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Autora priekšvārds

Andreass Knopkens (1468–1539), priesteris Rīgā, 1522. gadā 
saviem draudzes locekļiem stāstīja par savu nesen iegūto jauno 
ieskatu Svētajos Rakstos, kuru viņš ir atradis grāmatā “Baznīca 
Bābeles gūstā”. Tās autors Mārtiņš Luters, Vitenbergas profesors, 
bija iededzinājis viņa iztēli. Divus gadus vēlāk Knopkens uzrakstīja 
“Vēstules romiešiem skaidrojumu”,1 kurā atspoguļojās viņa jaunā 
izpratne par Bībeles vēsti, ko bija ieguvis, lasot Lutera darbus. Savas 
dzīves pēdējos septiņpadsmit gadus Knopkens integrēja Lutera do-
māšanas veidu Rīgas pilsētas publiskajā telpā. Iesaistīšanās Lutera 
pasaules skatījumā turpinājās cauri Latvijas vēsturei. Tā palīdzēja 
ne tikai Kurzemes un Vidzemes agrīnā modernisma perioda dievbi-
jības veidošanā, bet arī latviešu valodas attīstībā. Piemēram, baltvā-
cietis Georgs Mancelis (1593–1654) sarakstīja sprediķu grāmatu 
latviešu valodā.2 Šī interese par Lutera teoloģiju ir turpinājusies līdz 
pat 21. gadsimtam gan populārā, gan pētnieciskā līmenī.3

Luteru kā fascinējošu personību uztvēra ne tikai viņa sekotāji un 
pētnieki, bet arī cilvēki, kuri tikai virspusēji un īslaicīgi iepazina 
viņu un viņa rakstus. Attieksme pret Luteru viņa dzīves laikā bija 
ar ļoti plašu amplitūdu, sākot ar nolādēšanu un beidzot ar apbrīno-
šanu, pat pielūgšanu. Daudzi baidījās, ka Luters sagraus viduslaiku 
Eiropas sabiedrības pamatus. Viņiem bija taisnība, un viņu mežo-
nīgi izpaustās bailes un saucieni pēc Lutera nāves atspoguļoja to, 
cik nopietni tika uztverts šis pazemīgais Augustīniešu mūku brālis 
no kādas jaunas un mazas universitātes skolotās pasaules nostūrī. 
Savukārt tie, kas iepazina Luteru vaigu vaigā vai arī lasot viņa pub-
licētos rakstus, kļuva par Lutera apbrīnotājiem, bieži vien pārspīlētā 
veidā izsakot  novērtējumu tai dāvanai, ko saņēma kā Dieva svētību 
1 In epistolam ad Romanos … interpretatio ... (s. l. 1524). Tulkojums latviešu valodā: “Vēstules 
romiešiem skaidrojums”. Rīga: Profesora Roberta Feldmaņa fonds, 2017.
2 Sk. Jānis Krēsliņš, Dominus narrabit in scriptura populorum: A Study of Early 17th-Century 
Lutheran Teaching on Preaching and the Lettische lang-gewünschte Postill of Georgius Mancelius 
(Wiesbaden: Harrasowitz, 1992).
3 Sk., piemēram, Gunta Kalmes doktora disertāciju, “‘Words written in golden letters’: a Luthe-
ran anthropological reading of the ecumenical creeds – ‘For us’ as the constitutive factor of what it 
means to be human,” Ph.D. dissertation, Concordia Seminary, Saint Louis, 2005.
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 atbrīvojošajā vēstī par pestīšanu no žēlastības vienīgi ticībā Kristum. 
Šie ļaudis Luteru uztvēra kā ļoti neparastu cilvēku, kuram Dievs ir 
devis īpašas dāvanas, lai saprastu, par ko runāja pravieši un apustuļi 
Svētajos Rakstos, un lai pasludinātu grēku piedošanas un jaunas 
dzīves vēsti, balstītu Kristus nāvē un augšāmcelšanā.

Daži no viņiem Luteru uztvēra kā pravieti, kā trešo Eliju (pēc 
Elijas un Jāņa Kristītāja, kurus Dievs bija iecēlis, lai tie norādītu 
uz Kristu). Luters dažkārt pats sevi aprakstīja kā pravieti, nevis 
viņa personas dēļ, bet gan viņa mācības, jo viņš ticēja, ka skaidri 
apliecina Bībeles vēsti. Luters galvenokārt sevi uzskatīja par Rakstu 
skolotāju. Viņa zvērests 1512. gadā, pieņemot aicinājumu kļūt par 
Doctor in Biblia (Svēto Rakstu skolotājs), noteica viņa pašuztveri 
visas dzīves ilgumā. Gleznotājs Hans Holbains attēloja Luteru kā 
seno varoni Herkulesu. Līdzīgi Herkulesam, arī Luters cīnījās, šo-
reiz pret Kristus Evaņģēlija ienaidniekiem. Šajā cīņā, pēc Lutera 
apbrīnotāju ieskatiem, viņš demonstrēja savas īpašās, iespējams, pat 
pārcilvēcīgās spējas, ar kurām Dievs viņu bija apveltījis, lai šķīstītu 
baznīcu un sabiedrību. Luters šādam varoņa skatījumam nepiekrita. 
Tomēr viņš ieņēma reformatora lomu, aicinātu no Dieva, lai šķīstītu 
baznīcu no maldu mācībām un praksēm.

Lai saprastu Lutera mantojumu, ir jālasa viņa darbi un jāiedzi-
ļinās viņa vēstī par Dievu un cilvēci. Tāpat ir svarīgi uzzināt to, kā 
Lutera laikabiedri, studenti un sekotāji uztvēra viņu. Šīs grāmatas 
nolūks ir lasītāju pārcelt atpakaļ Lutera laikā.

Mēdz sacīt, ka tie, kas nepazīst pagātni, no kurienes ir nākuši, 
nespēs arī atrast ceļu nākotnē. Šī grāmata palīdzēs noskaidrot vēr-
tējumus par Lutera personu un darbiem 16. un 17. gadsimtā. Un šo 
vērtējumu gaismā gan tie, kas apbrīno Luteru, gan tie, kas nesaprot, 
kāpēc tik liela uzmanība viņam tiek pievērsta, varēs izvērtēt paši 
savus vērtējumus. Tādējādi šī grāmata varētu būt pienesums tiem, 
kas Luteru uztver nopietni, lai tie spētu viņa ieskatus reprezentēt un 
reproducēt 21. gadsimtā.

Roberts Kolbs
Volfenbutelē Vācijā Svētā Lavrencija dienā, 2018
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Ievads

Johans Kohlejs, būdams Mārtiņa Lutera nikns ienaidnieks 
un pirmais biogrāfs, 1529. gadā publicēja savu uzbrukumu, 
kurā reformatoru atainoja ar septiņām galvām.1 Vēl krietni 
vairāk veidolus gan draugi, gan ienaidnieki ir piedēvējuši 
viņam pēdējo piecu gadsimtu laikā. Lutera laika tēla veidotāji 
radīja par viņu tādus priekšstatus, kādus paši bija guvuši. Viņu 
pēcteči ņēma šo Lutera dzīves un domu jēlmateriālu, attēlojot 
to tādās formās, kas kalpoja viņu pašu mērķiem, un to vēstu-
riskā precizitāte mēdz būt ļoti dažāda. Reti kura publiska per-
sona ir baudījusi un pārdzīvojusi tik plašu publicitātes sijāšanu 
kā Mārtiņš Luters. 

Vairākums laikmetu ir lietojušas vēsturiskās personas kā 
mālu, no kura veidot mītiska izmēra ikonas, kuras iemieso sava 
laikmeta vērtības un tendences. Tāpat savu gājumu klupdams 
krizdams caur apokaliptiski noskaņoto vēlīno viduslaiku Vā-
ciju veica arī Mārtiņš Luters, kura karjera sakrita ar grāmatu 
iespiešanas tehnoloģijas izgudrojumu. Jau savas karjeras sā-
kumā īpašā veidā – gan vēsturisku, gan reliģisku apstākļu ie-
spaidā – sāka iezīmēties viņa publiskais tēls, kura lielumu drīz 
atklāja visas Vācijas un Rietumeiropas baznīcas kontekstā. Lu-
teru lasīja pilsētu ielās un pārrunāja ciemu iebraucamās vietās. 
Lutera publikācijas, kā arī viņa domu un personas atveidojumi 
skrejlapās izveidoja kulturālu paraugu, kuru visdažādākos 
veidos lika lietā viņa sekotāji 16. gadsimtā. 

