bez svētbrīža. Vecos fondus, kas kalpoja muižnieku piederīgo aprūpei, Luters 
negribēja aizskart. Viņš ņēma vērā savas reformu programmas adresātus. 
Lutera iebildumi pret daudzām svinamajām dienām un baznīcas iesvētībām 
nebija jauni. no baznīcas piespiedu līdzekļiem viņš pieprasīja interdikta, diev-
kalpojuma noturēšanas aizlieguma noteiktā apgabalā, visu sodu, izņemot pa-



reizi lietotas ekskomunikācijas, atcelšanu. Viņš no jauna iestājās par laulības 
likumu atvieglošanu attiecībā uz noliegtajām radniecības pakāpēm. Lai no-
vērstu māņticību, viņš ieteica likvidēt daudzās lauku kapellas. Luters skeptiski 
attiecās pret tur notiekošajiem brīnumiem, tāpat kā jaunajām svētceļojumu 
vietām – pie Vilsnakas svētajām asinīm un rēgensburgas skaistās Marijas. 
Viņš bija arī pret jaunu svēto, piemēram, Meisenes Benno, iecelšanu. noteiktu 
baznīcu privileģēšana ar pāvesta atlaidām notika uz pārējo baznīcu rēķina. 
Luters uzskatīja, ka tas, ko varēja nopirkt no pāvesta, nebija no dieva.

īpaša nozīme bija viņa prasībai aizliegt ubagošanu. tāpat kā savā „Lielajā 
sermonā par augļošanu”1335 Luters ieteica katrai pilsētai pašai rūpēties par sa-
viem nabagiem. tai nav jārūpējas par apkārtceļojošiem ubagiem un svētceļo-
tājiem – ubagotājiem, ieskaitot ubagotāju mūkus, bet katram pašam ar savu 
darbu jārūpējas par savu uzturu. ubagam Luters noņēma viņa svētuma oreolu. 
Vitenbergā jau 1520. gada beigās vai 1521. gada sākumā Lutera priekšlikums 
tika īstenots. Pēc viņa ieteikuma, tika ieviesti ziedojumu kastes noteikumi, ku-
rus Luters pats koriģēja. Mīlestības dāvanas tika savāktas baznīcā un izdalītas 
vietējiem nabagiem. Viņš ieteica arī savākt graudu un malkas krājumus, lai to 
izdalītu nepieciešamības gadījumā. Mīlestības darbu pārkārtojums Vitenbergā 
arī patiešām uzreiz funkcionēja1336. tādējādi pirmās reformatoriskās nabagu 
aprūpes izveidošana bija Lutera, nevis karlštata nopelns, kā bieži tiek apgalvots. 
karlštats 1522. gadā ieviesa ziedojumu kastes noteikumus, bet Luters izveidoja 
vēlākās evaņģēliskās ziedojumu kastes kārtības modeli.

Pēc svētā Vakarēdiena sermonas nepārsteidz, ka Luters brālības gribēja at-
celt tāpat kā atlaidu vēstules. atlaidu izplatītājus vajadzēja padzīt no Vācijas. 
atlaidu prakse parādīja, ka pāvests bija antikrists. Luters viņu vairāk nesauca 
par „visusvētāko”, bet par „visgrēcīgāko”. Viņš aplūkoja arī bohēmiešu jautā-
jumu. Luters prasīja vienošanās sarunas un husa apsardzības pārtraukšanas 
atzīšanu. Viņš atturējās izteikt savu spriedumu par husa mācību, lai gan neat-
zina viņa notiesāšanu. no bohēmiešiem nevajadzēja gaidīt ne romas atzīšanu, 
ne atteikšanos no laju kausa. savā programmā Luters iekļāva arī universitātes 
reformu. aristoteļa mācību un garīgās tiesības bija jālikvidē un jānovērš nekār-
tības laicīgajās tiesībās. teologiem sholastisko sentenču vietā vajadzēja studēt 
Bībeli. Vienlaicīgi Luters uzsvēra lielo atbildību par meiteņu un zēnu skolām.

augusta beigās tika publicēts raksta „aicinājums kristīgajiem augstma-
ņiem”1337 otrais izdevums. Luters to papildināja ar pāvesta pretenziju uz im-
pēriju noliegumu, kā tas tika darīts, pamatojoties uz teoriju, ka pāvests romas 
impēriju esot uzticējis vāciešiem. dievs esot impēriju atdevis vāciešiem. 
nobeigumā Luters aplūkoja dažus laicīgus netikumus, kas jānovērš valdnie-
kiem: grezni apģērbi, pārēšanās, dzeršana, ārzemju garšvielu lietošana, augļo-
šana, ko praktizēja fuggeri, un bordeļi. nepietiek ar to, ka valdnieki paši par 



sevi ir dievbijīgi, viņiem jānovērš arī trūkumi. Luters neuztraucās, ka raksts 
bija pārāk ass, – kritizēt viņu esot piespieduši pretinieki. drīz vien Luters pie-
teica romai jaunu vēsti.

kā redzams, kopš 1519. gada gandrīz visās Lutera sermonās un traktātos ir 
izteikti jauni, praktiski priekšlikumi baznīcas dzīves un dievbijības uzlaboša-
nai. to, ka viņš bija spējīgs savus jaunos teoloģiskos uzskatus pārveidot plašā 
programmā, vispirms pierādīja viņa raksts „aicinājums kristīgajiem augst-
maņiem”. Vairāku priekšlikumu mērķis bija veikt reducēšanas baznīcas jomā. 
tomēr tā nekādā gadījumā nebija destruktīva programma. tā rādīja, kā atrisi-
nāt iestrēgušās baznīcas reformas, atbrīvoties no smagajām romas prasībām 
un viltīgās baznīcas reglamentēšanas; atcerēsimies vēlreiz celibāta problēmu un 
laulības likumdošanu. Baznīcas dzīves vienkāršošanas mērķis bija dievbijības 
intensivizēšana. Luters aplūkoja arī trūkumus sociālajā jomā. taču program-
mas sastādīšana bija viena lieta, bet otra – tās īstenošana. izsakot muižniecībai 
savus priekšlikumus, Luters bez šaubām cerēja, ka tie tiks saudzīgi īstenoti. 
taču pēc tam, kad programma bija sastādīta, tās īstenošana vairāk nebija at-
karīga no Lutera, kurš arī nepārgāja pie aktīvas rīcības, izņemot ziedojumu 
kastes noteikumu ieviešanu. sensacionālās mūku izstāšanās no klosteriem un 
priesteru laulības sākās tikai tad, kad Luters atradās Vartburgā. Vitenbergas 
reformācija, kā zināms, tad pārdzīvoja dziļu krīzi, kas tika pārvarēta tikai pēc 
Lutera atgriešanās no Vartburgas.

Luters nebija gaidījis, ka viņa augusta sākumā publicētais raksts „aicinājums 
kristīgajiem augstmaņiem”, kuru Langs bija nosaucis par „kara trompeti”, gūs 
tik lielu piekrišanu. Langs bija izbijies par tā nesavaldīgo un mežonīgo toni. 
arī pats Luters augusta vidū atzina, ka tajā esot daudz brīvdomības un karei-
vības, taču norādīja, kas tas daudziem patīkot un galms to vismaz nenoliedzot. 
Viņam, līdzīgi pravietim elijam, varbūt esot ceļa sagatavotāja uzdevums, kurš 
garā un spēkā apmulsināja dieva tautu, bet viņam sekošot patiesais dieva 
sūtnis Melanhtons. Publikācija bija notikusi, un notikumus vairs nevarēja pa-
griezt atpakaļ. divu nedēļu laikā milzīgais 4000 eksemplāru pirmais izdevums 
jau bija izpārdots un paredzēts atkārtots izdevums. Luters izteicās Langam: 
ja viņš ar savu rakstu esot izdarījis kādu grēku, tad esot jālūdz1338. frīdrihs 
gudrais bija dziļi pārsteigts par rakstā izteikto prasību daudzumu un dažādī-
bu. Viņu uztrauca, lai raksts kalpotu stāvokļa uzlabošanai, nevis pasliktināša-
nai1339. Miltics 19. augustā vēl ar kūrfirsta palīdzību mēģināja apvaldīt Lutera 
jauno uzbrukumu pāvestam, bet tas bija jau par vēlu1340. 20. septembrī Bucers 
izteicās par „aicinājumu kristīgajiem augstmaņiem”: „tajā ir brīvība.” Būtībā 
pret to neko nevarēja iebilst. Bucers bija pārliecināts, ka Luteru vadīja kristus 
gars. turpretī kapito sākumā bija izbijies lielo lielo interesi, ko raksts izraisīja, 
bet pēc tā izlasīšanas pats par to iestājās1341. ērģelniekam hansam kotteram 



freiburgā ihtlandē (šveicē) tā bija grāmatu, kādu viņš savu mūžu nebija lasījis. 
Viņa apkārtnē tā bija izraisījusi lielu izbrīnu. Vieni domāja, ka no tās runājot 
velns, bet citi – ka svētais gars. grāmata tā uzvandot nogulsnes, ka pāvestam 
un romiešiem tas nepatikšot. kotters nobeidza dzejā: „tā tas ilgi nepastāvēs, 
jānāk reformācijai, karolam tas jāatzīst.”1342

interesanta ir hercoga georga reakcija uz Lutera „aicinājumu kristīgajiem 
augstmaņiem” oktobra vidū. Viņš nevēlējās, ka raksts tiktu atkārtoti izdots 
viņa zemē, kas tomēr notika, tomēr viņš neuzskatīja, ka tas būtu netiess vai 
nevajadzīgs. nepieciešamības gadījumā runājot pat akmeņi. Pēc hercoga do-
mām, raksta iemesls bija romas naudaskāre, bet firsti kļuvuši par tās kompan-
joniem. arī viņš uzskatīja, ka nepieciešams koncils baznīcas uzlabošanai1343. 
acīmredzot šāds raksts toreiz bija nepieciešams, pat pretinieki nevarēja noliegt 
tā pamatotību. šie apstākļi nāca par labu Lutera lietai.

atbilde uz „aicinājumu kristīgajiem augstmaņiem”, protams, neizpalika. 
oktobra sākumā eks uzbruka Luteram, ka viņš iestājoties par husu, un aiz-
stāvēja konstances koncilu. tad pieteicās pazīstamais rakstnieks, strasbūras 
franciskānis tomass Murners (1475–1537). 1520. gada novembrī un decembrī 
viņš publicēja vairākus rakstus pret Lutera „sermonu par jauno derību” un 
„Par romas pāvestību”, kā arī aicinājumu vācu augstmaņiem pret Luteru, ticī-
bas grāvēju, vientiesīgo pavedinātāju kristiešu, jauno katilīnu, kas gribot gāzt 
baznīcā un pasaulē pastāvošo kārtību1344. šis raksts tiek uzskatīts par labāko 
Murnera sacerējumu prozā, lai gan tas, tāpat kā visa Murnera polemika, bija 
smagnējs un neguva lielu atsaucību. 1521. gada janvārī Luters izteica piezīmi: 
„es nicinu Murneru”1345, bet vēlāk Luters polemizēja ar viņu.

turpretī ar emzeru „aicinājuma” dēļ visu 1521. gadu bija asas debates. 
Pretēji saviem iepriekšējiem rakstiem emzers tagad uzstājās kā Lutera bez-
kompromisu pretinieks. Luters domāja, ka uz to viņu bija pamudinājis hercogs 
georgs1346. Lai gan priekšvārds emzera rakstam „Pret nekristīgo augustīnieša 
Mārtiņa Lutera grāmatu kristīgajiem augstmaņiem” datēts 1520. gada 21. de-
cembrī, tas tika pabeigts tikai 1521. gada 20. janvārī. emzers saskatīja Lutera 
kritiskajā „aicinājumā kristīgajiem augstmaņiem” beigu laiku atkrišanu no 
romas. Viņš gribēja to sakaut ar garīgi skaidroto rakstu zobenu, garo tradīciju 
šķēpu un īso baznīcas tēvu skaidrojumu zobenu. Pēc viņa domām, Lutera ie-
rocis bija tikai burtiskās rakstu izpratnes maksts. emzers atzina nepilnības un 
pats cerēja uz reformāciju, taču Luters nevis dziedināja, bet norāva kristietības 
galvu, pāvestu. emzers pa nodaļām apstrīdēja visu Lutera rakstu, kas viņu spie-
da gandrīz visu atspēkot, tādējādi nonākdams salīdzinājumā ar Luteru daudz 
neizdevīgākā pozīcijā.

emzera raksta ievads tika publicēts vēl pirms paša raksta pabeigšanas un 
kļuva zināms Luteram jau janvāra pirmajā pusē1347. Luters nenogaidīja līdz 



raksta pilnīgai publicēšanai, bet tūdaļ personīgi uzbruka „āzim Leipcigā”1348. 
emzers revanšējās tādā pašā veidā – ar rakstu „Vērsim Vitenbergā”. Luters tūdaļ 
atbildēja ar „atbildi uz Leipcigas āža atbildi”1349. Viss strīds bija tik ļoti saindēts 
un personīgs, ka Luteram radās aizdomas, ka emzers bija 1520. gada rudenī 
Vitenbergā publicētā tomasa radīna raksta anonīmais autors, un apvainoja 
viņu viltību. emzers, savukārt, Luteram pierakstīja kādu Leipcigā izplatītu iz-
teicienu, ka viņš sācis strīdu ar baznīcu velna vārdā. Luters, kā parasti, atbildēja 
spītīgi un vēl vairāk provocējoši: Viņš neesot kā emzers lielījies, ka esot kaut ko 
sācis dieva vārdā. Pievienotajā interpretācijā Luters ļāva dziļi ieskatīties viņa 
sirdī: Mīļais emzer, mana sirds saka, ka es esmu to sācis dieva vārdā, bet tik 
drosmīgs es neesmu, ka es to pats izsludinu, es negribu lai pār mani nāk dieva 
tiesa, es tiecos pēc Viņa žēlastības, un ceru, ka Viņš man to ir ļāvis uzsākt. ja 
man ir izsprucis kas netīrs, jo esmu grēcīgs cilvēks, no miesas un asins, lūdzos, 
lai Viņš man to piedod un netiesā pārāk stingri.”1350 Luters iemiesoja kā vienu, 
tā otru – asu polemiķi un grēcinieku, kas dzīvoja no taisnošanas. emzera atbil-
de februārī „Pret Vitenbergas vērša dusmīgo repliku” izraisīja jaunus pārpratu-
mus; abi pretinieki runāja, neieklausoties viens otrā.

tā bija starpspēle. tikai februāra sākumā Luters iepazina pilnu emzera 
rakstu pret Lutera „aicinājumu kristīgajiem augstmaņiem”, „melus no paša 
sākuma līdz beigām”. Martā Luters apmierināts izdzirdēja, ka tas Magdeburgā 
piesprausts pie kauna staba1351. tagad viņš izstrādāja izsmeļošu „atbildi uz iz-
cili kristīgo, garīgo un samāksloto Leipcigas āža emzera grāmatu, kurā tiek 
pieminēti arī Murnara zeļļi”, kas tika pabeigta 29. martā1352. Viņš asi norāda 
uz atšķirību starp Pāvila un emzera garīgā bruņojuma atšķirību. Pretiniekam 
Luters ieteic ar savu zobenu labāk griezt mīkstu sieru. īstā Lutera „atbildes” 
nozīme ir rakstu un tradīciju, gara un burta problēmu iztirzājumā. Luters ne-
atzina emzera iedalījumu garīgajā un baznīcas priesterībā. raksti runājot tikai 
par garīgo priesterību un kalpošanu (ministerium). Luters apzīmē „licenciātu” 
emzeru, kuram ir dotas tiesības skaidrot kanoniskās tiesības, par rakstu trau-
cētāju, kurš neko nespējot pierādīt. Pret rakstiem nevar argumentēt ar tradīci-
ju un ieradumu palīdzību vai izmainot ticības artikulus. Baznīcas kalpi ir neli-
kumīgi piesavinājušies priestera titulu, no rakstiem to nevar atvasināt. dieva 
vārds nav neskaidrs, lai tam būtu vajadzīga baznīcas tēvu izskaidrošana vai 
papildināšana ar tradīciju. emzers ar garīgo skaidrojumu esot sapratis rakstu 
alegorisko skairojumu. Luters turpretī arī šeit iestājās par tiešo vārda nozīmi, ja 
vien paši raksti neko citu neprasot. Luteram burta un gara pretstats nozīmēja 
kaut ko citu, proti, Bauslības un žēlastības vai Bauslības un evaņģēlija pretsta-
tu, kas bija divi vārda amati. tie ir nepieciešami līdzās viens otram. Burts viens 
pats būtu Bauslība bez žēlastības, un gars viens pats – žēlastība bez Bauslības. 
tāpēc kanoniskās tiesības nevar reformēt, bet tās ir jāsadedzina (kā agrāk 



noticis). ja pāvests būtu īstais apustuļu mantinieks, tad viņam būtu jāsludina 
brīvība, taču viņš faktiski ir antikrists. nekas vairāk nav vajadzīgs kā tikai tas, 
ka mums ir raksti un mēs piederam rakstiem. Pāvests nedrīkst aizskart brīvī-
bu. Luters labāk ir ar mieru paciest netaisnību, nekā tam piekrist. Viņš negrib 
atbrīvoties no Bauslības, bet atbrīvot sirdsapziņu no tās. celibātam nav nekāda 
pierādījuma rakstos. šajā gadījumā pāvests ir velna apustulis, un viņam nav jā-
klausa. Lutera rezumējums ir emzeram iznīcinošs: viņš bēgot no rakstiem un 
krusta; viņš atzīstot, ka Luters nepārkāpjot rakstus un ka viņa paša argumenti 
neesot pamatoti rakstos. no Murnera Luters prasīja viņa rakstos pamatotās 
argumentācijas pret cilvēciskajām mācībām atspēkojumu. Luteru netraucēja 
tas, ko Murners viņam pārmeta, ka Lutera izpratnē baznīca esot utopiska pla-
toniska valsts. Luters palika pie sava: baznīca ir ticības artikuls. redzama ir 
tikai pāvesta baznīca. Luters izrēķinājās ar savu pretinieku, kurš bija pazīstams 
dzejnieks, veltīdams viņam dzejoli, kas pazīstams kā pirmais Lutera dzejolis: 
„tāpēc domāju, lai kas arī notiek, Mārtiņš Luters viņam neatbildēs.”

emzers savā „apsūdzētā aizstāvības runā” („Quadruplik”) centās aizstāvēt 
baznīcas priesterību, taču nemēģinot ieklausīties Luterā. no Vartburgas Luters 
viņam atbildēja ar „Lutera iebildi pret augsti mācītā dieva tā kunga priestera 
hieronīma emzera, Meisenes vikāra, maldiem”1353, aizstāvēdamies šķietama 
atsaukuma literārā formā. Luters piekrita, ka esot divas priesterības formas, 
vispārējā un „tonzūru” priesterība, un atzina pēdējo par nevajadzīgu. savā 
„nosacījums Lutera pirmajam atsaukumam” 1521. gada novembrī emzers iz-
rādījās patiešām iekritis uz Lutera raksta ironiskās fikcijas āķa.

6. „Baznīcas Babilonijas gūsta priekšspēle” – galīgais reformatoriskās 

sakramentu izpratnes formulējums

kā iepriekš minēts, Luters nepalika pie sava pirmā 1519. gadā izteiktā sa-
kramentu izpratnes formulējuma, bet attīstīja to tālāk. Viņs tagad pievērsās 
mesai, kuras 1519. gada skaidrojums bija ļoti trūcīgs. iespējams, ka viņš par šo 
tēmu sprediķoja klusajā nedēļā 1520. gada aprīļa sākumā. Mēneša beigās viņš 
paziņoja, ka izdos sermonu „par mesas lietošanu” izdošanu. 29. jūlijā Luters 
varēja nosūtīt jau vienu drukātu eksemplāru. Virsraksts norādīja uz saturu: 
„sermona par jauno derību, tas ir par svēto mesu”. Luters zināja, ka viņš uz-
kurinājis „jaunu uguni”1354. ievads rāda, ka tā sacerēta vienlaicīgi ar sermonu 
par labajiem darbiem. Likumiem jābūt pēc iespējas mazāk, jo tie nedara labus 
darbus, to dara tikai žēlastība. daudzie likumi rada sašķeltību un liekulību, 
kas redzams monasticismā. kristus ir atcēlis Vecās derības Bauslību un no-
teicis tikai mesu; viss pārējais ir cilvēciski papildinājumi. tāpēc mesai cik 
vien iespējams jātbilst sākotnējai kristus iestādīšanai. taču katru dienu tiek 



svinēts tūkstoš mesu, „kas nav nekādas mesas”. ekseģēts Luters tagad atklāja 
iestādīšanas vārdus kā pašu galveno svētajā Vakarēdienā, kas tagad tika skaid-
rots, izejot no iestādīšanas vārdiem, nevis pēc dievkalpojuma mesas kanona 
vadlīnijām. iestādīšanas vārdus viņš ietvēra savas teoloģijas principiālā kop-
sakarībā: „ja cilvēkam būtu jādara kāds darbs un no dieva kaut kas jāsaņem, 
tad tam jānotiek tā, ka nevis cilvēks paceļ un liek pirmo akmeni, bet dievam 
jābūt pirmajam – bez visiem cilvēka lūgumiem un tīkošanas – un jādod viņam 
apsolījums. dieva vārds ir pirmais, tas ir pamats, klints, uz kuras pēc tam tiek 
celti visi cilvēka darbi, vārdi un domas...”1355 šis apsolījums ticībā jāpieņem. tā 
dievs vienmēr rīkojas ar savējiem. arī svēto Vakarēdienu veido apsolījums un 
ticība. svētais Vakarēdiens tika saprasts kā testaments, kristus beidzamais ap-
solījums. testamenta tēls ļāva kristus nāvi ietvert apsolījuma teoloģijā. daudz 
skaidrāk nekā 1519. gadā Luters par svētā Vakarēdiena dāvanu tagad apzīmē 
grēku piedošanu un mūžīgo dzīvi, kas nepieciešama kārdinātajiem. Maizes un 
vīna redzamās zīmes ir testamenta apstiprinošie zīmogi. testamenta sastādī-
tājs ir pats kristus. tā saņemšanai ir vajadzīga tikai izsalkusi dvēsele, ticība 
un paļāvība. cienība nav svarīga. Luters asi kritizēja to, ka mesā tika apspiesti 
(klusi izrunāti) iestādīšanas vārdi, jo apsolījuma vārdi ir svarīgāki par ārīgām 
zīmēm. tā rezultātā sakraments bija pārvērsts labos darbos. Pēc savas būtības 
mesa nevar būt nekāds upuris, ko cilvēki pasniedz dievam. tas ir visļaunā-
kais sagrozījums, kas radies no kādreizējās upurdāvanu sniegšanas eiharistijas 
dievkalpojumā. šādi papildinājumi jālikvidē. Mūsu upuris ir lūgšanas, slavinā-
jums un pateicība dievam. ticībai ir jāorientējas uz kristus upuri mūsu labā, 
caur ko visi ticīgie ir svaidīti par priesteriem. Patiesībā ticība ir tā, kas piepilda 
sakramentu. tādējādi tika atcelta upurējošā priestera funkcija, viņu vairāk ne-
kas būtiski neatšķīra no pārējiem ticīgajiem. šeit redzams, kā Luters nonāca pie 
domas par vispārējo priesterību. jaunā svētā Vakarēdiena izpratne vienlaicīgi 
atcēla priesteru svaidīšanas sakramentu. Priesteris bija tikai kalpotājs lajiem. 
Par to Luters rakstīja johanam hesam no Breslavas pirms viņa svaidīšanas 
par priesteri1356. konsekvences, kas no tā izrietēja, bija milzīgas. dvēseļu mesas 
mirušajiem kļuva liekas, jo tagad sakramenta apsolījumu varēja saņemt tikai 
personīgi ticībā. Mesa bija kopīgi draudzes, nevis atsevišķas personas svētki. 
Luters prasīja privāto mesu atcelšanu un mesas liturģijas izmainīšanu. norādot, 
ka svētais Vakarēdiens kalpo ticīgo stiprināšanai, Luters 1520. gada eiharistijas 
svētkos kritizēja izdarības šajos svētkos1357. 1520. gada disputācijās Luters un 
Melanhtons attīstīja tālāk jauno sakramentu teoloģiju1358.

jūnija beigās alfelds publicēja traktātu par laju komūniju zem abām zīmēm, 
kas atsaucās uz gada sākumā notikušo diskusiju par šo jautājumu. Viņš žēlojās 
par uzbrukumiem baznīcai, par ko klusējot baznīcas vadītāji, bet pārējie, sākot 
no ķēniņa līdz zemniekiem, par to smejoties. Viņš mēģināja skaidrot laju ko-



mūniju zem vienas zīmes, pamatojot to ar vārdiem par dzīvības maizi jņ. 6, un 
aizstāvēja līdzšinējo sakramentu praksi.

augusta sākumā Luters atteicās atbildēt, bet izteicās, tāpat kā bija to darī-
jis „aicinājuma kristīgajiem augstmaņiem” beigās, ka viņš publicēšot kaut ko 
tādu, kas „odzes” vēl vairāk apmulsināšot1359. 6. oktobrī tika publicēta Lutera 
„Baznīcas Babilonijas gūsta priekšspēle” latīņu valodā1360. jau kritiskais virs-
raksts izteica domu, ka baznīca līdzīgi izraēla tautai tika turēta gūstā. Luters iz-
klāstīja to priekšspēlē, bet viņam bija vēl kas cits nodomā. Bet jau šī priekšspēle 
pārspēja visu, ko Luters līdz tam bija rakstījis pret romas baznīcu. jau veltījumā 
Vitenbergas profesoram hermanam tuliham Luters atsauca atlaidu rezolūcijas 
kā pārāk maigas. atlaidu rakstus vairāk nav jādrukā vai arī uz tiem jāraksta: 
„atlaidas ir nekam nederīgs romas glaimotāju izgudrojums.” Lutera grāmatu 
pret pāvestību sākumā esot jāraksta: „Pāvestība ir lielākās romas bīskapa medī-
bas”, kurās viņš dzenas pēc laupījuma. alfeldu ar viņa apšaubāmo vienas zīmes 
laju komūnijas pamatojumu un kremonēzes dominikāni izidoru izolani, kurš 
1519. gadā bija Luteru aicinājis atgriezties pie romas pāvesta, Luters gribēja kai-
tināt ar jaunu ķecerību: „Visi ir bezdievji, kas lajiem aiztur abas zīmes svētajā 
Vakarēdienā.” Lutera tonis bija kareivīgs. „Priekšspēles” tēma bija sakramenti, 
tā laika baznīcas galvenā tēma. Luters tagad atklāti atzina tikai trīs no septiņiem 
sakramentiem, proti, kristību, grēku nožēlu un svēto Vakarēdienu; taču arī tos 
roma turēja gūstā. Baznīcai bija laupīta visa tās brīvība. Luters daļēji atsauca 
savu 1519. gada svētā Vakarēdiena sermonu. Viņš toreiz vēl esot atradies vis-
pārējās tradīcijas valgos un neesot jautājis, vai pāvests rīkojoties pareizi. tagad 
viņš gribot brīvi teikt to, ko domājot, un viņam esot vienalga, vai pāvestieši par 
to smiešoties vai raudāšot. abas zīmes svētajā Vakarēdienā esot dotas prieste-
riem un lajiem. Baznīca šeit nedrīkstot neko izmainīt, tas būtu tirāniski. šajā 
jautājumā Luters nevarot nostāties pret bohēmiešiem. Pāvesta glaimotājiem, 
kas par to bija sašutuši, tika pateikts: jūs esat ķeceri, nevis bohēmieši. Pirmais 
svētā Vakarēdiena gūsts pastāv tirāniskajā biķera aizliegšanā lajiem. to var pa-
nest, bet ne attaisnot. Brīvība ir jāatjauno. otrais gūsts Luteram šķita maigāks, 
tā, pēc viņa domām, bija viduslaikos no aristoteļa filozofijas attīstītā transsub-
stanciācijas mācība, ka maizes un vīna substances pārvēršoties kristus miesā 
un asinīs, bet to ārīgais tēls saglabājoties. tas nav ķeceris, kas, līdzīgi Viklifam, 
nepiekrīt šim uzskatam. Luters apsvēra citas izteiksmes iespējas. Viņam bija 
svarīgi, ka kristus miesa svētajā Vakarēdienā ir no kristus vārda spēka. kristus 
vārds savieno elementus ar kristu. Visbezdievīgākais gūsts radās no tā, ka no 
svētā Vakarēdiena tika iztaisīts darbs vai upuris, no kā, savukārt, bija attīstīju-
sies visa peļņas kāre, brālības, nopelni, gadadienas un visa priesteru un mūku 
apmaksas sistēma. Luters apzinājās, ka bija uzsācis grūtu, neiespējamu lietu un 
vajadzēja mainīt visu valdošo zinātni. „Bet mans kristus dzīvo”, un viņš jutās 



atbildīgs tā priekšā. tāpat kā „sermonā par jauno derību”, viņš attīstīja savu 
jauno svētā Vakarēdiena mācību, izejot no apsolījuma un ticības jēdzieniem. 
Vēl viens gūsts bija apsolījuma apspiešana, no kā radās lieko darbu darīšana. 
Visasāk viņš kritizēja upura domu mesas kanonā. šeit jāatgādina, ka pašu 
Luteru kādreiz atbaidīja priestera uzdevums sniegt dievam dievkalpojumā 
upuri. Luters zināja, ka viņa uzskati bija revolucionāri, jo tie sagrāva baznīcu 
un klosteru finansiālo pamatu. Patiesais iemesls, kas viņam lika rakstīt par 
baznīcas gūstu, bija pienākums pret patiesību attiecībā uz mesas upura problē-
mu. tomēr būtu nepareizi domāt, ka Luters gribēja iznīcināt visu sakramentu 
dievbijību; viņš gribēja to izmainīt. sprediķos vajadzēja skaidrot apsolījumu. 
21. decembra sprediķi viņš aicināja bieži iet pie sv. Vakarēdiena, kas, pēc stu-
denta tomasa Blarera liecības, klausītājus ļoti aizkustināja1361. taču nevienu 
nevajadzēja spiest saņemt svēto Vakarēdienu. 1521. gada zaļajā ceturtdienā 
Luters brīdināja no pienākuma un rutīnas Lieldienu komūnijā. tikai tam, kas 
alkst pēc sakramenta, ir jāsaņem sv. Vakarēdiens, un viņš ir tā cienīgs. gavēnis 
nav svētā Vakarēdiena priekšnosacījums. alkas pēc svētā Vakarēdiena modina 
sprediķis par Bauslību un evaņģēliju1362.

kristība, pēc Lutera domām, nebija sabojāta, taču tai, salīdzinājumā ar grēku 
nožēlas sakramentu, dievbijībā nebija liela nozīme. arī kristības mācību Luters 
tagad konsekventi attīstīja no kristību apsolījuma, neko radikālas nemainot 
savā 1519. gada kristību sermonā. Luters īpaši uzsvēra kristības un kristīgās 
brīvības saistību. neviens nevar kristītajiem uzlikt jaunas saistības, viņi ir brīvi 
kristieši. kristīgo brīvību apdraud zvēresti, kas būtu jāatceļ. Principā arī Luters 
uzskatīja zvērestus par neatceļamiem, taču viņš apšaubīja, vai toreizējie zvēresti 
bija zvēresti to īstajā nozīmē.

tā laika grēku nožēlas praksei Luters pārmeta, ka absolūcijas vārdos ap-
spiests apsolījums un izcelti cilvēku darbi – grēku nožēla, grēksūdze un gan-
darīšana. Par īpaši tirānisku viņš uzskatīja grēku sūdzēšanu ausī. nodaļā par 
grēku nožēlu var vērot, kā Luters tālāk attīstīja sakramentu izpratni. sākumā 
viņš vēl grēku nožēlu aplūkoja kā sakramentu, izceļot tās saistību ar kristību. 
raksta beigās viņš to atsauca, jo grēku nožēlai nebija sakramenta ārīgās zīmes. 
tagad viņš vienmēr saistīja ar kristību.

iestiprināšana, laulība, priesteru iesvētīšana un beidzamā svaidīšana nav 
pēc rakstiem atzīstami par sakramentiem. Laulību tiesību jomā, kur valdīja 
milzīgs posts, Luters izteica drosmīgus priekšlikumus, piemēram, par aizlieg-
to radniecības pakāpju atvieglināšanu. Viena partnera impotences gadījumā 
bija pieļaujamas ārpuslaulības attiecības, ja laulības šķiršana nebija iespējama. 
galējas nepieciešamības gadījumā Luters atbalstīja laulības šķiršanu. Priesteru 
iesvētīšana, pēc viņa domām, nebija sakraments, bet baznīcas rituāls, kas ne-
piešķīra neko īpašu. Priesteri vajadzēja vēlēt un atļaut viņam precēties. Luters 



no jauna nosaka priestera funkciju. Priestera uzdevums nav stundu lūgšanas 
un mesas upuris, bet dieva vārda sludināšana. kas negrib sludināt, nedrīkst 
kļūt par priesteri.

„Baznīcas Babilonijas gūsts” bija apzināta Lutera konfrontācija ar saviem 
pretiniekiem. Viņš pasludināja, ka šī grāmata esot daļu no viņa „atsaukuma”, 
kas no viņa tika prasīts ekskomunikācijas draudu bullā. tad pretinieki patiešām 
varēšot teikt, ka viņš esot uzbrucis viņu tirānijai. Vienlaicīgi viņš pieteica jau 
turpinājumu. „Babilonijas gūsts” patiešām pārspēja visus iepriekšējos Lutera iz-
teikumus; tie vairs nebija aktuāli. Vormsas reihstāgā daudzi bija gatavi Luteram 
piekrist, bet šim rakstam nevarēja piekrist, tas bija Lutera ķecerības galvenais 
pierādījums. tas bija jāatsauc. Luters bija sagrāvis baznīcas sakramentu iestādi, 
kas aprūpē kristieti no dzimšanas līdz nāvei un līdz ar to nolaupījis tās varas un 
ietekmes lielāko daļu. tam atbilda uz brīvību, sakramentu un kristiešu brīvību 
noskaņotais raksta tonis. kaut arī daudzi to saprata kā revolūciju un baznīcas 
iznīcināšanu, Luters bija pārliecināts, ka atjaunojis jaunās derības sakramentu 
un priesterības izpratni. Prasību un darbu vietā Luters bija atsedzis sakramentu 
dāvanas raksturu.

raksta ietekme bija pretrunīga. dažus tas pārliecināja, kā, piemēram, šveices 
humānistu heinrihu glareanu. sajūsmināts viņš izlasīja rakstu trīs reizes, bet 
vēlāk tomēr palika uzticīgs vecajai baznīcai. johans Būhenhāgens (1485–1558) 
no Pomerānijas, pirmo reizi pāršķirstot grāmatu, uzskatīja Luteru par visļau-
nāko ķeceri, bet pēc rūpīgas iepazīšanās ar to – par vienīgo, kas saskatījis valdo-
šo apmātību un tumsonību1363. Būhenhāgens 1521. gada sākumā devās studēt 
uz Vitenbergu, kļuva tur par mācītāju un drīz vien par labāko Lutera draugu, 
līdzstrādnieku un kolēģi. saksijas hercogistē raksts tūliņ pēc tā publicēšanas 
tika aizliegts1364. freiburgas jurists, humānists ulrihs cazijs novērsās no Lutera 
viņa priesteru laulības prasības dēļ1365. erasms 1521. gada februārī konstatēja, 
ka Luters ar savu rakstu „Baznīca Babilonijas gūstā” daudzus atsvešinājis no 
sevis, un baidījās, ka tas izraisīs atgriešanos pie agrākā stāvokļa1366. tomass 
Murners izdeva raksta tulkojumu vācu valodā, būdams pārliecināts, ka tas at-
baidīs no Lutera1367. augustīns alfelds 1520. gadā Leipcigā publicēja „sermonu 
par sakramentālo grēksūdzi” un tās nepieciešamību pestīšanā. Prominentākais 
Lutera oponents bija anglijas karalis henrijs Viii., kurš 1521. gadā publicēja 
latīņu valodā rakstu „septiņu sakramentu apstiprinājums”.