Pabeidzot savu oriģinālo izklāstu par Vitenbergas reforma-
tora mainīgo tēlu, Horsts Stefans novēroja, ka jauni Lutera attē-
lojumi arvien “ir dzimuši no saskares ar sākotnējā tēla liecībām 
un tie ir bijuši kā atspulgs viņa veidolam ūdenī, kas atspīd 

1 Johannes Cochlaeus, Septiceps Lutherus, vbique sibi, suis scriptis, contrarius in Visitationem 
Saxonicam (Leipzig: Valentin Schumann, 1529).
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 dažādos dziļumos un dažādās nokrāsās”.2 Viena cilvēka  – 
Mārtiņa Lutera – tēls ir tiešā veidā radījis ļoti lielas kristietības 
daļas dzīvi un institūciju. Zināmā mērā tas ir gaužām unikāli 
kopš apustuliskā laikmeta. Luters ir ietekmējis savus sekotājus 
gan kā garīga personība, gan arī kā  baznīcas skolotājs. Kalvi-
nistu baznīcas, protams, savā ekleziālā dzīvē kā savu paraugu 
un skolotāju uzlūko Žanu Kalvinu. Arī Džonam Veslijam ir 
paliekoša loma metodistu baznīcās. Savukārt Luters luterāņu 
baznīcā ir daudz lielākā mērā uztverts ne tikai kā skolotājs, bet 
arī kā pravietisks varonis un autoritāte. Heinriha Bornkama 
vērojums, kas sniedzas pāri vācu kultūras telpai, raksturo Lu-
teru šādi: “Ikviens Lutera un reformācijas atveidojums un iz-
vērtējums ietver sevī kritisku mijiedarbību ar mūsu nesenējas 
vēstures pamatlīnijām. Kā neviena cita vēsturiska figūra Luters 
aizvien mudina uz visaptverošām pārdomām par mūsu dzīves 
reliģiskajām, garīgajām un politiskajām problēmām.”3

Kopš Stefana pētījuma arī kādi citi gan luterisma iekšpusē, 
gan ārpusē ir centušies izprast Lutera domāšanas un darbu in-
terpretāciju.4 Tomēr neviens to nav darījis detalizēti. Neviens 
nav izklāstījis tos veidus, kādos Lutera domas un tēls ir izvei-
dojis luterāņu domāšanu un rīcību nākamajā gadsimtā, kas 
nāca pēc viņa uznākšanas uz Rietumu vēstures skatuves. Jau 
kopš paša iesākuma Lutera studenti un draugi viņā saskatīja ko 
2 Horst Stephan, Luther in den Wandlungen seiner Kirche (Gessen: Topelmann, 1907), 127.  lpp.
3 Heinrich Bornkamm, Luther im Spiegel der deutschen Geistesgeschichte (Heidelberg: Quelle & 
Meyer, 1955), 11. lpp.
4 Piem., sk. Ernst Walter Zeeden, Martin Luther und die Reformation im Urteil des deutschen 
Lutherums: Studien zum Selbstverstandnis des lutherchen Protestantismus von Luthers Tode bis 
zum Beginn der Goethezeit, 2 vols. (Freiburg/B: Herder, 1952), un Веrnhаrd Lohse, “Zur Geschi-
chte dеr Lutherdeutung”, in Маrtin Luther: Еinе Еinführung in sеin Lеbеn und sеin Werk, 2nd. ed. 
(Munich: Beck, 1983), 210–248. Par jaunākajiem Lutera uzskatu pētījumiem sk. Bornkamm, 
Luther im Spiegel (ļoti īss ievads par periodu “no reformācijas līdz apgaismībai”); Interpreters 
of Luther: Essays in Honor of Wilhelm Pauck, ed. Jaroslav Pelikan (Philadelphia: Fortress, 1968) 
rakstu sērija, kurā netiek aplūkoti 16. un 17. gs. sākuma luterāņi Vācijā; Luther in der Neuzeit: 
Wissenschaftliches Sуmроsiоn des Vеrеins für Reformationsgeschichte, ed. Bernd Moeller (Gü-
tersloh: Gerd Mohn, 1983), rakstu sērija veltīta pēdējiem diviem gadsimtiem, un Ulrich Michael 
Kremer, “Martin Luther in the Perspective of Historiography”, in Seven-Headed Luther: Essays in 
Commemoration of a Quincentary, 1483–1983, ed. Peter Newman Brooks (Oxford: Clarendon), 
207.–229. lpp.
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vairāk par parasta kalibra figūru. Daudzi viņā ieraudzīja izcilu 
ticības varoni. Citi viņu novērtēja kā spēcīgu baznīcas dok-
toru – vienlīdzīgu ar Mozu, Pāvilu un Augustīnu. Tāpat daudzi 
viņu uzskatīja par unikālu Dieva kalpu, pravieti un eshatolo-
ģisku eņģeli, kas attēlots Jāņa Atklāsmes grāmatas 14. nodaļā, 
kurš nes mūžīgo Evaņģēliju pēdējos laikos un kura autoritāti 
var lietot baznīcas vadīšanā un pārvaldē, īpaši spriedumos un 
diskusijās par pareizu bibliskās mācības izpratni. 

Mums, modernajiem cilvēkiem, šādi tēli šķiet neparasti – 
īpaši, ja nepaturam vērā, no vienas puses, bibliskā humānisma 
jēdzienisko kontekstu un, no otras puses, viduslaiku apoka-
liptisko kontekstu. Jo Lutera laikmetam šie konteksti kalpoja 
kā līdzeklis, ar kuru palīdzību saprast Lutera ietekmi uz viņu 
dzīvi, kā arī viņa lomu uz cilvēces vēstures skatuves. Paturot 
prātā šos Lutera attēlojumus, viņa sekotāji tālāk uzņēmās pār-
veidot institūcijas un viņu pasauli veidojošos priekšstatus.5

Šis pētījums caurlūkos to, kā Lutera vēsts un karjera pārfor-
mēja 16. gadsimta vācu luterāņu uzskatus par Dievu un cilvēka 
vēsturi. Kad pārdomājam Lutera laika sabiedrības vajadzības, 
kas saistītas ar reliģiskām idejām, ekleziālām praksēm un in-
stitūcijām, tad rodas trīs galvenie reformatora attēlojumi. Kaut 
arī visi šie trīs Lutera tēli radās jau pirmo gadu sabiedriskajā 
domā, tomēr, laikam ejot, tie attīstījās dažādos virzienos. To 
ietekme vislabāk atklājama ar hronoloģisku attīstības izklāstu, 
ko piedāvā raksturīgie dokumenti, kas nākuši no viņa mācekļu 
rokas. Nav šaubu, ka vēsturnieka analīzei arvien būs tieksme 
vienkāršot: kategorijas nebūs tik noteiktas un precīzas, lai tās 
5 Šis pētījums neaplūkos reformācijas neveiksmes un panākumus. Šādu diskusiju iesāka Geralds 
Štrauss (Gerald Strauss) grāmatā Luther’s House of Learning: Indoctrination of the Young in the 
German Reformation (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978). Secinājumi, kuri ir 
balstīti uz divdesmitā gadsimta standartu piemērošanu oriģināliem avotiem, turklāt to darot ar 
negatīviem aizspriedumiem (kā atsevišķas Bauslības daļas luterāņu sprediķos un draudžu vizitā-
ciju atskaites, kurās uzmanība tika pievērsta problēmām), ir jāsalīdzina ar faktiem, kuri liecina, 
no vienas puses, ka sabiedriskā doma Centrāleiropā patiešām pārmainījās reformācijas ietekmē. 
No otras puses, mums ir jāatzīst fakti, kuri apstiprina luterāņu krusta teoloģijas pieņēmumu, ka 
Evaņģēlijs ir nolemts neveiksmei šajā pasaulē, kas ir naidīga pret tā vēsti.
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nevainojami nošķirtu vienu no otras. Tādēļ katra atsevišķa 
motīva izklāsts gan pārklāsies, gan papildinās viens otru. 

Pirmkārt, dažiem viņa sekotājiem turpmākajās dekādēs re-
formators kalpoja kā pravietis, kas aizvietojis pāvestus un kon-
cilus, lai baznīcas dzīvē būtu lemjoša vai sekundāra autoritāte 
(Svētie Raksti arvien saprasti kā primārā autoritāte). Līdzīgi 
kā praktiski jebkurš cits laikmets, vēlīnie viduslaiki bija krīžu 
periods, un ļaudīm nācās pārdomāt autoritātes jautājumus 
dažādos savas dzīves aspektos. Baznīcas kontekstā Lutera mes-
tais izaicinājums viduslaiku pāvestībai spēcīgi saasināja krīzi, 
stiprinot skepsi pret veco reliģisko sistēmu. Lai arī Luters un tā 
piekritēji nenoraidīja senos baznīctēvus, nedz noliedza to liet-
derīgumu, bet vienlaikus tie apstiprināja bibliskās autoritātes 
pārākumu. Svētie Raksti tiem bija vienīgais primārais patie-
sības avots. Tomēr baznīcai vienmēr ir vajadzīga sīkāk izstrā-
dāta sistēma, kas noteiktu bibliskās vēsts saturu un jēgu. Tāpēc 
tradīcija, kas atradās pāvestu, bīskapu un koncilu rokās, vairs 
nebija pietiekami lemtspējīga, lai izskatītu atšķirīgās Svēto 
Rakstu interpretācijas. Lai aizstātu viduslaiku autoritātes, kas 
iepriekš skaidroja bibliskos patiesības un dzīves atzinumus, Lu-
ters nāca kā Dieva pravietis, kura vārdos varēja rast sekundāro 
doktrinālās autoritātes līmeni. Tie, kas ticēja, ka Vitenbergas 
profesors ir Dieva īpašais sūtnis – balss, kas pasludina dievišķo 
spriedumu pār vecās sistēmas korupciju –, bez grūtībām spēja 
tam piedēvēt šo autoritāti. Kad “dzīvais mīts” bija miris un ap-
glabāts savā kapā, tas vairs nevarēja izšķirt diskusijas, rakstot 
vēstules un sniedzot formālus fakultātes atzinumus, bet tagad 
viņa rakstus, kas plaši bija pieejami iespiestā veidā, daži no mā-
cekļiem lietoja kā sekundāro autoritāti.

Otrkārt, gadu gaitā Luters funkcionēja kā pravietisks sko-
lotājs, kura Bībeles vēsts skaidrojumi atbalstīja un vadīja viņa 
sekotāju Svēto Rakstu skaidrojumus. Savu dzīves un patiesības 
priekšstatus Luters pamatoja ar pārliecību, ka Dievs ir ierunājis 
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esamībā visu realitāti Sava vārda spēkā un šādi – caur vārdu – 
bija izveidojis cilvēka dzīvi. Mācība, kas ir Dieva vārda saturs, 
tamdēļ bija īpaši svarīga Lutera priekšstatos par to, kādā veidā 
Dievs nāk pie cilvēkiem un kā Viņš rīkojas arī 16. gadsimtā. 
Jau Lutera dzīves un darbības laikā viņa literāri bagātais de-
vums ļāva tam ietekmēt ļoti plašu lasītāju loku, kā arī nelasī-
tājus, kuri dzirdēja šīs idejas no lasītājiem. Kad Luters mira, 
tā piekritēji turpināja mācīties un arī mācīt citus, lietojot viņa 
publicēto darbu korpusu. Izvēršot Lutera skolotāja nozīmību, 
mums jāpievērš uzmanība tiem veidiem, kā viņa rakstus re-
producēja un lietoja vācu luterāņu baznīcās pēc viņa nāves. Jo 
viņa pēcteči visus darbus un individuālos traktātus tajos ne 
vien iespieda no jauna, bet arī Lutera domas pārgrupēja un 
pārkārtoja pēc tematiem, lai mācītāju bibliotēkās būtu viegli 
pieejamas atsauces. Šādi Luters turpināja mācīšanas misiju pēc 
nāves: ar domugraudiem, citātiem, pārpublicējumiem un viņa 
domu pārkārtotu lietojumu jaunajā laikmetā. 

Treškārt, saviem vācu sekotājiem Luters pāri visam palika 
pravietisks varonis, ko Dievs bija izraudzījis kā īpašu instru-
mentu Savas baznīcas – arī vācu nācijas – atbrīvošanai no 
pāvestības maldiem un tirānijas. Kā varonīgs pravietis Luters 
pārstāvēja dievišķo vārdu, kas sprieda Dieva tiesu pār veco 
pāvestības sistēmu, un tā viņš sevī iemiesoja ļaužu cerības un 
Evaņģēlija mierinājumu, kas nesa jaunas debesu svētības pār 
uzticīgiem Dieva bērniem. Šai nemierīgā laikmetā sekotāji sa-
skatīja Mārtiņā Luterā pārliecību, ka Dievs tiesās viņu ienaid-
niekus un eshatoloģiski iejauksies, lai viņu dēļ un viņu labā 
nestu Dieva solīto pestīšanu. 

Pēc sākotnējā pārskata par Lutera attēlojumiem, kas bija 
aktuāli viņa dzīves un nāves laikā (1. nod.), mēs pārrunāsim 
trīs galveno tēlu attīstību laika posmā no viņa nāves līdz pat 
Trīsdesmit gadu kara priekšvakaram (2.–4. nod.). Mūsu vēstu-
riskais pārskats beigsies ar nelielu ieskatu jaunās  interpretācijās 
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17. gadsimta pirmajos gados (5. nod.). Lai izvērtētu Lutera pra-
vietisko autoritāti, mēs aplūkosim atsauces uz viņa mācekļu 
rakstiem, kuros tie diskutēja par viņa mantojumu (2. nod.). 
Mēs analizēsim arī viņa pravietiskā skolotāja lomu ar īsu ap-
kopojumu par to, kā viņa darbus lietoja, lai risinātu jaunāko 
paaudžu kontraverses par Svēto Vakarēdienu (4. nod.), kā arī 
sniegsim pārskatu par viņa darbu pārpublicējumiem dažādās 
formās (6.–8. nod.). Tāpat mēs piedāvāsim kopskatu, kas 
kombinē gan Luteram piedēvēto heroisko statusu viņa dzīves 
vispārīgos iztirzājumos, gan arī atsevišķos argumentus, ko lu-
terāņi lietoja pret Romas katoļu partijas uzbrukumiem Lutera 
personai un mācībai (3. nod.).

No šīm pārdomām veidosies izpratne par to, kā Luters pēc 
nāves turpināja kalpot kā autoritāte, skolotājs un varonis tiem, 
kas saistīja sevi ar viņa vārdu. Mēs redzēsim, kā 16. gadsimta 
gaitā tā autoritātes attēlojums saruka, viņa skolotāja tēls tapa 
ļoti ierobežots, bet viņa varoņa tēls turpināja pastāvēt līdz 
pat kritiskajam laikam, kad izcēlās Trīsdesmit gadu karš. Šajā 
diskusijā radīsies izpratne arī par autoritātes būtību baznīcas 
ietvaros, kā to saprata Lutera sekotāji un mantinieki, kas de-
finēja un mācīja biblisko vēsti saskaņā ar  Lutera tradīciju un 
turpināja skaidrot autoritātes jēdzienu baznīcā sava  laika sa-
biedrības mainīgajos apstākļos.6

6 Sākotnēji šīs idejas bija izklāstītas manā esejā “Perilous Events and Troublesome Disturbances’: 
The Role of Controversy in the Tradition of Luther to Lutheran Orthodoxy”, Pietas et Societas: 
New Trends in Reformation Social History: Essays in Memory of Harold J. Grimm, ed. Kyle C. 
Sessions un Phillip N. Bebb (Kirksville, Mo.: Sixteenth Century Journal, 1985), 181.–201. lpp. Tās 
tika paplašinātas darbā “Die Umgestaltung und theologische Bedeutung des Luthersbildes im 
späten 16. Jahrhundert”, in Die lutherische Konfessionalisierung in Deutschland: Wissenschaftliches 
Symposion des Vereins für Reformationsgeschichte 1988, ed. Hans-Christoph Rublack (Gütersloh: 
Mohn, 1992), 202–231. Esmu pateicīgs Rublakam, kurš mani iedvesmoja attīstīt idejas tālāk, 
vispirms lekcijā simpozijam (Symposion des Vereins für Reformationsgeschichte) un pēc tam jau 
grāmatā. Tāpat esmu pateicīgs Irenei Dingelei (Irene Dingel) par viņas ieteikumiem manuskripta 
uzlabošanai, un Rihardam Mulleram (Richard Muller) par viņa atbalstu un uzmundrinājumu, par 
viņa redzīgo redaktora aci.
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1. 
Dzīvais pravietis:  

Luters savu laikabiedru skatījumā

Ulrihs Cvinglijs – kurš vēlāk vairs nebija Lutera draugs – 1520. 
gadā rakstīja, ka viņš un citi Dienvidvācijas un Šveices humānistu 
aprindu pārstāvji uzlūkoja Mārtiņu Luteru kā šodienīgu Eliju.1 
Piecpadsmit gadus iepriekš šis pats Mārtiņš Luters kā pārbiedēts 
grēcinieks bija iestājies observanto augustīniešu klosterī Erfurtē. 
1507. gadā viņa bailes no neizteicamā Dieva spēka pārmāca viņu, 
tam pirmoreiz konsekrējot mises elementus. Pēc pieciem gadiem, 
1512. gadā, viņš negribīgi pabeidza savas studijas, iegūstot Bībeles 
doktora grādu, vienlaikus turpinādams arī mūka un universitātes 
pasniedzēja darba rutīnu. Līdz 1520. gadam Luters jau bija ieman-
tojis Eiropas mēroga reputāciju un lielā mērā kļuvis par vācu nācijas 
eshatoloģisko cerību paudēju un ietekmētāju. 

Pamatojums, kādēļ Cvinglijs un citi – kā mācīti, tā nemācīti – 
cildināja Luteru kā pravieti, ir atrodams nedz viņa efektīvajā un 
uzticīgajā kalpošanā, ko viņš patiešām veica kā sava ordeņa ad-
ministrators, nedz arī saistošajās lekcijās, kuras lasīja studentiem, 
bet drīzo slavu un intelektuālo ietekmi viņš sasniedza, vienlaikus 
gan pateicoties savām idejām, gan arī notikumu attīstības dēļ, ko 
šīs idejas izraisīja. Ideju un notikumu tandēms bija padarījis Lutera 
vārdu prominentu baznīcas aprindās praktiski ikvienā Eiropas 
valstī un visu Vācijas iedzīvotāju vidū. 

Lutera laikam bija raksturīga liela degsme un steidzamība. Hu-
mānisti ilgojās pēc pienācīgas izglītības atjaunotnes un tai atbil-
stošas sabiedriskās kārtības un labklājības. Arī parasti ļaudis ilgojās 
pēc jauna laikmeta, katrs pa savam lolodami apokaliptiskus sapņus.2 
 Tāpat arī Rietumu kristietība bija nonākusi pastorālās aprūpes krīzē, 

1 Ulriha Cvinglija vēstule Osvaldam Mikonijam (Oswald Myconius) 1520. gada 4. janvārī, 
sk.  Huldreich Zwinglis Sämtliche Werke 7:250 (CR 94); Ulriha Zasija (Ulrich Zasius) vēstule 
Cvinglijam 1519. gada 13. novembrī (turpat, 222), piemin vēl vienu atsauci uz saraksti ar Cvingli-
ju, kas ir līdzīga, bet nav saglabājusies.
2 Robin Bruce Barnes, Prophecy and Gnosis: Apocalypticism in the Wake of the Lutheran 
 Reformation (Stanford: Stanford University Press, 1988), īpaši 19.–30. lpp.
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kur daudzi klausījās, meklēja un cerēja uz Dieva tiešu iejaukšanos 
viņu dzīvē. 