7. Reformatoriskās programmas īstenošanas problēma

rakstu „aicinājums kristīgajiem augstmaņiem” un „Baznīca Babilonijas 
gūstā” radikālo priekšlikumu mērķis bija to īstenošana. tur, kur tā tika uz-
sākta, bija jāsagrauj tradicionālā baznīcas sistēma. tas, protams, izraisīja lielas 



grūtības un saspīlējumus, kā tas notika 1521. gada beigās Vitenbergā, Lutera 
prombūtnes un uzturēšanās laikā Vartburgā ieviešot dievkalpojuma refor-
mas. Līdz šim nav pievērsta pietiekoša uzmanība tam, ka Luters pats jau 1520. 
un 1521. gadā bija saskāries ar šo problēmu. 1520. gada sākumā savā otrajā 
priekšlasījumā par Psalmiem, vienlaicīgi ar sermonu par labajiem darbiem 
un jauno derību, viņš aplūkoja ceremoniju jautājumu1368. Pēc Lutera domām, 
vienīgā ceremonija jaunajā derībā bija eiharistija. dzīvē tomēr nevarot iztikt 
bez ceremonijām. taču tās varot apdraudēt ticību. tāpēc tās jāveic ticībā un 
mīlestībā. ceremonijas esot nepieciešamas jaunatnei. turklāt esot jāņem vērā 
vājie. romas likumi esot jāpanes tāpat kā politiskie likumi, bet jānicinot liku-
mu devējs. Baznīcas likumi ir posts un sods par grēkiem. attiecībā pret romu 
šie likumi esot jānosoda, bet pret jaunatni – jāslavē. kurš paļaujas uz likumiem, 
lai pārkāpj tos, ja ne - tie ir mīlestībā jāpieņem. Luters jau 1520. gada sākumā 
bija saistīts, iespējams, ļoti cieši, ar baznīcas kārtības likvidēšanas problēmu. 
Viņš atradās starp vairākām frontēm – starp romu, jaunatni un vājajiem. Pēc 
vajadzības, viņš izteicās par likumu kritiku un pārkāpšanu vai iecietību un pie-
ņemšanu; lēmums bija jāpieņem ticībā un mīlestībā. tas bija ne tikai viņa brī-
vības traktāta pamatmodelis, bet arī viņa argumentācija, kuru viņš lietoja 1522. 
gadā pēc atgriešanās no Vartburgas, sastopoties ar pārsteidzīgajām reformām 
un nemieriem Vitenbergā. Pēc Lutera sprediķiem redzams, ka 1521. gada sāku-
mā tradicionālo ceremoniju dēļ bija radušās jaunas grūtības. Viņam vajadzēja 
brīdināt draudzi, lai tā ierobežotu sevi brīvības lietošanā. Pirmais ir ticība, un 
tajā ir visa taisnība. ceremoniju nicināšana vēl nepadara par kristieti1369. Mācīt 
miesas nogalināšanu bija daudz grūtāk un nogurdinošāk nekā gara brīvību1370. 
1521. gada 2. februārī Luters sprediķī norādīja: „ir daži, kas lepojas ar kristīgo 
brīvību.” Viņš tiem pārmeta, ka kristīgā brīvība nenozīmējot darīt to, kas kat-
ram patīk. tā nav ārīgi redzama un pastāv tikai dieva priekšā, kad tic kristum, 
vai, izsakoties citiem vārdiem, tā ir mierīga sirdsapziņa. ārīgi cilvēku priekšā 
brīvībai ir jāatkāpjas cilvēku kalpošanas priekšā, cilvēks atrodas it kā „brīvā 
cietumā”. „tāpēc, mīļie draugi, tā kā dievs mums ir parādījis žēlastību, ka mēs 
esam ieguvuši evaņģēliju un nedaudz saprotam brīvību, pielūkojiet, ka tā tiktu 
godā turēta un netiktu apkaunota.”1371 jau nākamajā dienā Luters brīdināja kā 
no bauslīgas darbu pildīšanas, tā no nekaunīgas darbu atmešanas1372. nedēļu 
vēlāk, vienu svētdienu pirms vastlāvjiem, Luters no kanceles izteica savu vie-
dokli par vastlāvju karnevāla gājienu, kurā bija parādījusies pāvesta figūra ar 
viņa svītu, kas pēc tam tika dzīta caur visu pilsētu. Luters domāja, ka pāvests 
bija pelnījis šādu izsmieklu1373. Viņa sprediķos ir manāms spriegums starp brī-
vību un piesardzību. 1521. gada martā Luters tik ļoti kritizēja „elku bildes”, ka 
nepārsteidz, ka vēlāk Vitenbergā sākās bilžu grautiņi. Luters neslēpa, ka nici-
na pāvesta gavēšanas likumus, un aicināja arī citus tos nicināt1374. tāpēc nav 



jābrīnās, ka situācija Vitenbergā kļuva nekontrolējama, kamēr Luters atradās 
Vartburgā un nevarēja novērst ekstrēmos izlēcienus reformācijas procesā.

Medijs, ar kura palīdzību Luters ietekmēja vitenbergiešus reformācijas labā 
un vadīja Vitenbergas draudzi, bija sprediķis. ar tā palīdzību viņš saniedza iz-
maiņas sabiedriskajā apziņā. Luters uzskatīja, ka sprediķis bija daudz svarīgāks 
nekā visas citas akcijas. 1519. gada decembrī frīdrihs gudrais ar špalatīna pa-
līdzību aicināja Luteru izdot evaņģēlija un epistulu postillu, sprediķu grāmatu, 
lai viņu nedaudz atvirzītu no polemikas. Luters atbildēja, ka labprāt to darītu, 
taču pārslodzes dēļ to pašreizējā situācijā nekādi nespēja. tomēr 1520. gada 
janvārī viņš ķērās pie šī uzdevuma īstenošanas. jūnija sākumā jau varēja sākt 
domāt par postillas iespiešanu. taču tā sākās tikai 1521. gada janvārī un tika 
pabeigta marta sākumā1375. Luters veltīja postillu kūrfirstam. Viņš gribēja ar to 
pildīt biblisko bīskapa amatu, sludinot skaidru un patiesu evaņģēliju un kri-
tiski brīdinot. sākumā postillā bija ietverti tikai adventa laika sprediķi. Luters 
gribēja vispirms redzēt, kā šie paraugsprediķi latīņu valodā tiks uzņemti, un 
tad turpināt. Vartburgā viņš turpināja postillas rakstīšanu, bet jau vācu valodā. 
tur sarakstītā, slavenā „Baznīcas postilla” kļuva par izcilu sprediķu pamācību, 
kuras nozīme tālu pārsniedza Vitenbergas robežas.

1520. gada adventa laikā Luters skaidroja magnifikāta, Marijas slavinājuma, 
nozīmi. Marta sākumā sākās tā drukāšana, kas tika pabeigta Vartburgā1376. 
Viņš veltīja to hercogam johanam frīdriham, kūrfirsta brāļadēlam, pateicoties 
par viņa palīdzību un iestāšanos par Lutera lietu. Postillai vajadzēja firstam 
sniegt pamācību dieva bijībā. „Magnifikāts” rāda, kā bija izmainījusies Lutera 
svēto godināšanas izpratne. sākumā Marija vēl tiek piesaukta, lai viņa dod 
garu dziesmas skaidrošanā, bet patiesībā viņa ir tikai ticīgo un dieva rīcības 
piemērs. Luters vairāk nerunā par Marijas starpnieces lomu starp cilvēku un 
dievu – tiesnesi. raksta galvenā tēma ir dieva rīcība ar cilvēku, kas tiek skaid-
rota Luteram raksturīgajā intensitātē un vienkāršībā. dievs ir tas, kas paze-
mina augstprātīgo un no nekā, no mirušiem, kaut ko veido, parādīdams sevi 
kā radītāju. Viņš redz tos, kas ir satriekti, un kad viņi to ir piedzīvojuši, rodas 
prieks. dieva lielo darbu slavinājums ir ticības akts, kas paļaujas, ka dievs 
šādā veidā darbojas arī pie viņa. šī dievbijība nesavtīgi priecājas par dievu. 
Marija patiesā pazemībā lepojas nevis ar sevi, bet ar to, ka dievs viņu uzlū-
kojis. jāapbrīno ir tika dieva žēlsirdība pār Mariju, nevis cilvēciski nopelni. 
katram ir jāraugās uz to, ko dievs pie viņa dara, nevis uz paša darbiem. dievs 
ir žēlsirdīgais, kura priekšā ir jāatsakās no visām savām tiesībām un gudrības. 
Viņa ienaidnieki ir stiprie, varenie un augstprātīgie, pret kuriem Viņš izturas 
kā tiesnesis. tie nevar pastāvēt Viņa priekšā. Viņš turpretī izceļ tos, kas pasau-
les priekšā ir neievērojami. Patiesais dievkalpojums nav liturģiska svinēšana 
un mesas, – patiesā dievkalpojumā dievs un Viņa dēls kalpo cilvēkiem, un tajā 



tiek sludināti Viņa labie darbi un apsolījums. Lutera magnifikāta skaidrojums 
ir jauns dieva taisnošanu un tiesāšanu apraksts, kā viņš to tagad bija izpratis, 
no kā izrietēja visa plašā reformācijas programma.

Pēc tam, kad iepazīti Lutera jaunie, kreatīvie, kritiskie un konstruktīvie re-
formu priekšlikumi 1519. un 1520. gadā, jānoskaidro, ko tas tajā laikā nozīmēja. 
Luteram bija izdevies savu jauno taisnošanas no ticības pieredzi pārvērst plašā 
visu reliģisko un baznīcas dzīvi aptverošā alternatīvā koncepcijā, kas attais-
nojās arī no daudziem citiem aspektiem; orientāciju deva rakstu autoritatīvā 
norma. reformatoriskais atklājums nebija, kā dažkārt tiek apgalvots, kāda teo-
loga atradums, kas neinteresēja sabiedrību, bet jauna, reliģiska ievirze ar īpašu 
dinamiku. cilvēku, mūku un teologu Luteru tā bija atbrīvojusi no viņa sirds-
apziņas mokām un kārdinājumiem, ko viņam līdz tam bija sagādājusi valdošā 
reliģija. tā bija atrisinājusi ne tikai viņa personīgās problēmas, bet vienlaicīgi 
Luters bija atradis uzdevumu visai savai turpmākajai dzīvei – kritiski pārdomāt 
un pārveidot visu tā laika reliģisko dzīvi un praksi. 1519. un 1520. gadā radītā 
reformācijas programma guva pasaulvēsturisku nozīmi un bija revolucionāra 
jebkurā tās jomā. tā tika pasludināta ar dziļu pārliecību un brīvības un atbrīvo-
šanās patosu, un tā arī uzņemta. tās galvenie aspekti bija: morālisko Bauslību 
un baznīcas reglamentēšanu nomainīja ticībā un atbildībā pamatota ētika, 
kurā laicīgie un ikdienas darbi ieguva jaunu, mīlestības darbu, nozīmi. dziļas 
pārmaiņas notika dievbijības praksē, no vienas puses, dievbijīgo paradumu 
krasa reducēšana, bet, no otras puses, – reloģiozitātes, lūgšanas un miršanas 
paradumu, padziļināšana un intensifikācija. Baznīca zaudēja savu sakramentu 
pārvaldīšanas iestādes nozīmi; tika iegūta ļoti personīga attieksme pret kris-
tību (ieskaitot grēku nožēlu) un svēto Vakarēdienu. tika likvidēta atšķirība 
starp priesteriem un lajiem vispārīgās priesterības labā. tas izpaudās celibāta 
un monasticisma, īpašās garīgās kārtas, likvidēšanā. tika izbeigts pāvesta cen-
trālisms mācības, jurisdikcijas un finanšu jomā. to nomainīja kristīgo valdnie-
ku, teologu un draudžu atbildība par baznīcu. kā vēlāk izrādījās, šīs izmaiņas 
ētikā, dievbijībā, dievkalpojumā, draudzes struktūrā un baznīcas vadībā bieži 
radīja jaunas, sarežģītas problēmas. reformācijas baznīca bija ecclesia semper 
reformanda, kurai arī turpmāk bija nepieciešama nemitīga atjaunošana. taču 
vispirms 1519./ 1520. gadā radītā programma nozīmēja dziļu tradicionālās 
baznīcas sistēmas laušanu un gandrīz visu baznīcas un reliģiskās dzīves jomu 
atjaunošanu, kuras ietekme sniedzās pāri šo jomu robežām. zināmā mērā tas 
bija nenovēršami, ka vecā baznīca Luteru ekskomunicēja, bet Luters pāvestā 
saskatīja antikristu.



Xi. ekskoMunikācija

1. Ekskomunikācijas draudu bulla1377

Pēc ķeizara ievēlēšanas 1519. gada vasarā romai Lutera lietā vairāk nevaja-
dzēja rēķināties ar saksijas kūrfirstu. Leipcigas diskusijā Luters bija vēl radikā-
lāk apšaubījis pāvestību. johans eks bija kūriju par to informējis. Viņš uzskatīja 
par absolūti nepieciešamu kūrijas iejaukšanos Lutera lietā un piedāvāja pie-
dalīties ķecera vajāšanā saksijas bīskapijās. novembrī roma ziņoja nuncijam 
Milticam, ka nav apmierināta ar stagnējošo rīcību pret Luteru un saksijas kūr-
firsta novilcināšanas taktiku. 1520. gada 9. janvārī atklātā konsistorijā, pāvesta 
sapulcē ar kardināliem un diplomātiem, kāds itālis aicināja pāvestu rīkoties pret 
Luteru un viņa aizstāvi frīdrihu gudro, lai no baznīcas ķermeņa tiktu izgriezta 
nedziedināmā brūce, pirms tā to galīgi saindējusi. Pāvesta auditoram bija jādod 
tiesības no jauna atsākt tiesas procesu pret Luteru. taču roma negribēja šo lie-
tu tik vienkārši izbeigt. Vairākus mēnešus kūrija atkārtoti pūlējās pamudināt 
saksijas kūrfirstu uz Lutera aizstāvību. februārī tika izveidota komisija, kas sa-
stāvēja no ubagotāju ordeņu ģenerāļiem un prokuratoriem. to vadīja kardināls 
accolti kā kanonists un kardināls kajetāns kā teologs. tajā piedalījās vai tika 
vēlāk iesaistīti arī citi teologi. komisija sagatavoja bullu pret Lutera rakstiem, 
saudzējot viņa personu. komisijai Lutera mācība bija jānovērtē kā ļauna, nepa-
reiza, dievbijīgiem cilvēkiem piedauzīga, pavedinoša un pretēja katoļu mācībai. 
tas atbilda kajetāna saudzīgajam Lutera lietas vērtējumam, kurš, iespējams, 
neapzinājās, cik dziļa plaisa bija izveidojusies starp Luteru un pāvestību.

no jauna tika mēģināts nokārtot lietu caur Lutera ordeni. 15. martā augus-
tīniešu eremītu ordeņa ģenerālis gabriels Venets vērsās pie štaupica, saksijas 
reformētās kongregācijas vikāra un tiešā Lutera ordeņa priekšnieka1378. Viņš 
bija gribējis runāt par šo lietu ar štaupicu jau ordeņa ģenerālkapitulā 1519. gada 
jūnijā Venēcijā, taču štaupics neesot ieradies. ģenerālis norādīja, ka Lutera lie-
ta, neskatoties uz viņa piedauzīgajām atlaiþu tēþu rezolūcijām, tomēr bija viegli 
nokārtojama. štaupicam vajadzēja mēģināt atturēt Luteru. ordenim draudēja 
liels posts, ja Luters neizbeigšot runāt un rakstīt pret pāvestu. tas cēla neslavu 
ordenim un aptraipīja to ar ķecerības kauna traipu. īpaši nepatīkami bija tas, 
ka aizskarts tika Leons X., kurš tik daudz laba darījis ordeņa labā. ģenerālis 
draudēja, ka tikšot atņemtas reformētās kongregācijas privilēģijas. esot gaidā-
ma bullas pret Luteru izsludināšana. štaupicam, kuram bija liela ietekme uz 
Luteru, bija jāpanāk, lai Luters vairāk neizrunātos pret pāvestu un neizdotu 
grāmatas. rakstā vēl bija manāma zināma cerība, ka konfliktu izdosies likvi-



dēt. taču 1520. gada maijā štaupics paziņoja par savu atkāpšanos no reformētās 
kongregācijas vikāra amata.

kad eks (pirms 25. marta) ieradās romā, Luteru lietā sākās jauns posms. 
komisijas saudzīgie atzinumi tika atmesti. Līdz tam romā bija maz zināms par 
Lutera maldiem. eks izplatīja ziņas, ka lieta esot nopietnāka nekā tikai atlaidu 
jautājums. aprīļa beigās tika izveidota jauna komisija, kas sastāvēja no kardi-
nāliem accolti un kajetāna, eka un romas universitātes teoloģijas profesora 
johannesa hispana. tai bija jāapsprieþ accolti sastādītās bullas pret Luteru uz-
metums, kurai eks bija pievienojis 41 apstrīdēto Lutera artikulu. tagad vairāk 
nekas netika šķirots, bet visi tika uzskatīti par maldiem. 2. maijā Maglianas 
medību pilī, kur pāvests piedalījās meþacūku medībās, eks iepazīstināja viņu 
ar bullas uzmetumu. eks neaizmirsa pieminēt arī savas ingolštates garīdznieka 
ienākumu lietas. Par romu viņam nebija labi iespaidi: tur savācoties kopā visā-
di kristiešu atkritumi1379.

Bulla tika apspriesta četros konsistorijos 21., 23., 26. maijā un 1. jūnijā. Par 
to ir maz ziņu. tika pieprasīta strīdīgo Lutera apgalvojumu pierādījumu minē-
šana. Lēvenē un Vitenbergā vēlāk kļuva zināms, ka kardināls karjavals izteicis 
iebildumus par to, kas attiecās uz pāvesta un koncila attiecībām1380. taču tiem 
nav bijusi nekāda ietekme. iespējams, ka kanonisti pretēji teologiem komisijās 
uzstāja, lai Luters tiktu uzaicināts uz romu. Lai gan arī viņi uzskatīja Lutera 
ķecerību par „notorisku”, t. i. pierādītu, viņi tomēr negribēja, lai ar Luteru ap-
ietos kā ar notorisku ķeceri, kuru iespējams vienkārši notiesāt1381. šis uzskats ir 
redzams bullas sagatavošanas laikā, atšķirot Lutera mācību no viņa personas. 
Bullai ir 15. jūnija datums. uz tās nav pāvesta Leona X. un kardinālu parakstu, 
kā parasti konsistoriju bullām, kas bija svarīgi ekam. kaņepju zīmogu šņores 
vietā, kas parasti tika lietota šādos gadījumos, bija krāsaina1382. Bulla tika izslu-
dināta 24. jūlijā, piesitot to pie Pētera baznīcas un pāvesta kancelejas durvīm 
campo de fiori laukumā.

ekskomunikācijas draudu bulla1383, kurā tiek citēts „Exsurge Domine” 
(„celies, dievs, aizstāvi savu lietu!”), pēc Ps. 74, 22, sākas ar dieva piesaukša-
nu cīņā pret lapsām un meþonīgajiem kuiļiem, kas iznīcina dieva vīna kalnu, 
kura pārvaldīšanu kristus uzticējis Pēterim un viņa sekotājiem. tālāk Pēteris, 
Pāvils, visi svētie un baznīca svinīgi tiek saukta cīņā pret viltus skolotājiem. 
nenosaucot nevienu vārdā, tika ziņots par maldu izplatīšanos Vācijā, kas daļēji 
jau agrāk, piemēram, bohēmiešu maldi, tikuši nosodīti kā ķecerīgi, nepareizi, 
ļauni, apvainojoši dievbijīgiem un vienkāršiem ticīgiem. īpaši tika noþēlots, ka 
tas notiekot Vācijā, kas līdz šim, kā, piemēram, husa gadījumā, vienmēr bijusi 
sīva cīnītāja pret ķecerību. tika minēti Lēvenes un Ķelnes universitāšu Lutera 
tēþu nosodījumi. Pāvests, baznīcas gans, nevarot paciest šo maldu mēra vīrusu.



tad, īsti neievērojot sakarību, tika uzskaitīta 41 tēze Lutera rakstos, no ku-
rām vienai atstāstīta tikai tās jēga1384. tēþu sakārtojums nebija stingri siste-
mātisks, tomēr tajā atšķirami daþi tematiskie bloki. Vispirms apkopoti Lutera 
izteikumi par grēku noþēlas sakramentu no atlaidu strīda laika, kas runā par 
grēcīguma turpināšanos cilvēkā pēc kristības, grēksūdzes norisi un ticības no-
zīmi grēku noþēlas sakramentā. tiem pievienotas divas tēzes par eiharistiju; 
vienā izteikta prasība par aba veida zīmēm svētajā Vakarēdienā lajiem. tālāk 
seko Lutera izteikumi, kas apstrīdēja baznīcas dārgumu krātuves un atlaidas, 
kā arī izteikumi par ekskomunikāciju. Vienu grupu veido tēzes pret pāvesta 
atslēgu un mācību varu un koncilu. tālāk seko tēzes, kas apšauba labos darbus, 
ķeceru sadedzināšanu, turku kara pamatojumu un brīvo gribu. atsevišķa tēþu 
grupa aplūko šķīstītavas jautājumu. noslēgumā bija kritisks Lutera izteikums 
par ubagošanu.

Mūsdienu lasītājam šeit trūkst principiālas Lutera uzskatu tematizēšanas, 
piemēram, taisnošanas mācības un ticības izpratnes tematizēšanas. taču tā-
das bija tā laika metodes. tomēr būtiskie Lutera uzskati pat grēku noþēlošanu, 
atlaidām, šķīstītavu, pāvestību un antropoloģiju ir pieminēti. Bullā netika 
skaidri pateikts, vai katra no uzskaitītajām tēze patiešām ir ķecerīga. šodien ir 
lieki par to strīdēties. Bullā bija uzskaitītas Lutera tēzes par pāvestu, darbiem, 
brīvo gribu, kas nebija apvienojamas ar valdošo baznīcas mācību, bet Luters 
drīz vien sāka radikāli apšaubīt pastāvošo baznīcu. Bieþi tiek apgalvots, ka 
ekskomunikācijas draudu bulla balstījusies uz Lēvenes nosodījuma. taču no tā 
pārņemtas tikai piecas tēzes. nav arī pareizs apgalvojums, ka bulla attiecoties 
uz jau novecojušiem Lutera izteikumiem. komisija vēl nezināja Lutera 1520. 
gada rakstus. tomēr tā ņēmusi vērā 1519. gada beigās sarakstīto sermonu par 
sakramentiem un trīs 1520. gada sākumā sarakstītos rakstus, kurus eks bija 
saņēmis vēl pirms savas došanās uz romu februārī. tātad komisijas rīcībā bija 
pati jaunākā informācija. Lutera Bībeles komentāri nebija ņemti vērā. 1523. 
gadā pat eks izteica noþēlu, ka pat mācītākie ļaudis neesot varējuši saprast, 
kāpēc daþas tēzes tikušas nolādētas, ka bulla neesot evaņģēliska un pāviliska 
un neesot atspēkojusi Lutera maldus pēc Bībeles, baznīcas tēvu rakstiem un 
koncila lēmumiem1385. ekam bez šaubām jau 1520. gadā bija zināms, ka Luters 
prasīja pamatotus atspēkojumus. Bet tas tajā laikā nebija pieņemts.

Pamatojoties uz apspriešanu romā, pāvests nolādēja un atmeta visas uz-
skaitītās tēzes un tas kļuva saistošs visiem ticīgajiem, baznīcas institūcijām un 
grupām. Pretējā gadījumā draudēja ekskomunikācija, bet universitātes zaudē-
ja savas privilēģijas. no šiem pārkāpumiem, izņemot nāves drauu gadījumā, 
varēja absolvēt tikai pāvests. ne laji, ne klēriķi, zemi vai augsti, īpaši Vācijā, 
nedrīkstēja apstiprināt vai pārstāvēt nolādētās tēzes. Visi Lutera raksti un iztei-
kumi, kuros bija šie maldi, tika nolādēti; tos nedrīkstēja lasīt, izplatīt vai uzgla-



bāt, tie bija svinīgi jāsadedzina. attiecībā uz Lutera personu tika uzskaitīts viss, 
ko pāvests darījis, lai viņš atgrieztos. ielūgumu uz romu viņš neesot pieņēmis, 
bet ļaunumam pievienojis jaunu ļaunumu, un, neskatoties uz aizliegumu, ape-
lējis pie koncila, lai gan viņš arī par to neesot augstās domās. Bulla pievērsa 
uzmanību tam, ka ar Luteru varēja apieties vienkārši kā ar notorisku ķeceri 
un ekskomunicēt. Viņš tomēr vēlreiz kopā ar saviem piekritējiem un labvēļiem 
(domāts bija frīdrihs gudrais) tika aicināts atgriezties, taču sprediķot viņam 
bija aizliegts. 60 dienu laikā pēc bullas piesišanas Luteram ar saviem piekritē-
jiem bija jāatsakas no saviem maldiem, sprediķiem, publikācijām un aizstāvē-
šanas, grāmatas jāsadedzina un jānosūta uz romu apliecināts atsaukums vai 
labāk – pašam jāierodas romā un tos jāatsauc. Brīva pavadonība viņam tika 
nodrošināta. Pretējā gadījumā Luters un viņa piekritēji kā nokaltis vīnogulāja 
zars tiks pasludināti par nelabojamiem un stūrgalvīgiem ķeceriem. arī visiem 
pārējiem kristiešiem jāuzskata viņus par tādiem. kas rīkosies pretēji, tiks uz-
skatīts par viņa piekritēju. ja Luters savus maldus neatsauks, nedrīkstēs lasīt 
un izplatīt arī pārējos Lutera rakstus, kuros nav maldu; tie visi jāsadedzina, lai 
viņa vārds tiktu izdzēsts. noteikumam par nemaldīgajām grāmatām bija sava 
jēga. tas aizskāra problēmu, kam bija sava loma arī Vormsas reihstāgā. Pēc 
atsaukuma termiņa notecēšanas bija aizliegta visa saskarsme ar Luteru. Visi 
kristieši, instances, kārtas, zemes un īpaši mūku ordeņi tika aicināti sagūstīt 
Luteru un nosūtīt uz romu. Vieta, kurā viņš trīs dienas būtu uzturējies, tika 
pakļauta interdiktam. Pēc atsaukuma termiņa beigšanās atbildīgām personām 
Luters bija atklāti jāpasludina par ekskomunicētu. Beigās bija izteikti noteiku-
mi par ekskomunikācijas draudu bullas piesišanu. kas to mēģinās aizkavēt, 
tiks ekskomunicēts. apstiprinātiem norakstiem bija tāda pati vērtība kā oriģi-
nālam. tādā veidā jau iepriekš tika novērsti šādos gadījumos tipiskie iebildumi. 
Pēc bullas piesišanas pie Pētera baznīcas, pāvesta kancelejas un Brandenburgas, 
Meisenes un Merseburgas doma baznīcām saksijas bīskapijā, tā bija jāuzskata 
par izsludinātu. Piesistās bulas nedrīkstēja aizskart.

ar ekskomunikācijas draudu bullu, kurā vēl nebija izteikta Lutera eksko-
munikācija, tālākā romas rīcība jau bija iezīmēta. diviem īpašiem pāvesta 
nuncijiem, johanam ekam un hieronīmam aleanderam, bulla bija jāizplata 
un jāizpilda Vācijā. ekam tā bija jāpublicē saksijas bīskapijās, kūrsaksijā un 
augšvācijā. Pēc viņa vēlākajiem izteikumiem, viņš esot nelabprāt uzņēmies 
šo uzdevumu; tomēr viņš pats sevi bija agrāk šim uzdevumam ieteicis. tā iz-
rādījās kļūda, ka roma šim uzdevumam bija izvēlējusies vienu no asākajiem 
Lutera personīgajiem pretiniekiem, sabiedrībā pretrunīgi vērtēto eku. Viņa dēļ 
cieta ekskomunikācijas draudu bullas akcijas ticamība. aleandera (1480–1542) 
izvēle turpretī bija veiksmīgāka1386. Viņš bija izglītots humānists un kādu lai-
ku sadarbojies ar erasmu. no 1508. līdz 1513. gadam viņš bija mācījis grieķu 



valodu Parīzes sorbonnas universitātē un bijis tās rektors. ar Ljeþas bīskapa 
eberharda fon der Marka starpniecību viņš bija pārcēlies uz romu un kļuvis par 
bibliotekāru Vatikāna bibliotēkā. Pazīstot nīderlandes apstākļus, viņam bija 
ekskomunikācijas draudu bulla jānodod ķeizaram, kurš tajā laikā tur uzturējās, 
jāgūst viņa atbalsts tās īstenošanā, grāmatu dedzināšanā un tās publicēšanai 
nīderlandē un rietumvācijā. Ķeizara galmā darbojās arī nuncijs caracciolo, 
tāpēc aleandera uzdevums aprobeþojās tikai ar Lutera lietu. Viņam tika pie-
kodināts saskaņot savu rīcību ar eku un pastāvīgi sniegt ziņojumus romai. Pēc 
atsaukuma termiņa izbeigšanās aleanderam vajadzēja mudināt ķeizaru un fir-
stus apcietināt Luteru. Viņam vajadzēja gādāt par visu bīstamo grāmatu cenzū-
ru, kā arī husītu grāmatu un visu citu, kas aizskar ticības patiesību un pāvesta 
godu, piemēram, huttena „Vadiscus” („romas trīsvienība”), sadedzināšanu1387.

2. Luters un Frīdrihs Gudrais, gaidot ekskomunikācijas draudu bullu

Līdzās ekskomunikācijas draudu bullas sagatavošanai, kūrija, kā jau ie-
priekš tika minēts, 1520. gada maijā vēlreiz mēģināja pierunāt frīdrihu gudro 
vērsties pret Luteru1388. šis uzdevums bija dots kardinālam rafaelam riario, 
kurš pazina frīdriha brāli. 3. aprīlī, ar atpakaļejošu datumu rakstītā vēstulē, 
kardināls atzina, ka Luters sākumā esot bijis pozitīvas degsmes spārnots, kas 
vēlāk pārvērtusies ķildīgumā un godkārē. kūrfirstam vajadzēja viņu atgriezt 
no viņa maldiem un neļaut sēt nezāles un ērkšķus. Baznīca ir stiprāka nekā 
viena persona. 20. maija pavadvēstulē klēriķis Valentīns fon tetlebens, kas kal-
poja Maincas arhibīskapam un vienlaicīgi bija romas aģents saksijā, ziņoja, 
ka Luters ar savu ekskomunikācijas, atlaidu, grēku noþēlas, eiharistijas kritiku 
un savu necieņas izrādīšanu esot pāvestam sagādājis daudz pūļu, bet kūrfirsts 
esot viņa aizstāvis. Par Luteru esot spriests jau vairākos konsistorijos. kūrfirsts 
nedrīkstot paciest, ka Lutera dēļ jācieš visai saksijas dinastijas kristīgajai slavai, 
un viņam neesot jāatbalsta maldi. kā Luters vēlāk atcerējās, tā bija sareþģīta 
situācija, jo roma pirmo reizi spieda kūrfirstu klaji izteikt savu viedokli par 
Luteru1389. Luters savā 10. jūlija atbildē1390 uz abām vēstulēm galmam norādī-
ja, ka viņš pret savu gribu un tieši eka dēļ nonācis diskusijā. tik ilgi, kamēr 
viņš esot savā amatā, viņš necietīšot nekādus ierobeþojumus. kūrfirstam esot 
jāpaziņo, ka viņš neesot kompetents šajās lietās. Bez sprieduma viņš nevarot 
vērsties pret nevainīgu. Luters pats paziņoja, ka esot uz visu gatavs, tikai ne 
noklusēt evaņģēlija patiesību, kas slēdz ceļu uz pestīšanu. kūrfirsts varot norā-
dīt, ka Luters ārpus saksijas būtu vēl bīstamāks. Viņa mācība esot jau tā Vācijā 
iesakņojusies un izplatījusies, ka vardarbīgas rīcības rezultātā, bez rakstu 
pamatojuma un saprātīgiem iemesliem, Vācijā varētu rasties otra Bohēmija. 
„Vācieši ir meþonīgi gari, ja tos nesavalda raksti un iemesli”, īpaši tagad, kad 



Vācijā sākot zelt zinātnes un valodas un pieaugot laju zinības. kūrfirstam vaja-
got brīdināt no nepareizas, vardarbīgas rīcības bez pamatojumiem. citādi tas 
var izsaukt nesamierināmu konfliktu. Luters cerēja, ka šis arguments iespaidos 
nemācītos un bailīgos romiešus. savās atbildēs riario un tetlēbenam frīdrihs 
gudrais ievēroja Lutera argumentus.

špalatīnam Luters paziņoja, ka kauliņi esot mesti. Viņš nicinot romas dus-
mas un labvēlību un mūþam vairs negribot samierināties un sadarboties ar 
pāvestību. Lai viņi viņu nolādot un sadedzinot! Luters, no savas puses, viņus 
arī atklāti nolādēšot un sadedzināšot romas tiesības, šo ķecerisko briesmoni. 
daþus mēnešus vēlāk šī doma tika patiešām īstenota. Lutera pazemība un vel-
tīgā paklausība romai bija beigusies. 3. jūlijā kūrfirstu informēja arī urbāns 
fon serralonga, kurš kā starpnieks jau augsburgas noklausīšanā bija darbojies, 
ka pāvesta tiesas palātā viņš tiekot uzskatīts par reliģijas ienaidnieku un Lutera 
stūrgalvības iemeslu, jo Luters baudot kūrfirsta labvēlību. ekskomunikācijas 
draudu bulla esot vēl þēlīga un pieļaujot atsaukšanu. Mazais ubagotāju mūks 
(fracitellus) nedrīkstot kļūt par kūrfirsta negoda cēloni. kūrfirstam esot jāai-
cina viņu noþēlot grēkus, bet pretējā gadījumā – jāpadzen, kā tas ticis apsolīts 
augsburgā1391. tātad kūrsaksijas galmā jau augustā bija zināms, kas no romas 
sagaidāms. Līdzīga satura vēstule, kuru 8. jūlijā bija rakstījis pats pāvests Leons 
X. frīdriham gudrajam, bija līdzi arī nuncijiem. tā savu adresātu sasniedza 
tikai oktobrī1392. serralonga pats rakstīja frīdriham gudrajam vēlreiz 14. no-
vembrī, kad kļuva zināmi Lutera raksti „aicinājums kristīgajai muiþniecībai” 
un „Baznīca Bābeles gūstā”, un norādīja viņam uz iespējamām konsekvencēm 
saksijas dinastijai Lutera aizsardzības gadījumā1393.

gaidīšana uz pāvesta bullu Luteram un kūrsaksijas galmam bija mokoša. 
15. augustā frīdrihs gudrais baidījās, ka „viņi mūku padzīs”1394. špalatīns iedo-
mājās (nepareizi), ka eks jau kopš 14. augusta atradās Meisenē1395. kūrsaksijas 
galms bez šaubām domāja, ko darīt, kad tiks saņemta bulla. jau aprīlī špalatīns 
pieprasīja Vitenbergas jurista šurfa atzinumu (nav saglabājies), kādi pasākumi 
veicami, ja Luters kopā ar kūrfirstu, universitāti un Vitenbergas pilsētu tiek 
nolādēti un pakļauti interdiktam1396. augusta otrajā pusē kūrsaksijas galms 
domāja aicināt par starpnieku kardinālu karjavalu, kurš, kā Vitenbergā bija 
zināms, bija izteicis iebildumus bullas apspriešanas laikā. Luters bija ar mieru 
minēt daþus miera noteikumus. taču viņam nebija pieņemams atsaukums, 
kauna pilnais ķecera apzīmējums un skolotāja brīvības ierobeþojums. Luters 
uzskatīja, ka viņa viedoklis bija pareizs. no soda un vardarbības viņš nebaidī-
jās, jo Vācijā jutās droši. saviem pretiniekiem Luters paskaidroja, ka, iznīcinot 
vienu, celšoties daudzi citi1397. Vēstule karjavalam tomēr netika uzrakstīta.

špalatīnam un Luteram augusta beidzamajās dienās bija vēl kāds cits no-
doms. ne tikai kūrijai, bet arī kūrsaksijā bija skaidrs, ka izšķiroša nozīme rīcī-



bā pret Luteru būs ķeizara un sabiedriskās domas attieksmei Vācijā. tāpēc bija 
jāiegūst ķeizara labvēlība Lutera lietas un baznīcas reformas labā. Luters bija 
centies to panākt jau savā „aicinājumā kristīgajai muiþniecībai”, kas bija ra-
dies nevis vienkārši politiskās un taktiskā nepieciešamības dēļ, bet principiālu 
pārdomu par baznīcas reformu īstenošanu rezultātā. sākot no augusta beigām 
līdz Vormsas reihstāgam ķeizara labvēlības iegūšana bija pastāvīga kūrsaksijas 
politikas sastāvdaļa. Vispirms Luteram bija jāraksta vēstule kārlim V. un jā-
vēršas pie sabiedrības 1398. špalatīns pārstrādāja Lutera vēstuļu uzmetumus. to, 
ka viņš, mazā „blusa”, vērsās pie visaugstā ķeizara, Luters pamatoja ar lietas 
nozīmību, evaņģēlija patiesību. Ķēniņiem viņu attieksmē pret vājajiem bija 
jābūt dieva attēlam. tad Luters izklāstīja savu lietu: viņš esot izdevis vairākas 
grāmatas un iemantojis daudzu pretinieku un vareno naidu. tas esot netaisnī-
gi, jo viņš esot nācis klajā pret savu gribu citu vardarbības un vajāšanu dēļ. Viņš 
esot gribējis tikai pēc savas sirdsapziņas un labāko vīru sprieduma celt gaismā 
evaņģēlisko patiesību māņticīgo cilvēcisko tradīciju vietā. tāpēc, neskatoties 
uz viņa miera piedāvājumiem, viņš tiekot vajāts. Pretinieki gribot iznīcināt 
viņu kopā ar visu evaņģēliju. tagad, kad viņš visu esot jau izmēģinājis, Luters, 
pēc atanasija parauga, grieþoties pie ķeizara; varbūt dievs sniegšot viņam 
palīdzību caur ķeizaru. kārlim V. vajagot ņemt savā aizsardzībā nevis viņu, 
bet patiesību, kuras aizstāvībai viņam esot dots zobens, un pasargāt Luteru tik 
ilgi, kamēr lieta tikšot izšķirta un viņš attaisnots vai uzvarēts. Luters neesot 
jāaizstāv, ja tikšot pierādīts, ka viņš esot bezdievis vai ķeceris. Patiesību vai ne-
patiesīgumu nedrīkst nolādēt bez uzklausīšanas. tā jāizturas ķeizaram. Luters 
ļoti uzstājīgi apelēja pie ķeizara taisnīguma.

sava „Piedāvājuma” uzmetumā Luters norādīja uz saviem vairākkārtīga-
jiem uzklausīšanas, disputāciju un miera piedāvājumiem. Luters apgalvoja, 
ka neesot gribējis nodarboties ar pāvesta problēmu, bet viņa skauģi esot viņu 
uz to izaicinājuši, bet tagad viņu apvainojot, ka viņš esot dzēlīgs un atriebīgs. 
Viņš, grēcinieks, negribot aizstāvēt savu izturēšanos. Viņam arī neesot svarīgi, 
vai viņš tiekot uzskatīts par zinātnieku. Luters bez šaubām atzīstot, ka viņa 
sevis nicināšana neesot bijusi pareiza, tā kaitējusi viņa mācībai. Viņš lūdzot 
tikai mieru un izskaidrojumu, viņš esot tikai miesa un asinis un viņam esot 
tik daudz ienaidnieku. Vilki spieþot suni kost, lai gan viņš nevienam neesot 
atmaksājis ar to pašu. Viņš gribot par katru domāt vislabāko, rīkoties kristīgi 
un nemācīt un nerakstīt neko pret dievu un svētumu. ja viņam nedošot mieru, 
viņš uzdrošināšoties ar savu dieva doto garu vispirms nogurdināt visu pasauli, 
pirms viņu pašu nogurdināšot. Viņa klints, uz kuras viņš stāvot, esot skaid-
ra. Viņu neuztraucot, ka viņam pārmetot, ka viņš gribot būt pasaules gaisma. 
kristīgā patiesība vienmēr esot balstījusies uz atsevišķām personām kā Pāvilu 
vai augustīnu, vai pat Bileāma ēzelieni. ar šiem apgalvojumiem Luters stājās 



pret lielu tradīcijas daļu. Beigās viņš apliecināja, ka neviens nevarot viņā sa-
redzēt naidu vai nelabvēlību, „jo viņa oma ir par lielu un priecīgu, lai gribētu 
kādam būt par ienaidnieku”. Viņam prātā esot tikai patiesības lieta, „kurai es 
no sirds esmu uzticīgs”. Viņš lūdzot piedošanu, ja viņš tās dēļ daþkārt esot par 
daudz atklāts vai ātrs. sava raksta uzmetumā Luters mēģināja izskaidrot savas 
polemikas iemeslu, saturu un stilu. iemesls esot bijuši pretinieki, bet lietu, labo 
mācību un stilu noteicis viņa raksturs, kas neesot bijis ļauni domāts. Luters 
atklāti demonstrēja savus nodomus un atziņas. špalatīnam viņa izteikumi 
tomēr šķita pārāk personīgi un neaizsargāti. špalatīns paņēma no uzmetuma 
tikai daþus teikumus, formulēja „Piedāvājumu” līdzīgi vēstulei kārlim V. un 
vairāk izcēla Lutera skolotāja lomu, kura pienākums bija konfliktā kalpot pa-
tiesībai. diemþēl Lutera vēstule neizraisīja nekādu pozitīvu kārļa V. atsauk-
smi1399 novembra sākumā Lutera „Piedāvājumu” Ķelnē izlasīja francis fon 
zikingens1400.

augusta beigās pret ekskomunikācijas draudu bullu mēģināja darboties arī 
karls fon Miltics. romas ignorētais nuncijs gribēja rast kādu Lutera un pāvesta 
konflikta risinājumu. Viņa aktivitātes notika tad, kad eks jau izsludināja bullu.