Taisni uz šādas skatuves klupdams krizdams ieradās izbiedētais 
grēcinieks – negribīgais students, kas pēc sava ordeņa priekšstāvju 
norādījumiem kāpa uz augšu pa akadēmiskajām kāpnēm. Viņš 
bija kļuvis relatīvi veiksmīgs jauns cilvēks, kurš darbojās ne sevišķi 
ievērojamā universitātē kaut kur civilizācijas nomalē. Bet viņš bija 
sācis iemantot citu akadēmiķu respektu visā Vācijā.3 Viņš 1515. un 
1516. gadā nāca klajā ar priekšlikumiem akadēmiskās teoloģijas 
pārveidei, kādas tas bija iecerējis gan formas, gan satura ziņā. Savu 
ideju pārbaudei viņš akadēmiskām diskusijām sacerēja tēzes par 
aristotelisko teoloģiju un paulīnisko domāšanu.4 Šīs tēzes nopietni 
apšaubīja pastāvošā teoloģiskā virziena fundamentālās paradigmas, 
kuras izveidoja viņa paša domāšanu. Šī domāšana tobrīd tika pār-
vērtēta, un viņš cerēja, ka baznīcu izdosies aizvest sev līdzi, ejot šo 
normālo profesionāli akadēmisko diskusiju ceļu. 

Reformācijas iesākumi

Tomēr tas bija kāds cits tēžu kopums, ko tas rakstīja akadēmiskam 
disputam, kuru pats Luters vēlāk uzskatīja par pirmo un izšķirošo 
soli viņa ceļā, kas noveda pie pravieša slavas un citiem tamlīdzīgiem 
cildinājumiem. Viņš 1517. gada oktobra beigās sagatavoja tēzes – 
slavenās 95 tēzes –, kas sprieda par indulgenču praksi, un pats arī 
atzina: “Es iekļuvu šai virpulī nejauši, necerēti, negribēti.”5 Latīņu 
darbu Vitenbergas izdevuma pirmā sējuma ievadā, ko publicēja 
1545. gadā, viņš ieskicē reformācijas iesākumu. Tur viņš norāda uz 
šīm tēzēm par indulgencēm kā pagrieziena punktu, kur viņa idejas 
izraisīja turpmākos notikumus, kuras pārmainīja Rietumu pasauli.6 
3 Helmar Junghans, Der junge Luther und die Humanisten (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1985), 288.–291. lpp.; Leif Grane, Martinus Noster: Luther in the German Reform Movement, 
1518–1521 (Mainz: Zabern, 1994), 147.–187. lpp.
4 Galvenokārt tās ir tēzes, kuras Luters uzrakstīja Bartolomejam Bernhardi (Bartholomaeus 
Bernhardi) “Quaestio de viribus et voluntate hominis sine gratia disputata”, WA 1:145–151, kā 
arī tās, kuras pēc Lutera ieteikuma uzrakstīja Francs Ginters (Franz Günther), lai aizstāvētu savu 
diplomdarbu “Disputatio contra scholasticam theologiam”, WA 1:224–228.
5 WA 54:180.2–4; LW 34:328.
6 WA 54:180.5–20; LW 34:329. Par dažādām reakcijām uz 95 tēžu publicēšanu sk. Junghans, Der 
junge Luther, 292.–293. lpp.
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Tur viņš skaidri raksta, ka šos notikumus spēcīgi iekustināja tieši 
konflikts ar pāvestību. 

Nav iespējams gūt pilnīgu pārliecību, vai Luters šajās tēzēs pilnā 
mērā bija taisījies izklāstīt savus ieskatus par indulgencēm. Jo, sacerot 
akadēmiskas tēzes, viņam nebija obligāti jāpauž stingra pārliecība. 
Pats disputu žanrs bija intelektuāļu radīts, lai izprovocētu diskusijas 
un meklētu patiesību, nevis to paustu galīgā formā. Turklāt neatka-
rīgi no tā, cik precīzi šīs tēzes atspoguļo Lutera tā brīža teoloģisko 
attīstību, tās tomēr nav īpaši nozīmīgas šīs attīstības rādītājs. 

Taču 95 tēzes ir izšķiroši svarīgas Lutera karjeras izvērsumam, kā 
arī Rietumu kultūras vēstures attīstībai. Šīs tēzes reprezentē pirmo 
vērā ņemamo drukas plašsaziņas līdzekļa lietojumu, lai pārmainītu 
sabiedrības gaitu. Kaut arī, kā raksta Elizabete Eizenšteina, vidus-
laiku baznīca jau bija mēģinājusi lietot iespiedtehniku, lai sekmētu 
krusta karus pret turkiem, tomēr Lutera izraisītā kustība pirmā 
“ pilnā mērā lika lietā šī plašsaziņas līdzekļa potenciālu. Tāpat tā bija 
pirmā kustība no visām, reliģiskām vai sekulārām, kas lietoja jaunās 
drukas iespējas neslēptai propagandai un aģitācijai pret pastāvošo 
institucionālo kārtību”7. Vienlaikus ir jāatzīst, ka, rakstot šīs tēzes, 
Luters tomēr vēl neapzinājās, ka tās kļūs par pirmo moderno plašsa-
ziņas līdzekļa notikumu. 

Drukas materiālu sākotnējās eksplozijas apmērus ir grūti aptvert 
pat šodien. Kad Luters, iekaisis niknumā, rakstīja pret Johanu Te-
celu, viņš savā Melnā klostera cellē nevarēja iedomāties, ka šīs tēzes 
tiks nodrukātas un dažu nedēļu laikā sagādās viņam starptautisku 
lasītāju loku. Līdz 1520. gadam tas jau bija publicējis vairāk nekā 
trīsdesmit traktātu vai grāmatu, kuras pēc zināmiem aprēķiniem 
pārdeva vairāk nekā 600 000 eksemplāros.8 Ļoti drīz viņa idejas 
 lasīja un diskutēja, pārrakstīja un jaunos veidos pārizdeva gan 
7 Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural 
Transformations in Early-Modern Europe, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), 
1:303–304.
8 Bernd Moeller, Deutschland im Zeitalter der Reformation, 2d ed. (Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1981), 62. Par Lutera vēsts izplatīšanos Vācijā un ārpus tās sk. “Das Berühmtwerden 
Luthers”, Zeitschrift für historische Forschung 15 (1988): 65–92; “Die Rezeption Luthers in der 
frühen Reformation”, Lutherjahrbuch 57 (1990): 57–71; kā arī “Luther in Europe: His Works in 
Translation, 1517–1546”, in Politics and Society in Reformation Europe: Essays for Sir Geoffrey 
Elton on His Sixty-Fifth Birthday, ed. E. I. Kouri and Tom Scott (New York: St. Martin’s, 1987), 
235.–251. lpp.
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 garīdzniekiem, gan lajiem. Kaut arī Luteru varbūt ne vienmēr sa-
prata, kā pats būtu vēlējies, tomēr izšķirīgajos agrīnās reformācijas 
gados viņš bija “valdošais publicists”. Vairāk nekā 20 procentu no 
pamfletiem, kas Vācijā tika publicēti starp 1500. un 1530. gadu, ir 
nākuši no viņa spalvas (visi šie darbi, protams, pieder šā perioda 
otrajai pusei).9

Taču vienlaikus Lutera 16. gadsimta reformas aicinājums nebūtu 
guvis tik plašu publisku atbalstu vienīgi jaunās drukas tehnikas 
starpniecības dēļ. Taisnība ir Marka Edvardsa vērojumam, ka re-
formācija bija mutvārdu notikums, jo vairākums Lutera laikabiedru 
šo vēsti tieši dzirdēja un klausījās, nevis lasīja.10 Nereti (vismaz vācu 
zemēs) sludinātāji vienā vai otrā veidā izplatīja jaunos uzskatus, 
pirms vēl paši Lutera raksti bija tapuši pieejami.11 Tāpat Edvardsam 
ir taisnība, secinot, ka “drukātam vārdam bija izšķiroša loma agrīnā 
reformācijā un kad to pavairoja sludināšanas un sarunu iespaids, 
to droši var minēt kā būtisku faktoru samērā vienota vēstījuma 
izplatībai praktiski visur vāciski runājošās zemēs.”12 Jo “tas pār-
raidīja musinošos (Lutera un citu reformatoru) vēstījumus ar tādu 
straujumu, kāds pirms šā izgudrojuma nekad nebija iespējams. Vēl 
vairāk, tas ideoloģiskajam līderim Mārtiņam Luteram ļāva ātri 
sasniegt arī citus kustības “uzskatu līderus”, saglabājot savstarpējo 
saikni, domu un pieredzes apmaiņu, kā arī ļaujot tiem “pārraidīt” 
savu (relatīvi koordinēto) programmu daudz lielākai un ģeogrāfiski 
atšķirīgai audiencei, nekā tas jebkad agrāk bija iespējams.”13

Drukas tehnika ne tikai veicināja Lutera vēsts izplatību, bet arī ie-
pazīstināja un popularizēja viņu plašākā sabiedrībā. Tiklīdz 95 tēzes 
par indulgencēm bija nodrukātas, Luters ar vienu vēzienu bija ie-
mantojis ne vien visas Vācijas, bet visas Rietumu kristīgās sabied-
rības uzmanību. Edvardss apgalvo, ka Luters nav jāuzlūko “tikai kā 

9 Mark U. Edwards Jr., Printing, Propaganda, and Martin Luther (Berkeley: University of Califor-
nia Press, 1994), 1–2, 172.
10 Turpat, 11., 37. lpp.
11 Tas, ka tā ne vienmēr ir bijis, labi atklāts rakstā David P. Daniel, “Publishing the Reformation 
in Habsburg Hungary”, Habent sua fata libelli, Books Have Their Own Destiny: Essays in Honor 
of Robert V. Schnucker, ed. Robin B. Barnes, Robert A. Kolb, and Paul L. Presley (Kirksville, Mo.: 
Thomas Jefferson University Press, 1998), 47.–60. lpp.
12 Edwards, Printing, 172. lpp.
13 Turpat, 7. lpp.
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viens publicists lielākas konstelācijas ietvaros”, bet kā sava laikmeta 
“dominējošais publicists”. Edvardss piebilst, ka, pēc viņa vēroju-
miem, “Luters ir dominējis tik lielā mērā, kādā to nav spējis neviens 
cits nevienā citā propagandas kampaņā vai masu kustībā kopš šiem 
laikiem”.14 Drukas tehnika ļāva vienam publiskam intelektuālim 
ar provocējošām idejām spēlēt tik iespaidīgu publisku lomu, kā tas 
iepriekš nekad nebija iespējams. Kolēģi un vienkārši ļaudis varēja 
uztvert un apsorbēt viņa idejas tādēļ, ka tās cirkulēja iespiestā veidā, 
kam agrāk nebija precedenta. Lutera pasludinājums bija kas vairāk 
nekā tikai ideju tālāk nodošana. Pēc Lutera līdzgaitnieku domām, 
tas kļuva par vēsturisku pavērsiena punktu. 

Vēlākos autobiogrāfiskos novērojumos Luters šķiroja starp no-
tikumu, kas noveda pie viņa cildināšanas par varoni un pravieti, 
un idejām, kuras pēc viņa pārliecības patiesi bija pravietiskā vēsts 
no Dieva. Šīs idejas, kā viņš atcerējās, 1517. gada rudenī vēl nebija 
pilnībā noformulējušās. Pēc izcīnītajām cīņām, kas tam bija ar 
baznīcas amatpersonām nākamos divus gadus, Luters atzina: “Šeit 
jūs manā gadījumā varat redzēt, cik grūti ir izcīnīt un izkļūt laukā 
no maldiem, ko apliecinājusi visa pasaule.”15 1519. gadā, kad viņš 
otro reizi sāka lasīt lekcijas par psalmiem (pirmā lekciju sērija bija 
no 1513. gada līdz 1515. gadam), viņš jau bija atbrīvojies no veciem 
aizspriedumiem un beidzot nācis pie saprašanas par Dieva taisnības 
jēdzienu, un noskaidrojis atšķirību starp divu veidu cilvēciskām 
taisnībām (Dieva priekšā un attieksmē pret citiem), kas pēc paša 
samērā vēlīna apgalvojuma 1535. gadā bija viņa teoloģijas centrs.16 
Tādējādi var sacīt, ka šīs idejas bija izraisījušas notikumus, kas darīja 
viņu par daudzu ļaužu varoni, pat vēl pirms viņa pravietiskā vēsts 
bija ieguvusi savu nobriedušo veidolu. 

Norises, kuras sekoja pēc Lutera indulgenču tēžu publicēšanas, 
padarīja viņu par ļoti zināmu figūru. Arī viņa laikabiedri apzinājās, 
kādu svarīgu lomu bija spēlējušas 95 tēzes, izvirzot Luteru priekš-
plānā. Tai ziņā sakrita gandrīz visu viņa sekotāju un paša Lutera 
domas par to, kas bija reformācijas saknes un kas tam ļāva iemantot 

14  Edwards, Printing, xii.
15  WA 54:183.21–23; LW 34:333–334.
16  WA 40.1:40–51; 54:186.3–29; LW 26:4–12; 34:337.
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heroisku statusu. Būtiskākais izņēmums bija Georgs Špalatins, tuvs 
Lutera draugs un atbalstītājs, kurš šajā laikā kalpoja par Saksijas kūr-
firsta Frīdriha Gudrā sekretāru. Viņa “Reformācijas annāles” stāstu 
sāk 1518. gadā, pavadot kūrfirstu Frīdrihu uz Augsburgas imperiālo 
Reihstāgu. Tas nozīmē, ka 95 tēzes Špalatins nepiemin. To varētu 
izskaidrot ar faktu, ka viņš nebija tiešā veidā iesaistīts tēžu publicē-
šanā. Tai laikā viņš atradās imperiālajā Reihstāgā, ne universitātē. 
Tomēr Augsburgā viņš bija klātesošs. Tur kā kūrfirsta padomnieks 
viņš bija liecinieks Lutera diskusijai ar pāvesta pārstāvi kardinālu 
Kajetanu un šādi to varēja paskaidrot plašākā kontekstā, pieminot 
konfrontāciju starp vācu nāciju, ko sapulce pārstāvēja, un pāvestību. 
Daļa no konteksta bija Reihstāga apsvērumi un sūdzības, kas bija 
vērstas pret Romas “apspiešanu”. Špalatina dokumentācija attēlo 
Luteru kā varoni, kurš ierodas Augsburgā bez drošības garantijām, 
drosmīgi aizstāvot patiesību un tajā pašā laikā ar cieņu izturoties 
pret kardinālu. Špalatinam reformācija – kas definēta kā konflikts 
starp Luteru un pāvesta partiju, kas atteicās pieļaut Dieva vārda 
valdīšanu baznīcā, – iesākās līdz ar Vācijas Augsburgas Reihstāga 
politiskiem apsvērumiem.17

Tomēr virkne Špalatina laikabiedru sniedza atšķirīgu notikumu 
attēlojumu. Piemēram, Strasbūras vēsturnieks Johans Sleidans deva 
ieskatu par 95 tēžu publikāciju savā ļoti īsajā ievadā “Reliģijas un 
labklājības situācija”, kāda tā bija Kārļa V laikā.18 Tāpat Frīdrihs 
Mikonijs, būdams mācītājs Gotā un līdzīgi Špalatinam reformatoru 
uzticības persona, datēja reformācijas sākumu ar 1517. gadu un iz-
vērsa notikumu izklāstu ap 95 tēzēm, tomēr to darīja daudz plašāk 
nekā Sleidans savā īsajā ievadā. Pēc sākuma nodaļas par to, “kā 
radās pāvestība un kā antikrists aizveda kristietību neceļos”, Mi-
konija reformācijas atstāsts ieskicē Lutera karjeras sākumu, kamēr 
viņš vēl bija “pāvestības doktrīnai uzticīgs mūks”. Reaģējot pret 
masīvo indulgenču pārdošanu, kuru pāvesta Leo X uzdevumā bija 
sarīkojis Maincas arhibīskaps Albrehts, Luters sāka kritizēt pāves-
17 “Georgii Spalatini, Annales Reformationis, oder Jahr-Buecher von der Reformation Lutheri”, 
ed. Ernst Salomon Cyprian, grāmatā Wilhelm Ernst Tentzel, Historischer Bericht vom Anfang und 
ersten Fortgang der Reformation Lutheri (Leipzig: Gleditsch and Weidmann, 1718), 2:1–7.
18 Commentariorvm de statv religionis & Reipublicae, Carolo Quinto Caesare, Libri XXVI 
(Strassburg: Theodosius Rihel, 1559), 1.–2. lpp.
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tību. Lutera reakcijas pret indulgenču tirdzniecību pamatā bija viņa 
rūpes un pastorālā iejūtība pret ļaudīm. Mikonijs raksta, ka tikai 
Luteram pietika drosmes pacelt balsi raizēs, kādas par indulgenču 
praksi bija daudziem, bet viņš to darīja kārtīgi un lojāli, rakstot 
vēstules bīskapiem un cenšoties izraisīt akadēmisku diskusiju. Tā 
dēļ 95 tēzes pāris nedēļu laikā lasīja jau visā Vācijā, un pēc mēneša 
tēzes bija izlasījusi jau visa kristīgā Eiropa, “it kā paši eņģeļi būtu 
aiznesuši šīs vēstis”.19 Šīs lojāla sekotāja pārdomas atklāj vairāk nekā 
tikai Mikonija paša pārliecību, kāda tā bija pēc 20 gadiem. Gandrīz 
jau tūlīt šais populārajās reakcijās valdīja elektrizējoša aizrautība 
par Lutera nejaušo parādīšanos uz publiskās skatuves. Ap Lutera 
reformāciju gaisā virmoja kas pārdabisks. Pasaulei, kura iepriekš 
nepazina iespieddrukas potenciālo spēku, iespaids uz vācu baznīcas 
un politikas dzīvi šķita brīnumains. 

Mikonija domas par reformācijas sākumiem bija veidojusi arī Lu-
tera krusta teoloģija. Šī teoloģija mācīja, ka Dievs sevi atklāj silītes un 
krusta apslēptībā, viszemākos cilvēciskos apstākļos. Mikonijs teica, 
ka indulgenču kontraverses laikā Luters bija sludinājis Vitenbergas 
augustīniešu klostera sīkās kapelas pazemīgās telpās. Šī kapela līdzi-
nājās mākslinieku attēlotam Bētlemes stallim, kur piedzima Kristus. 
“Šai nabadzīgā, nožēlojamā kapelā Dievs lika no jauna dzimt savam 
dārgajam, svētajam Evaņģēlijam un mīļajam Jēzus bērnam šais pē-
dējos laikos,” rakstīja Mikonijs.20 Nepalika nepamanītas paralēles, 
kādas pastāvēja starp Dieva izšķirošo iejaukšanos cilvēces vēsturē 
Jēzū Kristū un Dieva pašreizējo iejaukšanos, atjaunojot Kristus vēsti 
caur Mārtiņa Lutera pravietisko misiju. 