3. Ekskomunikācijas draudu bullas izsludināšana un reakcija uz to

eks darīja tā, kā bija nolikts. 21. septembrī bulla tika piesista Meisenē, 
25.  septembrī – Merseburgā un 29. septembrī – Brandenburgā. Līdz ar to tā 
bija tiesiski pasludināta arī kūrsaksijā. Vienlaikus eks nosauca arī Lutera 
piekritējus, uz kuriem, tāpat kā uz Luteru, attiecās ekskomunikācijas brīdi-
nājums – Vitenbergas profesorus karlštatu un delšu, cvikavas sludinātāju 
egranu, nirnbergiešus špengleru un Pirkheimeru un augsburgas domkungu 
Bernhardu adelmanu. tās bija eka pilnvaras. šo personu minēšana bija romā 
jau norunāta. tikai delša vārdu eks bija nosaucis kādas citas personas vietā1401. 
saprotamā kārtā tas tika uzskatīts par eka atriebības aktu. Pēc bullas pasludi-
nāšanas eks līdz 3. oktobrim uzturējās Leipcigā. tā kā viņš pats neiedrošinājās 
doties uz kūrsaksiju, eks nosūtīja bullu Vitenbergas universitātei, naumburgas 
bīskapa pārstāvim ceicā un erfurtes universitātei ar Leipcigas pilsētas ierēdņu 
starpniecību. hercogs georgs Leipcigā ekam uzdāvināja ar guldeņiem pildītu 
kausu. taču noskaņojums pilsētā bija ekam naidīgs. Vairākās vietās pilsētā tika 
piesisti ekam veltīti pamfleti. Viņš saņēma draudu vēstules. eka aizsardzībai 
tika izdots domes mandāts un viņam nācās meklēt patvērumu dominikāņu 
klosterī. Pret eku vērstajās aktivitātēs piedalījās arī piecdesmit Vitenbergas 
studentu1402. naktī no 3. uz 4. oktobri eks atstāja Leipcigu un caur koburgu 
un Bambergu atgriezās ingolštatē. koburgā eks, aizbildinoties ar neatbilstošu 
apģērbu, ar sūtņa starpniecību nodeva bullu un pāvesta vēstuli kūrfirstam kopā 



ar ziņojumu par bullas pasludināšanu saksijas bīskapijās hercogam johanam, 
frīdriha gudrā brālim un viņa pārstāvim, kurš bija atbraucis uz ķeizara pie-
ņemšanu1403. Bambergā eks nodeva bullu publicēšanai Bambergas bīskapam. 
taču bīskaps vilcinājās pildīt šo uzdevumu. no ingolštates eks centās panākt 
bullas publicēšanu augsburgā, ko turienes bīskaps, savukārt, gribēja novelt uz 
paša eka pleciem1404.

kā tas bija gaidāms, bullas publicēšana izraisīja daudz daþādas aktivitātes 
un reakcijas, kas daļēji tomēr bija savstarpēji saistītas. Leipcigā eks nodeva 
bullu arī Leipcigas universitātei, bet tā vispirms bullas piesišanas dēļ griezās pie 
hercoga georga, kurš, savukārt, apliecinājuma dēļ griezās pie eka. Pat Leipcigā 
nesteidzās ar bullas izsludināšanu1405. uzturoties Leipcigā, eks lika nodrukāt 
nelielu rakstu, kas aizstāvēja konstances koncilu, ķeizaru zigismundu un vācu 
muiþniecību par apsardzības laušanu un netaisnīgo johana husa un Prāgas 
hieronīma sadedzināšanu, kuru Luters bija izcēlis savā „aicinājumā kristīgajai 
muiþniecībai”1406. eks pārmeta „brālim Luteram” ne tikai uzdrošināšanos „tai-
sīt reformāciju, kā jāvalda pāvestam, kardināliem, bīskapiem, firstiem, zemei, 
ļaudīm, muiþniecībai, garīdzniecībai, tirgotājiem un universitātēm”, bet arī 
daudzus bullā inkriminētos punktus. Luters atbildēja vēl oktobra pirmajā pusē 
ar rakstu „Par jaunām eka bullām un meliem”1407. Viņš zināja bullas saturu, bet 
izturējās pret to kā pret eka darinājumu, kas atbilda viņa melīgumam. Luters 
neskopojās ar asiem vārdiem. uz eka pārmetumu, ka viņš turoties tikai pie 
rakstiem, Luters atbildēja: „Vispirms es gribu ņemt rakstus kā visdrošāko, bet 
pēc tam visu pārējo, un ļaut, lai raksti mani māca, man vienalga, ko citi par to 
raksta. es negribu nevienu citu Meistaru kā tikai to, kurš saucas kristus debe-
sīs, kā Viņš mums visiem pavēlējis, visus pārējos es uzskatu par skolniekiem.” 
Luters neatkāpās no saviem vārdiem par pāvesta apspiesto konstances koncilu 
un gribēja brīvu koncilu, kas sastāvētu ne tikai no bīskapiem un sholastiskiem 
teologiem, bet arī no saprātīgiem muiþniekiem un lajiem. Bullu viņš atzina par 
nepamatotu savas apelācijas pie koncila dēļ, nenotikušās nopratināšanas pie 
trīras arhibīskapa dēļ un pāvesta partijiskuma dēļ. Viņš uzskatīšot bullu par 
krāpšanu tik ilgi, kamēr nebūšot redzējis „svinu, vasku, auklu, signatūru un 
visu pārējo”. ekam Vitenbergā esot bijis jāparāda oriģināls. Visas vardarbības 
pret sevi Luters panesīšot kopā ar kristu.

Luters zināja par bullas pret viņu, viņa grāmatām un viņa piekritējiem 
izsludināšanu kopš 1. oktobra1408. Lai gan nebija skaidrs, kam tālāk jānotiek, 
Luters bija pārliecināts, ka dievs, iesācis šo lietu, arī izvedīs. Luters izklāstī-
ja špalatīnam savu draugu priekšlikumu: kūrfirstam bija jāpanāk no ķeizara 
edikts, ka neviens nedrīkst tikt nosodīts un viņa grāmatas tapt aizliegtas, ja tas 
nav pamatojams rakstos. interesantā kārtā Luters pats diezgan rezervēti iztu-
rējās pret šo priekšlikumu, jo nemaz nevēlējās lielu savu grāmatu izplatīšanu; 



viņam tās šķita vēl nepabeigtas un nepietiekoši skaidras. Viņš, protams, gribē-
ja, lai lieta visiem kļūtu zināma, taču „ne vienmēr bija iespējams izlasīt zeltu 
no mēsliem”. turklāt bija liels daudzums labāku svēto grāmatu. Viņam bija 
svarīgāk, lai būtu pietiekoši daudz „dzīvo grāmatu”, proti, sludinātāju, kas lietu 
varētu nodot tautai. kūrfirsta iestāšanos viņš uzskatīja par vēl nepieciešamāku. 
Luters saskatīja savas kustības spēku labos sludinātājos.

10. oktobrī bullu saņēma Vitenbergas rektors Pēteris Burkhards, ko viņam 
nodeva kāds Vitenbergas pilsonis, kurš to, savukārt, bija saņēmis no Leipcigas 
pilsētas ierēdņa. Vitenbergas rektors par šo neierasto nogādāšanu, kurai acīm-
redzot vajadzēja novērst bullas pieņemšanas atteikumu, izteicās, ka tā esot 
bijusi nogādāšana „zaglīgā un nelietīgā veidā”1409. Līdzīgi bulla tika nogādāta 
arī ceicā. savā pavadvēstulē1410 eks ne visai pārliecinoši apgalvoja, ka viņš ne-
labprāt pildot šo uzdevumu, un, piedraudot ar sodu, pieprasīja sekošanu bullai. 
karlštatam un delšam, bet ne Luteram, noþēlojot savu rīcību, eks solīja ab-
solūciju, pretējā gadījumā viņiem būšot no universitātes jāaiziet. rektors eka 
rakstu nosūtīja hercogam johanam, kurš aizvietoja kūrfirstu viņa prombūtnes 
laikā. Viņš pievērsa uzmanību tam, ka eks neesot uzrādījis apliecinājumu un 
pilnvaru citu personu iesaistīšanai ekskomunikācijā. turklāt eks esot aizdo-
mīgs sava naida pret Vitenbergu dēļ. tāpēc rektors neesot minētās personas 
informējis, lai netraucētu viņu studijas, un visu nosūtījis kūrfirstam. āzim 
neesot jākļūst par dārznieku. kūrfirstam esot jārunā ar ķeizaru un reihstāga 
locekļiem, lai ekam šī lieta tiktu atņemta un notiktu bezpartijiska nopratināša-
na1411. universitāte lika savas cerības uz impērijas politiku. kūrfirstu par bullas 
izsniegšanu, par ko viņš bija uzzinājis arī Ķelnē, bija informējis viņa brālis, kurš 
koburgā bija saņēmis bullu un pāvesta vēstuli. garīdznieks feits Varbeks, kas 
pavadīja kūrfirstu, ieteica hercogam johanam Luteru no universitātes neatlaist, 
jo tas būtu liels zaudējums. špalatīns bija jau bullu pārtulkojis vācu valodā 
un gādāja par tās iespiešanu, lai aktivizētu sabiedrību1412. Vitenbergas juristi 
štehelins, šurfs un Beijers, kas bija arī kūrsaksijas padomnieki, 23. oktobrī ie-
teica hercogam johanam nesteigties ar Lutera izdošanu, jo apstākļi vēl varēja 
mainīties1413.

Vienlaicīgi tādā pašā viltīgā un tiesiski apšaubāmā veidā kā Vitenbergā eks 
nosūtīja bullu arī naumburgas bīskapa pārstāvim un kancleram dr. heinriham 
šmīdbergam ceicā un pieprasīja, lai tā tiktu izpildīta. ceicā tomēr bez saksijas 
kūrfirsta neviens neko negribēja darīt un vispirms uzklausīja saksijas padom-
nieku ieteikumus. tie, no savas puses, lūdza Vitenbergas juristu un padom-
nieku slēdzienu. Viņu atzinums norādīja, ka eka rīcības rezultātā iespējama 
sacelšanās, un tāpēc nepieciešama saskaņota reakcija. ceicā patiešām bullas 
dēļ bija notikuši nemieri. juristi cerēja, ka frīdrihs gudrais sarunās ar ķeizaru 
panāks lietas pagarināšanu un ieteica nogaidīt. novembrī vajadzēja notikt jau-



nām šmīdberga un saksijas padomnieku sarunām, taču šmīdbergs pēkšņi no-
mira. naumburgas bīskapijā bulla tika pasludināta tikai 1521. gada janvārī1414. 
šmīdbergs, kas bija pret Luteru labi noskaņotā Lepcigas jurista Pistora svainis, 
augsti vērtēja Luteru. neilgi pirms savas nāves viņš vēl gribēja satikt Luteru, lai 
tas viņu mierinātu. savā testamentā viņš novēlēja Luteram 100 guldeņus, no 
kuriem Luters, kā tas viņam bija raksturīgs, tūliņ pusi atdeva savam prioram. 
tajā pašā laikā arī saksijas padomnieks Markuss šarts uzdāvināja Luteram 100 
guldeņus, kurus Luters gribēja vai nu atdot atpakaļ vai atdāvināt. arī decembrī 
mirušais saksijas galvenais padomnieks fabians fon feiličs Luteram atstāja 
novēlējumu. šie dāvinājumi bija augsto saksijas un naumburgas ierēdņu soli-
daritātes izpausme Luteram, kas saniknoja Meisenes bīskapu1415.

Pašu Luteru ekskomunikācijas draudu bulla nesatrieca. 11. oktobrī viņš zi-
ņoja špalatīnam1416: „Beidzot bulla ir klāt.” Viņš gribēja to nicināt un apzīmēt 
par melīgu, bezdievīgu eka darbu. tajā tiekot nolādēts kristus, un tā neko 
nedodot lietas labā. Luters tiekot aicināts uz romu nevis uz uzklausīšanu, bet 
atsaukšanu. tas parādot tikai bullas dusmas, aklumu un stulbumu. Lai gan 
Luters neapšaubīja tās īstumu, viņš to uzskatīja par eka fikciju, apejot pāvestu. 
kūrfirstam vajadzēja to ignorēt. Luters cerēja, ka neievērojot bullu, lieta varbūt 
pati par sevi nomierināsies. ja bulla tiktu pieņemta, tas nozīmētu ticības un 
baznīcas beigas. savā ziņā Luters bullas saņemšanu izjuta kā atbrīvošanu no 
neskaidrās situācijas. Viņš priecājās, ka labas lietas dēļ viņam tika nodarīts 
ļaunums. „tagad es esmu daudz brīvāks un beidzot pārliecināts, ka pāvests ir 
antikrists.” no erasma Luters bija uzzinājis, ka uz ķeizaru nebija ko cerēt. Bet 
tas bija raksturīgs Lutera ticībai: nav jāpaļaujas uz valdniekiem.

Pirmo pasākumu, lai kavētu eka rīcību, Luters plānoja jau labu laiku. 
augustā Miltics ziņoja kūrfirstam, ka viņš vēlreiz gribēja būt par starpnieku 
starp Luteru un pāvestu. Miltics bija nolēmis apmeklēt reformētās kongregā-
cijas ordeņa kapitulu 28. augustā eislēbenē, lai ordeņa brāļi aicinātu Luteru 
rakstīt pāvestam. tādā veidā Miltics cerēja panākt izlīdzināšanos. ”jo lieta nav 
tik melna, kā mācītāji to iztēlojas.”1417 eislēbenē Miltics aicināja augustīniešu 
eremītus, lai viņi ietekmētu Luteru un prasītu būt savaldīgākam. augustīnieši 
paskaidroja, ka viņiem ar Luteru neesot nekā kopīga, – kopš augsburgas sa-
runām viņš esot atbrīvots no paklausības ordenim. Beigās tomēr tika nolemts, 
ka štaupicam un viņa sekotājam vikāra amatā Venslavam Linkam Vitenbergā 
jāsameklē Luters un jāaicina viņu rakstīt pāvestam. savā vēstulē Luteram va-
jadzēja paskaidrot, ka viņš nekad neko personīgi pret pāvestu nebija uzsācis. 
sarunā ar Luteru Links un štaupics izklāstīja viņam savas rūpes par romas 
rīcību pret viņu. neraugoties uz zināmu skepticismu, Luters tomēr piekrita 
rakstīt vēstuli pāvestam, apņemoties pārāk asi nekritizēt pāvestības institūci-
ju1418. kamēr šis plāns tika realizēts, pagāja viss septembris. oktobra sākumā 



Miltics devās uz Leipcigu un satika tur eku, kurš viņam uzrādīja bullu. Miltics 
kritizēja bullas izsludināšanu bez apspriešanās ar viņu. Pēc viņa domām, vēl 
esot bijušas cerības uz mierīgu konflikta noregulēšanu. tomēr Miltics nedomā-
ja atteikties no sava samierināšanās mēģinājuma un lūdza kūrfirstam naudu 
ceļojumam uz romu un kukuļnaudu jaunajiem kardināliem, kā arī kūrfirsta 
vēstuli pāvestam. antoniešu klosterī Lihtenbergā pie elbas, kas atradās pusceļā 
starp Vitenbergu un Leipcigu, bija paredzēta tikšanās ar Luteru, lai apspriestu 
tālāko rīcību1419. taču pēc tam, kad Luters bija uzzinājis, ka eks publicējis bullu, 
viņš vairāk negribēja rakstīt vēstuli pāvestam1420. Pēc kūrsaksijas padomnieka 
fabiana von feiliča ieteikuma, kurš kūrfirsta prombūtnes laikā pārstāvēja val-
dību, 12. oktobrī, divas dienas pēc bullas nogādāšanas Vitenbergā, satikšanās 
Lihtenburgā tomēr notika. Luters tajā laikā bija nolēmis atjaunot savu 1518. 
gada apelāciju pie koncila, lai gan viņš personīgi vēlējās, lai romas process ietu 
savu gaitu. taču viņam bija jārēķinās ar saviem kolēģiem karlštatu un delšu, 
kuriem arī draudēja ekskomunikācija1421. Luteru pavadīja Melanhtons un kāds 
ordeņa brālis. Bīstamības dēļ aizsardzībai feiličs deva viņam līdz vēl vienu 
diþciltīgu vīru un četrus jātniekus. sarunas ar otimistiski noskaņoto Milticu 
noritēja labā atmosfērā. Viņi palika pie vecā plāna. Luteram vajadzēja visā drī-
zumā izdot vienu vācu un latīņu valodā pāvestam veltītu darbu ar vēstuli pā-
vestam ievadā, kurā viņš vēlreiz attēlotu savu gadījumu un apliecinātu, ka viņš 
to personīgi nekad nav aizskāris. Visai polemikai vajadzēja koncentrēties uz 
eku. Vēstulei bija jāpiešķir atpakaļejošs 6. septembra datums, kas bija desmit 
dienas pēc eislēbenes kapitula un vēl pirms bullas publicēšanas. Luters piekrita 
klusēt. kūrfirstam, no savas puses, arī bija jāraksta pāvestam, jāpateicas par 
tikumības rozi un jāuzsver Lutera gatavība disputēt. tādā veidā Miltics cerēja 
apstādināt eka akcijas un panākt bullas ierobeþošanu un mīkstināšanu. Viņš 
pats gribēja Lutera vēstuli nogādāt romā un likvidēt Lutera lietas maldīgo vēr-
tējumu. tāpēc viņš atkal lūdza naudu no kūrfirsta. Viņš paredzēja: „ja bulla 
stāsies spēkā, radīsies shizma.”1422

atbilstoši norunai, Luters ķērās pie darba un sāka rakstīt pāvestam Leonam 
X. veltīto darbu un vēstuli. ap 20. novembri traktāts „Par kristīga cilvēka brī-
vību” līdz ar vēstuli Leonam X. jau bija nodrukāts vācu un latīņu valodā1423. 
Vispirms tas, iespējams, ir sarakstīts vācu valodā, jo rada spirgtāku un spon-
tānāku iespaidu. Latīņu redakcija vietām ir paplašināta un sniedz rūpīgāku 
teoloģisko argumentāciju. šis traktāts ir kļuvis par vienu no slavenākajiem 
Lutera rakstiem. Līdzās „aicinājumam kristīgajai muiþniecībai” un „Baznīca 
Bābeles gūstā” to parasti pieskaita Lutera trim galvenajiem 1520. gada rakstiem. 
ņemot vērā traktāta popularitāti un teoloģisko nozīmi, tas ir pamatoti, taču 
iedalījums „galvenajos rakstos”, neminot „sermonu par labajiem darbiem”, ir 



problemātisks. traktāta vēsturiskajai izpratnei ir svarīga tā vienotība ar vēstuli 
pāvestam.

Vēstules tonis atbilda tam, ko Luters bija norunājis ar štaupicu, Linku 
Milticu. Luters nevēlējās strīdēties ar pāvestu un aizskārt viņa personu, kuras 
labo slavu viņš atzina, Luters gribēja vērsties pret pāvesta glaimotājiem. Luters 
nenoliedza savu aso romas kritiku, ne arī noþēloja. tā bijusi vērsta galveno-
kārt pret nepareizo mācību, nevis turienes dzīvi. arī kristus un pravieši esot 
kritizējuši. Luters lūdza, lai Leons X. viņam piedodot. Luters bija ar mieru vi-
ņam visur piekāpties, tikai ne atkāpties no dieva vārda. Viņš vainoja konfliktā 
romas galmu, kas Luteram bija uzbrucis. Luters to uzskatīja par sodomu un 
Bābeli, un viņam nebija nekādu cerību, ka tas varētu laboties. kūrija negribēja 
pieļaut reformāciju. roma bija slepkavu bedre, no kuras nāca viss ļaunums. Par 
to Luters gribēja brīdināt savus kristīgos brāļus. taču Leons X. bija aita vilku 
barā. Luters vēlējās, lai viņš tiktu vaļā no pāvesta amata. Patiesībā pāvestam 
vajadzētu pateikties Luteram par kritiku. tas godina kristu, kas ir dusmīgs 
uz romu. Luters nebūtu aizskāris romas nekārtības, ja vien eks, sātana kalps, 
viņu nebūtu izprovocējis. tad Luters vēlreiz izstāstīja par neizdevušos noklau-
sīšanos augsburgā, kur kajetāns bija noraidījis viņa klusēšanas piedāvājumu, 
par Miltica plānotajiem izlīdzināšanās mēģinājumiem trīras sarunās, ko eks 
bija izjaucis. konfrontācija ar pašu eku Leipcigā neko neesot devusi. tādi 
glaimotāji kā eks esot visļaunākie pāvesta ienaidnieki. Beigās Luters minēja 
jauno Miltica un augustīniešu eremītu izlīdzināšanās mēģinājumu un izsacīja 
savu gatavību mieram. taču ar diviem noteikumiem: par atsaukumu no viņa 
puses nevarot būt ne runas. tas izsaukšot tikai vēl lielāku apjukumu. dieva 
vārdu, kas māca brīvību, nedrīkst turēt gūstā. Pāvestam esot jāpavēl klusēšana 
un miers. tad Luters vēlreiz vērsās tieši pie pāvesta. Viņam neesot jātic glai-
motājiem, ka viņš esot pārdabisks. dievs nogāþot augstos. Pāvests nevarot būt 
kristus vietnieks, bet tikai Viņa kalps. tas varbūt liekoties nekaunīgi, ka viņš 
mācot tik augstu personu kā pāvestu, bet arī Bernhards klervo esot tā darījis. 
Pāvestam esot vajadzīga šāda brāļu-kristiešu kalpošana. Beigās Luters izklās-
ta pāvestam savu mazo traktātu, kristīgās dzīves kopsavilkumu, ar ko Luters 
patiesībā gribētu nodarboties, ja vien uzspiestā polemika viņu no tā neattu-
rētu. Vēstule „Visusvētajam tēvam” un „dievbijīgajam Leonam” ir uzskatīta 
par fikciju vai apšaubāmu, nenopietnu dokumentu1424. taču, no Lutera puses, 
tas bija godīgs pēdējais izlīdzināšanās mēģinājums, lai gan viņš apzinājās, ka 
izredzes šķirt pāvestu no kūrijas un viņa piekritējiem bez šaubām bija niecīgas. 
šai vēstulei nebija nekādas atskaņas, ne arī ietekmes uz pretējo pusi. Luters ne-
piekāpās savos izlīdzināšanās noteikumos un neslēpa arī savus uzskatus par 
pāvesta stāvokli. Lutera ierosmei nenovēršami bija jāizraisa dziļas pārmaiņas 
baznīcas dzīvē un mācībā.



traktāta izdevums vācu valodā bija veltīts arī cvikavas pilsētas fogtam 
hermanam Mīlpfortam. Par raksta mērķi Luters skaidri apzīmēja savas mā-
cības par pāvestību pamatojumu. nav skaidrs, ko Luters īsti gribēja panākt ar 
savu veltījumu cvikavas ierēdnim. Viens no tiem, kam eks draudēja ar eksko-
munikāciju, bija cvikavas sludinātājs egrans. Varbūt tāpēc Luters gribēja pa-
matot savu viedokli cvikavā. taču egrans cvikavā pārstāvēja moralizējošo hu-
mānismu, kādēļ viņu kritizēja tomass Mincers, kas tur darbojās. raksts „Par 
kristīga cilvēka brīvību” satura ziņā neapšaubāmi bija tuvāks Mincera, nevis 
egrana uzskatiem. novembra sākumā Luters zināja, ka egrans nepiekrita viņa 
uzskatiem par taisnošanu tikai no ticības bez darbiem un, iespējams, gribēja 
panākt izlīdzināšanos ar eku. tāpēc Luters vēlējās, lai egrans tiktu atlaists. 
Viņa sekotājam, nikolajam hausmanam, Luters 1521. gada martā paskaidroja, 
ka viņam jāsagatavojas lielai cīņai ar pāvestu un viņa piekritējiem, kristus ie-
naidniekiem, par pestīšanu. Veltījums cvikavas fogtam, iespējams, bija saistīts 
ar evaņģēliskās brīvības aizstāvēšanu šajā pilsētā1425.

raksta „Par kristīga cilvēka brīvību” koncepcija Luteram bija skaidra jau 
1520. gada sākumā, ko viņš izteica savos priekšlasījumos un sprediķos1426. tā 
virsraksts šķiet kā pretstats oktobrī publicētajam rakstam „Baznīca Bābeles 
gūstā”. uz to pašu sakarību norāda arī tā saistība ar vēstuli pāvestam. raksta 
iemesls bija ticībā piedzīvotā atbrīvošanās no kārdinājumiem. to ieskicē pa-
radoksālā dubulttēze ievadā: „kristīgs cilvēks ir brīvs kungs pār visām lietām 
un nav nevienam pakļauts. kristīgs cilvēks ir visu kalps un visiem pakļauts.” 
iekšējais un ārīgais cilvēks bija vācu mistikas kategorijas, ar kuru Luters, iespē-
jams, septembrī atkal nodarbojās. Pēc Lutera domām, tās atbilda Pāvila antro-
poloģijai. iekšējais cilvēks ir identisks ar taisnoto, ārīgas lietas viņu ne atbrīvo, 
ne arī saista. tas attiecas kā uz ārīgiem dzīves apstākļiem, tā visa veida kultisko 
un dievbijīgo praksi. Vienīgais ceļš uz kristīgo dzīvi, taisnību un brīvību ir jēzus 
kristus evaņģēlijs, dieva dēla vēsts, kurš kļuvis par cilvēku, cietis, augšāmcē-
lies un ticis pagodināts, nevis spekulācijas vai meditācijas. kristum ir uzticēts 
vārda amats, un tāds ir arī bīskapu un priesteru uzdevums. kristus vēsti var 
uzņemt tikai ticībā, tāpēc ticība ir tā, kas taisno un dod pestīšanu, nevis ārīgie 
darbi. tas vēl vairāk jāpamato, ka taisnošana nāk tikai no ticības. Bauslība pra-
sa un rada grēka atziņu, kristus turpretī apsola, un Viņa vārds ticībā apvieno 
kristiešus ar Viņu, ko darbi nespēj. Vienlaicīgi ticība apsolījuma vārdam pa-
godina dievu, ļaujot tam piepildīties. šai ticībai dievs pieskaita taisnību. savu 
kulmināciju raksts „Par kristīga cilvēka brīvību” sasniedz, salīdzinot kristus 
un dvēseles attiecības ar līgavaiņa un līgavas attiecībām, kuru saderināšanās 
gredzens ir ticība, kas visu savu mantu izmaina „priecīgā saimniecībā”: kristus 
dāvina savu taisnību un svētumu, un „nabaga ielasmeita” atsakās no saviem 
grēkiem. jauni nav līgavas mistikas priekšstati, bet tas, ka kristus neprasa no 



cilvēka iepriekšējus sasniegumus un darbus, kas sholastiskajā teoloģijā bija 
pilnīgi neiedomājami. ticība paļāvībā, kas ļauj dievam būt dievam, piepilda 
Bauslību. kristus atttiecības ar ticīgo ir abstraktas, piepildītas attiecības. tās 
dara ticīgos par ķēniņiem un priesteriem, neskatoties uz viņu saistību ar krustu 
un nāvi, pārākus pār visām laicīgajām lietām, bez šaubām, garīgā, neredza-
mā veidā, kristus valstībai atbilstošā veidā. kristiešu ķēnišķais pārlaicīgums 
ir viņu priesteru funkcija, caur ko dievs ļauj Viņu uzklausīt. tam visam nav 
vajadzīgi darbi, ar darbiem tiktu pazaudēts tas, kas dāvāts ticībai. Līdz ar to 
nav vairs nekādas atšķirības starp priesteri un laju. Baznīcas amatu pildītāji ir 
ticīgo kalpi. Visa klerikālā tirānija tiek atcelta un baznīcas cietums – salauzts.

Paradoksālās dubulttēzes otrā daļa par kristīgā cilvēka kalpošanu attiecas uz 
ārīgo, miesīgo cilvēku un nodrošina koncepciju pret visatļautības pārpratumu. 
Miesīgajam cilvēkam vēl ir vajadzīga miesas savaldīšana. Bet caur to nenotiek 
taisnošana, askēze drīzāk ir taisnošanas sekas. tā ir jaunās esamības sekas un 
auglis. neticībai turpretī nepalīdz nekādi darbi. šeit Luters asi vēršas pret vi-
siem Bauslības sprediķiem un grēksūdzes prasībām, kas sola taisnību. taču tā 
var nākt tikai no evaņģēlija, kamēr Bauslība dos tikai grēka atziņu. kalpošana 
piederas pie attieksmes pret līdzcilvēku, kam ticīgais pēc kristus parauga kalpo 
„visbrīvākajā kalpībā”, kļūstot citam par „kristu”. ticība piepilda visu laicīgo 
taisnību, ieskaitot paklausību valdniekiem. šādā nozīmē Luters izprot baznīcas 
un laicīgos likumus. kas nekalpo sevis pārmācīšanai vai tuvākajam, ir savtī-
ga baznīcas prasība, kas apdraud brīvību. kristieša eksistence nav viņā pašā, 
bet ticībā kristum un tuvākā mīlestībā. tā viņš dzīvo kopībā ar dievu. tas ir 
Lutera ētikas pamatmodelis.

raksta „Par kristīga cilvēka brīvību” latīņu variantā, raugoties uz ceremo-
niju pildītājiem un vājajiem, Luters vēlreiz mēģina diferencēt attieksmi pret 
baznīcas likumiem. tirānijai nav jāpakļaujas. Viņš iesaka mācītājiem apdomī-
gāk izturēties pret ceremonijām un darbiem, jo tie var apdraudēt ticību, tā kā 
cilvēka dabai jau pašai par sevi piemīt nosliece uz Bauslību un ceremonijām. 
ceremonijām nav mūþības vērtības. dievam ir jāmāca cilvēki, citādi brīvība, 
kā to dara pāvestieši, tiek uzskatīta par ķecerīgu.

Vērtējot rakstu „Par kristīga cilvēka brīvību”, nedrīkst aizmirst, ka Luters 
runā par kristīgo brīvību, kas izriet no taisnošanas. Viņš argumentēja pret baz-
nīcas Bauslību, kam bija milzīga emancipatoriska nozīme. Mūsdienās to parasti 
neievēro. tā herberts Markūze ir pārmetis Luteram, ka viņš sašaurinājis brī-
vības intereses, kas vāciešus novirzījis no viņu patiesajām brīvības vajadzībām. 
tajā laikā daudzi pastāvošo baznīcu izjuta kā represīvu varu, pret kuru tika 
izvirzīta brīvības prasība, kas nekādā gadījumā neaprobeþojās ar cilvēka iekšē-
jo pasauli. Lutera atbilde uz principiālo jautājumu, kas dara iespējamu brīvību, 
bija: atbrīvošana tiek dāvināta, tā nav iegūstama ar aktīvu sevis īstenošanu. šī 



cilvēka būtības izpratne sniedzās dziļāk un tālāk nekā politiskās un sociālās 
jomas, proti, no tā, ka cilvēks bija nolemts kopībai ar dievu. tā bija pretrunā 
ar tā laika tradicionālo cilvēka priekšstatu, tāpat kā ar mūsdienu uzskatiem par 
cilvēka iespējām. kritika pamanīja, ka viena no tās konsekvencēm bija humāna 
iestāšanās par visaptverošu līdzcilvēka pestīšanu.

Vienlaicīgi ar vēstuli pāvestam un traktātu „Par kristīga cilvēka brīvību” 
Luters sacerēja rakstu Adversus execrabilem (nolādama) Antichristi bullam”, 
kas vācu valodā saucās „Pret antikrista bullu”1427. tā drukāšana tika pabeigta 
jau oktobra beigās. Luters pēc bullas saņemšanas izturējās pret to kā pret eka 
viltojumu un, kā bija norunāts ar Milticu, visu savu kritiku vērsa pret eku. tas 
viņam ļāva izvairīties no tiešiem uzbrukumiem pāvestam. ja pāvests patiešām 
būtu tik vājprātīgs, ka izsludinājis šādu bullu, tad neviens nebūtu svētāks par 
Luteru, jo viņu nolādējis tik liels vīrs skaidras patiesības dēļ. Bet Luters, grēcīgs 
cilvēks, domā, ka nav šāda martīrija cienīgs. Viņš svinīgi apliecina, ka nepiekrīt 
bullai, un nolād to kā kristus zaimošanu. Bullā nosodītos artikulus Luters tur-
pretī pasludina katram kristietim par saistošiem. kas piekrīt bullai, ir antikrists, 
no kura kristus pavēlējis izvairīties. to Luters apzīmē par atsaukšanu. tad viņš 
izsaka daþus vispārīgus argumentus bullas atspēkošanai: viņš jau gadiem esot 
gaidījis, ka viņu atspēkošot, pamatojoties uz rakstiem, bet tas neesot noticis, 
lai gan tā būtu rakstiem atbilstoša rīcība. Vai tad antikrists domājot pastāvēt 
pret Luteru un rakstiem ar tukšiem vārdiem? tāpēc bulla esot veltīgs papīrs. 
Luters, bez šaubām, zobojās par to, ka artikuli nebija precīzi novērtēti un atzīti 
par ķecerīgiem un ļauniem. Viņš to uzskatīja par nezināšanu. Bija taču jāzina, 
kas tiek nolādēts. Viņš no jauna uzdeva patētisko jautājumu: kas man jādara? 
Viņš nolēma ignorēt bullas izplatītājus, tāpat kā elija Baalu, un uzskatīt sevi par 
neatspēkotu tikmēr, kamēr viņa maldi netikšot pierādīti. Visvairāk viņš bija 
sašutis par to, ka jāsadedzina arī tās grāmatas, kurās nebija maldu. „tas ir elles 
pūķis.” tāpēc Luters vērsās pie ķeizara, ķēniņiem un firstiem, vai viņi varot 
panest šo ellišķīgo balsi, un pie bīskapiem un doktoriem, vai viņi varot klusēt. 
Vēlāk patiešām šī problēma tika apspriesta Vormsā. dieva dusmas nākšot pār 
pāvetiešiem, kristus krusta un dieva patiesības ienaidniekiem. ja arī daþās 
Lutera grāmatās būtu izteiktas ķecerības, tāpēc taču nedrīkst sadedzināt visas 
pārējās, kas ir katoliskas, kristīgas, patiesas, uzmundrinošas un mieru nesošas. 
Baznīca taču arī lietojot nosodītā origēna un aristoteļa rakstus un bezdievīgās 
tiesību grāmatas. tāpēc Luters paziņo pāvestam, kardināliem un romiešiem: ja 
izrādīsies, ka bulla nākusi no viņiem, Luters kā kristīts dieva bērns un kristus 
mantinieks savas pilnvaras spēkā, dibinātas uz klints (kā Pēteris!), kuru nevar 
uzvarēt elles vārti, aicinās viņus atgriezties. ja viņi to neklausīs, Luters kopā ar 
visiem, kas godina kristu, uzskatīs pāvestu par sātana apsēstu un antikristu, 
kuram viņš vairāk neklausīs un nepiederēs, bet nolādēs kā kristus galveno ie-



naidnieku, kura sodus viņš labprāt panesīs un kura absolūcija viņam nav svarī-
ga. šādā gadījumā Luters viņus visus svinīgi kristus garā un ticības spēkā nolād 
un kopā ar bullu un visām dekretālijām nodod sātanam. Luters, no savas puses, 
draudēja pretējai pusei ar svinīgu ekskomunikāciju. Viņš bija pārliecināts, ka 
dzīvais kristus tiesās savus ienaidniekus, to skaitā pāvestu, ja viņš bija atbil-
dīgs. Līdz ar to pats ļaunākais, ko varēja pateikt par pāvestu, bija pateikts. tūdaļ 
viņš to vēlreiz atsauca: „ko dara ar mani ticības kaisme?” Viņš vēl neticēja, 
ka pāvests bija bullas autors, bet gan eks, kurš gribēja izdzēst dieva patiesību. 
tālāk viņa zobgalības vērsās pret alkatīgās romas piedāvāto ceļanaudu. Viņam 
šķita, ka brīvā pavadonība bija kādas lamatas. Baznīca, kurai bija jāklausa, pēc 
Lutera domām, nesastāvēja no kardināliem un ordeņa priekšniekiem. Beigās 
Luters sāka aizstāvēt pirmos sešus nosodītos artikulus, bet tad pārtrauca, jo 
pretējās puses ēzeļi viņu nesaprotot. Viņa artikulu nolādēšanu Luters uzskatīja 
par to atzīšanu, tātad tie bija pareizi. turpretī savus ienaidniekus Luters apvai-
noja ķecerībā tikmēr, kamēr viņi nedošot nekādu pamatojumu, un brīdināja 
visus kristiešus piesargāties no viņiem. Luters bija gatavs cīnīties līdz galam. 
Labāk, lai viņu tūkstošreiz nogalinātu, nekā atsaukt kaut vienu artikulu. „kā 
viņi mani ekskomunicē pēc viņu dievu zaimojošās ķecerības, tā es ekskomu-
nicēju viņus pēc dieva svētās patiesības. kristus būs tiesnesis un noteiks, kura 
ekskomunikācija ir pareiza.”

izdevums vācu valodā ir vairāk nekā tikai tulkojums no latīņu valodas. tajā 
Luters aplūkoja pirmos divpadsmit atmestos artikulus. Viņš gribēja ar šo raks-
tu brīdināt hercogu georgu un bīskapu fon Merseburgu no vēršanās pret viņu 
un viņa grāmatām, kaut arī daudz no tā negaidīja. „kas šo bullu atbalsta un tai 
nepretojas, netiks pestīts.”1428 no trīs gadu ilgā atlaidu strīda Luters secināja, ka 
pāvesta vara maldījās un nebija identiska ar baznīcu. tā kā tai nebija aprātīgu 
pamatojumu un apstiprinājumu rakstos, pretējā puse gribēja savas pozīcijas 
aizstāvēt ar varu. taču gāmatas sadedzināt nav nekāda māksla. Luters arī pats 
grib savu grāmatu bojā eju, jo kristus svarīgāks, Viņš jāapliecina, jāveicina citu 
svētums un jānovērš briesmas. tāpēc Luters nevarot klusēt. Viņam pašam ar 
bullas ievērošanu vai nicināšanu nevarot ne pakalpot, ne kaitēt: „es esmu brīvs 
no dieva þēlastības un negribu sevi ne mierināt, ne uztraukt. es zinu, kur ir 
mans mierinājums un spēks, kas man dots pret cilvēkiem un velnu.” Luters 
uzsver katra atbildību Pēdējās tiesas priekšā un noraida pārmetumu, ka uzkū-
dot lajus pret pāvestu, mācītājiem un mūkiem: kas maldus paceļ augstāk par 
patiesību, pielūdz velnu. ja garīdznieki to pieprasa, firsti un muiþnieki viņus 
padzen pamatoti.

salīdzinājumā ar vēstuli pāvestam raksts „Pret antikrista bullu” bija ārkār-
tīgi ass, ko Luters apzinājās. Viņš tālredzīgi paskaidroja špalatīnam, ka pāvesta 
kundzību, kas izdzēš kristu un prasa ticības noliegšanu, nav mērena, ar kuru 



jāapietas savaldīgi. no bullas runājot velns. Luters atzīstas, ka bijis vienkārši 
satriekts par briesmīgajiem dieva zaimojumiem. Viņam likās, ka daudz kas 
liecinot, ka Pastarā diena vairs neesot tālu un pienākušas beigas antikrista 
valdīšanai1429.

Pēc frīdriha gudrā lūguma, Luters kopš 1520. gada decembra sākuma sa-
cerēja sīku visu bullā nosodīto artikulu pamatojumu latīņu un vācu valodā. 
Vācu valodā sacerētais raksts saucas: „Visu artikulu, kurus netaisnīgi nosoda 
romas bulla, pamats un iemesls”. Latīņu valodā tas tika nodrukāts 1521. gada 
janvārī. Luteram atkal vajadzēja mierināt špalatīnu tā asuma dēļ. sākumā 
špalatīns gribēja to tulkot vācu valodā, bet Luters apņēmās to izdarīt pats, jo 
autoram bija daudz lielāka tulkošanas brīvība. Luters uzskatīja, ka sacerējums 
vācu valodā bija daudz plašāks, vienkāršāks un labāks nekā latīņu valodā. Lai 
gan abu rakstu drukāšana sākās vienlaicīgi, izdevuma vācu valodā drukāša-
na tika pabeigta tikai 1521. gada 1. martā. Lai gan Luters tajā laikā ar saviem 
rakstiem nodarbināja trīs drukājamās mašīnas, tās nespēja tikt galā ar saviem 
uzdevumiem1430. Latīniskajā priekšvārdā bija sīki izklāstīts slavenais princips, 
ka svētie raksti nav skaidrojami pēc baznīcas vai baznīcas tēvu mērauklas, 
bet pēc pašiem svētajiem rakstiem. Luters vēlreiz pamatoja savu mācību 
par cilvēku, grēksūdzi un taisnošanu. ļoti sīki viņš šoreiz izskaidroja biju-
šo heidelbergas tēzi, ka cilvēka brīvā griba pēc grēkā krišanas ir tikai tukšs 
nosaukums. Luters gribēja uzsvērt, ka cilvēka pestīšana neatradās viņa paša 
rokās, bet tā bija dieva dāvana. Viņš izteica cerību, ka jaunā teoloģiskā zinātne 
atjaunos šo artikulu. taču tikmēr, kamēr jaunās teloģiskās zinātnes veidošanā 
piedalījās humānisti, Luteram nācās vilties šajā jautājumā. Pret Lutera cilvēka 
gribas brīvības noliegšanu 1524. gadā erasms uzrakstīja „apcerējumu par brī-
vo gribu”, uz kuru Luters atbildēja ar savu spēcīgo, dogmatisko rakstu „Par ne-
brīvo gribu”, kā rezultātā galīgi sabruka kādreizējā Lutera koalīcija ar erasma 
humānismu. raksta „Visu artikulu pamats un iemesls” sākumā Luters slavēja 
laju teoloģisko izpratni, kuri spēja atšķirt pareizu, labu baznīcu no liekulīgas 
baznīcas. Luters uzskatīja, ka viņam bija pravieša loma, kuram jākritizē aug-
stākstāvošos. daþkārt viņš uzdrošinājās vēl vairāk nekā agrāk un ieteica tiem, 
kas to vēlējās, izsniegt abus sv. Vakarēdiena elementus, taču praktiski pats to 
nedarīja. 1521. gada beigās, kamēr Luters uzturējās Vartburgā, viņa piekritēji 
turpretī, sāka dalīt abus svētā Vakarēdiena elementus, kas līdz ar Vitenbergas 
nemieriem izraisīja lielus saspīlējumus. tāpēc, atgriezies no Vartburgas, Luters 
vispirms atsauca šo jaunievedumu.

kūrsaksijas valdnieku dinastijas un valdības atbalstīts, Luters turpināja savu 
līdzšinējo sludinātāja, skolotāja un rakstnieka darbību arī pēc ekskomunikāci-
jas draudu bullas izsludināšanas1431. no daþādām pusēm viņš saņēma iedroši-
nājumu un simpātiju apliecinājumus1432. Luters ar interesi vēroja, kā bulla tika 



uzņemta citās vietās, piemēram, erfurtē. tur jau augustā erfurtes teologu vārdā 
kāds anonīms pamflets aicināja pret Luteru vērsto bullu saplēst un iesviest ūde-
nī. kad eks oktobra sākumā bullu piesūtīja erfurtes universitātei, tā šķietamu 
formas kļūdu dēļ atteicās to publicēt. Vienu bullas iespiedumu studenti bija at-
ņēmuši drukātājam un iesvieduši ūdenī, taču palikuši nesodīti. gandrīz vai de-
monstratīvi 1520./1521. gada ziemas semestrī par rektoru tika ievēlēts no itālijas 
atgriezies humānists rubeans krots1433. Luters triumfēja, ka eks arī Leipcigas 
universitātē sākumā nespēja īstenot bullas publicēšanu1434. romā dzīvojošā 
dominikāņa tomasa radina raksts pret Luteru, vācu nācijas goda aizskārēju, 
kas bija stilizēts kā apsūdzības runa un oktobrī kļuva pazīstams Vitenbergā, 
ilgu laiku tika uzskatīts par emzera sacerējumu. radins, vērsdamies pie vācu 
firstiem un tautām, apzīmēja Luteru par priesteru kārtas, muiþniecības un 
pāvesta ienaidnieku, filozofijas un sholastikas nicinātāju un baznīcas kārtības 
iznīcinātāju, kuru firstiem jāsoda un viņa grāmatas jāsadedzina. Melanhtons 
1521. gada februārī publicēja „svaigu” Lutera aizstāvēšanas runu, kurā bija lie-
toti līdzīgi argumenti kā „aicinājumā kristīgajai muiþniecībai”1435.

Pēc bullas publicēšanas vitenbergieši saspringti gaidīja, vai apkārtējie bīs-
kapi to izpildīs1436. Līdz decembra vidum tomēr nekas nenotika. Pret Luteru 
draudzīgi noskaņotais Leickavas prāvests georgs Maskovs, kura arhidiakonātā 
bija Vitenberga, labāk gribēja atteikties no savas vietas nekā Brandenburgas 
bīskapa uzdevumā izpildīt bullu. universitātei raizes sagādāja tas, ka no bīs-
kapijām aizbrauca aptuveni 150 studentu, kas baidījās, ka viņus varētu skart 
ekskomunikācija. taču decembra sākumā šī kustība norima. špalatīns sastapa 
Luteru vislabākajā noskaņojumā. Viņa sprediķos pilsētas baznīca un īpaši klos-
tera kapella bija tā pārpildītas, ka priors baidījās, ka ļaudis varētu ēku saspiest 
1437.

kā juridisku pretpasākumu pret bullu Luters tūliņ pēc tās piesūtīšanas gribē-
ja atkārtot savu 1518. gada apelāciju no pāvesta pie koncila. novembra sākumā 
viņš pūlējās, lai Vitenbergas pilsēta, kurai viņa dēl draudēja interdikts, tai pie-
vienotos. dome izjautāja par to saksijas valdību, bet tā, savukārt, konsultējās ar 
Vitenbergas juristiem. novembra beigās vēl nekas nebija izlemts. Pilsēta tomēr, 
Luteram par vilšanos, apelācijai nepievienojās1438. 17. decembrī Luters atkārtoja 
savu apelāciju un publicēja to latīņu un vienkāršotā formā arī vācu valodā1439. 
Pēcvārdā Luters skaidroja, ka pēc bullas pasludināšanas viņš no netaisnīga 
tiesneša, nocietināta, rakstos nosodīta ķecera, ienaidnieka, antikrista un visu 
rakstu apspiedēja, svētās baznīcas un koncila nicinātāja, kas pats sevi uzskatot 
par visu lietu kungu un tiesnesi, par kurām kompetents esot koncils, meklējot 
glābiņu apelācijā. katoliskās patiesības, dieva goda, ticības, kristus baznīcas, 
brīvības un koncila tiesību labā Luters aicināja ķeizaru un visus kristīgos vald-
niekus pievienoties apelācijai vai vismaz apstādināt bullas izpildīšanu, kamēr 



Luters tikšot likumīgi uzaicināts, tiesneši viņu pārbaudīšot un pēc rakstiem 
pierādīšot. kas to neievērojot un atbalstot pāvestu, par to atbildēšot Pastarajā 
tiesā. apelācija bija rakstīta tādā pašā asā tonī kā Lutera raksti pret bullu. no 
katoļu puses, Lutera apelācija koncilam vienmēr tikusi uzskatīta par farsu vai 
viltus spēli, tā kā Luters tajā laikā vairāk neatzina koncila autoritāti. taču viņa 
mēģinājumi, lai Vitenbergas pilsēta un kristīgie valdnieki pievienotos apelāci-
jai, liecina par pretējo. Luters bija ar mieru akceptēt koncila lēmumu, taču tikai 
ar negrozāmu nosacījumu, ka koncila lēmums tiks pieņemts, pamatojoties uz 
rakstiem1440.

karlštats, kuram arī draudēja ekskomunikācija, bullas satura un formas kļū-
du dēļ griezās pie koncila jau 19. oktobrī. jau augustā bija atdalījies no romas at-
laidu jautājuma dēļ. ar rakstu „Par svēto pāvestu”, lietojot Lutera „aicinājumā” 
un huttena romas kritikā izteiktos argumentus, karlštats oktobrī atsacījās no 
pāvesta. 1522. gadā romā tika sagatavota bulla pret karlštatu, taču pāvesta 
Leona X. nāves dēļ tā netika publicēta1441. johanness delšs decembrī aplieci-
nāja špalatīnam drosmīgu nelokāmību1442, bet viņš turējās vairāk aizmugurē. 
Lai gan par egranu Vitenbergā domāja, ka viņš izlīdzinājies ar eku, pats eks 
viņu 1523. gadā pieskaitīja pie ekskomunicējamiem1443. augsburgas domkungs 
Bernhards adelmans mēģināja novērst ekskomunikācijas draudus, apelējot 
pie pāvesta; 9. decembrī eks atlaida adelmanam grēkus. arī nirnbergiešiem 
špengleram un Pirkheimeram apelācija neko nelīdzēja. Pēc eka draudiem 
1521. gada janvārī abi atsauca savus maldus1444. španglers tomēr tādēļ neattei-
cās no saviem reformatoriskajiem uzskatiem un kļuva par vienu no vadošajiem 
reformatoriem nirnbergā.

4. Pirmā cīņa par ķeizara viedokli Lutera lietā

kūrijā un kūrsaksijā apzinājās, ka Lutera tālākais liktenis lielā mērā būs 
atkarīgs no ķeizara viedokļa. sākot no 1520. gada rudens, Lutera lieta patie-
šām risinājās daudz augstākā līmenī. Pāvesta nuncijs aleanders, kam bija 
uzticēta Lutera ekskomunikācijas draudu bullas publicēšana un īstenošana 
ķeizara galmā un impērijas rietumos, 26. septembrī ieradās antverpenē, kur 
tajā laikā uzturējās ķeizars, un divas dienas vēlāk saņēma kārļa V. mandātu, 
kas pamatojoties uz bullu, noteica Lutera grāmatu sadedzināšanu nīderlandē. 
Pirmā sadedzināšana notika 8. oktobrī Lēvenē, piedaloties turienes teoloģis-
kajai fakultātei, kas nejutās visai labi, jo bullas autentiskums nebija pārbau-
dīts. erasms tūdaļ Lēvenē tika saistīts ar Luteru1445. erasms patiešām bija pret 
grāmatu dedzināšanu. iespējams, viņš bija sarakstījis kritisko ziņojumu par 
grāmatu dedzināšanu Lēvenē, kurā aleanders bija nosaukts par ebreju, kam 
Luters noticēja. tāpat kā Vitenbergā, pamatojoties uz informāciju no romas, 



tas apšaubīja bullas autentiskumu un norādīja, ka viegli esot Luteru izņemt no 
bibliotēkām, bet grūtāk no cilvēku sirdīm, neatspēkojot viņa argumentus1446. 
Luteram sagādāja vilšanos tas, ka ķeizars atļāva bullas izpildi. iespējams, tāpēc 
Luters novembra pirmajā pusē brīdināja špalatīnu, lai viņš evaņģēlija dēļ ne-
paļaujoties uz firstiem. tie veicinot pretestību evaņģēlijam. Luters raizējās par 
evaņģēlija lieciniekiem, kuri bija arī augustīniešu eremītu vidū nīderlandē. Bet 
dvēseles pestīšanas labā bija jāpieņem konflikts ar pāvestu un firstiem1447.

septembrī frīdrihs gudrais bija devies ceļā uz kārļa V. kronēšanu. Viņa 
daudzo pavadoņu vidū bija arī špalatīns. kronēšanas svinībās āhenā epidēmi-
jas un ģikts lēkmes dēļ kūrfirsts nepiedalījās un palika Ķelnē. 29. oktobrī tur 
ieradās ķeizars un arī aleanders ar saviem pavadoņiem. kārlis V. izturējās pret 
frīdrihu gudro pretimnākoši. Vai ķeizars un kūrfirsts pārrunāja arī Lutera lie-
tu, nav zināms. erasms piemin, ka kārlis V. esot solījis frīdriham gudram, ka 
Luters netikšot ekskomunicēts, izņemot, ja vien viņš netikšot nopratināts1448.

Visvairāk par sarunu ar frīdrihu gudro bija ieinteresēts aleanders. taču 
pie kūrfirsta bija grūti piekļūt. Viņš aizbildinājās ar visādām darīšanām ar 
ķeizaru1449. tāpēc nunciji organizēja tikšanos diezgan neierastā veidā1450. kad 
4. novembrī frīdrihs gudrais apmeklēja dievkalpojumu franciskāņu klosterī, 
par politiskajiem jautājumiem atbildīgais nuncijs carriocolo pasniedza viņam 
pāvesta brevi. nuncijs slavēja saksijas dinastijas nopelnus pāvesta labā un iztei-
ca cerības par sadarbību ar kūrfirstu. Pēc tam aleanders pasniedza kūrfirstam 
savu pilnvaru1451. Viņš norādīja, kādas briesmas kristiešiem draudot no Lutera, 
jo viņa mācība esot ļaunāka nekā husa un Prāgas hieronīma mācība. ja pret 
to laicīgi nevērsīšoties, ar romas impēriju notikšot tāpat kā senāk ar grieķiju. 
aleanders izteica divas konkrētas prasības: visas Lutera grāmatas jāsadedzi-
na un Luters jāapcietina vai jāizdod pāvestam. Ķeizars un firsti tam piekrītot. 
Lietas nopietnības dēļ kūrfirsts deva uzreiz atbildi.

5. novembrī notika frīdriha gudrā saruna ar erasmu, kurš, iespējams, pats 
bija to meklējis1452. erasmam Lutera asie uzbrukumi baznīcai bija tikpat pretīgi 
kā pāvesta rīcība. Viņš baidījās, ka tas var izraisīt katastrofu, shizmu kristie-
tībā. Pēc savas pieredzes Lēvenē, erasms zināja, ka šī konflikta dēļ būs jācieš 
arī humānistiskajai zinātnei. Bullā viņš kritizēja lēnprātības trūkumu. kopā 
ar augsburgas dominikāni johanu faberu, kurš pretēji saviem ordeņa brāļiem 
bija pret romu kritiski noskaņots un iestājās par nacionālu baznīcu, erasms jau 
oktobrī bija izstrādājis plānu konflikta izbeigšanai. abi tā izraisīšanā vainoja 
atlaidu sludinātājus, romas kūdītājus un sholastiskos teologus. Viņi atzina, 
ka Lutera baznīcas kritika bija pamatota, un gribēja saglabāt labo viņa grā-
matās. Pēc viņu domām, Luters bija draudzīgi jābrīdina. Visu lietu vajadzēja 
izšķirt objektīvai ķeizara un vairāku eiropas valdnieku sastādītai šķīrējtiesai. 
ja Luters nepakļausies tiesas spriedumam, pret viņu jālieto vara. tad neviens ar 



viņu vairāk arī nebiedrosies. Viņi mēģināja pārliecināt pāvestu, ka tiesas, nevis 
viņa lēmums kalpos mieram1453.

frīdrihs gudrais, erasmu cieši uzlūkodams, lūdza, lai viņš dotu skaidrus 
norādījumus Lutera lietā. erasms atkāpās no savas rezervētības, kas kūrfirstam 
bija zināma1454, un teica, ka Luters esot grēkojis divās lietās, – aizskardams pā-
vesta kroni un mūku vēderus. Pēc sarunas špalatīns pavadīja erasmu līdz viņa 
viesnīcai, kur erasms uzrakstīja īsu savu uzskatu kopsavilkumu un iedeva to 
špalatīnam1455. tas savos pamatvilcienos atbilda fabera un erasma izlīdzināša-
nās priekšlikumam, bet vēl asāk kritizēja romu un bija vispārīgāks konkrētos 
priekšlikumos. tik daudz erasms nekad nebija uzdrošinājies. to apzinādamies, 
erasms drīz vien prasīja atpakaļ savas piezīmes. taču špalatīns jau tās bija no-
rakstījis. 1521. gada februārī erasma piezīmes tika netaktiski publicētas1456; iz-
devējs bija anonīms. turpmāk erasms pastāvīgi pūlējās, lai viņš netiktu saistīts 
ar Luteru. erasms izvairījās rakstīt pret Luteru, ko gribēja lēvenieši, un prasīja, 
lai Luters tiktu atspēkots ar argumentiem, nevis ar varu, taču erasms uzskatīja, 
ka Lutera asā romas kritika apdraud un apgrūtina labu lietu. Viņš būtu Lutera 
pusē, ja Luters nenoliegtu veco baznīcu. Vormsas reihstāga laikā 1521. gada 
sākumā erasma distancēšanās no Lutera kļuva arvien skaidrāka, lai gan viņš 
joprojām nepiekrita vardarbībai pret Luteru. erasms baidījās, ka Lutera univer-
sitāšu, ordeņu un zinātņu kritika varētu izraisīt lielu sacelšanos. Provokācijas 
un pārspīlējumus viņš uzskatīja par neauglīgiem un prasīja konstruktīvu pie-
mērošanos. savus kādreizējos draugus, kas bija tuvi Luteram, erasms mēģināja 
atturēt no strīda. Pārmetums, ka erasms esot mainījis savas domas Lutera lietā, 
nav pamatots. Būtisks ir paša erasma izteikums 1521. gada maijā, ka viņš ne-
kad neesot mainījis savu (distancēto) attieksmi pret Luteru. tieši tāpēc erasms 
nonāca starp divām frontēm. Viņa loma ir strīdīgs jautājums līdz mūsdienām.

6. novembrī, dienu pēc sarunas ar erasmu, frīdrihs gudrais sniedza atbildi 
nuncijiem. Viņš nemainīja savu agrāko viedokli, un apliecināja, ka esot kristīgs 
valdnieks, kuram patiesībā neesot nekā kopīga ar Lutera lietu un kurš nosodītu, 
ja Luters nepamatoti rakstītu par pāvestu vai nekristīgi mācītu. Viņš norādīja, 
ka Luters jau kopš augsburgas vēlas, lai viņu uzklausītu, un izteica pieņēmu-
mu, ka rakstīt Luteru izprovocējuši viņa pretinieki. cik viņam zināms, maldi 
Lutera rakstos vēl neesot pierādīti, un tāpēc tie arī neesot jāsadedzina. ja tie 
tiktu pārliecinoši pierādīti, kūrfirsts darītu visu, kas pieklājoties kristīgam 
valdniekam. Pašreizējo rīcību pret Luteru frīdrihs apzīmēja par neciešamu. 
kūrfirsts norādīja, ka neesot informēts par konkrēto lietu stāvokli kūrsaksijā 
un iespējamām apelācijām. Viņš lūdza nuncijus iet citu ceļu un ļaut, lai izglīto-
ti, dievbijīgi un godīgi tiesneši kādā noteiktā vietā Vācijā Luteru nopratinātu, 
nodrošinot viņam brīvu pavadonību un nesadedzinot pirms tam viņa grāma-
tas. ja Luters tikšot atspēkots, kūrfirsts nedomājot viņu aizstāvēt, bet pāvestam 



nevajagot no viņa prasīt neko tādu, kas esot pret kūrfirsta godu, piemēram, 
nepamatotu apcietināšanu. aleandrs, savukārt, norādīja uz pāvesta pūlēm 
Luteru atgriezt uz pareizā ceļa, bet caracciolo pārmeta, ka Luters neesot sekojis 
viņa noklausīšanās piedāvājumiem. nunciji apšaubīja trīras arhibīskapa tiesī-
bas nopratināt Luteru, jo kā spriedumu ticības lietās varot izteikt tikai pāvests. 
nunciji gribēja turpināt bullā norādīto ceļu un Lutera grāmatu dedzināšanu, 
tomēr apgalvoja, ka pāvests negribot vērsties pret Luteru personīgi un „aptrai-
pīt savas rokas ar Lutera asinīm”. tajā pašā dienā aleanders pozitīvi izteicās 
par frīdrihu gudro un viņa dievbijību. Viņš zināja, ka kūrfirstam ar Luteru 
nebija nekādu personīgu kontaktu. taču viņa padomniekus aleanders uzska-
tīja par luteriskākiem nekā pats Luters. aleanders optimistiski ticēja, ka viņam 
izdevies pārliecināt frīdrihu gudro1457. Patiesībā viņa un nunciju uzskati stipri 
atšķīrās, jo kūrfirsts faktiski ignorēja bullā izteikto romas lēmumu. taču, kā 
rāda aleandera reakcija, būtu pārspīlēti uzskatīt, ka frīdrihs gudrais radikāli 
apšaubīja paklausību pāvestam, kas nozīmētu lūzumu ar romu1458. kūrfirsta 
rīcību vēl varēja izskaidrot kā iebildumu pret tiesāšanas kārtību, kurā neparasti 
bija tas, ka tas attiecās uz pāvesta lēmumu. kūrfirsts tomēr joprojām apzvērēja 
savu paklausību romai. 7. novembrī frīdrihs gudrais aizbrauca no Ķelnes, 
pirms tam saņēmis ķeizara apbalvojumu. Lēmums, kā rīkoties ar Lutera lietu, 
vēl nebija pieņemts.

Lutera lieta Ķelnē nodarbināja ne tikai frīdrihu gudro un nunciju prātus, 
bet plašu sabiedrības loku, kā to rāda erasma un fabera piemērs. Pēc aleandera 
izteikumiem, Ķelnē bija savākušies kopā visi romas ienaidnieki un nuncijs ar 
labām izredzēm iesaistīts cīņā pret viņiem. Pie pretiniekiem viņš pieskaitīja 
daþus firstus – lajus, vairākus nabadzīgus diþciltīgos, garīdzniekus un dzej-
niekus, piemēram, ulrihu von huttenu, izteiktu pāvesta un aleandera ienaid-
nieku. Viņu pusē bija arī uz visām jaunām lietām kārā tauta. turpretī ķeizars, 
arhibīskapi, bīskapi un universitātes, pēc aleandera domām, bija viņa pusē, iz-
ņemot dzejniekus un daiļo zinātņu profesorus, humānistus. tie rakstot pamf-
letveidīgos dzejoļus un dialogus, kas katru dienu tiekot piesisti pie baznīcu 
durvīm1459. Pēc aleandera ziņojuma, noprotams, ka kopš Ķelnes līdz Vormsas 
reihstāgam svarīgs faktors Lutera lietā bija arī sabiedriskā doma. rosīga pub-
licistika mēģināja ietekmēt sabiedrisko domu. novembrī parādījās anonīmais 
dialogs „triumfējošais hohstratens” (Hochstratus ovans)1460, kurā tika izsmieti 
ne tikai Ķelnes teologi un reihlina pretinieki, bet arī nepamatotā ekskomuni-
kācijas bulla un dubiozais eka un „jūda” aleandera vēstījums līdz ar visu grā-
matu dedzināšanu. īpaši rosīgs un ietekmīgs bija ulrihs von huttens. Viņš aiz-
stāvēja savu pāvesta kritiku, ar sūdzību rakstiem vērsās pie frīdriha gudrā un 
reihstāga locekļiem un ar saviem dzejoļiem un glosētu bullas izdevumu iestājās 
par Luteru un evaņģēliskās mācības saglabāšanu pret romas tirāniju. huttens 



atklāti aicināja uz vardarbīgu rīcību pret romu. „ar savējo rokām dievs sodīs 
romu.” Viņš arī pats plānoja vardarbīgas akcijas1461. Pēc Lutera domām, tas 
nebija pareizais ceļš. no 1521. gada, raugoties uz huttenu, Luters noliedza, ka 
par evaņģēliju būtu jācīnās ar varu. Pasaule ir uzvarēta ar vārdu, un baznīca 
tiek saglabāta ar vārdu. Luters bija pārliecināts, ka, pamatojoties uz dan. 8:26, 
antikrists tiks iznīcināts „bez rokām”1462. francis zikingens no Ķelnes solīja at-
balstīt Luteru kristīgās patiesības aizstāvēšanā. kad viņš nedaudz vēlāk Lutera 
dedzīgo izteikumu dēļ sāka šaubīties, hutens viņu pārliecināja. zikingens, sa-
vukārt, sākumā, atturēja huttenu no vardarbīgām akcijām1463.

grāmatu dedzināšanas Ķelnē 12. novembrī un Maincā 28. vai 29. novembrī 
kalpoja sabiedrības ietekmēšanai. aleanders domāja, ka tas „nāks par labu tau-
tai”. Maincā tomēr dedzināšanas akcija notika ar sareþģījumiem. aleanderam 
tika draudēts, un viņš sākumā vairījās sadedzināt vēl nenotiesātās grāmatas. 
nākamajā dienā tomēr dedzināšana turpinājās. aleandera akcijas izsauca 
pretējās puses publicistu pretestību1464. Pēc huttena izteikumiem, grāmatu de-
dzināšanas dēļ ļaudis nekādā gadījumā nenovērsās no Lutera. huttens sacerēja 
savas „žēlabas par Lutera ugunsgrēku Maincā” ar tās iespaidīgajiem jautāju-
miem un izteicieniem: Vai dieva vārdam, dieva mācībai, kuru pārstāv Luters, 
jāiet bojā? Vai jāgodina pāvests un labais jāapspieþ? Viens Lauva ir kļuvis par 
ganu. dieva kalpam dara pāri1465. Līdzīgi erasmam arī daþi Lutera draugi hu-
mānistu vidū bija norūpējušies par nemieriem sabiedrībā. kapito decembra sā-
kumā Maincā šaubījās, vai no vardarbīga konflikta izcelšoties jauna reliģija jeb 
drīzāk tikšot aizmirsta dievbijība. Viņš ieteica Luteram labprātīgi izlīdzināties 
un nevis veicināt, bet nomierināt konfliktu. arī rubeans krots erfurtē, lai gan 
apbrīnoja Lutera bezbailību, aicināja viņu būt piesardzīgam. aso sadursmju dēļ 
krots bija norūpējies par Luteru1466.

daþi publicisti iestājās arī par veco ticību. aloizs Marlians no Milānas, 
kurš tajā laikā bija tuī bīskaps spānijā un vienlaicīgi ķeizara sekretārs, savā 
6. novembra „runā pret Luteru” izzoboja (luterisko) vāciešu pašapziņu. Viņš 
brīdināja no spēcīgiem uzbrukumiem baznīcai, kuras grēkus esot þēlsirdīgi 
jāpanes un norādījumus paklausīgi jāpildot. atceļot baznīcas likumus, Luters 
atceļot visu, apšaubot līdz ar pāvestu arī romas impēriju un sagraujot reliģiju. 
Marlians bija uztraucies par pastāvošo laicīgo kārtību. oktobra sākumā romā 
tika publicēta johannesa antonija Modesta „Ķeizaram kārlim V. veltītā runa 
pret Mārtiņu Luteru”. Vācijā tā kļuva pazīstama 1521. gada februārī, kad tā 
tika iespiesta strasburgā. Modests, pamatojoties uz Lutera rakstu „aicinājums 
kristīgajiem augstmaņiem”, attēloja viņu kā impērijas ienaidnieku un aicināja 
ķeizaru novērst šo sērgu1467.

jautājums, kā ķeizaram un Vācu impērijai būtu jārīkojas ar Lutera lietu, 
Ķelnē bija palicis atklāts. Pēc savas aizbraukšanas no Ķelnes frīdrihs gudrais 



uzrakstīja vēstuli (nav saglabājusies), kurā lūdza ķeizaru kārlim V. vai viņa pa-
domniekus Vormsas reihstāga laikā nopratināt Luteru. to Luters esot jau vai-
rākkārt piedāvājis, tāpēc nedrīkstot pret viņu vienkārši pielietot varu. Ķeizara 
padomnieki šjevrs un nasavs 17. novembrī apsolīja frīdriham par to aizbilst 
ķeizaram, domādami, ka tas varētu nomierināt konfliktu1468. 28. novembrī, 
kamēr aleanders nebija ķeizara galmā, kārlis V. informēja frīdrihu gudro par 
nunciju pieprasīto grāmatu sadedzināšanu un lietas izbeigšanai, kas varētu ra-
dīt lielu nekārtību un apjukumu, aicināja kūrfirstu uz Vormsas reihstāgu atvest 
arī Luteru. Ķeizars apsolīja, ka Luteru uzklausīšot augsti izglītotas personas un 
viņam nekas nenotikšot. Bet tikmēr Luters nedrīkstot neko publicēt pret pāves-
tu un kūriju1469. Pagāja vairākas nedēļas, kamēr šī vēstule sasniedza kūrfirstu. 
tikmēr notikumi bija risinājušies tālāk. Pretēji frīdriha gudrā cerībām, Ķelnē 
un Maincā bija notikušas grāmatu dedzināšanas. decembra vidū kūrfirsts iz-
teicās ķeizara padomniekiem, ka viņš nevarot izslēgt Lutera pretreakciju (tā 
bija jau notikusi), un lūdza ķeizara izpratni1470.

tad gandrīz vienlaicīgi mainījās arī frīdriha gudrā un kārļa V. nodomi 
par Luteru. 20. novembrī frīdrihs ziņoja ķeizara padomniekiem, ka grāmatu 
dedzināšanas dēļ, kas notikusi pirms Lutera nopratināšanas, būtu problemā-
tiski Luteru vest uz Vormsu, jo viņš, no savas puses, pēc tam sadedzinājis pā-
vesta likumu grāmatas un bullu. Ķeizaram tāpēc tagad nevajadzētu prasīt no 
kūrfirsta, lai viņš vestu Luteru līdz uz Vormsu. frīdrihs apliecināja darīt visu, 
kas kalpojot katoļu ticības un kristīgas valsts stiprināšanai1471. iespējams, ka 
frīdrihu bija pārņēmušas šaubas par labvēlīgu Lutera lietas risinājumu. daþi 
Lutera izteikumi norāda, ka tajā laikā par viņa lietu bija iestājušies kūrfirsta 
brālis hercogs johans un viņa dēls johans frīdrihs.

asākais Lutera nopratināšanas pretinieks bez šaubām bija aleanders. 14. de-
cembrī viņš teica runu vācu galma padomei par Lutera maldiem, kurā piedalījās 
arī citi firsti, un prasīja ķeizara mandātu pret Luteru. Viņš nosodīja, ka Vormsā 
tiekot izplatītas Lutera bildes ar balodi, svētā gara simbolu, vai svētā nimbu 
virs galvas. Lukasa krānaha vara gravīras portreti un to kopijas izrādījās labs 
propagandas līdzeklis. aleanders brīdināja ar Luteras lietas palīdzību neizdarīt 
spiedienu uz pāvestu citu politisku jautājumu risināšanā. galmā bija daþādi 
viedokļi. kanclers gattinara bija par Lutera nopratināšanu. šjevrs gribēja, lai 
Luters ierastos Vormsā tikai atsaukt savus maldus1472. 17. decembrī kārlis V. 
vēstulē frīdriham gudrajam atsauca Lutera ielūgumu, jo atsaukuma termiņš 
esot notecējis un Luters līdz ar to – ekskomunicēts. tagad visām vietām, kur 
viņš uzturoties, draudot interdikts. šī ne visai pārliecinošā pamatojuma autors 
bija aleanders. ja Luters tomēr gribot atsaukt, tad frīdriham viņš esot jānogā-
dā līdz franfurtei1473. tiekot sagatavoti ķeizara sūtņi, kuriem kūrsaksijā jāveic 
Lutera grāmatu sadedzināšanu un viņš apcietina. taču tie izpalika, jo 28. de-



cembrī frīdrihs gudrais pavēstīja ķeizaram, ka viņš nevedīšot līdz Luteru un 
vēlējās jaunas sarunas1474. nopratināšanas plāns šķita pagaidām atcelts.

dīvainā kārtā vienlaicīgi špalatīns jautāja Luteram, ko viņš domājot darīt, 
neņemot vērā draudus evaņģēlijam un sabiedrības labumam, ja ķeizars viņu 
aicināšot. Luters atbildēja ar vienu no savām garākajām vēstulēm. Viņš esot 
gatavs sekot šim aicinājumam, pat ja būtu slims. Luters bija pārliecināts, ka šāds 
aicinājums nāktu no tā kunga. ja pret viņu tiktu pielietota vara, kas bija pilnīgi 
iespējams, tad lieta esot jāuztic dievam. ja Viņš negribēšot pasargāt, tad Lutera 
dzīvība esot niecīga, kā to rādot kristus kaunpilnā nāve. „šeit nedrīkst ņemt 
vērā ne draudus, ne pestīšanu, bet, gluþi pretēji, jāievēro, ka mēs evaņģēliju, 
ko reiz esam sākuši, nenodotu bezdievju izsmieklam un pretiniekiem nedotu 
iemeslu lielīties, ka mēs neuzdrošinoties apliecināt, ko esam mācījuši, un bai-
dāmies izliet par to mūsu asinis. Lai þēlsirdīgais kristus mūs pasargā no šādas 
gļēvulības un slavas, amen.” Luters mierināja sevi ar 2. psalmu: vareno priekšā 
jāpaļaujas uz to kungu. „Mums nav jāizšķir, vai no manas dzīves vai nāves 
nerodas draudi evaņģēlijam un sabiedriskam labumam.” Mūsu vienīgais uzde-
vums ir lūgt dievu, lai pirmās kārļa V. valdīšanas darbības netiek aptraipītas ar 
asinīm, kas izlietas bezdievīgo aizsardzībai. tāpēc Luters labāk gribot iet bojā 
romas atbalstītāju rokās. Viņš iztēlojās sodu, kam, pēc tā laika priekšstatiem, 
bija jānāk pār ķeizara sigismunda dinastiju par husa sadedzināšanu. špalatīns 
varot gaidīt no Lutera visu, izņemot bēgšanu vai atsaukumu. tos abus viņš 
nevarot darīt, jo tas apdraudot citu dievbijību un pestīšanu1475. Luters tomēr 
rēķinājās ar to, ka tiks aicināts uz Vormsu, un, kaut arī tas bija riskanti, bija 
gatavs sekot uzaicinājumam.

5. Luters sadedzina pāvesta tiesības un ekskomunikācijas draudu bullu1476

Pēc tam, kad Luteram kļuva zināms, ka bulla pret viņu bija jau ceļā, viņš 
iekšēji atbrīvojās no romas un vairāk negribēja izlīdzināties vai sabiedroties 
ar kūriju. ja viņa uzskati tiktu nosodīti vai sadedzināti, viņš, no savas puses, 
bija nolēmis sadedzināt pāvesta tiesības kā ķecerības muklāju un atteikties no 
savas līdzšinējās pazemības1477. demonstratīvais lūzums notika tikai decembrī. 
3. decembrī špalatīns pavēstīja frīdriham gudrajam, ka Luters nodomājis sa-
dedzināt pāvesta tiesības, tiklīdz Leipcigā tikšot sadedzinātas viņa grāmatas. 
konkrēta plāna viņam vēl nebija. špalatīns domāja, ka Luters ekskomunikāci-
jas draudu bullu sadedzināšot uz kanceles1478. iespējams, ka viņš ar to vienlai-
cīgi imitētu romas lāpu izdzēšanas paradumu pēc sprieduma pasludināšanas. 
špalatīns, šķiet, nemēģināja Luteru atturēt no šī nodoma. Leipcigā tomēr Lutera 
grāmatu dedzināšana nenotika. taču ziņas par viņa grāmatu sadedzināšanu 
Ķelnē un Maincā, pamudināja Luteru izpildīt savu nodomu.