Lutera kolēģis Filips Melanhtons skaidroja Lutera reformācijas 
sākotnējās stadijas līdzīgi pašam Luteram. Viņš uzrakstīja īsu pār-
skatu par reformatora karjeru Lutera latīņu darbu Vitenbergas iz-
devuma otrajā sējumā (1546). Melanhtons koncentrējās uz Lutera 
ticības cīņām, kādas viņš kā mūks un profesors izcīnīja 16. gadsimta 
otrajā gadu desmitā, norādīdams uz Evaņģēlija rītausmu sava ko-
lēģa apziņā, kas notika tad, kad vārdā nenosaukts mūks uzrunāja 

19 “Friderici Myconii, Historia Reformationis vom Jahr Christi 1517. bis 1542.”, ed. Ernst Salomon 
Cyprian, in Tentzel, Historischer Bericht, 2:1–23.
20 Turpat, 24.–25. lpp.
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Luteru privāti un vērsa viņa uzmanību uz ticības apliecības vārdiem 
“es ticu uz grēku piedošanu”. Šis mūks tāpat vēlējis Luteram lasīt 
Bernāra no Klervo komentāru par piedošanu, kas dota, pateicoties 
Dieva žēlastībai Kristū. Tālāk Luters turpināja Pāvila un Augustīna 
studijas, kā raksta Melanhtons, tomēr vienlaikus vēl pieķeroties 
sholastiskajiem teologiem Gabrielam Bilam, Žanam Gersonam un 
Okamas Viljamam, kuriem deva lielāku priekšroku nekā Akvīnas 
Tomam un Dunam Skotam. 

Melanhtons ieskicēja Lutera teoloģisko attīstību pēc viņa lekcijām 
par Vēstuli romiešiem un vēlāk psalmiem 1513–1515, un tad atkal 
1519. gadā (otrajā lekciju sērijā par psalmiem). Šīs vēlākās lekcijas at-
klāja, “kādā veidā tas notika, saskaņā ar visu dievbijīgo un saprātīgo 
ļaužu spriedumu, ka pēc garas, tumšas nakts ar jaunizgudrotām 
(pāvestības) doktrīnām ausa gaisma”. Luters bija no jauna atklājis 
patieso Bauslības un Evaņģēlija izšķiršanu. Viņš atspēkoja tirāniju, 
kas valdīja pāvestības mācības dēļ, ka grēku piedošana ir pelnāma ar 
labiem darbiem. Pēc plašāka Lutera Evaņģēlija vēsts apkopojuma Me-
lanhtons rakstīja, ka “visā šajā procesā” Luters, tikdams bezkaunīgā 
lišķa Tecela izprovocēts, publicēja priekšlikumus par indulgencēm. 
Tālāk viņš turpināja, uzskaitīdams konfliktus, kas turpmākajos 
gados izcēlās no disputa par indulgencēm.21 Tādējādi arī radies šis 
viņa biogrāfiskās skices uzsvars uz Lutera teoloģisko attīstību un no 
tās izrietošo notikumu sekvenci. Pēc Melanhtona pārliecības, visi 
šie notikumi izrietēja no indulgences strīda. Līdz ar to pasaules vēs-
tures “Hronika”, ko sāka rakstīt viņa students Johannes Karions un 
vēlāk turpināja rediģēt un papildināt viņa znots Kaspars Paucers, kā 
reformācijas sākuma datumu uzrāda 1517. gada 31. oktobri.22

Arī Nikolajs fon Amsdorfs bija līdzdalīgs šais galvu reibinošajās 
indulgenču strīda dienās līdz ar Luteru un Melanhtonu, būdams Vi-
tenbergas fakultātes kolēģis. 1555. gadā viņš ņēma spalvu un rakstīja 
ievadu otrajam mēģinājumam publicēt Lutera Kopotos Rakstus – 
Jēnas izdevumu. Tas bija paredzēts kā korekcija Vitenbergas izde-
vumam, kurā atrodami iepriekš pieminētie Lutera un Melanhtona 
priekšvārdi. Amsdorfs Jēnas izdevuma pirmā sējuma priekšvārdā 
21 CR 6:155–170.
22 Johannes Carion, Chronica (Wittenberg, 1532), fijr.
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nepiedāvāja jaunu Lutera biogrāfiju, bet skaidroja, kāpēc viņa hro-
noloģiskais Lutera rakstu atspoguļojums bija pārāks par Vitenbergas 
izdevuma tematisko kārtojumu. Reformators vēl nebija nonācis pie 
savas nobriedušās Evaņģēlija izpratnes līdz pat 1517. gadam, kad 
viņš nāca klajā ar savu pirmo nozīmīgo publikāciju – 95 tēzēm. 
Jēnas pirmais sējums apkopo rakstus laika posmā no 1517. gada līdz 
1521. gadam, kad Luters vēl nereti bija turpinājis “pāvestības garā”, 
kas īpaši izpaudās, pēc Amsdorfa atmiņām, viņa attieksmē pret pā-
vestiem un bīskapiem, misi un komūniju abos veidos.23 Tajā pašā 
laikā Amsdorfs arī secināja, ka, lai arī Lutera pravietiskais vēstījums 
šai laikā vēl nebija pilnīgi izveidojies, 1517. gada notikumi bija bijuši 
kritiski svarīgi visai reformācijas norisei. 

Šim viedoklim acīmredzot piekrita arī Lutera studenti, kas stu-
dēja Vitenbergā 16. gadsimta otrajā gadu desmitā un atradās šo cīņu 
vidū. Apmēram pēc desmit gadiem viens no spožākajiem un labā-
kajiem viņa studentiem Johans Agrikola reformācijas uzliesmojumu 
attiecināja uz 1517. gadu.24 Nākamās paaudzes Vitenbergas studenti 
sprieda līdzīgi. 

Viens no pēdējiem Lutera studentiem un viņa personiskais sek-
retārs Johans Aurifabers, kurš bija pirmais reformatora korespon-
dences redaktors, reformācijas sākumu attēloja līdzīgi. Pirmā Lutera 
vēstuļu sējuma ievadā viņš ievietoja Luteru plašajā Dieva vārda slu-
dinātāju un liecinieku virknē, kas caur pravieti Jesaju un apustuli 
Pāvilu sniedzas līdz pat 16. gadsimtam. Vārda sludinātāji, kā Auri-
fabers novēroja, arvien ir bijuši pakļauti uzbrukumiem no patiesības 
ienaidnieku puses. Lutera studenti bija labi apguvuši un sapratuši, 
ka šis konflikts starp Dievu un velnu joprojām paliks aktuāls cauri 
visai baznīcas vēsturei.25 Metodijam bija jācīnās ar Origenu; Augus-
tīnam jāstājas pretī Pelagijam; un pat Bernāram no Klervo nebija 
iespējams izvairīties no oponentiem mūku vidē. Tāpēc Luters – kā 
Dieva vārda skolotājs – nevarēja cerēt ne uz ko citu kā konfliktu. 

23 Der Erste Teil aller Bu[e]cher vnd Schrifften des thewren/seligen Mans Doct: Mart: Lutheri/vom 
XVII. jar an/bis auff das XXII. (Jena: Christian Rödinger, 1555), preface.
24 Epistola S. Pavli ad Titum... (Hagenau: Johannes Secer, 1530), E3r.
25 Lutera izpratni par cīņu starp Dievu un Sātanu cilvēces vēsturē sk.: John M. Headley, Luther’s 
View of Church History (New Haven: Yale University Press, 1963), 19.–41., 59.–69.  lpp.
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Aurifabers iesāka savu pārskatu ar to, ka Luters saņēma doktora 
grādu. Pēc tam “Luters nepavadīja savas dienas laiskumā, bet me-
ditējot un lasot Svētos Rakstus, un pat novājinot ķermeni ar savām 
studijām, stundu lūgsnām, gavēšanu un lūgšanu līdz laikam, kad 
bija aizsvilusies kontroverse par indulgencēm, vispirms pret Tecelu, 
kuras laikā Dieva vārds viņu darīja brīvu no sirdsapziņas cietuma 
un moku kambara”. Tad Aurifabers apstājās, lai atgādinātu saviem 
lasītājiem par kristietības situāciju, kurā Luters tika “aicināts, lai 
šķīstītu baznīcu no dēmonu mācībām” (sk. 1Tim 4:1), kuras bija to 
plosījušas tās “Ēģiptes un Bābeles verdzībā”. Strīds ar Tecelu bija sācis 
Lutera atsvabināšanās procesu, kaut arī šī konfrontācija bija svarīga 
tikai tāpēc, ka noveda pie konfrontācijas starp Luteru un pāvestības 
teologiem, kuru vidū jāizceļ Kajetans Augsburgā 1518. gadā.26

Aurifabers, gluži kā Amsdorfs, uzskatīja, ka Lutera teoloģijā viņa 
darbības gaitā bija notikusi attīstība. Tāpat viņš atzina, ka 95 tēzēm 
sekojošie notikumi radīja apstākļus, kas Luteram ļāva kļūt par sa-
biedrībā ievērojamu varoni cīņās pret pāvestību. Tāpat viņš atzina, 
ka tieši šīs kontroverses laikā Luters ieguva teoloģisku brīvību no 
moku kambara, kur viduslaiku teoloģija bija ieslodzījusi viņa sirds-
apziņu. Šāda atbrīvošana ļāva tam darboties kā Dieva vārda pra-
vietim. 