10. decembrī, tieši 60 dienas pēc tam, kopš bulla bija nogādāta Vitenbergā, 
Melanhtons, piesitot paziņojumu pie pilsētas baznīcas durvīm, ielūdza visus, 
kuriem bija svarīga evaņģēliskā patiesība, pulcēties pie svētā krusta kapellas 
elstertorņa tuvumā. tur, kur atradās lopu dīrātava, pēc apustuliska paraduma, 
bija paredzēts sadedzināt bezdievīgās pāvesta tiesību un sholastiskās teolo-
ģijas grāmatas, jo evaņģēlija ienaidnieku nekaunība bija kļuvusi tik liela, ka 
tie sadedzināja dievbijīgās un evaņģēliskās Lutera grāmatas. Lai uz šo izrādi 
nākot dievbijīgie studenti, jo tagad esot pienācis laiks, kad jāatklājas antikris-
tam1479. tātad ielūgti bija universitātes locekļi; tikai viņi piedalījās šajā izrādē. 
sadedzināšanas akciju organizēja johans agrikola. Vēl 10. decembra rītā viņš 
pūlējās no Vitenbergas teologiem iegūt akvīnas toma un duna skota grāma-
tas, bet tie nespēja no tām šķirties, un tāpēc sholastiskās teoloģijas grāmatas 
netika sadedzinātas. agrikola bija arī tas, kurš sakrāva un aizdedzināja sārtu. 
sadedzināti tika vairāki kanonisko tiesību izdevumi un tā laika grēksūdzes 
rokasgrāmata „Summa angelica des Angelus de Clavasio”, kas, pēc Lutera do-
mām, bija atbildīga par lielajiem grēksūdzes kārdinājumiem. ugunī ielidoja 
arī daþi eka un emsera, Lutera ienaidnieku, raksti. Beigās pie sārta, „trīcot 
un lūdzot”, kā viņš vēlāk ziņoja špalatīnam1480, pienāca arī pats Luters un ie-
svieda ugunī vienu ekskomunikācijas draudu bullas iespiedumu. klusā balsī 
viņš skaitīja vārdus, kas sasaucās ar Psalmu 21:10, par kuru viņš tajā laikā lasīja 
priekšlasījumu: „tā kā tu esi samaitājis svētā dieva patiesību, lai tevi šodien 
dievs pazudina ugunī!” iespējams, ka tikai daþi klātesošie zināja, ko Luters 
pats sadedzināja. nesalīdzināmi nozīmīgāka par bullas sadedzināšanu bija 
kanonisko tiesību sadedzināšana, jo tā apšaubīja visu baznīcas tiesību sistēmu, 
kas vispār pieļāva bullā izteiktos draudus. Viss tas norisinājās pavisam īsu lai-
ku, tūliņ pēc tam Luters ar profesoriem atgriezās pilsētā. Pēc viņu aiziešanas 
studenti noslēgumā sarīkoja pāvesta tiesībām veltītu apbedīšanas procesiju un 
jaunas dedzināšanas ar atbilstošiem dziedājumiem1481. tajā pašā dienā Luters 
informēja špalatīnu par sadedzināšanas akciju: lai pāvesta dedzinātāji redz, 
ka grāmatu dedzināšanai, kuras viņi nevar atspēkot, nevajag daudz spēka1482. 
Par pāvesta grāmatu iznīcināšanu Luters vēlāk priecājās vairāk nekā par jeb-
kuru citu darbību savā mūþā1483. Baumas drīz vien ugunsgrēku uzpūta daudz 
lielāku, nekā tas patiesībā bija. Brandenburgas bīskaps stāstīja, ka kūrfirsts 
pēc dedzināšanas Luteru esot godpilni ar jātniekiem un kājniekiem pavadījis 
atpakaļ uz pilsētu1484. domas par sadedzināšanas akciju bija dalītas. frīdrihs 
gudrais izrādīja par to zināmu izpratni. jurists henings gēde bija sašutis par 
pastāvošo tiesību pamatu iznīcināšanu un jautāja: „ko iesācis šis kašķainais 
mūks?” konservatīvajiem, ieskaitot jaunluterāni Vilmāru, šis revolucionārais 
akts bija nelikumīgs, progresīvajiem, piemēram, 1817. gada Vartburgas svēt-



ku studentiem, – pārmaiņu vēstnesis1485. jāšaubās, vai abas puses saprata, ko 
Luters īsti gribēja.

Luters pats šīs rīcības nozīmi izskaidroja savā 11. decembra priekšlasījuma 
uzrunā, kuru izņēmuma kārtā noturēja vācu valodā1486. Viņš brīdināja sargā-
ties no pāvesta statūtiem. iepriekšējā dienā notikušo sadedzināšanu viņš apzī-
mēja par nenozīmīgu, jo patiesībā esot bijis jāsadedzina pāvesta krēslu. saviem 
klausītājiem viņš ļoti nopietni norādīja, ja tie neatteikšoties no pāvesta varas, 
netikšot pestīti; tik ļoti tā atšķiroties no kristus valstības un kristīgas dzīves. 
jāsargājas noliegt kristu, piebalsojot pāvestiešiem. studentiem, nākamajiem 
baznīcas amatu pildītājiem, Luters skaidroja, ka, nepretojoties meliem, viņi ris-
kē pazaudēt savu mūþīgo vai laicīgo dzīvību. Luters pats labāk gribēja zaudēt 
savu laicīgo eksistenci, nekā dieva priekšā atbildēt par savu klusēšanu. situācija 
bija nopietna un prasīja izšķiršanos. Pestīšana tagad nozīmēja radikālu novēr-
šanos no pāvesta. runas pierakstītājam bija skaidrs, ka Luters bija atkl. 4:6 
apsolītais dzīvā dieva eņģelis, kas ganīja kristus avis tikai ar patiesības vārdu, 
kamēr īstie gani gulēja. kristus avīm bija jāpazīst sava kunga balsi.

Plašākai sabiedrībai Luters pamatoja savu akciju rakstā „kāpēc doktors 
Mārtiņš Luters sadedzināja pāvesta un viņa mācekļu grāmatas?”1487, kas jau 
decembrī tika nodrukāts. svinīgi notariālā stilā viņš paziņoja par pāvesta grā-
matu sadedzināšanu, nepieminot ekskomunikācijas bullu. Viņš pamatoja savu 
rīcību ar to, ka indīgas, ļaunas grāmatas esot jāsadedzina. Viņam kā kristītam 
kristietim, zvērinātam svēto rakstu doktoram un sludinātājam bija pienākums 
vērsties pret nepareizu mācību. Viņš tomēr neko nebūtu darījis, ja vien pretējā 
puse nebūtu nolādējusi un sadedzinājusi evaņģēliskās grāmatas. interesantā 
kārtā Luters joprojām apgalvo, ka neticot, ka pāvests un ķeizars būtu piekri-
tuši grāmatu sadedzināšanai. Vitenbergas akcijas mērķis esot bijis ar grāmatu 
sadedzināšanu darboties pretī dvēseļu maldināšanai. sabiedrībai nevajagot 
baidīties no Lutera sadedzināto grāmatu virsrakstiem un vecuma, bet spriest 
pēc tā, ko pāvests tajās mācot. Līdzīgi ekskomunikācijas bullai, Luters 30 arti-
kulos uzskaitīja kanonisko tiesību maldus, kuru dēļ grāmatas tikušas pamatoti 
sadedzinātas. tie attiecās uz pāvesta izņēmuma stāvokli pār dieva Bauslību, 
ķeizaru, koncīlu un bīskapiem, kas viņu padarot nepieejamu kritikai. Visa ne-
laime rodoties no tā, ka baznīcas tiesības esot pretrunā ar evaņģēliju. Luters 
apstrīdēja arī to, ka kristus būtu dibinājis baznīcu uz romas pāvestības pamata 
līdz ar visām no tā izrietošajām politiskajām pretenzijām un represīvo, patvaļī-
go pāvesta likumdošanu. nepieņemama bija arī pāvesta likumu pielīdzināšana 
evaņģēlijam un Bībelei, pāvesta rakstu skaidrošanas monopols, ar ko viņš sevi 
pacēla pāri dievam un cilvēkiem. tieši tas parādot, ka viņš esot antikrists. 
”kopsavilkums: Pāvests ir dievs uz zemes pār visu dievišķo, laicīgo, garīgo un 
pasaulīgo, viss pieder viņam, kuram neviens nedrīkst teikt: ko tu dari?” to 



visu Luters apzīmē tikai kā patiesi nopietnas diskusijas sākumu. uzstādījis šos 
pretartikulus, Luters atgrieþas pie raksta iemesla. ja pretinieki sadedzinot viņa 
rakstus, kuros esot vairāk evaņģēlija un bibliska pamatojuma nekā visās pā-
vesta grāmatās kopā, tad viņš pamatoti sadedzinot nekristīgās pāvesta tiesību 
grāmatas, kurās neesot nekā laba. totālo atmešanu viņš gan nedaudz diferencē. 
Pirmajā kanonisko tiesību daļā, tā sauktajā Decretum Gratiani, arī Luters atzīst 
daþas labas lietas, bet arī tās esot saistītas ar pāvesta varas interesēm. Pāvests 
nekad nevienu neesot atspēkojis, pamatojoties uz rakstiem vai saprātu, bet 
vienmēr pret saviem pretiniekiem lietojis varu. Luters to uzskata par iekšējā 
vājuma zīmi. Viņš nobeidz ar bargajiem soģu gr. 15:11 vārdiem: „kā tie man ir 
darījuši, tā arī es esmu ar tiem izrīkojies.” Lutera zināšanas, uz kurām balstī-
jās viņa kanonisko tiesību kritika, bija trūcīgas, aizgūtas no vēlīno viduslaiku 
konciliārisma. jauna turpretī bija baznīcas tiesību kritiskā pārbaudīšana, pa-
matojoties uz Bībeli. Luters bija nodomājis panākt, ka visas kanoniskās tiesības 
tiktu no baznīcas izsviestas. reformatoriskajā jomā viņam tas arī lielā mērā, 
kaut gan ne pilnīgi, izdevās1488.

anonīms Lutera piekritējs publicēja „sadedzinātās bullas un pāvesta grāma-
tu vācu rekviēmu”1489, ko, protams, pārvērta prieka dziesmā. gaviļu iemesls bija 
atbrīvošanās no pāvesta likumdošanas, kas bija nozīmīga pat mirušo dvēselēm. 
šķīstītava līdz ar visu pāvesta ietekmi šajā jomā un atlaidām, iznīcinot pāvesta 
tiesības, vairs nebija vajadzīga. tomass Murners 1521. gada februārī, savukārt, 
nostājās pret Lutera garīgo tiesību kritiku1490. savā rakstā viņš mēģināja vājināt 
Lutera kritiku un problēmas, bet nesaprata reformatoru un nespēja iedziļinā-
ties viņa uzskatos. Murnera pārmeta Luteram, ka viņš gribot pāvestam atņemt 
viņa varenību un pakļaut viņu ķeizaram. Murners cerēja, ka kārlis V. uz to 
neielaidīšoties. kad pāvests 1521. gada 6. februārī konsistorijā lūdza izteikt 
apsvērumus jauna vēstījuma ķeizaram sagatavošanai, aigīdijs fon Viterbo, bi-
jušais Lutera ordeņa ģenerālis, ļoti izglītotā un smalkā veidā aplūkoja arī Lutera 
rakstu pret pāvesta tiesībām. Viņam nebija nekādu šaubu par pāvesta stāvokli 
un baznīcas likumi viņam bija svēti. tiem bija pamatojums svētajos rakstos un 
baznīcas patriarhu rakstos. kas to noliedza, bija ķeceris un ķeizaram bija pret 
tādu jāvēršas1491.

6. Luters ekskomunikācijā

nav vienkārši atbildēt uz jautājumu, no kura laika īsti Luters bija ekskomu-
nicēts1492. kārlis V. (pēc aleandera ieteikumiem) uzskatīja, ka Luters bija eksko-
municēts jau 1520. gada decembrī un tāpēc nedrīkstēja ierasties uz reihstāgu. 
Luters sadedzināja bullu 10. decembrī, tieši tad, kad izbeidzās atsaukšanas 
termiņš, jo saprata, ka bija ekskomunicēts. Viennozīmīgu datumu nosaka pati 



bullas Decet Romanum Pontificem izsludināšana 1521. gada 3. janvārī1493. tā 
tika izgatavota 28. janvārī. Breve kārlim V. rakstīta 18. janvārī. aleanders saņē-
ma bullu Vormsā 10. februārī. Viņš darbojās tās uzdevumā, bet nepublicēja to, 
jo baidījās no daþu vārdu, piemēram, huttena, bullas pavadrakstā minēšanas 
un viņu atriebības. Bulla uzbruka arī frīdriham gudrajam, kas neiederējās 
Vormsas reihstāga politiskajā situācijā1494. Patiesībā bulla stājās spēkā tikai tad, 
kad to saņēma Luters. aleanders to publicēja tikai 1521. gada oktobrī. katrā 
ziņā nav šaubu par to, ka roma galīgi šķīrās no Lutera 1521. gada 3. janvārī. 
ekskomunikācijas bulla vispirms demonstrēja pāvesta tiesības sodīt. kamēr 
daþi, kuriem draudēja ekskomunikācija, bija atgriezušies un Lutera grāmatas 
daþās vietās sadedzinātas, Luters neko neatsauca un romā neieradās, bet tur-
pināja tāpat tālāk. tāpēc viņš tika pasludināts par ķeceri. Visi, kas viņam bija 
piedāvājuši aizsardzību un kavējuši bullas pasludināšanu, arī bija jāuzskata 
par ķeceriem. tas attiecās arī uz frīdrihu gudro. Luteram un viņa sargātājiem 
draudēja visi ekskomunikācijas un interdikta sodi. tas attiecās uz visām baz-
nīcām, zemēm un pilsētām, kur viņi uzturējās. ekskomunikācija bija svinīgi 
jāizsludina visās baznīcās. garīdzniekiem bija pret ekskomunicētajiem jānotur 
sprediķi un jāizplata paziņojumi. tā kā bija paredzamas grūtības ar bullas no-
gādāšanu pašam Luteram, par tās izsludināšanu bija jāuzskata tās piesišanu 
pie kādām Vācijas arhibīskapijas doma durvīm. Pavadrakstā Maincas arhi-
bīskapam albrehtam un nuncijiem Vācijā bija norādīts, ka Luters neko nebija 
atsaucis, bet publicējis jaunas, vēl ļaunākas grāmatas ar bohēmiešu ķecerībām 
pret pāvestu. Par viņiem piekritējiem tika nosaukti Pirkheimers, huttens un 
špenglers. Maincas albrehts tika nozīmēts par par ķecerīgā ļaunuma inkvi-
zītoru. sniegt absolūciju ekskomunicētajiem varēja tikai pāvests, bet viņu pie-
kritējiem – albrehts. nepieciešamības gadījumā ķeizaram bija jālūdz laicīgās 
varas palīdzību1495.

sākot no 1520. gada decembra, Luters arvien spēcīgāk izjuta, ka ekskomu-
nikācijas draudu bulla tiek izpildīta. Viņš uzzināja, ka zalcburgas kardināls 
Langs pieprasījis, lai štaupics kā Lutera labvēlis noliedzot viņa artikulus. 
štaupics norādīja, ka viņš šos artikulus neesot izteicis, un tāpēc no viņa šāds at-
saukums neesot jāprasa. taču spiediens, zem kura viņš Lutera dēļ atradās, gāja 
pāri štaupica spēkiem un dzina viņu izmisumā: „Mārtiņš ir sācis kaut ko bīs-
tamu un dara to, apgaismots no dieva gara; bet es stostos, esmu kā bērns, kam 
vajadzīgs piens.” Viņš atzina pāvestu kā soģi1496. Luters atgādināja štaupicam, 
ka viņš pats reiz izteicis pārliecību, ka lieta esot sākta tai kungā. tieši tagad, 
kad kļuva nopietni, viņš bija pārliecināts: dievs to arī pabeigs, viss atrodas 
Viņa rokās1497. 1521. gada februārī Luters pārmeta štaupicam, ka viņš pārāk 
daudz esot pieļāvis vilkam, t. ir. pāvestam, tāpēc rodoties iespaids, ka viņš no-
liedzot Luteru. Viņš paskaidroja štaupicam, ka ekskomunikācijas draudu bulla 



noliedzot visu, ko viņš pats esot zinājis un mācījis par dieva þēlsirdību. Viņš 
atzīstot kristus ienaidnieku par soģi, nevis pierādot viņa bezdievību. tā kā 
kristus tiekot nolādēts un izsmiets, tagad esot nevis jābaidās, bet jākliedz. uz 
štaupica pazemības brīdinājumu Luters atbildēja: „tu esi par daudz pazemīgs, 
bet es – par daudz lepns. Bet lieta ir nopietna: mēs redzam, kā kristu cieš.” ja 
līdz šim klusēšana un pazemība bija vietā, tad tagad, kad Pestītājs, kurš sevi 
par mums atdevis, tiek izsmiets, jācīnās. tagad ir apliecināšanas laiks. Luteru 
tas neuztraucot, ka viņu apzīmējot par iedomīgu, skopu, laulības pārkāpēju, 
slepkavu un antikristu. Viņš cerot, ka tikšot apþēlots, ja bezdievīgi neklusēšot. 
tāpēc viņš saceļoties pret romas elkiem un patieso antikristu. kristus vārds 
nenesot mieru, bet zobenu. Luteram likās, ka štaupics atrodās nesamierināmā 
kristus un pāvesta pretstata vidū. ja štaupics negribot viņam sekot, tad lai ļau-
jot Luteram iet savu ceļu: Luters neklusēšot par pāvesta briesmonībām. štaupica 
daļējā pakļaušanās apbēdināja Luteru, tas bija cits štaupics, nevis þēlastības un 
krusta sludinātājs1498. Baznīcas spiediena rezultātā sāpīgi izbeidzās Lutera ko-
pīgais ceļš ar bijušo ordeņa priekšnieku.

decembra pirmajā pusē Lutera grāmatas tika aizliegtas Magdeburgā un 
sadedzinātas halberštatē; Luters uzzināja arī par grāmatu dedzināšanām 
Maincā. halles prāvests nikolajs dēmuts, uzzinot, ka Luters grib pret to publi-
cēt rakstu, devās uz Vitenbergu un sarunās ar karlštatu, kurš viņš pazina, un 
Luteru panāca, ka viņi atteicās no šādas publikācijas1499. acīmredzot neviena 
no pusēm nevēlējās, ka situācija saasinātos. janvāra vidū Vitenbergā baidījās, 
ka Brandenburgas bīskaps, kurš kopā ar Brandenburgas kūrfirstu bija devies 
ceļā uz Vormsas reihstāgu, braucot cauri Vitenbergai, piesitīs ekskomunikācijas 
bullu arī viņu pilsētā. Vitenbergieši gribēja to pagaidām aizkavēt, norādot uz 
frīdriha gudrā prombūtni un sabiedriskā miera traucēšanu un apliecinot, ka 
frīdrihs gudrais atgriezies rīkošoties kā „kristīgs valdnieks”. ja bīskaps tomēr 
gribētu piesist bullu, viņu vajadzēja no tā atturēt, nepieciešamības gadījumā 
pat pielietojot spēku. Visi iespējamie laukumi tāpēc pilsētā tika apsargāti1500.

Meisenē un Merseburgā toties tika sākta bullas izpildīšana. Merseburgas 
bīskaps lūdza saksijas hercogu palīdzību Lutera grāmatu konfiscēšanā, uz ku-
rām tauta bija kā apsēsta. janvāra beigās hercogu valdība atļāva bullu piesist 
Leipcigā, taču bez parastajām ceremonijām. tam bija savs iemesls. Leipcigā, 
torgavā un dēbelnē piesistās bullas tika nosmērētas. Leipcigā, baidoties no 
nemieriem, Lutera grāmatu sadedzināšanu gribēja atlikt līdz vastlāvjiem un ie-
teica bīskapam Leipcigā savāktās grāmatas sadedzināt Merseburgā. to sadedzi-
nāšana Meisenē un Merseburgā notika februāra otrajā pusē. tur tika noturēti 
arī sprediķi pret Luteru1501.

tā kā garīdznieki grēksūdzē izvaicāja par Lutera grāmatām, špalatīns janvā-
ra beigās ierosināja Luteru sacerēt „Pamācību grēku sūdzētājiem par aizliegta-



jām grāmatām”. 17. februārī šis mazais raksts jau tika publicēts1502. tajā bija no-
rādīts, ka biktstēvu uzdevums esot dot absolūciju, nevis izmeklēt sirdsapziņu. 
Viņiem neesot jāpilda policijas funkcija un grēku sūdzētājiem neesot jāiesaistas 
Lutera grāmatu meklēšanā. Vajadzības gadījumā viņiem esot jāatstāj grēksū-
dzi bez absolūcijas. Vēlēšanās saņemt absolūciju šeit aizstājot absolūciju. garā 
stiprajiem, kas atzīstot Lutera grāmatas, Luters ieteica, pieprasīt absolūciju uz 
savu risku. Biktstēviem būšot par savu rīcību jāatbild Pastarajā tiesā. ja viņi 
atsakot svēto vakarēdienu arī pēc pazemīga lūguma, tad no tā esot jāatsakās. 
Patiesais bīskaps kristus Pats pabarošot atraidīto, ja viņš šajā gadā neiešot pie 
sakramenta. turpretī rīkojumu par pamfletu nodošanu Luters ieteica pildīt. 
savas grāmatas viņš šai kategorijai nepieskaitīja, jo aplūkoja tikai sabiedriskas 
nekārtības. Lutera piekritēji tūdaļ sekoja viņa padomam.

6. martā Luters uzzināja, ka pret viņu rakstījuši ne tikai emzers un Murners, 
bet arī divi itāļi. Viens no viņiem, johanness antonijs Modests, vairāk netika 
minēts, bet otrs – itāļu dominikānis ambrozijs katarins kurš pirms savas iestā-
šanās ordenī saucās Lancelotto de Politi un bija jurists. nākamajā dienā Luters 
no Linka saņēma katarina rakstu „katoliskās un apustuliskās ticības patiesības 
aizstāvēšana pret bezdievīgajiem un mēri nesošajām Lutera tēzēm”1503. savu 
plašo apoloģiju, kas vērsās galvenokārt pret Lutera rakstiem, viņš bija sācis 
rakstī 1520. gada sākumā, bet tā tika publicēta tikai decembrī. raksts bija veltīts 
ķeizaram, lai viņš vērstos pret Luteru. katarīns bija apkopojis veselu krājumu 
ar agresīviem Lutera citātiem. Piecās grāmatās viņš kā labs tomists aizstāvēja 
sholastiku, pāvesta varu, atlaidas, grēku noþēlas mācību un šķīstītavu. Viņš bija 
pārliecināts, ka atmaskojis Luteru kā ķeceri, un aicināja viņu noþēlot grēkus.

Luters sākumā gribēja katarīnam atbildēt pavisam īsi. Bet tad pamazām 
viņa latīņu valodā rakstītā „atbilde uz mūsu lieliskā maģistra ambrozija 
katarīna, dedzīgā silvestra Prieriasa aizstāvja, grāmatu ar dan. 8 antikrista 
vīzijas skaidrojumu”1504 izvērtās par lielāku rakstu. tas tika pabeigts 1. aprīlī un 
vēlāk nodrukāts. savā veltījumā Luters katarīna rakstu apzīmēja par garlaicīgu 
un tā lasīšanu – par nevajadzīgu laika izšķiešanu, un paskaidroja, ka, veltīdams 
rakstu Linkam, nedodas atkal ordeņa priekšnieka paklausībā, lai tas nebūtu 
spiests pēc pāvesta pavēles izliet Lutera asinis. Luters neatpalika no sava preti-
nieka un katarīnu, no savas puses, pasludināja par ķeceri. katarīns esot novē-
lojies, jo viņš esot jau nosodīts līdz ar pāvesta tiesību sadedzināšanu. Luters vēl-
reiz iedziļinājās diskusijā par baznīcas izpratni. tā bija atbilde Prieriasam, kurš 
nesen bija pilnīgi pabeidzis un publicējis savu pāvestības aizstāvēšanas rakstu. 
tikai neredzamā kristus baznīca, nevis pāvesta baznīca, ir atbrīvota no grēka 
varas. katarīna galvenā kļūda esot tā, ka viņš paļaujoties uz baznīcas tēviem, 
nevis uz svētajiem rakstiem. kristus ceļ savu baznīcu uz ticības, līdz ar to visa 
pāvestība kļūst lieka. Baznīcas zīmes ir kristība, svētais Vakarēdiens un pats 



svarīgākais – mutiskais evaņģēlijs. „kas māca evaņģēliju, ir pāvests”, bet kas 
to nemāca, – jūda, kristus nodevējs. tāpēc pāvesta dekrēti ir lieki. kristus ar 
savu vārdu kristiešus attālina no litām vietām, miesas, no laicīgā, nevis otrādi. 
asā tonī Luters apgalvo, ka viņš nenoliedzot pāvesta baznīcu. tā esot realitāte, 
– antikrista baznīca. Luters to pamato ar sīku dan. 8: 23–26 antikrista vīzijas 
skaidrojumu. šajā tēlā viss ir iezīmēts – pāvesta greznība, ceremonijas, bagātī-
ba, nospiedošie baznīcas likumi. universitātes esot eņģelis no atkl. 9: 1–2, kas 
atverot bezdibeņa aku. Luters brīdina no garīgiem amatiem, ja to mērķis neesot 
sludināt evaņģēliju. Pašu pāvestu dieva vietnieka statusā, Luters, pamatojoties 
uz 2. Pēt. 2:10, apzīmē par vislielāko dieva zaimošanu. Luters viņam pārmet 
briesmīgu ticības, brīvības un sakramentu postīšanu, kas kalpojot tikai viņa 
varas stiprināšanai. Lutera raksts tomēr, pretēji huttenam, neaicināja uz var-
darbīgu cīņu pret pāvestu. Luters uzsvēra: Pāvestība netiks iznīcināta ar cilvēku 
rokām, – to atgrieþoties iznīcinās pats kristus. Lutera „atbilde” katarīnam bija 
ļoti nozīmīgs raksts. Luters pats to beigās apzīmēja kā „Baznīcas Bābeles gūstā” 
turpinājumu un sava „atsaukuma” otro daļu. tajā Luters izteicis savu līdz tam 
visasāko pāvesta baznīcas satversmes nosodījumu. tajā ir arī agrīna baznīcas, 
sakramentu iestādes, kritika. Luters nobeidz ar lūgšanu par kristus atnākšanu, 
kas darītu galu visām negantībām.

Martā līdzīgas domas tēlaini izteica Lukass krānahs kokgrebumu sērijā 
„kristus un antikrista kaislības”, kurā pārī pretstatā tika attēlota kristus un 
pāvesta attieksme, piemēram, nabadzība un bagātība, kāju mazgāšana un pā-
vesta kurpes bučošana, ērkšķu vainags un pāvesta kronis. šādus pretstatījumus 
izteica jau Viklifs un huss. Luters uzskatīja, ka krānaha darbs bija laba grā-
mata lajiem. Bija paredzēts, ka Luters sacerēs uzrakstus zem attēliem. taču, 
domājams, ka to izdarīja viņa līdzstrādnieki. Lai gan „kristus un antikristus 
kaislības” nebija domāta kā pamfletu grāmata1505, tas bija viens no pirmajiem 
bilþu medija cīņas dokumentiem.

tagad abas puses, pāvests un Luters, bija skaidri izteikuši un noformulējuši 
savus viedokļus. Vitenbergas mūkam un viņa lietai nebija lielas izredzes uzva-
rēt šajā konfliktā.



Xii. Luters un VorMsas reihstāgs 1521. gadā1506

1. Cīņa par uzaicinājumu

Vormsas reihstāgs ir cieši saistīts ar Lutera uzstāšanos ķeizara un Vācu 
impērijas priekšā. taču patiesībā „Lutera lieta” nemaz nebija dienas kārtībā. 
Pirmajā kārļa V. reihstāgā bija paredzēts apspriest valdīšanas, miera, tiesas, 
policijas, saimniecības, ķeizara brauciena uz romu un ārpolitikas jautājumus. 
no aktuālās Lutera lietas tomēr nebija iespējams izvairīties un reihstāgs tika 
iesaistīts tās apspriešanā. skaidras frontes un interešu līnijas vēl nebija izvei-
dojušās. Pāvesta nunciji aleanders un caracciolo prasīja, lai pēc Lutera eksko-
munikācijas ķeizars viņu pasludinātu ārpus likuma. frīdrihs gudrais turpretī, 
neraugoties uz ekskomunikāciju, centās pasargāt Luteru un panākt viņa nopra-
tināšanu objektīvā zinātnieku tiesā. Ķeizara puses nodomi vēl nebija stingri un 
nemainīgi. Ķeizara uzticība baznīcai, protams, nebija apšaubāma, taču galmā 
bija zināmas arī Lutera lietas politiskās kopsakarības un tika meklēti to risi-
nājumi. nozīmīgākie ķeizara padomdevēji bija lielkanclers gattinara, ķeizara 
padomnieki šjevrs un žans glapions, franču franciskānis, kurš ar šjevra starp-
niecību bija kļuvis par ķeizara biktstēvu. Lutera lieta, protams, bija tikai viens 
no ķeizara politikas daudzajiem jautājumiem. reihstāga pārstāvji neapzinājās 
Lutera lietas patiesās dimensijas. garīgie firsti, arhibīskapi, pārstāvēja galveno-
kārt baznīcas intereses. Plaši izplatīts, īpaši humānistiski noskaņotu reihstā-
ga locekļu vidū, bija uzskats par reformu nepieciešamību baznīcā un zināmu 
Lutera kritikas pamatotību. atbildīgajiem Vormsā bija jāņem vērā arī sabied-
riskā doma. Publicistika lielā mērā atbalstīja Luteru. Bija jūtams, ka Luters guva 
atsauksmi plašos sabiedrības slāņos. Lutera lieta bija atklāta.

Lietu faktiskais stāvoklis 1521. gada sākumā bija tāds, ka ķeizars bija atsau-
cis Lutera ielūgumu uz reihstāgu. aleanders vēl nebija ieguvis mandātu pret 
Luteru un viņa grāmatām. tomēr 1520. gada beigās aleanders panāca, ka 
galms pēc nuncija instrukcijas gatavoja sūtņus frīdriham gudrajam1507. Viņiem 
bija jāprasa Lutera atsaukums. Lutera rakstos bija jālikvidē ekskomunikācijas 
draudu bullā nosodītās tēzes, lai labais saglabātos. šādā gadījumā Luters sa-
ņemtu pāvesta piedošanu. kūrfirstam bija jāsadedzina Lutera grāmatas un viņš 
jāapcietina, kamēr ķeizars reihstāgā izlemšot, ko ar viņu tālāk darīt. Ķeizaram 
kā baznīcas fogtam bija jāaizsargā pāvests. taču ķeizars gribēja Luteru paslu-
dināt ārpus likuma tikai ar reihstāga locekļu piekrišanu. Lutera nopratināšana 
tika atzīta par nevajadzīgu, tā kā viņš pietiekoši skaidri bija izteicies jau savos 
rakstos un pāvests viņam piedāvājis uzklausīšanu un pavadonību. saksijas 
kūrfirsta atrunāšanās ar agrāk plānoto Lutera nopratināšanu pie trīras arhi-



bīskapa reihstāgā tika noraidīta, jo pāvests šo uzdevumu bija atsaucis. turklāt 
nopratināšana reihstāgā garīdzniekus pakļautu lajiem. ja reihstāgs Luteru 
nosodītu, viņš apelētu pie koncila. Lutera sašutumu tai laikā izraisīja kāds 
šķietams aleandera izteikums, ka, ja vācieši mēģināšot nokratīt romas jūgu, 
tā parūpēšoties, lai Vācija tiktu noslīcināta asinīs1508. tā saksijā tika novērtēta 
pretinieka apņēmība.

Ķeizara sūtņu vēstījums saksijas kūrfirstam izpalika, jo kūrfirsts 5. janvārī 
ieradās Vormsā. diemžēl par turpmāko Lutera lietas norisi ir ļoti trūcīga in-
formācija. ir zināms, ka frīdrihs gudrais drīz vien pēc savas ierašanās kādā 
audiencē pie ķeizara prasījis, lai Luters tiktu uzklausīts un noskaidrots, vai viņš 
maldoties vai nemaldoties. Ķeizars apsolījis, ka Luters tikšot nopratināts, un 
frīdrihs gudrais bijis pārliecināts, ka kārlis V. nenodarīšot pāri „nabaga vī-
ram”1509. kūrfirsts par to informēja Luteru, kurš, iespējams, špalatīna iepriekš 
sagatavotā vēstulē1510 25. janvārī priecīgi izteicās, ka ķeizars uzņēmies lietu, 
kas skarot ne tikai Luteru, bet visus kristiešus un vācu nāciju. Viņš vēlreiz no-
sūtīja savu „Piedāvājumu” un jau 30. augustā sacerēto vēstuli kārlim V., kas 
līdz tam vēl ķeizaram acīmredzot nebija nodota1511. Viņš no jauna piedāvāja 
darīt visu, ko viņš varētu darīt dieva vai kristīgā goda labā vai kas būtu jādara 
atbilstoši rakstiem. kūrfirstam vajadzēja lūgt no ķeizara brīvu pavadonību. 
nopratināšana bija jāuztic dievbijīgiem, mācītiem, saprotošiem, godīgiem un 
kristīgiem vīriem, garīdzniekiem vai lajiem, Bībeles zinātājiem, kuri spētu at-
šķirt dieva un cilvēku likumus. Pret Luteru nedrīkstot pielietot varu, kamēr 
neesot pierādīta viņa vaina. Ķeizaram kā kristiešu laicīgajam valdniekam esot 
jāapstādina pāvestiešu trakošana pret Luteru, viņa grāmatu dedzināšana un 
dzīvības, goda un svētuma vajāšana. esot jāattaisno Lutera akcijas evaņģēlis-
kās patiesības aizstāvēšanas labā, piemēram, pāvesta tiesību sadedzināšana. 
Viņš bija gatavs par to atbildēt reihstāgā, lai visi zinātu, ka viņš nebija rakstījis 
un mācījis patvaļīgi vai savtīgu interešu dēļ, bet sava svēto rakstu skolotāja 
pienākumu dēļ dieva godam, visu kristiešu pestīšanai un svētībai, par labu 
nācijai. Viņš gribēja iznīdēt bīstamās nelietības un māņticību, atbrīvot kris-
tiešus no nebeidzamās, nekristīgās, nolādētās un tirāniskās nomākšanas un 
dieva zaimošanas. Luters uzsvēra kūrfirsta un ķeizara atbildību par kristiešu 
grūto stāvokli. Luters gribēja Vormsā ne tikai aizstāvēties, bet arī iepazīstināt 
ar savu nozīmīgo baznīcas reformatorisko programmu. taču Vormsā jan-
vāra vidū nunciji un Maincas un zalcburgas kardināli tikmēr centās panākt 
Lutera pasludināšanu ārpus likuma. tur bija arī Luteram labvēlīgi noskaņoti 
ļaudis. frīdrihs gudrais 16. janvārī ziņoja savam brālim, ka ķeizars vēl nebija 
apstiprinājis mandātu pret Luteru un viņa grāmatām, ko pieprasīja nunciji1512. 
kūrfirstam bija izdevies iegūt ķeizara piekrišanu Lutera nopratināšanai, kaut 
gan viņš atradās dažādu interešu krustugunīs.



Ķeizara puse vispirms pūlējās iegūt skaidrību par sarunu un starpniecības 
iespējām. Ķeizara biktstēvam glapionam vajadzēja par to slepeni apspriesties 
ar frīdrihu gudro. taču kūrfirsts, atrunādamies ar savu aizņemtību, kā arī ar 
to, ka viņam neesot nekādas saistības ar Lutera lietu, glapionu nepieņēma un 
uzticēja šo uzdevumu kancleram Brikam. glapions un Briks apspriedās četras 
reizes. trešās sarunas notika 22. janvārī1513. Līdz šim izplatītais pieņēmums, ka 
tās notikušas februāra sākumā, nav pareizs. Pārsteidzošā kārtā sarunu sākumā 
glapions ļoti pozitīvi izteicās par Lutera sākotnējo vēlēšanos. Luters esot citādi 
izteicis patiesības garu. ar viņu baznīcā esot uzdīdzis jauns stāds. glapions 
to acīmredzot attiecināja arī uz ekskomunikācijas draudu bullā atmestajiem 
uzskatiem. taču problemātiski un šokējoši glapionam šķita Lutera „Baznīca 
Babilonijas gūstā” paustie uzskati. Viņš apšaubīja, ka to būtu sacerējis Luters, 
un domāja, ka tas sarakstīts niknā afekta stāvoklī. glapions minēja, viņaprāt, 
daudzus piedauzīgus Lutera izteicienus1514. tie attiecās uz septiņiem sakra-
mentiem, pāvesta apzīmēšanu par antikristu, zvērestu atcelšanu, iespējamām 
evaņģēliskās brīvības politiskajām konsekvencēm un vispārējo priesterību. 
Lutera izteicienu radikalitāti kopš 1520. gada sākuma Vormsā konstatēja ne ti-
kai glapions, bet arī angļu sūtnis tunstalls1515. glapions gribēja kaut kādā veidā 
likvidēt šos Lutera izteicienus. Ķeizara puse un šķietami arī pats ķeizars vēlējās, 
lai Luters izlīdzinātos ar baznīcu. Biktstēvs izteicās Brikam, ka kārlim V. daļēji 
esot patikuši Lutera raksti. šis izteikums nav kā nepatiess uzreiz jānoraida. arī 
ķeizara galmā uzskatīja, ka nepieciešama baznīcas reforma. Pēc glapiona do-
mām, Luteram vajadzēja paskaidrot, ka viņš rakstu „Baznīca Babilonijas gūstā” 
uzrakstījis dusmās un nav gribējis aizskart svētās Mātes-baznīcas mieru. ja 
Luters šo priekšlikumu pieņemtu, viņu daudzi atbalstītu.

otrajā sarunā glapions atkārtoja un precizēja savus apsvērumus. Lutera 
lieta bija jāizskata slepenībā, par to nedrīkstēja atklāti disputēt, citādi velns 
aizkavēšot galīgo baznīcas reformāciju. kanclers Briks šādām sarunām ne-
piekrita. frīdriham gudrajam patiesībā ar šo lietu neesot nekāda sakara, šeit 
neesot klāt arī nekādu lietpratēju, turklāt Luters neesot šīs sarunas uzticējis 
kūrfirstam. glapiona konkrētā prasība bija, lai Luters atsauktu vai noliegtu 
rakstu „Baznīca Babilonijas gūstā”. kā vēlāk noskaidrojās, šī prasība nāca no 
aleandera. Ķeizara sūtņiem vajadzēja izjautāt Luteru, vai viņš atzīstot savas 
grāmatas. ja viņš to darītu un neatsauktu, tad ķeizaram būtu jārīkojas pret 
viņu. turklāt atsaukumu Luteram bija jāpaziņo atklāti, bet pēc tam vajadzēja 
sekot Lutera grāmatu konfiskācijai1516. tā bija tā paša 1520. gada vēstījuma va-
riācija. Briks iebilda, ka kūrija jau iepriekš citu tēžu dēļ Luteru nosodījusi, bet 
glapions uzskstīja, ka tas neesot nekāds šķērslis. Pāvests varētu Luteru no jauna 
uzklausīt. Paša glapiona ierosinājums bija, ka Luteru jāuzklausa brīvai tiesai. 
Lutera atsaukšanās uz rakstiem, pēc glapiona domām, neko netraucēja. Bībeli 



varēja dažādi interpretēt. Luteram nevajadzēja kristiešiem kļūt par kaitējuma 
iemeslu. glapions norādīja, cik daudz grūtību radītu karš Vācijā. Ķeizara puse 
bija patiesi norūpējusies par baznīcas reformu. to atklāti pauda ķeizara galma 
sludinātājs dominikānis johanness fabers kardināla fon kroja bērēs. no vienas 
puses, viņš izteicās pret Lutera grāmatu izplatīšanu, bet, no otras puses, prasīja, 
lai ķeizars aizrādītu pāvestam. Par to gandrīz izcēlās kautiņš starp ķeizara he-
roldu kasparu šturmu un kādu pāvesta piekritēju1517.

trešajā sarunā glapions nodeva Brikam jaunu kritizēto Lutera tēžu sarakstu, 
kuru, iespējams, bija sastādījis aleanders. tagad noskaidrojās, ka biktstēvam 
pretēji pāvestiešiem svarīgāka par Lutera atsaukumu bija viņa nopratināšana 
ķeizara sasauktā zinātnieku tiesā. tas bija principā tas pats 1520. gada rudenī 
izteiktais fabera priekšlikums. tam bija jāsaņem pāvesta piekrišana. neviena 
puse nedrīkstēja neko iesākt pret otru pusi. Luteram bija jāklusē un jāļauj kon-
fiscēt viņa grāmatas. taču turpmāk pāvestam vajadzēja atturēties no Lutera 
grāmatu dedzināšanas. šāds Lutera pagaidu grāmatu konfiskācijas plāns vē-
lāk atkal parādījās. glapions ļoti atzinīgi izteicās par Lutera baznīcas kritiku. 
Biktstēvs tagad gaidīja Brika viedokli par Lutera nopratināanu.

Par to savu atzinumu ir izteicis špalatīns1518: romai nav svarīgs dieva gods 
un cilvēku pestīšana, bet tikai tās goda un greznības saglabāšana. Luters labāk 
pamatošot savus rakstus, nekā to gaidot viņa pretinieki. špalatīns izcēla, ka mi-
nētajos artikulos Luters iestājoties par paklausību valdniekiem. Pasludināšana 
ārpus likuma bez nopratināšanas izraisīšot tikai sūdzības. tāpēc ķeizaram esot 
jārūpējas, lai Luteru nopratinātu nepartijiski ļaudis, kā tas jau agrāk bijis pa-
redzēts. špalatīns pieminēja arī, ka daudzi slavējot Lutera grāmatas. kopumā 
špalatīna vērtējums bija pozitīvs: ja Luteru nopratināšot, viņš ar saviem svēto 
rakstu pamatojumiem pārspēšot savus pretiniekus.

ceturtajā glapiona un Brika sarunā frīdrihs gudrais paziņoja biktstēvam, 
ka viņš šos starpniecības priekšlikumus gribot pateikt Luteram. savus priekš-
likumus bez Lutera piekrišanas kūrfirsts negribēja izteikt, jo tie viņam varētu 
nākt par ļaunu. glapions jutās vīlies kūrfirstā šādas atturības dēļ. glapions 
skaidroja, ka tieši aktīva frīdriha gudrā starpniecība iespaidotu to, ka Luters 
savu „svēto preci” varētu nogādāt ostā. saksijas pusei vēl bija daudz neskaidrī-
bu. tā gribēja zināt, vai pēc ķeizara aiziešanas uz spāniju, konfiscētās grāmatas 
nonākšot pāvesta rokās, vai Lutera nopratināšana atceltu apelāciju pie koncila 
un vai viņam tagad pilnīgi jāatsakoties no jebkuras kritikas. glapions centās 
dot viņiem izsmeļošas, nomierinošas atbildes. nekāda konkrēta vienošanās 
starp Briku un glapionu tomēr netika noslēgta. glapions solīja, ka viņš klusībā, 
ārpus abu partiju ietekmes, turpināšot panākt Lutera nopratināšanu, ko viņš 
arī patiešām darīja. Briks neko konkrēti neapņēmās, jo it kā nezinot, kā un kad 
frīdrihs gudrais Luteram izklāstīšot glapiona priekšlikumus. tāpēc starp-



niecības sarunas kūrsaksijas atturīgās attieksmes dēļ palika bez rezultātiem. 
aleandera vēlākā piezīme, ka šīs sarunas neko neesot devušas, tomēr nav īsti 
pareiza1519. ir grūti pateikt, vai toreiz tika atmests kāds Lutera lietas alternatīvs 
risinājums ar ķeizara starpniecību. 30. janvārī frīdrihs gudrais izteica savam 
brālim cerību, ka Lutera lietā, neraugoties uz Maincas arhibīskapa naidīgumu, 
nākšot gaismā patiesība. 9. februārī Luters, zinādams par pāvestiešu izdarī-
bām pret evaņģēliju, daudzo simpātiju dēļ tomēr cerēja, ka netiks nolādēts bez 
nopratināšanas. Viņš slavēja kūrfirsta gudrību, uzticību un nelokāmību. 27. 
janvārī Venēcijas sūtnis ziņoja par kādu kārļa V. izteikumu aleanderam, ka šo 
lietu nedrīkstot aizskart Lutera piekritēju dēļ 1520.

sākumā virsroku guva citi centieni, vērtējumi un iniciatīvas. kad ķeizaram 
februāra sākumā tika pasniegta Lutera 30. augustā rakstītā vēstule, viņš to sa-
plēsa1521. acīmredzot bija noticis kāds pagrieziens attieksmē pret Luteru. 29. 
janvārī tika pirmo reizi minēts, ka pret Luteru tika sagatavots mandāts, par 
kuru 2. februārī apspriedās valsts padome1522. 8. februārī aleanders ļoti drūmi 
aprakstīja romai neizdevīgo noskaņojumu: „Visa Vācija ir sacēlusies; deviņas 
desmitdaļas sauc cīņā ar lozungu „Luters”, atlikusī desmitdaļa, kurai Luters 
vienaldzīgs, – „nāvi romas galmam!”, bet visi kopā prasa koncilu, kam jāsa-
nāk Vācijā.” aleanders īpaši pieminēja rakstus vācu un latīņu valodā, kas at-
balstīja Luteru, un Lutera bilžu pārdošanu ar un bez nimba. nuncijs tāpēc bija 
norūpējies, ka ķeizars baidīsies izpildīt Lutera ekskomunikācijas bullu. Mūki 
neuzdrošinājās sprediķot pret Luteru. aleanders uzskatīja, ka šajā situācijā 
bija nepieciešams ķeizara mandāts pret Luteru. tā izgatavošanu it kā kavēja 
frīdrihs gudrais. galmā patiešām bija spēki, kas to darīja1523.

acīmredzot ķeizars un viņa padomnieki uzskatīja, ka mandātu nedrīkstē-
ja izdot bez reihstāga locekļu piekrišanas. reihstāga locekļiem bija jāpiedalās 
Lutera pasludināšanā ārpus likuma. Ķeizara puse piekrita mandāta izdošanai, 
bet negribēja par to uzņemties vienpusīgu atbildību. 13. februārī triju stundu 
garā runā aleanderam nācās aizstāvēt romas prasības1524. Viņš izklāstīja pā-
vesta 18. novembra brevi kārlim V., kas prasīja, lai ķeizars, atbilstoši bullai, 
pasludinātu Luteru ārpus likuma. Luters tika vainots nemieru izraisīšanā un 
pielīdzināts Bohēmijas ķeceriem. Viņš saucot atpakaļ no elles husu un Prāgas 
hieronīmu. Ķeizaram kā baznīcas aizstāvim vajadzēja palīdzēt novērst šo 
ļaunumu. aleanders (ne gluži korekti) ziņoja reihstāga locekļiem par pāvesta 
pasākumiem pret Luteru un uzsvēra ekskomunikācijas draudu bullas īstumu. 
Viņš uzskaitīja veselu rindu Lutera izteicienu no viņa jaunākajiem rakstiem, 
kas apstiprināja, ka tie bija sadedzināmi: husa artikulu apzīmēšanu par kris-
tīgiem, kas cēla negodā konstances koncilu, Lutera šķietamo kristus reālās 
klātbūtnes noliegšanu mesas sakramentā, pāvesta likumdošanas tiesību apstrī-
dēšanu. Lutera apgalvojumu, ka grieķu baznīca neticot šķīstītavai, aleanders 



gribēja atspēkot ar problemātisko 1439. gada florences koncila vienošanos, ar 
ko viņš bija sadūries Vācijā un decembrī lietojis ķeizariskajā valsts padomē. uz 
saksijas pusi un Vitenbergu šis arguments neatstāja nekādu iespaidu1525. tālāk 
aleanders norādīja uz Lutera vispārīgās priesterības prasību, zvērestu atme-
šanu, laju uzkūdīšanu pret garīdzniekiem, svēto nonicināšanu, brīvās gribas 
un atlaidu apstrīdēšanu. aleanders neapmierinājās ar to, ka parādīja Luteru kā 
baznīcas mācības un kārtības iznīcinātāju, viņš mēģināja apstrīdēt arī iespēja-
mos pretargumentus. Viņš neatzina Lutera atsaukšanos uz Bībeli un apzīmēja 
to par ķecerīgu. nekāds arguments aleanderam nebija arī Lutera dievbijīgā 
dzīve. Viņš noliedza arī plaši izplatīto un glapiona atbalstīto uzskatu, ka Lutera 
grāmatas saturot arī daudz laba un tāpēc tās dažu maldu dēļ nedrīkstot sa-
dedzināt, norādīdams uz Lutera neatkāpšanos no saviem maldiem. grāmatu 
sadedzināšanu viņš apzīmēja par leģitīmu. nuncijs noraidīja Lutera noprati-
nāšanas prasību, jo Luters nepakļaušoties reihstāgam un apelēšot pie koncila. 
turklāt lajiem neklājoties tiesāt šo lietu. šeit bija apdraudēta pāvesta mācības 
autoritāte. savas runas nobeigumā aleanders pieprasīja ediktu, kas aizliegtu 
Lutera rakstus un noteiktu to sadedzināšanu. Lutera pasludināšanu ārpus li-
kuma aleanders nepieminēja. Baumas, ka viņš esot jūds, kam arī Luters ticēja, 
aleanders cienīgi noraidīja. dažas dienas vēlāk tās pašas prasības ķeizaram 
asākas formas vēstulē izteica johans eks1526.

15. februārī reihstāga locekļi tika iepazīstināti ar mandāta pret Luteru uzme-
tumu1527. tajā vispirms bija attēlota pāvesta rīcība pret ķeceri Luteru. Ķeizars kā 
baznīcas aizstāvis izteica gatavību rīkoties atbilstoši ekskomunikācijas bullai. 
Mandāta uzmetumā Luters bija apzīmēts par Bohēmijas ķeceri. tā kā pāvests 
viņu jau esot nosodījis, Luters vairāk neesot jāuzklausa. reihstāga locekļiem, 
tāpat kā ķeizaram, esot jāatzīst Lutera rakstu nosodījums un atbilstoši jārīkojas. 
Luters esot jāapcietina, kamēr spriedums noteikšot, kā ar viņu tālāk jārīkojas. 
jāvēršas esot arī pret Lutera piekritējiem. Par nepaklausīšanu draudēja sank-
cijas. Mandāta formulējumā bija jūtama aleandera ietekme. taču pat nuncijs 
nezināja, vai tas tiks pieņemts. Pēc viņa domām, Lutera piekritēji Vormsā bija 
vairākumā, bet romas piekritēji – atkarīgi no ķeizara atbalsta. Lutera piekri-
tējiem nuncijs pieskaitīja arī kūrijas kritiķus, kuri tagad ierunājās. aleanders 
jutās personīgi apdraudēts1528.

Mandāta sagatavošanas laikā kūrfirstiem radās lielas domstarpības. 
kūrsaksija un kūrpfalca bija Lutera pusē. frankfurtes sūtnis firstenbergs zi-
ņoja, ka „mūks” sagādājot daudz darba. Viena daļa viņu labprāt gribot piesist 
krustā, un Luteram esot maz iespēju izbēgt no šī likteņa. taču, iespējams, ka 
tad Luters atkal celtos augšā. frīdrihs gudrais acīmredzot bija Luteru informē-
jis, ka „lieta līdz šim vēl neesot pāvestiešu perēklī”1529. reihstāga locekļi savā 19. 
februāra atbildē norādīja, ka vienkāršais cilvēks, kas esot daudz saklausījies no 



Lutera, rīkošot nemierus un sacelšanos, ja viņu notiesāšot bez nopratināšanas. 
tāpēc tika ieteikts kompromiss: uzaicināt Luteru, bet nedisputēt ar viņu. Viņu 
vajadzēja tikai izjautāt, vai viņš atzīst savus pret tradicionālo ticību vērstos 
rakstus un artikulus. ja viņš tos atsauktu, tad citu lietu dēļ viņš būtu likumī-
gi jāuzklausa. reihstāga locekļi atšķīra ticības artikulus no citām lietām. Pēc 
aleandera domām, ticības artikuli bija Lutera izteikumi pret sakramentu mā-
cību, bet citas lietas – viņa pāvestības kritika. tas bija diezgan pareizi. Līdzīgi 
iedalīja arī glapions. ja Luters savus uzskatus neatsauktu, reihstāga locekļi 
gribēja palikt pie savu senču un ķeizara ticības un viņu aizsargāt. Ķeizaram tad 
bija jāizdot edikts pret Luteru. reihstāga locekļi pieprasīja, lai reihstāgs izskatī-
tu arī sūdzības pret romu1530.

Luters daļēji bija guvis atbalstu arī sen pastāvošo vācu nācijas sūdzību 
(„Gravamina”) dēļ, kuras viņš iekļāva savā „aicinājumā kristīgajiem augstma-
ņiem”. Luteru daudzi uzskatīja par baznīcas nekārtību kritiķi. tas pamudināja 
reihstāga locekļus, neskatoties uz viņa maldīgajām ticības mācībām, neļaut 
viņu vienkārši nosodīt, bet uzklausīt viņa pamatoto baznīcas kritiku. tas deva 
Luteram arī iespēju ierasties Vormsā1531.

Pēc aleandera ziņojuma, kārlis V. bija pret Lutera lietas saistīšanu ar sū-
dzībām. Pāvesta autoritātes un baznīcas tiesību jautājums nebija diskutējams. 
Valsts padomes apspriedē tomēr radās domstarpības. daži tās locekļi, piemē-
ram, glapions, apzinājās baznīcas reformas nepieciešamību. aleanders neva-
rēja pieļaut disputāciju ar Luteru, jo viņa lietā vienīgais tiesnesis bija pāvests. 
Vienlaikus apstiprinājās, ka reihstāga locekļi nepakļausies mandātam, kas 
izsludināts bez viņu piekrišanas1532. jautājums bija, ko pieļaus ķeizara valdība, 
reihstāga locekļiem, pārformulējot mandātu. aleanderam un glapionam bija 
sliktas nojautas. Ķeizars, kuru uztrauca arī spāņu sacelšanās, nebija vairs tik 
pārliecināts kā agrāk. kanclers gattinara izteicās ļoti pesimistiski, šjevrs mie-
rināja, bet Brandenburgas kūrfirsts joahims brīdināja no Lutera aicināšanas1533. 
tik dažādi bija ķeizara puses viedokļi par Lutera lietu.

1. martā ķeizars uzdeva reihstāga locekļiem divus konkrētus jautājumus: 1. 
kad un uz kurieni Luters jāuzaicina? Vietai katrā ziņā bija jāatrodas Vormsas 
tuvumā, piemēram, frankfurtē. aiz šiem jautājumiem nebija grūti saskatīt 
agrāko Lutera nopratināšanas plānu ārpus reihstāga, ko arī glapions reiz bija 
izteicis. 2. Vai Lutera grāmatas ar ķeceriskajiem artikuliem nebūtu labāk uz-
reiz sadedzināt? ja Luters neierastos vai neatsauktu savus izteikumus, ķeiza-
ram un reihstāga locekļiem jāvēršas pret viņu1534. reihstāga locekļu viedoklis 
nav saglabājies, taču to var secināt pēc lietu tālākās norises. 2. martā1535, at-
bildot uz reihstāga locekļu 19. februāra priekšlikumu, ķeizars izšķīrās aicināt 
Luteru atsaukt savus uzskatus bez disputācijas uz Vormsu, nodrošinot viņam 
ķeizarisko pavadonību. ja viņš neierastos vai atteiktos atsaukt, pret viņu bija 



jāsper attiecīgi soļi. reihstāga locekļiem bija jāiesniedz Vācu nācijas sūdzības 
(Gravamina), kas arī notika, taču nekāds lēmums šajā lietā netika pieņemts. šis 
apstāklis, ka Gravamina palika ne tikai Vormsas reihstāga, bet Vācu impērijas 
politikas turpmāko gadu dienas kārtībā, nāca par labu reformācijai. Lutera 
uzaicinājums un sūdzību apkopošana bija ķeizara piekāpšanās reihstāga locek-
ļiem. Vienlaicīgi ķeizars tomēr palika pie mandāta pret Luteru un iepazīstināja 
reihstāgu ar tā jaunu, pārstrādātu variantu1536. tas pārmeta Luteram, ka viņš 
savās labajās mācībās iemaisījis daudz ļauna. tika minēta Lutera baznīcas tie-
sību kritika un husītiski-viklifiskie artikuli pret sakramentiem. Luters tika uz-
aicināts uz Vormsu tautas atbaidīšanai no viņa fantāzijām. Lai novērstu ķecerī-
bu, bija jāsadedzina visas, kā labās, tā sliktās, Lutera grāmatas. tika aizliegts tās 
drukāt un izplatīt. Lutera piekritējus nedrīkstēja atbalstīt. šāds mandāts būtu 
līdzējis Lutera personai, bet viņa lieta ietu zudībā. 4. martā aleanders žēlojās, 
ka reihstāga locekļi vēl neko neesot izlēmuši. Ķeizara padomniekiem atšķirībā 
no ķeizara trūkstot izlēmības. Padomnieki, protams, zināja, ka mandātam tikai 
tad bija nozīme, ja to atbalstīja reihstāga locekļi1537. reihstāgs noraidīja arī otro 
mandāta uzmetumu.

Lutera uzaicinājuma apspriešanas laikā vēl jāmin kāda būtiska diskusi-
ja starp Luteru un viņa pretiniekiem. otrajā madāta uzmetumā bija minēti 
Lutera artikuli par sakramentiem. tas bija Lutera šķietami maldīgo tēžu uz-
skaitījums, ko glapions nodeva Brikam. to pašu sarakstu, tēzes no „Baznīca 
Babilonijas gūstā” un Lutera raksta pret ekskomunikācijas bullu „Assertio om-
nium Articulorum” („Brīvības pasludināšana”), lietoja arī aleanders savā runā 
reihstāgā. šos artikulus Luteram 19. martā bija piesūtījis špalatīns, jo domāja, 
ka Luters ar tiem tikšot konfrontēts nopratināšanā Vormsā. ir saglabājušās īsas 
Lutera piezīmes par šiem artikuliem1538. dažus savus izteicienus viņš nedaudz 
mīkstināja un izlaboja dažus pārpratumus, piemēram, paskaidrodams, ka kris-
tieša brīvība no Bauslības neatceļ politisko kārtību. no savas plašās sakramentu 
mācības kritikas Luters neatkāpās. Viņš īpaši apstrīdēja pāvesta nolikumus par 
grēksūdzi un laulību. Luters turpināja apgalvot, ka konstances koncils maldī-
jies attiecībā pret husu. Provocējoši Luters apzīmēja sevi par ļaunāku ķeceri 
nekā huss, jo aizskāris vēl lielākus pāvesta netikumus. Luters uzskatīja, ka visu 
sacījis baznīcas labā, nevis pret baznīcu. Viņš ziņoja1539 špalatīnam, ka neko ne-
atsaukšot, jo esot konstatējis, ka viņam tiekot pārmesta tikai baznīcas ieviesto 
rituālu un paradumu kritika. Viņš bija nolēmis ziņot ķeizaram, ka nevēloties 
doties uz Vormsu vienīgi atsaukuma dēļ. to viņš varēja izdarīt arī Vitenbergā. 
ja ķeizars viņu šīs atbildes dēļ uzskatītu par impērijas ienaidnieku un gribētu 
sodīt ar nāvi, Luters, kā jau decembrī bija paziņojis, bija gatavs ierasties. ar 
kristus palīdzību viņš negribēja ne bēgt, ne noliegt vārdu. Luters nešaubījās, 
ka viņa asinskārie pretinieki nenomierināšoties tik ilgi, kamēr nebūšot viņu 



nogalinājuši. Bet atbildīgi par viņa nāvi būšot pāvestieši, nevis ķeizars. Marta 
beigās Luters savās vēstulēs nemitīgi apliecināja savu apņemšanos neatsaukt1540. 
atsaukt viņš gribēja tikai pāvesta iecelšanu par kristus vietnieku, jo pāvestu 
viņa dieva zaimošanas dēļ uzskatīja paar kristus pretinieku un velna apustuli. 
šo apņēmību viņam deva pārliecība, ka „mūsu dievs ir stiprāks par velnu, svē-
tāks par pāvestu un gudrāks par ķeizaru”. špalatīns zināja par Lutera lēmumu 
neatsaukt ja 24. martā, bet tomēr cerēja, ka viņš dosies uz Vormsu1541.

kaut gan reihstāgs bija noraidījis arī otro mandāta uzmetumu, 6. martā to-
mēr tika nolemts, ka Luters jāuzaicina uz Vormsu. turklāt kārlis V. gribēja, lai 
uzaicinājumu izteiktu frīdrihs gudrais, jo ķeizaram tas nebija patīkami Lutera 
„rīcības un nekrietnās kliegšanas dēļ”. Ķeizars gribēja tikai nodrošināt Lutera 
pavadonību. kūrsaksijas padomnieki frīdrihu, protams, no tā atrunāja, jo bija 
norunāts, ka ķeizaram jāuzaicina Luters un kūrfirsts nekad nebija iejaucies 
Lutera lietā. frīdrihs gudrais vēlējās, lai Luters netiktu nosodīts bez noprati-
nāšanas, taču, ja viņam kaut kas notiktu pēc frīdriha uzaicinājuma, tad par to 
tiktu vainots kūrfirsts1542. tāpēc Luteru tomēr uzaicināja ķeizars, 6. martā (ie-
spējams, ar atpakaļejošu datumu) nosūtot viņam uzaicinājumu. Luters tajā tika 
pienācīgi uzrunāts kā „godājamais, mīļais, bijīgais...”, ko aleanders uzskatīja 
par ķecerim pilnīgi nepiemērotu uzrunu. kā uzaicinājuma iemesls bija minēta 
tikai izjautāšana par Lutera grāmatām. tā varēja būt gan disputācija, gan at-
saukums. uzaicinājuma mērķis bija vēl neskaidrāks nekā ķeizara un reihstāga 
locekļu sarunās. aleanders minēja, ka uzaicinājuma formulējums vēlāk vēl tika 
izmainīts. Luteram 21 dienas laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas bija jāiero-
das Vormsā, un šajā laikā viņam tika nodrošināta pavadonība un apgalvots, 
ka Luteram nevarēja nekas ļauns notikt. tika apspriests pavadonības formu-
lējums, jo vēl nebija aizmirsta johana husa pavadonības laušana. augsburgas 
pilsētas hronists konrads Peitingers brīdināja frīdrihu gudro par pavadonības 
apšaubīšanu ķecerības gadījumā. Vai tas atstāja kādu iespaidu uz pavadonī-
bas formulējumu, nav zināms. Pēc ķeizara vēlēšanās, arī frīdrihs gudrais un 
saksijas hercogs georgs izsniedza Luteram pavadonības vēstules1543.

Lutera uzaicinājums bija galvenokārt frīdriha gudrā nopelns. aleanders 
žēlojās par ķeizara padoto izturēšanos, jo viņi nenopietni attiecoties pret 
Lutera lietu un negribot pakļauties kūrijas gribai. Likās, ka šjevrs pat gribēja 
Lutera lietu izmantot kā izspiešanas līdzekli pret romu. tā tomēr nebija pilnīga 
frīdriha gudrā uzvara. Ķeizara puse joprojām nebija atteikusies no mandāta 
pret Luteru, un aleanders strādāja pie tā noformulēšanas. tas tika pabeigts 
vienlaicīgi ar uzaicinājumu. tā galīgajā variantā frīdrihs gudrais bija panācis 
dažus mīkstinājumus. Mandāts vērsās tikai pret Lutera grāmatām, kas kritizēja 
ticības, kristīgās mācības, nolikumu un paradumu jautājumus, un kurus lielā-
koties bija atmetis jau konstances koncils un ekskomunikācijas bulla. tika mi-



nēts, ka ķeizars kā baznīcas aizstāvis uzaicinājis Luteru atsaukt savus maldus. 
Visas Lutera grāmatas, labās un sliktās, bija jākonfiscē. draudot ar sankcijām, 
to izplatīšana tika aizliegta1544. Par Lutera nosodījumu vairāk nebija nekādu 
šaubu. tas atbilda ķeizara nostājai pret reihstāga locekļiem, bet nesaskanēja 
ar uzaicinājuma tekstu. tā bija divpusīga ķeizara politika. glapions vēlāk iz-
teicās špalatīnam, ka mandāts esot bijis bezjēdzīgs. ar nodomu šoreiz man-
dāts netika rādīts reihstāga locekļiem un tika izsludināts tikai ķeizara vārdā. 
Ķeizara puse, protams, apzinājās, ka šāda attieksme bija problemātiska. 17. vai 
18. martā mandāts tika nodrukāts un 26. vai 27. martā – publicēts. aleanders 
marta vidū izteica savu neapmierinātību par šādu vilcināšanos. Pēc viņa do-
mām, arī pāvestam vajadzēja censties, lai konfiskācijas mandāts tiktu pārvērsts 
sadedzināšanas mandātā. nebija iespējams paredzēt, ko nesīs Lutera ierašanās 
Vormsā. kopējais klīmats romai nebija labvēlīgs. Lutera publikāciju straume 
gan bija mazinājusies. Varēja cerēt, ka arī konfiskācijas mandātam būs sava ie-
tekme. Bet tad uzmanību piesaistīja spēcīgie franciskāņa eberlina gavēņa spre-
diķi ulmā. ulrihs huttens draudēja, ja sadedzināšot viņa grāmatas, sacelt kājās 
visu Maincas apgabalu. Pašapzinīgu vāciešu vidū bija sākusies spēcīga kustība 
pret romu. Marta beigās aleanders kļuva optimistiskāks: ja Luters ieradīšoties 
Vormsā, spokam drīz būšot beigas; ja viņš neieradīšoties, pret viņu tikšot sperti 
attiecīgi soļi1545.

Vēl martā frīdrihs gudrais nezināja, vai Luters pieņems uzaicinājumu. Pēc 
konfiskācijas mandāta izsludināšanas pat viņa padomnieki šaubījās, vai viņa 
ierašanās būtu piemērota. kanclers Briks par to špalatīnam sagatavoja savu 
atzinumu1546: pamatojoties uz mandātu, varētu domāt, ka ķeizars jau tagad 
Luteru uzskata par ķeceri, kuram nav jāsaglabā pavadonība, ja viņš neatsauktu 
savus izteikumus. Luteram būtu jāzina, ka neatsaukšanas gadījumā viņam pa-
vadonība vairāk netiks nodrošināta, un tāpēc viņam labāk būtu palikt mājās. 
norādot uz iepriekšnotiesājošo mandātu, Luters varētu atteikties no ierašanās 
Vormsā, jo viņš nevar atsaukt to, kas ir pamatots rakstos. to var izklāstīt 
paskaidrojumā. citi turpretī domāja, ka Luteram katrā ziņā vajadzētu ieras-
ties Vormsā. firsti nepieļaušot, ka Luteram kaut kas notiktu. tieši ķeizars un 
Lutera pretinieki gribot, lai Luters neierastos. tāpēc beigās Briks tomēr ieteica 
Luteram doties uz Vormsu. Viņam pašam bija par to jāizšķiras. Vēl 8. aprīlī 
frīdrihs gudrais nezināja, kāds būs Luters lēmums. Viņu uztrauca bīskapu un 
kardinālu naidīgums pret Luteru. kūrfirsts pats bija gatavs atbalstīt likumīgu 
procesu1547.

ulrihs fon huttens mēģināja ietekmēt situāciju Vormsā ar savām martā 
sacerētajām „Pamfletu vēstulēm”. tās vērsās pret aleandera runu reihstā-
gā un augsto garīdzniecību, kas bija naidīgi noskaņota pret Luteru. huttens 
attēloja Luteru kā patiesības sludinātāju un nevainojamu cilvēku un pievērsa 



uzmanību tam, ka evaņģēlijam un brīvībai netrūkstot aizstāvju. kādā vēstulē 
Maincas albrehtam viņš lūdza kardinālu norobežoties no ļauno cilvēku kon-
cila. Pašam ķeizaram huttens ziņoja, ka, uzbrūkot Luteram, vienlaicīgi tiekot 
apspiesta brīvība, satricināta valsts un sabradāts gods. huttens bija pret ediktu 
pret Luteru. Ķeizaram nevajadzēja izdabāt Lutera pretiniekiem un viņu bez no-
pratināšanas nosodīt. aprīļa sākumā viņš savu vēstuli nedaudz mīkstināja1548. 
huttena rakstīšanai Vormsā bija liela ietekme. aprīļa sākumā ķeizars mēģināja 
zikingenu un huttenu piesaistīt pie sevis ar dāvanu palīdzību, lai tādā veidā 
viņus neitralizētu. aleanders zināja, ka nedrīkstēja par zemu novērtēt huttena 
iespaidu uz laicīgajiem firstiem. Viņš steidzīgi pieprasīja no romas publikācijas 
baznīcas aizstāvībai. Lutera ekskomunikācijas bullu aleanders neuzdrošinājās 
publicēt, jo tās pavadrakstā bija minēts arī huttens, no kura atriebības viņš 
baidījās. huttena ekskomunikāciju drīkstēja izsludināt tikai pēc aleandera 
aizbraukšanas no Vācijas1549. aprīļa sākumā Vormsā tika publicēta ”Vācu 
litānija”, lielās litāniju lūgšanas parodija. tā bija lūgšana pret visiem Lutera 
pretiniekiem, vairākkārtīgi minot aleanderu un glapionu, par atbrīvošanos 
no pāvesta apspiestības, par vāciešiem, par pareizu baznīcas saglabāšanu, par 
Lutera pasargāšanu no vajāšanām.1550

2. Ceļojums uz Vormsu

uzaicinājumu uz Vormsu Luteram 29. martā nodeva ķeizara herolds kaspars 
šturms1551. 2. aprīlī viņš devās ceļā. Vitenbergas pilsēta nodeva viņa rīcībā zelt-
kaļa kristiana dēringa ormaņu ratus ar jumtu un univeristāte – 20 guldeņus 
uzturnaudas1552. Luteru pavadīja ordeņa brālis johans Pecenšteiners1553. Lai 
gan Luters ordenim juridiski vairāk nepiederēja, viņš ievēroja noteikumu, ka 
mūkiem bija jāceļo divatā. tāpat kā Leipcigas disputācijā, braucienā piedalī-
jās arī Lutera kolēģis nikolajs amsdorfs. Viņa ceļabiedrs bija arī Pomerānijas 
muižnieks Pēteris fon suavens, kādreizējais Moselāna skolnieks Leipcigā un, 
iespējams, arī students tomass Blarers no konstances1554, kurš gan nekur tālāk 
neparādījās. Melanhtonam, kurš labprāt būtu devies līdz uz Vormsu, acīmre-
dzot mācību dēļ bija jāpaliek Vitenbergā. erfurtē ceļotājiem pievienojās jurists 
justs jonass, kurš vēlāk pārcēlās uz Vitenbergu.

Viņu ceļš veda caur Leipcigu, naumburgu, Veimāru, erfurti un gotu uz 
eizenahu. Leipcigā par Luteru daudz neinteresējās. Pilsētas dome, pēc tradī-
cijas, pacienāja viņu ar vīnu. naumburgā Luters bija pilsētas mēra viesis. kāds 
garīdznieks viņam uzdāvināja grēku nožēlas sludinātāja savonarolas bildi, 
kurš tika sadedzināts uz sārta1555. Veimārā hercogs johans, kūrfirsta brālis, 
viņam iedeva uzturnaudu. ceļotāju izdevumi nebija mazi. Veimārā Luteram 
tapa zināms ķeizara konfiskācijas mandāts, pēc kura viņš jau faktiski skaitījās 



notiesāts. Luters to uzskatīja par savu pretinieku darbu. herolds viņam jautāja, 
vai viņš turpināšot ceļu. Luters to, kaut arī drebēdams, apstiprināja. ja viņu ar 
varu neaizturēšot, Luters kristus vadībā pretēji elles spēku gribai, kas pretojās 
uzaustošajai gaismai, gribēja ierasties Vormsā. saviem pavadītājiem Luters ce-
ļojuma laikā skaidroja jozuas grāmatu kā evaņģēlija attēlu1556.

Pirms erfurtes Luteru 6. aprīlī sagaidīja erfurtes rektors rubeans krots 
ar 40 jātniekiem un apsveica viņu ar svinīgu runu. eobans hess savā dzejolī 
cildināja Luteru: viņš attīrījis erfurti no netīrumu nastas, no kuras tā tik ilgi 
cietusi. triumfālo iebraukšanu erfurtē Luters salīdzināja ar jēzus ienākšanu 
jeruzālemē. Viņš acīmredzot domāja par iespējamo martīriju. Lutera ciešanu 
motīvs parādījās arī tā laika skrejlapu literatūrā. Lielās uzņemšanas un ie-
dzeršanas viņam nebija patīkamas. demonstratīvā Lutera uzņemšana, „kurš 
pirmais pēc tik daudziem gadsimtiem iedrošinājies ar svēto rakstu zobenu 
pārmācīt romas augstprātību”, vēlāk erfurtē izraisīja smagas sadursmes starp 
Lutera un vecās ticības piekritējiem1557.

7. aprīlī Luters sprediķoja tik pārpildītā augustīniešu baznīcā, ka draudēja 
sabrukt balkons, un daži klausītāji, lai glābtos, sāka izsist logus. Luters nomie-
rināja draudzi, sacīdams, ka tās esot velna izdarības, un nekāda nelaime neno-
tika. Viņa sprediķis tika pierakstīts un vēlāk publicēts. tā galvenā tēma bija, 
kā cilvēkam attiekties pret dievbijību un taisnību. filozofi un doktori par to 
esot daudz mācījuši, bet maz sasnieguši. Pareiza un patiesa dievbijība pastāvot 
svešos (mīlestības) darbos, nevis ceremonijās. dievs caur kristus ciešanām un 
nāvi ir uzvarējis grēku, nāvi un elli. Pāvests liek darīt savus darbus, taču cilvēks 
top svēts tikai caur ticību un dieva darbu. „sveši darbi dara mūs svētus” (tais-
nus). Pie ticības nonāk tikai caur apsolīto vārdu. ticības taisnība netiek pareizi 
sludināta, tās vietā tiek sludināta filozofija un blēņas. tāpēc viltus gani saņems 
dieva sodu. cilvēku likumu un darbu nicināšana izsauc pretestību un beigās 
noved pie ekskomunikācijas. Luters atklāti paziņoja, ka šī ekskomunikācija 
neesot svarīga. tā bija vienīgais aktuālais mājiens viņa sprediķī. cilvēku darbi 
ir pareizi tad, kad tie tiek darīti ticībā un mīlestībā, bez izrādīšanās. Profānais 
dievkalpojums ir palīdzēt tuvākajam, ievērot vājo un atteikties no pašlabuma. 
Luters savā sprediķī erfurtiešiem sniedza skaistu un saprotamu savas evaņģē-
liskās vēsts kopsavilkumu1558.

Luters sprediķoja arī gotā un eizenahā. šeit viņam visur tika rīkota god-
pilna un sajūsmināta uzņemšana1559. eizenahā Luters nejutās labi, un viņam 
tika nolaistas asinis. 14. aprīlī Luters ieradās frankfurtē. Viņš bija labā noska-
ņojumā un, pēc hohleusa ziņojuma, pat uzdzīroja ar draugiem un kā orfejs 
mūka tērpā spēlēja lautu. no turienes Luters ziņoja špalatīnam, ka konfiskā-
cijas mandāts, pēc viņa domām, publicēts, lai viņu atbaidītu no braukšanas. 
„Bet kristus dzīvo un mēs ieradīsimies Vormsā pret visu elles vārtu un gaisa 



spēku gribu.” no tā špalatīna ziņojumā un vēlākajos Lutera izteikumos ir ra-
dies pazīstamais formulējums, ka viņš bija nolēmis doties uz Vormsu, „kaut arī 
tur būtu tik daudz velnu, cik dakstiņu uz jumta.” špalatīnam viņam vajadzēja 
sagādāt nakstsmītni1560.