Aurifaberam, tāpat kā Mikonijam un Melanhtonam, idejas un 
notikumi, kas padarīja Luteru par Dieva instrumentu, bija nesarau-
jami saistīti. Šie agrīnie Lutera dzīves atspoguļojumi fokusējas uz 
reformācijas attīstības procesu, nevis viņa ideju progresu. Viņa tā 
laika sekotāju un tiešo mantinieku acīs Mārtiņa Lutera konflikts ar 
pāvestiešiem bija viņu pēkšņi izvirzījis uz plašās publiskās skatuves – 
kā varoni un pravietiskas rīcības cilvēku. Viņš nebija kāds vientuļš 
klosterdzīves domātājs. Viņa dramatiskā ierašanās sagatavoja viņam 
ceļu, kas ļāva tam spēlēt izšķirošu lomu baznīcā un sabiedrībā. Savu 
vēsti viņš sludināja kā izaicinājumu vecajām teoloģijas un baznīcas 
dzīves organizācijas paradigmām. 

26 Epistolarvm Reverendi patris Domini D. Martini Lutheri, Tomus primus (Jena: Christian 
Rödinger, 1556), aij-[*v]r.
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No mūka un skolotāja līdz pravietim un eņģelim

Šie notikumi kopš Lutera indulgenču kritikas iznesa viņu Eiropas 
intelektuāļu un visas vācu sabiedrības uzmanības centrā. Iemesli, 
kāpēc Luters bija pozitīvi vai negatīvi slavens, bija atkarīgi no katras 
atsevišķās grupas. Vecākos humānistus intriģēja to reformu aici-
nājums, jo tie ticēja, ka katrs reformas aicinājums sekmēs arī viņu 
centienus. Sākumā Erasma paaudzes zinātnieki neapjauta, ka viņu 
morālās un institucionālās reformas pilnībā nesakrīt ar Lutera 
doktrinālo reformu priekšstatiem. Vecākie humānisma kustības 
pārstāvji slavēja Luteru ar tādām retoriskām formām, kādas viņiem 
bija pieejamas 16. gadsimta otrā gadu desmita izskaņā. Tiem bija 
savs iespaids uz Lutera identitāti, kas ietekmēja tā laika intelektuālo 
līderu vispārējo atzinību pret viņa pozīciju.27

Līdzīgi arī Vācijas iedzīvotāji ar aizrautību apsveica Lutera 
paustos protestus pret Romu un padarīja tos par savējiem. Vormsas 
Reihstāga priekšvakarā 1521. gadā pāvesta legāts Hieronims Alean-
ders komentēja, ka “visu Vāciju pārņēmis liels troksnis; deviņi no 
desmit kliedz “Luters”, bet atlikusī desmitdaļa, kam Luters neko 
nenozīmē, izkliedz saukli: “Nāvi Romas valdīšanai!””28 Ļoti ticams, 
ka vairākums nesaskatīja būtiskas atšķirības savos un Lutera uz-
skatos. Luters rīkojās kā reformu līderis, un vismaz šajā laikā nedz 
intelektuāļi, nedz parastie ļaudis daudz neraizējās, kā reformācija 
ir definēta. Sākotnēji, pavisam neapzināti, viņš atradās uz viena 
viļņa ar apokaliptiskām cerībām, kādas loloja gan zemnieki, gan 
 humānisti.29 Abas šīs grupas bija sākušas formalizēt viņa tēlu. 

27 Junghans, Der junge Luther, 288.–318. lpp.; Grane, Martinus Noster, 147.–166. lpp. Par atšķirībām 
starp Erasma paaudzes un Melanhtona laika humānistiem sk. Lewis W. Spitz, “The Third Gene-
ration of German Renaissance Humanists” grāmatā Aspects of the Renaissance: A Symposium, ed. 
Archibald R. Lewis (Austin: University of Texas Press, 1967), 105.–121. lpp. Junghans (316. lpp.) 
norāda, ka Ervina Mīlhaupta piedāvātais laiks, kurā Luters apzinājās savu pravietisko lomu (viņš 
neatrod šādu Lutera apziņu pirms 1521. gada un redz tās attīstību tikai ap 1530. gadu), ir daudz 
par vēlu. Sk. Erwin Mühlhaupt, “Martin Luther oder Thomas Müntzer—und wer ist der rechte 
Prophet?” Luther 45 (1974): 55–71.
28 Martin Brecht, Martin Luther: His Road to Reformation, 1483–1521, trans. James L. Schaaf 
(Philadelphia: Fortress, 1981), 439. lpp.
29 Will Erich Peuckert, Die Grosse Wende, Geistesgeschichte und Volkskunde (Darmstadt: 
 Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1966), 25.–474. lpp.
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Roberts Skribners izsaka domu, ka 
vairākumam vāciešu agrīnajā stadijā 
piemita trīs raksturīgi priekšstati par 
savu jauno varoni un pravieti, kādus ar 
savām ilustrācijām bija tiražējuši po-
pulārie traktāti. Luters tika attēlots “kā 
mūks, kā doktors, kā Bībeles vīrs”.30 
Blakus šīm reliģiskajām tēmām, kuras 
savijas kopā ar vēlo viduslaiku Vācijas 
sakralizēto kultūru, bija arī nacionālā 
izglītotāja un atbrīvotāja tēmas. Humā-
nisti un politiskie līderi ar prieku pie-
dēvēja Luteram šīs lomas, cildinot viņu 
par varoni un fēniksu. Dzejnieks Hanss 
Zakss dēvēja Luteru par Vitenbergas 
lakstīgalu, kura dziesma bija modi-
nājusi kristietību no vilka draudiem, 
kas nāca no pāvestības, un viņš bija arī 

aicinājis grēciniekus uz atgriešanos un Evaņģēlija mierinājumu. 
Gleznotājs Albrehts Dīrers slavēja viņu kā “Svētā Gara apdāvinātu 
vīru”.31 Hanss Holbeins daudzināja viņu kā “vācu Herkulesu”, publi-
cēdams to 1523. gada ilustrācijā. Apģērbts mūka tērpā, bet bruņojies 
ar lauvas ādu un tādu rungu, kas atgādina mītisko varoni Herku-
lesu, Luters tika atainots sakaujam Ķelnes universitātes dominikāņu 
profesoru Jakobu fon Hohštrātenu. Viņš jau bija guldījis pie zemes 
Aristoteli, Akvīnas Tomu, Okamas Viljamu, Liras Nikolaju, Pēteri 
Lombardieti un Dunu Skotu. Pavadošais traktāts plašākās detaļās 
izklāstīja vācu Herkulesa heroisko veikumu, pretojoties pāvesta 
apspiešanai.32 Šo tēmu atbalsoja arī citi raksti, iekrāsojot to stipri 
nacionālās krāsās un sakņojoties vācu sūdzībās pret itāļu eksplua-
tāciju, kas jau bija kļuvusi par ierastu lietu vācu  publiskajās disku-
30 Robert W. Scribner, For the Sake of Simple Folk: Popular Propaganda for the German Reformati-
on (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 15. lpp.
31 Hans Preuss, Martin Luther: Der Prophet (Gütersloh: Bertelsmann, 1933), 59.–63. lpp.; par Zaksa 
dzejoli 1523. g. sk.: Hans Sachsens ausgewählte Werke (Frankfurt/Main: Insel, 1961), 1:12-21. Par 
Zaksu un Reformāciju sk.: Bernd Balzer, Bürgerliche Reformationspropaganda: Die Flugschriften 
des Hans Sachs in den Jahren 1523–1525 (Stuttgart: Metzler, 1973).
32 Scribner, Simple Folk, 32.–34. lpp.

Luters ar nimbu un balodi (1520) 
(Lutera māja, Vitenberga)
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sijās vēlīnos viduslaikos.33 Vārdam “varonis” ir daudz nozīmju. Pats 
 Luters izvērsa jēdzienu vir heroicus – kā izraudzītu instrumentu, 
kam Dievs piešķir īpašu uzdevumu, lai sasniegtu dievišķus mērķus, 
sevišķi tādos laikos, kad parastās cilvēciskās institūcijas vairs ne-
funkcionē un nekalpo cilvēku vajadzībām.34 Daudziem Lutera seko-
tājiem viņš atbilda šādam aprakstam. 

No tā neatdalāmas un vēl pat būtiskākas bija tās humānismu cil-
dinājuma formas un lepna nacionālisma slavas dziesmas, kas tika 
dziedātas Luteram kā Dieva vīram ar atbilstošām īpašībām. Atgrie-
žoties pie Skribnera kategorijām: 
“Luters kā mūks ir tas, kas dzīvo 
dievbijīgu kristieša dzīvi; kā dok-
tors viņš ir dievbijīgs skolotājs; kā 
Bībeles vīrs viņš norāda uz glāb-
jošo mācību.”35 Skribners komentē: 
“Šīs zīmes ir tik spēcīgas, ka Luteru 
definē pat tad, kad pietrūkst jeb-
kādu salīdzinājumu.”36

Gan agrīno traktātu ilustrācijās, 
gan stāstījumos Luters ir attēlots 
kā mūks, ko var ierindot līdz ar 
svētajiem. Viņa veidols parādās ar 
nimbu un Svēto Garu baloža veidā, 
kas ir dievišķās inspirācijas sim-
bols, kas saistīts ar svēto Gregoru 
un citiem dižiem baznīcas sko-
lotājiem.37 Traktāti apraksta viņa 
personību un raksturu svētuma ka-
33 Turpat, 34.–36. lpp. Sk. arī: Andrea Körsgen-Wie-
deburg, “Das Bild Martin Luthers in den Flugschriften der frühen Reformationszeit”, in Festgabe 
für Ernst Walter Zeeden zum 60. Geburtstag am 14. Mai 1976, ed. Horst Rabe, Hansgeorg Molitor, 
and Hans-Christoph Rublack (Münster: Aschendorff, 1976), 162.–164. lpp.
34 Gustaf Wingren, Luther on Vocation, trans. Carl C. Rasmussen (Philadelphia: Muhlenberg, 
1957), 156.–161. lpp.
35 Scribner, Simple Folk, 17. lpp.
36 Turpat, 15. lpp.
37 Turpat, 17.–20. lpp. Par vēlāko attieksmi pret Luteru kā cilvēku, kurš nomainījis viduslaiku 
svētos, sk.: Robert Kolb, For All the Saints: Changing Perceptions of Martyrdom and Sainthood in 
the Lutheran Reformation (Macon, Ga.: Mercer University Press, 1987), 103.–138. lpp.