Pirms Lutera ierašanās Vormsā, notika dīvains starpgadījums. 5. aprīlī ķeiza-
ra galminieks Pauls fon armerstorfs un glapions bija devušies uz ebernburgu, 
lai nokārtotu zikingena un huttena uzņemšanu ķeizara kalpošanā. glapions 
gribēja, lai Luters Vormsas vietā tiktu uzaicināts uz ebernburgu, kur viņš varētu 
ar Luteru vest slepenas sarunas. starpniekam šajā lietā vajadzēja būt zikingena 
kaplānam, Mārtiņam Buceram. glapions apgalvoja, ka vēloties aizsargāt 
Luteru un veicināt baznīcas reformu, kā bija apgalvojis jau sarunās ar Briku. 
nav iemesla apšaubīt glapiona godīgos nodomus, taču to īstenošana bija sarež-
ģīta. Biktstēvam izdevās par saviem plāniem pārliecināt Buceru un huttenu. 
Buceram radās iespaids, ka iespējama saprašanās starp Luteru un ķeizara pusi. 
Pēc aleandera ziņojuma, glapions ebernburgā neatkāpās no pārliecības, ka 
zināmi Lutera izteicieni bija ķeceriski. taču visus sarunu dalībniekus interesēja 
baznīcas reforma. špalatīns, kuru Bucers un huttens informēja, tomēr neuzti-
cējās glapionam1561. 15. aprīlī Bucers oppenheimā satikās ar Luteru un nodeva 
viņam ielūgumu uz ebernburgu. Luters to nepieņēma, domādams, ka aiz tās 
slēpjas kādas ienaidnieku viltības. Viņaprāt, biktstēvs varēja ar viņu runāt arī 
Vormsā. tikai vēlāk Luters saprata, ka, ierodoties ebernburgā, viņš būtu va-
rējis zaudēt savu pavadonību1562. Viņa lēmums izrādījās pareizs. glapions par 
to, ka slepenās sarunas nenotika, bija uz Luteru bez šaubām nāvīgi saniknots. 
Vormsā viņi vairāk nesatikās. 17. aprīlī huttens ziņoja Luteram, ka būšot viņa 
piekritējs līdz beidzamam elpas vilcienam1563.

aleanders gaidīja Luteru Vormsā jau 15. aprīlī. Viņš zināja, ka Lutera ceļo-
jums daļēji bija pārvērties triumfa braucienā, un vainoja tajā ķeizara heroldu, 
kurš bija pret romu kritiski noskaņots. Visa pasaule, veci un jauni, zēni un 
meitenes, steidzās pretim mūkam, un neviens tos nevarēja aizkavēt. tauta 
šķita kā apsēsta uz Luteru. aleanders tomēr cerēja Lutera ierašanos vērst par 
labu baznīcai pret viņa piekritējiem. Ķeizars gribēja saglabāt Lutera pavado-
nību, bet, ja Luters atsacīsies no atsaukuma, izsludināt ķecera iznīcināšanu. 
aleanderam tomēr neizdevās panākt, Lutera pavadoņi netiktu ielaisti pilsētā, 
lai gan viņš intrigoja, ka tie kā Lutera piekritēji esot automātiski ekskomunicēti 
un bez pavadonības. aleanders pārmeta ķeizara pusei konsekvences trūkumu. 
Labākie ķeizara nodomi netiekot izpildīti. aleanders uzskatīja, ka izlīdzinā-
šanās ar nekaunīgo „saksijas pūķi” nebija iespējama. arī ķeizara puse jau it 
kā nožēloja Lutera ierašanos Vormsā. glapionam un nuncijiem pirms Lutera 
ierašanās bija iepriekšējas sarunas par viņa uzņemšanu. Viņam bija jāierodas 
pilsētā pēc iespējas klusu, bet pēc tam Luters bija jānometina ķeizara pilī, lai ar 



viņu nebūtu iespējama nekāda tikšanās. taču tas neizdevās. nuncijiem bija pat 
jābaidās, lai viņam vienkārši netiktu prasīts atsaukums, bet atšķirtu dogmatis-
kos izteicienus no pāvesta kritikas1564.

16. aprīlī apmēram pl. desmitos no rīta Luters caur Maincas vārtiem pa 
plato kambarkungu ielu iebrauca Vormsā. doma trompetes vēstīja par viņa 
ierašanos. Pa priekšu jāja ķeizara herolds un viņa kalps, viņam sekoja vitenber-
giešu pajūgs un aiz tā – jonass uz zirga. Viņus bija apdzinuši daži kūrsaksijas 
muižnieki. uz ielām bija apmēram divi tūkstoši cilvēku. aleanders bez šaubām 
nebija iepriecināts par šo drūzmu un dusmojās par ķeizara puses neuzticamī-
bu. tā kā frīdriha gudrā apmešanās vietā nebija vietas, Luters tika nometināts 
kambarkungu ielā jāņa sētā, kur dzīvoja arī kūrsaksijas padomnieki frīdrihs 
fon tūns un fīlips fon feiličs un ķeizara maršals ulrihs fon Papenheims. 
šķiet, gan kūrsaksija, gan ķeizars vēlējās, lai Luters atrastos viņu acu priekšā. 
Pārpildītajā Vormsā Luteram vajadzēja dalīt savu istabu ar kūrsaksijas ierēd-
ņiem hansu šotu un Bernhardu fon hiršfeldu1565. jau pirmajā ierašanās dienā 
Luteru apmeklēja un apsveica daži firsti, grāfi un kungi. Viens no pirmajiem 
bija jaunais landgrāfs fīlips fon hessens, kurš tajā laikā vēl nebija pievērsies 
reformācijai. Viņu interesēja Lutera drosmīgais izteikums rakstā „Baznīcu 
Babilonijas gūstā”, ka sieva vīra impotences gadījumā drīkstot ņemt citu vīru. 
Luters neielaidās sarunās par šo tēmu. Landgrāfs atvadījās no viņa ar vārdiem: 
„jums taisnība, lai dievs jums palīdz!”. Luteru apciemoja arī grāfs Vilhelms 
fon hennebergs un hercogs Vilhelms fon Braunšveigs. iespējams, ka ar teo-
loģiskiem jautājumiem pie viņa griezās arī divi ebreji. tā bija Lutera pirmā 
tiešā sastapšanās ar jūdiem. Par pretinieku apsvērumiem pēc Lutera ierašanās 
pārtraukt viņa pavadonību vēlāk ziņo tikai pats Luters, tam nav droša apstip-
rinājuma1566. iespējams, ka Luters Vormsā saņēma glapiona vēstījumu ar viņa 
priekšlikumiem: ja Luters atsauks jau nosodītos un acīmredzamos maldus, 
būtu iespējama izlīdzināšanās pārējos punktos līdz koncila lēmumam. Luters 
tūdaļ rakstīja biktstēvam, ka neapelēšot pie koncila, jo koncili varot sniegt 
derīgus padomus kristīgas uzvedības jautājumos, bet tie vienmēr esot ļauni 
apgājušies ar evaņģēlisko patiesību. šeit iezīmējas viens Lutera viedokļa ele-
ments pirms reihstāga. 22. aprilī Luteram bija paredzēta tikšanās ar glapionu, 
kas turpmākās notikumu gaitas dēļ nenotika1567. 17. aprīļa rītā Luters pieņēma 
saslimušā kūrsaksijas bruņinieka hansa fon Minkvica grēksūdzi un deva vi-
ņam komūniju1568. Lutera veselības stāvoklis, tāpat kā ceļojuma laikā, nebija 
labs. Viņš cieta no gremošanas traucējumiem1569, ko neapšaubāmi izraisīja viņa 
garīgā spriedze.

3. Ķeizara un Vācu impērijas priekšā1570



17. aprīļa rītā aleanders un glapions bija nozīmējuši Lutera nopratināša-
nu reihstāgā. Luteram bija atļauts tikai atbildēt uz jautājumiem. Viņa paša 
skaidrojumi līdz ar to bija noliegti1571. Priekšpusdienā maršals ulrihs fon 
Pappenheims nodeva Luteram uzaicinājumu ierasties reihstāgā pl. četros pēc-
pusdienā. Pappenheims un impērijas herolds viņu pavadīja līdz bīskapa sētai 
blakus domam, kur notika reihstāgs. tā kā uz tiešā ceļa, kambarkungu ielā, 
gaidīja liels cilvēku pūlis, Luteru drošības dēļ veda „kā zagli” caur jāņa sētas 
dārzu un citām ieliņām līdz bīskapa sētas aizmugures ieejai. taču arī šajā ceļā 
netrūka ziņkārīgo.

Pēc aleandera ziņojuma, kurš gan pats nebija klātesošs, „nerrs” Luters esot 
iegājis zālē smaidot, bet, pēc cita ziņojuma, „ar priecīgu seju” un – ķeizara 
klātbūtnē! – grozīdams galvu, lūkojies apkārt1572. Viņš nebija radis pie galma 
parketa. ieraudzījis priekšā stāvošo konrādu Peitingeru no augsburgas, Luters 
uzrunāja viņu1573. tāpēc maršals Pappenheims viņu brīdināja, ka viņam esot 
atļauts tikai atbildēt uz jautājumiem. no ķeizara puses Luters tika aprakstīts 
šādi: „apmēram 40 gadu vecs, rupjš pēc miesas uzbūves un sejas, ar ne visai 
labvēlīgu skatienu, kustīgām, mainīgām grimasēm. tērpies augustīniešu orde-
ņa tērpā ar ādas jostu, ar lielu, svaigi apgrieztu tonzūru, bet pārējie mati vai-
rāk apgriezti nekā parasti pieņemts. Pēc aleandera vārdiem, ķeizars, ieraugot 
Luteru, esot teicis: „tas mani nepadarīs par ķeceri.”1574

kā ķeizara orators uzstājās trīras arhibīskapa oficiālais pārstāvis, johans fon 
der ekens. iespējams, viņš bija izvēlēts agrākā nopratināšanas plāna pie trīras 
arhibīskapa dēļ. aleanders bija ļoti apmierināts ar fon der ekena izvēli, ar kuru 
viņš dalīja naktsmājas. aleanders viņu uzskatīja par ļoti izglītotu un slavēja 
viņa apzinīgumu ķeizara un pāvesta mandātu pildīšanā. fon der ekens trīrā 
bija veicis Lutera grāmatu sadedzināšanu1575. Viņš uzrunāja Luteru vispirms 
latīniski, tad vāciski: ķeizars viņu esot uzaicinājis divu iemeslu pēc, pirmkārt, 
lai uzzinātu, vai viņš šīs grāmatas, kas publicētas viņa vārdā, atzīstot par sa-
vām, un, otrkārt, vai viņš atzīstot šīs savas grāmatas un vai negribot no tām 
kaut ko atsaukt. iespējams, fon der ekens atsaucās uz uzaicinājumu, kurā nekā 
tāda nebija1576. Lutera grāmatas bija sakrautas uz viena sola1577. uzmanīgais 
Vitenbergas jurists šurfs, kurš kopš februāra darbojās Vormsā frīdriha gudrā 
labā un tagad bija Lutera aizstāvis1578, vispirms prasīja, lai tiktu nosaukti grā-
matu nosaukumi. aleandera sastādītais rakstu saraksts nebija gluži pilnīgs, 
taču aktuāls1579.

Luters atbildēja vispirms vāciski, tad latīniski. „Viņš runāja zemā, klusā 
balsī, it kā būtu izbijies, nemierīgs izteiksmē un žestos, viņa stājā un sejā bija 
maz pievilcības.” tāpēc viņu nevarēja labi saprast1580. Luters atzina grāmatas 
par savām un, iespējams, minēja, ka esot sarakstījis vēl citas. tad viņam tika 
uzdots jautājums par to satura apliecinājumu vai atsaukumu. Luters atbildēja, 



ka lieta skarot ticības, dvēseles pestīšanas un dieva vārda jautājumus, kas esot 
pats lielākais uz zemes un mums jāgodina. tāpēc būtu pārdroši un bīstami 
atbildēt kaut ko neapdomāti. Viņš varētu apgalvot par maz lietai un par daudz 
patiesībai un abos gadījumos noliegtu kristu. Lai pareizi atbildētu, nepārkāptu 
dieva vārdu un neapdraudētu savu dvēseli, Luters pazemīgi lūdza ķeizaram 
apdomāšanas laiku. jāievēro, ka Luters jau šeit pirmajā vietā izvirzīja nevis tak-
tiku vai personīgo drošību, bet divus viņam svarīgus kritērijus – dvēseles pes-
tīšanu un dieva vārdu. Viņš apzinājās, ka atrodas vēl augstāka foruma priekšā, 
nekā ķeizars un Vācu impērija. tomēr viņa apdomāšanas laika lūgums izsauca 
izbrīnu. Likās, ka tas bija izmisuma solis vai arī gudrs kūrsaksijas stratēģijas 
gājiens. taču šis lūgums ir saprotams. uzaicinājumā bija minēta tikai apvaicā-
šanās par Lutera grāmatām. Pamatojoties uz viņam piesūtītajiem pretinieku 
artikuliem un konfiskācijas mandātu, Luters rēķinājās ar to, ka tiks konfrontēts 
ar konkrētām tēzēm, nevis ar viņa grāmatu vispārīga apliecinājuma vai atsau-
kuma prasību. uz to viņš nebija sagatavojies1581, bet fon der ekens to izskaidroja 
kā izvairīšanos1582.

Pēc tam sekoja kopīga ķeizara un firstu apspriede. šī pārtraukuma laikā 
Luters tika no dažādām pusēm, kā arī ar Bībeles vārdiem, uzmundrināts. tad 
arhibīskapa pārstāvis garākā runā pievērsa Lutera uzmanību baznīcas vieno-
tībai un mieram valstī. Luteram nevajagot pēc savām domām un sagrozītām 
rakstu vietām apgāzt kristīgo reliģiju, uzkūdīt pasauli un pavedināt dievbijīgas 
dvēseles. Viņam drīzāk vajagot nožēlot grēkus un atsaukt savus maldus. ja viņš 
to darītu, tad ķeizars iestātos, lai pāvests viņam piedotu. Bet, ja viņš pastāvēšot 
pie saviem maldiem, tad ķeizara uzdevums bija sargāt baznīcu un pāvestu, kā 
viņš to jau agrāk bija paziņojis. Luteram jāsaprotot, kāds sods un beigas viņam 
par to draudot. Pēc šiem iebaidošajiem skaidrojumiem sekoja pats lēmums. 
Luteram no ķeizara uzaicinājuma bijis jāzina, kāpēc viņš ticis uzaicināts, un 
tāpēc viņš patiesībā nekādu apdomāšanās laiku neesot pelnījis. tomēr ķeizars 
savas iedzimtās žēlsirdības dēļ esot piešķīris viņam vienu dienu apdomāšanās 
laiku. Luteram bija jāierodas nākošajā dienā tai pašā laikā. Lai novērstu iespē-
jamus Lutera paņēmienu trikus, savas domas viņam bija jāizsaka mutiski, nevis 
rakstiski1583. Lēmuma pamatojums nebija visai korekts, bet Lutera vēlēšanās 
tomēr tika apmierināta.

aleanders apmierināts konstatēja, ka Luters, atstājot sapulci, vairāk neiz-
skatījās tik brašs kā iepriekš un zaudējis autoritāti. iespējams, ka pēc reihstāga 
sēdes ķeizaram bija nopietna saruna ar frīdrihu gudro. trīras arhibīskapam 
saksijas kūrfirsts bija izteicies, ka nekrietnais (!) mūks esot visu sabojājis un 
ar saviem uzskatiem kļuvis viņam par apgrūtinājumu. diez vai tas viss atbilst 
patiesībai, taču nav izslēgts, ka kūrfirsts bija nedaudz vīlies savā profesorā. 
aleanders bija apmierināts ar pirmās kārtas iznākumu, taču baiļojās par Lutera 



galīgo atbildi, jo daudz neuzticējās ķeizara puses attieksmei pret baznīcu. Viņš 
varēja tikai cerēt, ka „antikrista” Lutera ierašanās Vormsā, ko viņš visu laiku 
bija noraidījis, beigās tomēr palīdzēs nomierināt kristiešus1584.

herolds aizveda Luteru uz viņa mītni. tur viņu atkal apmeklēja daudz muiž-
nieku, kas apliecināja, ka viņam nevajagot baidīties par savu dzīvību. Pēc Lutera 
vārdiem, viņa personas aizskaršana izraisītu sacelšanos1585. Visu šo notikumu 
laikā pēc nopratināšanas Luters uzrakstīja dažas rindas Vīnes humānistam 
kuspinianam, kura brālis viņu apciemoja: „ja kristus būs žēlīgs, arī mūžībā es 
neatsaukšu nevienu pašu zīmi.”1586 šis teiciens neliecina par nedrošību.

ceturtdienā 18. aprīlī Luteru pirms nopratināšanas apciemoja konrāds 
Peitingers no augsburgas. Lutera apjautājās par viņa sievu un bērniem. Pēc 
Peitingera domām, Luters bija labā omā1587. herolds viņu atkal pavadīja līdz 
bīskapa sētai. nirnbergietis siksts ēlhafens stāsta, kādu ievērību izraisīja Lutera 
parādīšanās uz ielas1588. citu reihstāga apspriežu dēļ Luteram vajadzēja līdz pl. 
sešiem gaidīt cilvēku pūlī. šoreiz sapulce notika lielākā telpā. šķiet, ka tā nav 
bijusi parasta reihstāga sapulce, jo tajā piedalījās ļaudis, kas reihstāgam nemaz 
nepiederēja. drūzma zālē bija liela. Luters atradās vidū starp firstiem, ne visi 
interesenti bija iekļuvuši zālē. zāle bija apgaismota ar lāpām1589.

arhibīskapa pārstāvis atkārtoja iepriekšējās dienas jautājumus un skolmeis-
tariski pamācīja, ka Luteram patiesībā nemaz nepienāktos nekāds apdomāša-
nās laiks, jo viņš zinot, uz ko esot aicināts, un kā teologam viņam esot jābūt 
skaidriem uzskatiem ticības lietās. tagad viņam esot jāpasaka, vai viņš aizstā-
vot visas savas grāmatas vai kaut ko gribot atsaukt.

Luters atbildēja vispirms vāciski, tad latīniski. šoreiz viņš runāja droši un 
skaļā balsī, lai visi viņu varētu saprast. Viņa runas veids bija pazemīgs un at-
turīgs, bet tajā pašā laikā – dedzīgs un nelokāms1590. Pretinieki bija vēlējušies 
Lutera valodā un saturā sadzirdēt lielāku nomāktību un tagad gaidīja viņa 
atsaukumu.

Luters bija labi sagatavojies. ir saglabājies fragments no Lutera atbildes 
uzmetuma vācu valodā1591, viņa skaidrojumu kopsavilkums no iepriekšējās 
dienas. Viņš sāka veikli ar captatio benevolentiae (retorisku labvēlības prasī-
šanu): lai piedodot viņam viņa pieredzes trūkumu ar attiecīgajiem tituliem un 
žestiem, jo viņš neesot uzturējies galmā, bet mūku vidē. iespējams, ka kāds bija 
aizrādījis par viņa neatbilstošo uzvedību iepriekšējā dienā. Luters apliecināja, 
ka ar savu mācīšanu un rakstiem gribējis kalpot tikai dieva godam un ticīgo 
pamācīšanai. Pie sava iepriekšējā dienā izteiktā grāmatu apliecinājuma Luters 
drošības dēļ piemetināja, ka viņš cerot, ka naidīguma, muļķības vai pārskatīša-
nās dēļ tajās nekas neesot izmainīts.

uz jautājumu, vai viņš atzīstot savas grāmatas vai gribot no tām kaut ko at-
saukt, Luters atbildēja ļoti plaši. Viņš pievērsa uzmanību tam, ka grāmatas esot 



dažādas un iedalīja tās trīs grupās. Pie pirmās grupas piederot raksti, kuros 
viņš ticības un paradumu dievbijību aplūkojot tik vienkārši un evaņģēliski, ka 
arī pretiniekiem tās esot atzinuši par derīgām un nekaitīgām. tas esot atzīts 
pat niknajā un briesmīgajā ekskomunikācijas draudu bullā. Pamatojoties uz šo 
draugu un ienaidnieku vienprātīgo pozitīvo spriedumu, viņš nevarot šos raks-
tus atsaukt. Luters veikli izmantoja savā labā vispārīgo priekšstatu par pozitīvo 
viņa rakstos.

otrajai grupai Luters pieskaitīja rakstus pret pāvestību, kas vērsās pret tiem, 
kas ar ļaunām mācībām un piemēriem postīja kristiešu dvēseles un miesu. arī 
tos viņš nevarēja noliegt un atsaukt, jo tie tikai apliecinot vispārīgo pieredzi 
un sūdzības, kā ticīgo sirdsapziņa, pirmkārt, tieši slavenajā vācu nācijā tikusi 
mocīta un tiranizēta ar pāvesta likumiem un cilvēku mācībām. tā kā pāvesta 
likumus un mācības, kas runā pretī evaņģēlijam un baznīctēvu uzskatiem, sar-
gā baznīcas tiesības, tos nedrīkst uzskatīt par maldīgiem vai sliktiem. Lutera 
atsaukums tikai stiprinātu šo tirāniju un sekmētu bezdievību, lai tā varētu vēl 
vairāk plosīties nekā līdz šim. tā Luters, pēc ķeizara ierosinājuma, tikai vēl vai-
rāk stiprinātu tautai nepanesamu pilnīgi mežonīga un nesodīta ļaunuma varu. 
„Labais dievs, kāds es tad būtu ļaunuma un tirānijas darbarīks!” šajā nodaļā 
Luters minēja pastāvošo romas kritiku un Gravamina (Vācu tautas sūdzības), 
ar kurām nodarbojās reihstāgs, un varēja cerēt uz pozitīvu atsauksmi.

trešajā grupā Luters iedalīja rakstus pret atsevišķām personām, kas aizstā-
vēja romas tirāniju vai apšaubīja viņa mācīto dievbijību. Viņš piekāpās vienīgi, 
atzīstot, ka bijis asāks nekā tas atbilstu profesora amatam vai mūka stāvoklim. 
Viņš to arī neizskaistināja. taču svarīga esot nevis viņa persona, bet kristus 
mācība. tāpēc viņš nevarot atsaukt arī šos rakstus, jo tad tikšot apliecināta 
valdošā tirānija un bezdievība. atsaucoties uz kristus tiesas procesu, viņš 
prasīja ķeizaram un reihstāga locekļiem, lai tiktu atspēkots ar pierādījumiem. 
jābalstās uz svēto rakstu liecības. Luters paziņoja, ka esot gatavs atsaukt jeb-
kurus maldus un kā pirmais sadedzināt savas grāmatas, ja tas tikšot pierādīts.

Beigās Luters pievērsās bīskapa pārstāvja izteikumiem iepriekšējā dienā, ka 
viņš apdraudot baznīcas vienotību. Luters uzskatīja, ka savu izturēšanos attie-
cībā uz šo jautājumu bija jau pietiekoši izskaidrojis. dieva vārda dēļ vienmēr 
rodoties saspīlējumi un uzskatu atšķirības. kristus neesot nācis nest mieru, 
bet zobenu. dieva lēmumi esot brīnišķīgi un briesmīgi. ja konflikts tikšot 
apspiests, nosodot dieva vārdu, tas izraisīšot nepanesama ļaunuma straumi 
un nelaimīgi ietekmēšot jaunā kārļa V. valdīšanu, uz kuru līdzās dievam 
likts tik daudz cerību. Vecajā derībā esot pietiekoši daudz piemēru tam, kā 
gudri samierināšanās mēģinājumi noveduši postā un dievs izmainījis cilvēku 
nodomus. Pret dieva vārdu nedrīkst sacelties: „no dieva ir jābaidās.” Luters, 
protams, zināja, ka valdniekiem nebija vajadzīga viņa pamācīšana un brīdi-



nāšana, bet viņš gribēja kalpot savai Vācijai. Ķeizaram un reihstāga locekļiem 
nevajadzēja ļaut pretiniekam viņus pavedināt uz naidīgumu pret Luteru. Viņa 
runa koncentrējās uz pāvestības un tās pārstāvju pretstatu. savu reihstāgā kri-
tizēto sakramentu mācību Luters nepieminēja. atsaukumu Luters kategoriski 
noraidīja un prasīja, lai viņu atspēkotu, pamatojoties uz rakstiem. norādot 
uz dieva vārda kritisko funkciju un atbildību dieva priekšā, Luters prasīja, lai 
ķeizars un reihstāga locekļi atstātu šo konfliktu atklātu. tāds bija viņa padoms 
tēvzemei. Viņš nedomāja politiski, bet atbilstoši savai lietai. Luters negribēja 
nokļūt Vācijas politiski atbildīgo pretinieka lomā.

Pārpildītajā zālē bija karsts, un Luters ļoti svīda. tāpēc saksijas padomnieks 
frīdrihs fon tūns gribēja, lai Luters atsakās no savas runas atstāstījuma latīņu 
valodā, taču Luters tam nepiekrita. frīdriham gudrajam patika tieši runas re-
dakcija latīņu valodā1592.

savā atbildē arhibīskapa pārstāvis vispirms slavēja ķeizara klausīšanās pa-
cietību, lai gan Luters spēcīgāk un asāk, nekā viņam pieklājās, bija vērsies pret 
pāvestu. Lutera grāmatu iedalījumam fon der ekens nepiekrita. Pēc piedrau-
dējuma ar ekskomunikāciju Luters esot izdevis vēl daudz ļaunākas grāmatas, 
kas apstiprinājušas husa ķecerības kā katolisku patiesību un grāvušas koncilu 
autoritāti un godu. fon der ekens nepieminēja, ka Luters būtu sarakstījis arī 
nekaitīgas grāmatas. Viņam bija svarīgi, lai Luters atsauktu savas saindētās 
tēzes, bezdievības un ķecerības. Par pārējo Luteram neesot jārūpējas. ja viņš 
mainītu savu viedokli, ķeizars lūgtu pāvestu, lai pareizais netiktu iznīcināts 
kopā ar nepareizo. šajā vietā fon der ekens pārkāpa iztiesāšanas robežas un at-
griezās pie agrākajiem izlīdzināšanās apsvērumiem. ja Luters tomēr stūrgalvīgi 
palikšot pie savām ķecerībām, tad tikšot viss nosodīts, kā tas esot noticis arī 
ar senbaznīcas ķeceru pareizajām tēzēm. Lutera piedāvājumu viņu pārliecināt 
ar kaut ko labāku bīskapa pārstāvis uzskatīja tikai par visu ķeceru ļaunu atru-
nāšanos. Luters, tāpat kā viņi, gribot tulkot rakstus pēc savas prāta, taču esot 
izteicis tikai jau sen nosodīto ķeceru, pikardiešu, valdensiešu, Viklifa un husa, 
ķecerības, par kurām vairāk neesot jādiskutē, jo baznīca par tām savu spriedu-
mu jau esot izteikusi. nevarēja būt nekādas runas par atteikšanos no tēvu para-
dumiem, rituāliem un likumiem, par kuriem viņi atdevuši savas dzīvības. arī 
Luters viņus nenovirzīšot no šī ceļa. Bīskapa pārstāvis iztēlojās, kā jūdi, turki 
un saracēņi zobošoties, ja kristieši tagad disputēšot, vai viņi esot pareizi ticēju-
ši. tie bija smagi argumenti no ķeceru apkarotāja arsenāla, bez dziļām Lutera 
uzskatu zināšanām. Luteram neesot jāiedomājas, ka viņš esot vienīgais rakstu 
sapratējs, ar kuriem intensīvi nodarbojušies vissvētākie zinātnieki. Viņam 
neesot savs spriedums jāpaceļ augstāk par daudzu slavenu vīru spriedumiem 
un jāiedomājas, ka viņš zinot vairāk, viņam neesot jāapšauba pareizā ticība, 
kuru iestādījis pats kristus un izplatījuši apustuļi, kas apzīmēta brīnumiem, 



apliecināta mocekļu asinīm. to, ko izskaidrojuši doktori un apstiprinājuši kon-
cilu lēmumi, baznīca nostiprinājusi mācību tēzēs. Mūsu tēvi miruši paļāvībā 
uz to un atstājuši mums to mantojumā. Pēc pāvesta un ķeizara likumiem, par 
to ir aizliegts diskutēt un noteikti sodi tiem, kas tiem nepakļaujas. Pēc bīskapa 
pārstāvja domām, viens cilvēks nedrīkstot apšaubīt baznīcas drošo tradīciju 
mantojumu. Viņš, protams, nebija vienīgais, kas tā domāja. Pārējos Lutera 
skaidrojumos fon der ekens neiedziļinājās, jo tie, viņaprāt, neattiecās uz lietu 
un disputācija par to, kam īsti būtu jātic, bija lieka. Bīskapa pārstāvis vēlreiz 
prasīja no Lutera skaidru un viennozīmīgu atbildi bez „ragiem”, proti, sofistis-
kiem trikiem, vai Luters gribot atsaukt savas grāmatas ar to maldiem vai ne.

tālāk sekoja Lutera slavenā, vienkāršā noslēdzošā atbilde bez „ragiem un 
zobiem”, t. i. bez viltības un dzēlības: „ja es netieku atspēkots, pamatojoties 
uz rakstu liecību vai saprātu, jo es neticu pāvestam un konciliem, kas bieži 
maldījušies un bijuši pretrunīgi, esmu pakļauts manis citētajām rakstu vietām. 
un, kamēr mana sirdsapziņa ir pakļauta dieva vārdam, es nevaru un negribu 
neko atsaukt, jo tas ir bīstami un apdraud pestīšanu – darīt kaut ko pret savu 
sirdsapziņu. Lai dievs man palīdz. āmen”1593

Lutera pirmā saistošā autoritāte bija svētie raksti. Viņš tos citēja trīs reizes. 
tie viņam bija absolūti respektējamā instance, kuru viņš nevarēja apšaubīt. 
Līdzās rakstiem Luters minēja arī saprātīgus pamatojumus. daudzi šeit ir 
gribējuši saklausīt modernus un principiālus toņus. taču, iespējams, par sa-
prātīgiem pamatojumiem ir runāts ļoti tehniskā nozīmē, kurus kā pakārtotu 
argumentu lietoja gan Luters, gan viņa pretinieki1594. Luters skaidri noliedza 
pāvesta un koncila autoritātes. Viņš to pamatoja nevis teoloģiski, bet vēsturiski 
pierādot viņu maldīšanās spēju. kaut arī Luters apšaubīja pašas atzītākās au-
toritātes, izraisīdams revolūciju baznīcā, viņš tomēr neuzstājās kā emancipēts, 
pašapzinīgs cilvēks. svētie raksti Luteram bija ne tikai teoloģiski zinātnisks 
mērogs. tie saistīja viņa sirdsapziņu pašos eksistences dziļumos. atsaukšanās 
uz sirdsapziņu pati par sevi nebija nekas jauns. to atzina arī viņa pretinieki. 
atsacīties no svēto rakstu argumentiem Luteram nozīmēja nāvīgus maldus un 
pestīšanas zaudējumu. Visa Lutera dzīve rāda, cik izšķirošs viņam bija dvēseles 
pestīšanas jautājums. Pilnīga pakļautība rakstiem viņam nebija tikai formāls 
principu jautājums. dieva vārds viņu bija atbrīvojis no vainas un nepareiziem 
cilvēku radītiem noteikumiem. Luters nevarēja pārkāpt vārdu, kas viņam solīja 
pestīšanu. zinātnisks teologs viņā nebija šķirams no ticīga kristieša. Luters jau 
agrāk bija teicis: „no dieva jābaidās”. tas deva viņam drosmi dot skaidru atbil-
di ķeizara un reihstāga priekšā, ko Luters apstiprināja ar zvērestu. šeit atklājās 
viņa lielās, vēsturiskās uzstāšanās iekšējais lielums.

kad sapulce, karstuma un drūzmas nogurdināta, jau tuvojās noslēgumam, 
vēlreiz izcēlās vārdu apmaiņa starp bīskapa pārstāvi un Luteru. fon der ekens 



vēlreiz uzstāja, lai Luters „noliktu” savu sirdsapziņu, jo, pēc viņa domām, Luters 
atradās sirdsapziņas maldos un atsaukums būtu viņam dziedinošs. turklāt 
fon der ekens negribēja pieļaut, ka Lutera apgalvojums par koncilu maldiem 
netiktu apstrīdēts. Luters nevarot pierādīt, ka koncili būtu kļūdījušies ticības 
jautājumos. Luters turpretī paziņoja, ka esot gatavs sniegt pierādījumu.

no zāles Luteru pavadīja divas personas no ķeizara svītas. uzreiz tika jautāts, 
vai viņš tiekot apcietināts1595. Pavadoņi apliecināja, ka no tā neesot jābaidās. 
ejot lejā pa trepēm, ķeizara spāņu svīta sauca: „ugunī viņu!” daudzi pavadī-
ja Luteru līdz viņa naktsmājām. tur atnācis, Luters, pēc karavīru paraduma, 
pacēla rokas un priecīgi iesaucās: „es esmu to paveicis, es esmu to paveicis!”1596 
špalatīnam Luters paskaidroja: ja viņam būtu tūkstoš galvu, viņš labāk ļautu, 
lai tās visas nocērt, nekā atteiktos no saviem vārdiem. nopratināšanas dienas 
vakarā frīdrihs gudrais izteicās špalatīnam: „tēvs Mārtiņš labi runāja ķei-
zara, visu firstu un reihstāga locekļu priekšā.” taču piesardzīgais kūrfirsts 
piemetināja: „Viņš tomēr man ir par drosmīgs.”1597 dažas dienas vēlāk ulrihs 
fon huttens vēstulē slavēja Luteru par viņa nelokāmo atbildi1598. arī ansbahas 
sekretārs georgs foglers 19. aprīlī cildināja „apburošo Lutera personu” un la-
bās, svētīgās sarunas ar viņu. Viņš zināja, ka „kajafas un annas”, t. i. nunciji 
pie „Pilāta”, proti, pie ķeizara, mūka glapiona vadībā gatavoja Lutera „krustā 
sišanu” vai mandātu pret viņu”1599.

jau 19. aprīļa rītā ķeizars nunciju klātbūtnē apspriedās ar reihstāga locekļiem 
par Lutera lietas tālāko virzību. reihstāga locekļi lūdza apdomāšanās laiku. 
Ķeizars nolasīja viņiem savu priekšstatu par to1600. tas bija pretstats Lutera 
runai. Ķeizars norādīja uz saviem ķeizariskajiem, ķēnišķajiem, austriešu un 
burgundiešu senčiem, kas bijuši uzticami baznīcas dēli un dieva goda, ticības 
vairošanas un katoliskās ticības aizstāvji dvēseles pestīšanas labā. Pēc dinasti-
jas tiesībām, viņi bija viņam atstājuši mantojumā tos pašus dinastijas pienā-
kumus, un kārlis apliecināja, ka vienmēr vadījies pēc viņu piemēra. Ķeizars 
pauda augstu habsburgiešu-spāņu-burgundiešu valdnieka amata un tradīcijas 
apziņu. Līdzīgus argumentus jau agrāk bija lietojusi kūrija sarunās ar frīdrihu 
gudro un vetīņu dinastijas pārstāvjiem. tam bija savas konsekvences arī kon-
krētajā gadījumā, kārlis turpināja arī konstances koncila tradīcijas. kārlis bija 
pārliecināts, ka viens ordeņa brālis, kurš nostājas pret visu tūkstošgadu veco 
kristietību, noteikti maldās, citādi visa kristietība būtu līdz šim maldījusies. 
Viņš lietoja tādus pašus argumentus kā bīskapa oficiālais pārstāvis. Ķeizars 
apliecināja „visu ielikt šajā lietā, savas ķēniņvalstības, savu varu, savus drau-
gus, savu miesu, savas asinis, savu dzīvību un dvēseli.” Viņam un vācu nācijai, 
kas aicināti par katoļu ticības aizstāvjiem un patroniem, tas būtu liels negods, 
ja cilvēku sirdīs nostiprinātos ķecerības un sekotu kristīgās reliģijas vājinā-
šanās. Ķeizars izteica savu iestāšanos par katolisko ticību patētiskos vārdos. 



taču politiskā realitāte un prioritātes viņam neļāva atbilstoši rīkoties. tas bija 
viens no iemesliem, kāpēc reformācija ilgu laiku varēja netraucēti izplatīties. 
kristīgā ķeizara loma bija pati par sevi pretrunīga. Politiku un reliģiju nevarēja 
tik vienkārši kopīgi saskaņot. Ķeizars paziņoja savu gribu: pēc tam, kad Luters 
bija devis savu stūrgalvīgo atbildi, ķeizars nožēloja, ka nebija jau agrāk vērsies 
pret viņu un viņa nepareizo mācību. Viņš nevēlējās Luteru vairāk uzklausīt. 
Luteram bija jānodrošina pavadonība atpakaļceļā, taču viņam nebija atļauts tā 
laikā sprediķot un aģitēt. Ķeizars gribēja vērsties pret Luteru kā pret nelaboja-
mu ķeceri, un gaidīja, ka arī reihstāga locekļi kā labi kristieši rīkosies atbilstoši 
viņu solījumam. šajā runā nebija vairāk nekādas intereses par izlīdzināšanos 
un baznīcas reformu. Vai kārlis V. šādas domas bija jau agrāk izteicis saviem 
līdzstrādniekiem, nav zināms. Pretēji ķeizara valdībai, aleanders nemitīgi sla-
vēja kārli V. par viņa nelokāmību. faktiski viņš tagad bija nosliecies uz pāvesta 
politiskajām prasībām, kas sakrita ar viņa valdnieka izpratnei. tāpēc kārļa V. 
runa Vormsā bija izteikti konservatīva. tomēr dīvaini, ka viņa runā, pretēji 
Vormsas ediktam, netika pieminēts pāvesta lēmums. savu rīcību ķeizars pa-
matoja tikai ar katoļu valdnieka tradīciju un personīgo tikšanos ar ķeceri. šeit 
jaušama tomēr arī zināma patstāvība pret pāvestu. Vai ķeizara viedoklis bija 
politiski atbilstošs un realizējams, vajadzēja rādīt nākotnei. Principā kārlis V. 
nekad vairāk neatkāpās no sava lēmuma par Luteru un kļuva par vienu no no-
zīmīgākajiem reformatora pretiniekiem. Vēl Vormsā Luters saprata, ka ķeizars 
bija „nikns” uz viņu1601. Ķeizara varai bez šaubām bija savas robežas Vācu im-
pērijas politiskajā realitātē un līdzās baznīcas aizstāvja amatam viņam bija vēl 
citi pienākumi un apstākļu nosacījumi, kas Vormsas runā netika minēti; tāpēc 
kārļa patoss nebija tuvs īstenībai.

aleanders bija ar ķeizara runu ļoti apmierināts. Vēlāk viņš atzina, ka Lutera 
uzaicinājums tomēr bijis pareizs. Viņš gaidīja, ka reihstāga locekļi tagad pie-
vienosies saskaņotajam pāvesta un ķeizara lēmumam1602. reihstāga locekļi 
apspriedās 19. un 20. aprīlī. kūrfirsts joahīms fon Brandenburgs savā referātā 
uzsvēra, ka Luters atzīstot nosodītās ķecerības savās grāmatās un līdz ar to no-
nicinot koncilu autoritāti, kas noskaidrojot strīdīgus jautājumus baznīcā. Viņš 
atgādināja reihstāga locekļu solījumu ķeizaram – vērsties pret Luteru, viņa grā-
matām un viņa piekritējiem, ja Luters atteiksies no atsaukuma1603. reihstāga 
locekļi tomēr uzreiz nesekoja šai prasībai. sava loma šeit bija 20. aprīlī Vormsā 
piesistajām lapām, kas draudēja ar zemnieku sacelšanos. Parādījās arī dze-
joļi, kas izsmēja šjevru un glapionu. runāja par karu ar 400 bruņinieku un 
1000 kājnieku piedalīšanos. Ķeizara dzīvojamās telpās it kā bija atrasta lapa ar 
uzrakstu: „Vai tev, zeme, kuras ķēniņš ir bērns.” tika izplatītas arī lapas pret 
Luteru1604. kas aiz tām slēpās, nebija zināms. daži to uzskatīja par Lutera preti-
nieku darbu. Maincas albrehts bija par to izbijies.



reihstāga locekļi savā atbildē 20. aprīlī vispirms atzinīgi novērtēja ķeizara 
gribas paziņojumu – sargāt ticību. Lutera lietas svarīguma dēļ viņi gribēja veikt 
vēl vienu izlīdzināšanās mēģinājumu. Viņus uz to pamudināja Lutera izteiktā 
gatavība ļaut sevi pārliecināt. tāpēc viņam tomēr gribēja nolikt priekšā attie-
cīgos artikulus, lai tauta nevarētu teikt, ka viņš nosodīts bez uzklausīšanas. 
tam bija jānotiek mīlestības dēļ, lai Luteru atgrieztu no viņa maldiem. trīs 
vai četriem zinātniekiem, labiem svēto rakstu zinātājiem, pieredzējušu perso-
nību klātbūtnē vajadzēja Luteram parādīt artikulus, kuros viņš bija nostājies 
pret katoļu ticību, konciliem un baznīcas nolikumiem, un paskaidrot viņam 
nolikumu jēgu. ja Luters mainītu savu viedokli, tiktu novērsts daudz ļaunu-
ma. reihstāga locekļi ļāva par šo priekšlikumu izšķirties ķeizaram, izteikdami 
viņam savu atbalstu1605. tātad beidzot tomēr zinātnieku komisijai vajadzē-
ja nopratināt Luteru, ko līdz šim ķeizars un nunciji bija stingri noraidījuši. 
nunciji joprojām bija pret to, arī ķeizars negribēja mainīt savu lēmumu, taču 
pārsteidzošā kārtā tik daudz piekāpās, ka 22. aprīlī reihstāga locekļiem deva 
trīs dienas laika Lutera pārliecināšanai, pretējā gadījumā Luters nekavējoties 
tiks pasludināts ārpus likuma1606. tikai šajā dienā Luters uzzināja, kam ar viņu 
tālāk bija jānotiek.

4. Reihstāga locekļu komisijas sarunas ar Luteru1607

reihstāga locekļu komisijas sarunām ar Luteru salīdzinājumā ar viņa uz-
stāšanos reihstāgā parasti tiek pievērsts maz uzmanības. taču tas bija nopietns 
sarunu un izlīdzināšanās mēģinājums, kas līdz šim nebija noticis. komisijā 
bija trīras arhibīskaps rihards fon greifenklavs, no kūrfirstiem – joahīms 
fon Brandenburgs, saksijas hercogs georgs un kanclers hieronīms Vehuss, 
Badenes markgrāfa un firstu pārstāvis, augsburgas bīskaps kristofs fon 
stadions, Brandenburgas bīskaps hieronīms šulce, Vācu ordeņa pārstāvis 
dītrihs fon klēns, grāfu pārstāvis, grāfs georgs fon Vertheims, dr. hanss Boks 
fon strasburgs un pilsētu pārstāvis, dr. konrāds Peitingers no augsburgas. 
komisijas sastāvs nebija vienveidīgs. trīras arhibīskapu arī kūrsaksijā uzskatīja 
par labu sarunu vedēju. joahīms fon Brandenburgs un Brandenburgas bīskaps, 
Lutera diecēzes bīskaps, bez šaubām nebija nekādi Lutera draugi, bet tomēr 
ieinteresēti par izlīdzināšanos. saksijas hercogs georgs, kurš pārstāvēja Vācu 
nācijas sūdzības, bija Lutera un viņa rakstu principa pretinieks1608. augsburgas 
bīskaps bija pret Luteru draudzīgi noskaņots. taču viņš, tāpat kā Brandenburgas 
bīskaps, Vācu ordeņa pārstāvis, agri reformācijas pusē pārgājušais georgs fon 
Vertheims un dr. Boks, sarunās neizcēlās. abus humānistus, Peitingeru un 
Vehusu, vēlējās saprašanos un bija Luteram ļoti pretimnākoši. 22. aprīlī trīras 



arhibīskaps nosūtīja pie Lutera divus mūkus un ielūdza viņu 24. aprīlī pl. 6 pie 
sevis savā naktsmītnē.

sarunas vadīja Vehuss. arī šoreiz nebija paredzēta disputācija, bet žēlīga, 
brālīga atgādināšana. tas nozīmēja, ka aplūkojama bija tikai Lutera attieksme, 
nevis paši jautājumi. Vehuss atgādināja Luteram par viņa atbildību baznīcas 
vienotības saglabāšanā, ko viņš ar saviem uzskatiem nedrīkstēja saskaldīt. Pat 
ja koncili būtu maldījušies (!), to vara un autoritāte nebija apšaubāma. koncili 
esot mācījuši atšķirīgas, nevis pretējas lietas. Viņš ļoti pragmātiski izcēla kon-
cilu lēmumu nepieciešamību un derīgumu, kas baznīcai devuši daudz laba. ja 
tas Luteru neiespaidojot, tad viņa sirdsapziņai viņam nevajadzētu ļaut nostāties 
pret visiem. Brālīgā mīlestība un draudošās briesmas liekot viņam piekāpties. 
atkal tika minēts vecais starpnieku arguments, ka tādā veidā Luters panākšot, 
ka tikšot nolādēts arī viss labais, ko viņš esot sarakstījis. ja turpretī Luters daļēji 
piekāpšoties, ķeizars lūgšot pāvestu, lai labais tiktu saglabāts. Vehusam patie-
šām svarīga bija baznīca, kuras vājības viņam bija zināmas, bet kuras sistēmu 
viņš negribēja apšaubīt.

Luters pateicās, ka viņu, necienīgo, ielūguši tik augsti kungi. Viņš esot 
kritizējis tikai konstances koncilu un tā maldus par ticību un mācību, nevis 
darbiem. tas esot aizskāris ticības apliecību „es ticu uz baznīcu”, atmetot husa 
baznīcas izpratni. Pēc ap. d. 5:29, šeit beidzoties paklausība augstākstāvoša-
jiem, t. i. koncilam. Luters zināja, ka raksti aizliedz stūrgalvību, taču viņa 
artikuli pamatojās uz dievu un svētajiem rakstiem un tāpēc viņš nevarēja no 
tiem atkāpties. Luters, tāpat kā savā reihstāga runā, atšķīra mīlestības strīdus, 
no kuriem jāizvairās, un ticības strīdus, kurus rada dieva vārds un no kuriem 
nedrīkst izvairīties. Viņš atkal lūdza ķeizara aizsardzību un izteica vēlēšanos, 
lai viņš tiktu atspēkots, pamatojoties uz rakstiem.

Pēc sarunu pārtraukuma Vehuss izteica priekšlikumu, lai Luters savas grā-
matas pakļautu ķeizara un reihstāga locekļu spriedumam. Luters tam piekrita 
ar vienu noteikumu, ka mērauklai esot jābūt svētajiem rakstiem, jo viņš nekā-
dā gadījumā nevarot noliegt dieva vārdu. ja viņa grāmatās tikšot atrasti maldi, 
viņš nelūgšot žēlastību, bet nevajagot viņu spiest rīkoties pret skaidro dieva 
vārdu. kad joahīms fon Brandenburgs pārjautāja, Luters vēlreiz paskaidroja, ka 
piekāpšoties tikai tādā gadījumā, ja tikšot atspēkots, pamatojoties uz rakstiem 
vai saprātīgiem pierādījumiem. Viņš palika pie savām reihstāga runā izteikta-
jām domām. Pēc tam viņš tika atlaists. komisija ziņoja par sarunu rezultātiem 
reihstāga locekļiem.

tikmēr trīras arhibīskaps turpināja sarunas ar Luteru. no arhibīskapa pu-
ses tajās piedalījās fon der ekens un johans kohleuss, bet no Lutera – šurfs 
un amsdorfs. johans kohleuss (patiesībā dobneks, dz. 1479) bija humānistiski 
izglītots un nirnbergā skolojis Pirkheimeru. kopš 1520. gada viņš bija dekāns 



Mīļās kundzes baznīcā frankfurtē pie Mainas. sākotnēji kohleusam bija simpā-
tijas pret Luteru, taču viņa baznīcas un sakramentu kritika 1520. gadā kohleusu 
pārvērta par Lutera ienaidnieku. Viņš bija atbraucis uz Vormsu privāti, lai ie-
stātos par ticību un baznīcas godu. aleanders viņu vispirms nodarbināja pie 
izvilkumu rakstīšanas no Lutera rakstiem un pēc tam, lai iegūtu informāciju, 
ieteica viņu trīras arhibīskapam1609. sarunu otrajā kārtā fon der ekens norādīja 
Luteram, ka atšķirīgi svēto rakstu skaidrojumi izraisot ķecerību. tāpēc esot 
jāorientējas pēc baznīcas tēvu un koncilu skaidrojumiem. kohleuss izteica hu-
mānistiskus argumentus1610: ja Luters tā turpināšot, viņš pazudināšot arī lielo 
humānistiskās zinātnes cerību Melanhtonu. Luteram vajagot stāties baznīcas 
tiesas priekšā. Luters noliedzot pāvestu kā tiesnesi dieva vārda un ticības lie-
tās. šeit esot jāizšķiras katram kristietim, un, kas esot svarīgs, esot labākais 
arguments. kohleuss izvaicāja Luteru, vai viņam dieva vārds ticis atklāts. kad 
Luters to apstiprināja, kohleuss prasīja pierādījumam brīnuma zīmes. Luters 
neatbildēja1611. Brīžiem fon der eks un kohleuss runāja vienlaicīgi, bet šurfs 
mēģināja palīdzēt Luteram tikt pie vārda. diskusijas beigās kohleuss pieprasīja 
no Lutera atsaukumu un pārmeta viņam, ka viņš personīgi uzbrucis pāvestam. 
Luters bija atstājis uz kohleusu sliktu iespaidu: viņam esot slikta atmiņa, viņš 
neesot ne filozofs, ne teologs, bet vājprātīgais1612. arhibīskaps ieteica turpināt 
sarunas pēcpusdienā, bet eks un kohleuss uzskatīja, ka tam vairs nebija nekā-
das nozīmes.

kohleusam bija kas cits padomā: viņš pēcpusdienā viens pats apmeklē-
ja Luteru viņa naktsmīnē. tur viņš vispirms runāja ar Lutera pavadoņiem. 
Pecenšteiners viņu izaicināja uz disputāciju, bet kohleuss mazo mūku (fra-
terculus) strupi noraidīja. Pecenšteins kādam sludinātājam esot pārmetis, ka 
tas nepareizi skaidrojot Pāvilu. šādi apvainojumi varot apdraudēt Luteru. 
tai brīdi atnākušais Luters nomierināja sakarsušos prātus ar piezīmi: „Mans 
brālis (Pecenšteiners) grib būt gudrāks par mums visiem, kad ir kārtīgi ie-
dzēris.” kohleusa un Lutera sarunas tēma bija transsubstanciācija un abi ele-
menti svētajā Vakarēdienā. kohleuss aizstāvēja katoļu ticības viedokli. neko 
ļaunu nedomādams, viņš ieteica Luteram uzteikt savu pavadonību, lai varētu 
nopietni turpināt disputāciju. Pret to tūdaļ protestēja fīlips fon feiličs, kurš 
bija norūpējies par Lutera drošību. rūdolfs fon Vacdorfs pat gribēja uzbrukt 
viesim1613. Vienatnē sarunā ar kohleusu, kas esot notikusi Lutera guļamista-
bā, Luters1614 it kā esot atzinis, ka bijis par daudz ass pret pāvestu. atsaucoties 
uz nuncijiem, kohleuss informēja Luteru, ka viņam vajagot atsaukt tikai to, 
kas esot pret ticību un baznīcu, bet visos pārējos jautājumos viņam savas grā-
matas esot jāuztic ķeizara un reihstāga locekļu spriedumam. ja viņš baidoties 
no saviem piekritējiem, ķeizars un trīras arhibīskaps viņam sagādāšot drošu 
vietu, iespējams, augustīniešu eremītu klosterī Mīlheimē pie koblences, kur 



viņš vēl varēšot paveikt daudz laba. Pēc kohleusa vārdiem, saruna esot nori-
tējusi sirsnīgā atmosfērā un Luters pat raudājis, ko Luters gan vēlāk enerģiski 
noliedza1615. Luters norādīja, ka viņa atsaukums neko nelīdzēšot, jo viņš esot 
pats mazākais visā lietā un pārējie neklusēšot. kohleuss izteica savu nodomu 
rakstīt pret Luteru un Luters – viņam atbildēt. nākošajā dienā jonass kritizēja 
kohleusu par viņa prasību, lai Luters atsakoties no savas pavadonības. jonass 
atgādināja kohleusam par humānismu. Viņš taču nevarot pret tūkstoš zināt-
niekiem iestāties par barbarismu. jonass brīdināja kohleusu, lai nerakstot pret 
Luteru. kohleusa reakcija bija zīmīga: „es nevaru kļūt par husītu.” kohleusam 
bija vislabākie nodomi, bet kā starpniekam nepiemita pietiekošas izveicības un 
ietekmes. Par savām pūlēm viņš nesaņēma nekādu pateicību, bet tikai pamfle-
tus, kuros viņš tika saukts par „gliemezi”, ko tulkojumā vācu valodā nozīmēja 
viņa vārds1616.

Pēc komisijas pirmās sarunu kārtas ar Luteru 24. aprīlī Peitingers un šurfs 
ar tās piekrišanu sāka jaunu izlīdzināšanās mēģinājumu. šīs dienas vakarā 
trīras arhibīskaps paziņoja Luteram, ka ķeizars divas dienas esot paildzinā-
jis viņa pavadonību. 25. aprīlī Vehuss un Peitingers trīs stundas sarunājās ar 
Luteru. Brīžiem šajā sarunā piedalījās arī šurfs un kāds saksijas bruņinieks. 
tika atkal izteikts vecais priekšlikums, ka Luteram savi raksti esot jāpakļauj 
ķeizara un reihstāga locekļu spriedumam. jauns bija tikai norādījums, ka tas 
esot mazākais no diviem ļaunumiem. tādējādi Luters izglābšot vismaz daļu no 
savas mācības. Luters atgādināja par savu slikto pieredzi ar konfiskācijas man-
dāta nosodījumiem uzaicinājuma laikā un atbildēja, ka viņš esot gatavs uz visu, 
taču nevarot dieva vārdu atstāt cilvēku ziņā. starpnieki mēģināja atrunāties, 
ka šis priekšnoteikums esot pats par sevi saprotams un apvainojošs ķeizaram 
un reihstāga locekļiem. Beigās Vehuss un Peitingers Luteram ieteica apsvērt, 
ka ķeizara piekrišana tam, ka viņam savs spriedums būtu jāpakļauj svētajiem 
rakstiem, iespējams, nebūs sasniedzama. Pēcpusdienā, sarunu turpinājumā, 
starpnieki norādīja, ka Lutera mācības jau esot nosodītas un tāpēc atsaukšanās 
uz rakstiem vairāk neko nedošot. Vehusam un Peitingeram bija skaidrs, ka 
Lutera piekāptos tikai tādā gadījumā, ja atsacītos no sava rakstu pakļautības 
principa. taču šis jautājums nebija ar viņu diskutējams. tāpēc sarunu dalīb-
nieki argumentēja dažādos līmeņos. Beigās starpnieki izteica jaunu priekšli-
kumu: Luteram vajagot savu lietu nodot nevis ķeizaram un reihstāga locek-
ļiem, bet koncilam. Luters tam piekrita. Viņam vajadzēja tūliņ sastādīt koncilā 
apspriežamo artikulu sarakstu. Luters tomēr neatkāpās no sava nosacījuma, 
ka arī koncilam savs spriedums jāpamato pēc svētajiem rakstiem. Vai Luters 
arī piekrita līdz koncilam atklāti neizteikties par šiem artikuliem, nav zināms. 
Vehuss un Peitingers, neminot Lutera rakstu principa noteikumu, informēja 
par sarunu rezultātu trīras arhibīskapu, kurš tad sūtīja pēc Lutera, lai viņš 



to apliecinātu. Luters tomēr visu attēloja pavisam savādāk: viņš pakļaušoties 
nosodījumam tikai ar vienu noteikumu. Par galvenajiem konstances koncila 
artikuliem Luters pat negribēja runāt, jo tie bija pret dieva vārdu. turpretī par 
tiem artikuliem, kas nebija pamatoti pēc Bībeles, Luters bija ar mieru piekrist 
koncila lēmumam, ja tas nebūtu pret dieva vārdu. ja citādi nevarēšot, tad būšot 
dieva vārds jāatstāj paša dieva aizsardzībā. Viņš labāk atdošot savu dzīvību, 
nekā aizskaršot dieva vārdu. tie, protams, nebija tikai tukši vārdi. nekāds iz-
šķirošs lūzums sarunās netika sasniegts1617.

Luteram ar arhibīskapu bija saruna arī zem četrām acīm. Pēc aleandera vār-
diem, Luters arhibīskapam it kā grēksūdzē esot atzinies, ka ne viņš viens esot 
sarakstījis savas grāmatas. neko sīkāk aleanders nezināja. Patiešām bija daudz 
neautorizētu Lutera iespiedumu. iespējams, Luters nemaz nebija visasākās pā-
vestības kritikas autors Prieriasa 1520. gada izdevumā. arhibīskaps vēlreiz pie-
dāvāja Luteram sagādāt patvērumu kādā prāvestijā, ko bija izteicis kohleuss1618. 
Beigās arhibīskaps aicināja, lai Luters izteiktu pats savus starpniecības priekš-
likumus. Luters minēja tikai gamaliela padomu, proti, ka nākotne rādīšot, vai 
viņa lieta esot no dieva. Ķeizaram un reihstāga locekļiem to vajagot norādīt 
pāvestam. Līdzīgu prasību Luters bija izteicis savas reihstāga runas nobeigumā. 
Viņš lūdza, lai arhibīskaps viņam palīdzētu bez sarežģījumiem aizbraukt, ko 
arhibīskaps arī apsolīja. frīdrihs gudrais bija sadusmots par komisijas stūr-
galvīgo apspriešanas veidu. Luters pats to vēlāk vērtēja negatīvi. Viņam esot 
uzdoti viltīgi jautājumi. Pretējā puse neesot atkāpusies tik ilgi, kamēr nebija no 
viņa kaut ko panākusi. taču viņš kā kristus neesot ļāvis sevi maldināt1619. kaut 
gan viņam ir daļēji taisnība, Lutera partneru godīgie centieni tomēr nav īsti 
taisnīgi novērtēti. komisijas locekļi sarunās rāda patiesu gribu atrast izlīdzi-
nāšanos, savukārt, Luters – nesatricināmu uzticību savam rakstu principam. 
24. un 25. aprīļa sarunas atklāj, kas Luteram bija svarīgi Vormsā. tāpēc nekāds 
kompromiss nebija iespējams. dažkārt Luteram ir izteikts pārmetums, ka sa-
vas teoloģiskās stūrgalvības dēļ viņš noraidījis daļēju baznīcas reformu. taču 
komisijas sarunās ļoti neskaidri iezīmējās baznīcas reformas kontūras, turklāt 
Lutera koncepcijas normatīvais raksturs bija izveidojies kopš atlaidu strīda un 
diskusijas par pāvestības jautājumu. atteikties no tā, Luteram nozīmēja zaudēt 
savu teologa un kristieša identitāti.

Luters tagad bija stingri izlēmis atstāt Vormsu un informēja par to špalatīnu, 
ar kuru kopā viņš pēc beidzamās sarunas ar arhibīskapu vēlreiz apmeklēja 
saslimušo hansu fon Minkvicu. špalatīns norādīja, ka viņš vēl neesot atvaļi-
nāts1620. 25. aprīļa vakarā pie Lutera ieradās ķeizara padomnieks Maksimilians 
van cevenbergens un trīras arhibīskapa pārstāvis fon der ekens ar notāru un 
oficiāli paziņoja: tā kā Luters stūrgalvīgi neatkāpjoties no sava nodoma, ķei-
zaram kā baznīcas aizstāvim esot jāvēršas pret viņu. 21 dienas laikā Luteram 



jādodas uz mājām, saglabājot savu pavadonību. taču viņam tika aizliegts ceļā 
sprediķot vai rakstīt, vai kādā citā veidā musināt tautu. ar šo rīkojumu ķeizars 
gribēja panākt, lai Luters neapsteigtu nopratināšanas aktu publicēšanu. Luters 
atbildēja ar pazemīgu žestu: „kā kungam tīk, lai slavēts tā kunga vārds!” Viņš 
pateicās ķeizaram un reihstāga locekļiem, ka tie viņu uzklausījuši un izteica 
nožēlu, ka viņš neesot pamācīts pēc rakstiem. Luters solīja pakļauties ķeizara 
mandātam, taču paturēja sev tiesības brīvi liecināt un apliecināt dieva vārdu. 
Pēc tam viņi atvadījās.

5. Atpakaļbrauciens un saņemšana gūstā. Vormsas edikts

abas puses tagad nodarbināja jautājums, ko turpmāk darīt ar Luteru. 24. 
aprīlī frīdrihs gudrais ziņoja savam brālim, ka, ja vien iespējams, viņš labprāt 
palīdzētu Luteram. Viņa rūpes par reformatoru tagad acīmredzot pārsniedza 
politisko interešu robežas, kā tas slepenībā bija noticis jau kopš 1519. gada. 
kūrfirsts domāja, ka Luters tiks padzīts. jau kopš 1519. gada špalatīns un Lutera 
Vitenbergas draugi bija apsvēruši domu, ka vajadzības gadījumā Luters būtu 
jānogādā drošībā. tagad to atbalstīja pats kūrfirsts. sīkākas detaļas viņš ne-
gribēja zināt. aizbraukšanas priekšvakarā Luters šaurā lokā, kuram piederēja 
fīlips fon feiličs, frīdrihs fon tūns un amsdorfs, tika informēts, ka kūrfirsts 
gribot viņu nogādāt drošībā. Luteram, no vienas puses, pretinieki nedrīkstēja 
nodarīt neko ļaunu, bet, no otras puses, kūrfirsts negribēja sadusmot ķeizaru; 
tāpēc viņam bija jāpazūd. Vartburgas pils vadonis no Vormsas saņēma par to 
atbilstošus norādījumus1621. savam brālim kūrfirsts 4. maijā izteicās, ka Luters 
tiekot vajāts, bet viņš cerot, ka dievs to nokārtošot. Luters turpretī 28. aprīlī 
pavisam atklāti ziņoja Lukasam krānaham: „es ļaušu mani paslēpt, bet nezinu, 
kur.” Luters pats labāk gribētu, ka viņu nogalinātu viņa ienaidnieks hercogs 
georgs, bet viņš pakļaušoties gudru cilvēku padomam. Luters bija pārliecināts, 
ka pēc ciešanām un vajāšanām nākšot Lieldienas1622.

Pirms aizbraukšanas Luteru vēl apmeklēja daudz cilvēku, kas gribēja no 
viņa atvadīties. fīlips fon hessens izsniedza viņam pavadvēstuli braukšanai 
caur savu zemi. fīlips gudrais lika viņam lika viņam nodot 40 guldeņus uztura 
naudas un sarīkot atvadu mielastu. aleanders ziņoja, ka „cienījamais nelietis” 
esot pirms savas aizbraukšanas pats sev grauzdējis maizi un dzēris savu mīļoto 
baltvīnu. 26. aprīlī ap pl. deviņiem-desmitiem Luters ar saviem pavadoņiem, 
kuriem bija pievienojies arī šurfs, devās ceļā openheimes virzienā. Ķeizara 
herolds viņam pievienojās tikai openheimē. no pilsētas vārtiem viņu pava-
dīja divdesmit jātnieku, kurus bija sagādājis zikingens. aleanders domāja, ka 
Luters bēgšot uz Bohēmiju vai dāniju1623.



Viņš atkal brauca caur frankfurti. 29. aprīlī hesenes frīdbergā Luters atlai-
da ķeizara heroldu, teikdams, ka jūtoties pietiekami droši. taču patiesībā viņš 
gribēja izvairīties no nevajadzīgiem lieciniekiem. Luters izsniedza heroldam 
atlaišanas apliecinājumu un iedeva līdz vēstuli špalatīnam, kurā lika nodot 
sveicienus maršalam Papenheimam1624. šai vēstulei bija pievienots arī Lutera 
vēstījums latīņu valodā ķeizaram, kas acīmredzot bija norunāts ar špalatīnu vēl 
pirms aizbraukšanas no Vormsas. iespējams, ka špalatīns reihstāga locekļiem 
izgatavoja tā norakstu vācu valodā. taču, tā kā nebija neviena, kas to nodo-
tu sadusmotajam ķeizaram, tas tā arī palika nenodots. Vienu Lutera vēstuli 
ķeizars februārī jau bija saplēsis. Luters sniedza savā vēstulē Vormsas sarunu 
pārskatu. Par galveno sarunu tēmu viņš uzskatīja, ka visi lēmumi esot jāpa-
kļauj evaņģēlijam. Luters bija gatavs paklausīt visam, taču šajā jautājumā viņš 
palika nelokāms: cilvēki nevarot valdīt pār dieva vārdu, lai cik arī nozīmīgs 
nebūtu viņu stāvoklis, skaits, mācība un svētums. šeit nedrīkstot uzticēties cil-
vēkiem un firstiem. Miesīgās lietās, kas nebija saistītas ar dieva vārdu, Luters 
atzina pienākumus pret cilvēkiem, jo tas neapdraudot dvēseles pestīšanu. taču 
dievs neatļaujot, ka Viņa vārds un mūžīgās lietas tiekot pakļautas cilvēkiem. 
tās dievs atstājot savā ziņā. tas esot jāievēro, ja gribot patiesi godināt dievu. 
ja pestīšanas lietās uzticoties cilvēkiem, dievs tiekot nogrūsts no sava troņa. 
Luters lūdza ķeizaru žēlīgi spriest par to, ka viņam pirmajā vietā bija dieva au-
toritāte. Luters domāja, ka viņš savu pakļautību ķeizaram pierādījis jau ar savu 
ierašanos Vormsā, neskatoties uz konfiskācijas mandātu. tad Luters izklāstīja 
savu viedokli: viņa rakstu atspēkošana neesot notikusi, un viņš devās prom ne-
uzvarēts. Luters pateicās ķeizaram par piešķirto pavadonību un lūdza, lai viņš 
nepieļautu, ka ienaidnieki viņu apspiestu un nosodītu. Luters no jauna izteica 
gatavību, ja viņam sniegtu pavadonību, stāties neitrālas tiesas priekšā un tai 
pakļauties, kuras mēraukla būtu skaidrais, brīvais dieva vārds, visu cilvēku 
tiesnesis. Luters apliecināja, ka viņam svarīga esot visa baznīca, vācu nācijas, 
ķeizara, Vācu impērijas labums, nevis viņš pats, „kas neko neesot vērts”. Viņš 
nekad neesot meklējis savu labumu vai drošību, bet tikai dieva godu un vispā-
rīgu pestīšanu. savu vēstuli Luters nobeidza ar lūgšanu par ķeizaru, viņa im-
pēriju, valdniekiem un visu vācu tēvzemi, cerot, ka ķeizars to žēlīgi pieņemšot.

Vēstule vēlreiz dokumentē Lutera pamatprincipus. tas nav revolucionāra 
raksts. Luters izsaka ķeizaram visu nepieciešamo cieņu, cik tālu tā apvienojama 
ar paklausību dievam. dažus mēnešus vēlāk Luteram bija sirdsapziņas pārme-
tumi, ka, sekojot draugu padomam, viņš neesot kā elija Vormsā stājies pretī 
elkiem. Viņam vēl ilgi bija dusmas par to, ka viņš uzaicināts uz Vormsu, tikai 
lai sniegtu atsaukumu. Viņš būtu varējis izraisīt Vormsā īstu sacelšanos, ka pat 
ķeizaram būtu jābaidās, taču tā būtu bijusi patvarīga „ākstu spēle”. Luters uz-



skatīja, ka tomēr bijis pareizi, ka viņš palicis uzticīgs saviem principiem un ļāvis 
rīkoties dieva vārdam1625.

no frīdbergas Luters devās tālāk uz grīnbergu un herfeldi, kur viņu god-
pilni uzņēma klostera abats un pilsētas dome. Pirms aizbraukšanas 2. maijā pl. 
piecos viņam bija jānotur sprediķis, lai gan tas bija vienlīdz bīstami kā abatam, 
tā Luteram. Viņš pārkāpa sprediķošanas aizliegumu, jo dieva vārdu neesot 
gūstā turams. 3. maijā viņš sprediķoja arī eizenahā, kur pret ko protestēja vietē-
jais mācītājs bailēs no notāra. saviem pavadoņiem Luters skaidroja 16. psalmu: 
„..tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā..” eizenahā Luters ļāva šurfam, 
jonasam un suavenam tālāk braukt bez viņa, jo viņš Mērā gribēja apmeklēt sa-
vus tuviniekus. Par viņa pavadoņiem tagad bija palikuši tikai Pecenšteiners un 
amsdorfs. Pēc tam, kad Luters nākošajā dienā bija atvadījies no saviem tuvinie-
kiem, ceļotājus altenšteines pils tuvumā pārsteidza uzbrukums. Pecenšteiners 
izlēca no ratiem un aizbēga. jātnieki, draudot ar ieroci, piespieda važoni pateikt, 
ko viņš veda. Luters paspēja tikai paņemt savu jauno derību un ebreju bībe-
li, tad uzbrucēji viņu lādoties izvilka no ratiem. armsdorfs, kam bija zināms 
notiekošā patiesais cēlonis, ticamības labad skaļā balsī žēlojās par šādu rīcību. 
Luteram sākumā bija jāskrien blakus jātniekiem, bet pēc tam, kad viņi vairs 
nebija saredzami, viņš tika uzsēdināts uz zirga. Pa tāliem aplinkus ceļiem, lai 
maldinātu sekotājus, pl. sešos vakarā Luters tika nogādāts Vartburgā1626.

izplatījās runas, ka Luteram atņemta pavadonība un viņš gājis bojā uzbru-
kuma laikā. Par šo notikumu tika sacerēta dziesma. albrehts dīrers, kurš tajā 
laikā uzturējās nīderlandē, savā dienasgrāmatā rakstīja: „ak dievs, ja Luters ir 
miris, kas mums turpmāk tik skaidri izklāstīs evaņģēliju! ak dievs, ko viņš vēl 
desmit vai divdesmit gados būtu varējis uzrakstīt! ak, dievbijīgie kristieši, pa-
līdziet man apraudāt šo dieva gara cilvēku un lūgt dievu, lai Viņš mums sūta 
citu apgaismotu vīru!”1627 taču Luters nebija miris, bet tikai turpmākos desmit 
mēnešus pazuda no atklātības. Viņš arī neapklusa. uzturēdamies Vartburgā, 
Luters sarakstīja vairākus nozīmīgus rakstus, baznīcas postillas pirmo daļu 
ar tās iespaidīgajiem paraugsprediķiem un jaunās derības tulkojumu, kas 
evaņģēliju darīja visiem pieejamu. toties radikāli izmainījās Lutera baznīcas 
un politiskais statuss. Pāvesta baznīca viņu bija ekskomunicējusi. tam drīz 
vien sekoja Lutera izsludināšana ārpus likuma. kā tas notika, par to tiks runāts 
noslēgumā.

30. aprīlī ķeizars ziņoja reihstāga locekļiem, ka viņš kā baznīcas aizstāvis 
gribot vērsties pret Luteru, un prasīja viņu padomu. reihstāga locekļi piekrita 
tam, ka ķeizars gatavoja mandātu pret Luteru, un gribēja par to izteikt savu vie-
dokli. aleanderam tika uzticēts sagatavot mandāta uzmetumu, ko viņš paveica 
vienā naktī, būdams pārliecināts par tā veiksmīgo rezultātu. 8. maijā mandāts 
jau bija sagatavots latīņu un vācu valodā. Vēl bija jāveic dažas izmaiņas ķeiza-



ra labā, un tāpēc mandāta publikācija, aleanderam par nožēlu, vilcinājās1628. 
kad iespiedējs jau bija darbu uzsācis, lielkanclers gatinara 12. maijā paziņoja 
aleanderam, ka ar mandātu vēl esot jāiepazīstina reihstāga locekļi, jo citādi 
viņi to nepildīšot1629. 21. maijā reihstāga locekļi piekrita reihstāga slēgšanai. 
Beidzamā reihstāga sēde notika 25. maijā. ģikts mocītais frīdrihs gudrais un 
kūrfirsts Ludvigs fon der Pfalcs bija aizbraukuši jau 23. maijā. tikai pēc oficiālās 
reihstāga slēgšanas 25. maijā ķeizars klātesošos reihstāga locekļus iepazīstināja 
ar mandātu pret Luteru, kas tagad tika apzīmēts par ediktu. kūrfirsts joahīms 
fon Brandenburgs paziņoja par visu reihstāga locekļu piekrišanu. nekādas dis-
kusijas nenotika. jau nākamajā dienā aleanders sāka tā iespiešanu. Viņa sūtība 
līdz ar to bija piepildīta1630. ediktam ir 8. maija datums, tā sākotnējais pabeig-
šanas termiņš, kas rada iespaidu, ka tas pieņemts vēl reihstāga laikā. taču šo 
apstākli nedrīkst pārvērtēt. reihstāga locekļi bija piekrituši ķeizara ediktam, 
ko viņš būtu varējis izsludināt arī bez viņu piekrišanas. edikts katrā ziņā bija 
likumīgs.

Vormsas edikts1631 atsaucas uz ķeizara baznīcas aizstāvja amatu, tajā ieska-
nas formulējumi no kārļa V. runas. tāpēc ķeizars gribēja vērsties pirms trim 
gadiem sākušos Lutera ķecerību. ja tai ļautu iesakņoties, tas būtu kauna traips 
viņa valdībai. ediktā tika izsmeļoši ziņots par ekskomunikācijas draudu bullu 
un tās izpildīšanu, kas tomēr nekādi neietekmēja Luteru. Viņa ķecerību un 
neskaitāmo ļaunumu uzskaitē bija manāma aleandera 13. februāra reihstāga 
runas ietekme. Luters bija apzīmēts par „aplamu, nocietinājušos, acīm redza-
mu ķeceri”. ne visai korekti bija apgalvots, ka edikts izsludināts ar reihstāga 
locekļu „vienprātīgu padomu un gribu”. edikts gribēja īstenot ekskomunikā-
cijas draudu bullu. tas pasludināja Luteru par ķeceri un atšķirtu no baznīcas. 
Viņš tika pasludināts arī ārpus likuma, par šīs pavēles nepildīšanu draudēja 
sankcijas. tas nozīmēja, ka neviens vairāk nedrīkstēja Luteram dot uzturu vai 
naktsmājas, – viņš bija jāapcietina un jāizdod ķeizaram. tāpat bija jārīkojas ar 
viņa piekritējiem un labvēļiem. Viņu īpašumus drīkstēja piesavināties. Par visu 
Lutera rakstu, ieskaitot labos rakstus, lasīšanu un izplatīšanu, draudēja sods. 
tāpat tika aizliegti pseidonīmie un anonīmie raksti. Visi raksti par ticību, kā to 
prasīja Laterāna koncils, tika pakļauti bīskapu cenzūrai. edikts de facto vēlreiz 
kā viduslaikos noteica kopīgu baznīcas un valsts rīcību pret ķeceriem1632.

kad nirnbergas reihstāgs 1524. gadā vēlreiz apstiprināja Vormsas ediktu, 
Luters to publicēja, pievienojot savas glosas1633. Viņš apstrīdēja ķeizara baznīcas 
sargātāja funkciju un bija pārliecināts, ka tā viņam nevarot izdoties. Viņš norai-
dīja visus patvaļības pārmetumus, norādot uz saistību ar svētajiem rakstiem. 
konstances koncilu Luters joprojām uzskatīja par velna sinagogu, nevis vācu 
nācijas godu, bet ķeceru likumu pielietošanu – par netaisnīgu un nekristīgu 
praksi.



apmēram desmit gadus Vormsas edikts ķeizaram un vecās ticības aizstāv-
jiem bija viens no svarīgākajiem instrumentiem reformācijas apspiešanā1634. tā 
īstenošana jau no paša sākuma sastapās ar ievērojamu pretestību, kas neļāva 
tam sasniegt savu mērķi – jaunās kustības apslāpēšanu. frīdrihs gudrais lūdza, 
lai kārlis V. viņam mandātu pret Luteru nepiesūta. Pārsteidzošā kārtā ķeizars 
šo lūgumu ievēroja1635. acīmredzot ķeizars negribēja sanaidoties ar vienu no 
lielākajiem impērijas firstiem. saksijas kūrfirsts varēja Vormsas ediktu gadiem 
ilgi ignorēt. Ķeizara varas robežas un kūrfirsta aizsardzība kritiskajā brīdī iz-
glāba Luteru un viņa darbu.
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