M. Lutera ciešanas ... (1521)
(Lutera māja, Vitenberga)
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tegorijās.38 1521. gadā nāca klajā traktāts, kurš vilka paralēles starp 
Luteru Vormsas prāvā un Kristus ciešanām.39

Tik tālu daži gāja savos spriedumos. Vēlīno viduslaiku apokalip-
tiskās ilgas un nemiers tvērās pie Lutera kā šo cerību piepildījuma, 
kurš nes dramatiskas izmaiņas baznīcā un sabiedrībā. Jau laikā 
pirms un tieši pēc viņa parādīšanās Vormsas Reihstāga priekšā 
 dažādi traktāti atainoja viņu kā Dieva izraudzītu trauku, Dieva 
rīku un instrumentu, patiesās mācības nesēju, īsto pāvestu un apus-
tuli, labo ganu, par ko bija pravietojis Ecēhiēls, kam jāgana Kristus 
ļaudis (Ech 34:22–23). Viņš tika sveikts kā jaunais Daniēls un pāri 
visam  – jaunais Elija.40 Lutera salīdzināšana ar bibliskiem pravie-
šiem bija īpaši zīmīga, jo sakņojās viduslaiku tradīcijā, kas cerēja uz 
praviešu vadītu atsvabināšanu no visāda veida posta un nelaimēm. 
Iespaidīgā vēsturiskā projekcija, kuru bija virzījis Joahims no Fiores, 
bija nozīmīgākā no visiem eshatoloģiskajiem plāniem, kas paredzēja 
jaunu pasauli zem Dieva valdīšanas. Dekādēs, kas sekoja Lutera 
darbības sākumam Vitenbergā, šādas cerības bija kultivējuši tādi 
populāri sludinātāji kā Johans Geilers fon Kaiserbergs un spekulatī-
vais astronoms Johans Lihtenbergers. Luters kļuva mantinieks šīm 
pravietiskām ilgām, kuras pildīja daudzu vāciešu sirdis 16. gadsimta 
sākumā.41

Skribners citē kādu traktātu, kuru 1523. gadā publicēja Haugs 
Maršalks no Augsburgas kā dramatisku pierādījumu, ka populārā 
viduslaiku eshatoloģija tika projicēta uz Vitenbergas kustību. Mar-
šalks saistīja Mārtiņu Luteru ar pravietojumiem par imperatoru 
Frīdrihu II, kuru plaši uzskatīja par eshatoloģisku glābēju, kurš at-
griezies no kapa reformēt kristīgo Eiropu. Augsburgas pamfletists 
atainoja kūrfirstu Frīdrihu Gudro kā leģendāro imperatoru Frīd-
rihu II, ļaujot Kristum atgriezties no kapa, kurā pāvestība viņu ir 
ievietojusi. Reiz trīs Marijas nāca uz kapu, meklējot Kristu vai Dieva 
vārdu. Šīs trīs pēdējo dienu Marijas, kuras ar Dieva vārdu sūtītas 

38 Körsgen-Wiedeburg, “Das Bild Martin Luthers”, 154.–156. lpp. Sk. arī: Marc Lienhard, “Held 
oder Ungeheuer? Luthers Gestalt und Tat im Lichte der zeitgenössischen Flug-schriftenliteratur”, 
Lutherjahrbuch 45 (1978): 56–79.
39 Īsu traktāta saturu sk.: Scribner, Simple Folk, 21, vai: Lienhard, “Held oder Ungeheuer?” 64. lpp.
40 Körsgen-Wiedeburg, “Das Bild Martin Luthers”, 156.–160. lpp.
41 Preuss, Martin Luther, 4.–72. lpp.
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Svētajos Rakstos, identificētas ar trim vitenbergiešiem – Luteru, 
Melanhtonu un Andrēasu Karlštatu. Maršalks sarakstīja akrostiha 
dzejoli par Lutera vārdu, kur apgalvoja, ka tas ir Elija un Enohs, 
kas atmaskos antikristu, kā arī rabi jeb skolotājs, kas savaldīs visus, 
kuri ir sagānījuši Svētos Rakstus.42 Patiesās baznīcas atjaunošanai 
sekos maldīgās sagraušana, un abas šīs lietas notiks Dieva vārda 
sludināšanas spēkā. Pravietiskais uzdevums sagraut Dieva patie-
sības ienaidniekus, pāvestību un tās sekotājus, bija tikpat nozīmīgs 
šajā un līdzīgos rakstos kā pravietiskais uzdevums pareizi sludināt 
Dieva vārdu.43 Tātad jau 1523. gadā Luteru definēja gan kā heroisku 
pravieti, gan arī kā mācošu pravieti. 

Vēl blakus Elijam un Enoham, arī Atklāsmes grāmatas eņ-
ģelis (14:6–7) tika lietots kā simbols, lai izteiktu Lutera nozīmību. 
1522. gadā viņa augustīniešu klostera kolēģis Mihaels Štīfels pub-
licēja dziesmu, kuras nosaukums bija “Par Kristus veidoto, pareizi 
pamatoto doktora Mārtiņa Lutera mācību”. Lutera vēsts bija aizskā-
rusi būtiskas stīgas Štīfela prātā, ko spēcīgi bija ietekmējušas vidus-
laiku apokaliptiskās cerības. Pirmajā no 32 pantiem, kas atrodams 
šai poētiskā veltījumā Lutera reformām, ir tā apspēlēts Lutera vārds, 
ka atgādina eņģeli, kuru Jānis ir aprakstījis Jāņa atklāsmes grāmatas 
14. nodaļā: “Jānis uzrakstīja mums par eņģeli, kam jāatklāj Dieva 
vārds pilnā skaidrībā (gantz luter offenbar).” Štīfels sagatavoja fonu 
eshatoloģiskai kaujai, kurā eņģelim jācīnās ar vilku, proti, velnu, 
Dieva stallī. Atsauce uz Daniēla apokaliptiskajām vīzijām (8:26) 
skaidri rāda, ka Štīfels uztvēra laikmetīgos notikumus kā tādus, 
kuri notiek uz eshatoloģiska fona. Tomēr Štīfels nepacēla Luteru 
debeš ķīgā līmenī. Viņš eņģeli interpretēja kā tādu, kam ir “mūžīgs 
evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes” (14:6). Štīfelam 
Dievs darbojās cilvēces vēstures kontekstā. Viņš bija sūtījis eņģeli 
sludināt Evaņģēliju un stāties pretī Viņa ienaidniekiem. Luters bija 
veicis abus darbus ar bezbailīgu ticības un patiesības apliecināšanu 
Vormsā. 

42 Scribner, Simple Folk, 20.–21. lpp. Sk. arī: Preuss, Martin Luther, 24.–36. lpp.; Peuckert, Die 
Grosse Wende, 606.–613. lpp.
43 Körsgen-Wiedeburg, “Das Bild Martin Luthers”, 160.–162. lpp.
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Štīfels tad turpināja ar kopsavilkumu vēstij, kuru pasludināja 
eņģelis. Viņa spēcīgā balss, kas brīva no viltus, vispirms izbiedē 
klausītājus, raksturojot, “kas ir Ādams”. Viņš pasludina Bauslību 
tālab, lai izraisītu lielu izbīli. Tad turpmākajos desmit pantos viņš 
apskata desmit baušļus. Vēl divpadsmit panti tad prezentē eņ-
ģeļa Evaņģēliju par glābšanu no žēlastības caur ticību Kristum. 
Noslēgumā viņš lasītājam uzsver Lutera uzticamību Svētajiem 
Rakstiem.44 Štīfela attēlotais Luters ietvēra gan apokaliptisku Jāņa 
atklāsmes grāmatas pravietojumu fonu, gan arī īpašu atsauci uz 
viņa darbiem un mācību. Viņš pretojās pāvestam un drosmīgi ap-
liecināja ticību Vormsā; viņš izcili mācīja Bauslību un Evaņģēliju, 
Dieva dusmas un Viņa žēlastību Kristū. Štīfela Luters bija kas vairāk 
nekā varonis. Viņš bija pravietis un pat vairāk nekā pravietis. Viņš 
piepildīja Dieva apsolījumu, ar eņģelisku spēku pasludinādams 
Dieva vārdus.

Šai laikā, kad šis augustīniešu mūks dziedāja slavas dziesmas 
reformatoram, arī humānists un Augsburgas katedrāles sludinātājs 
Urbans Regijs bija sācis aizrauties ar Lutera idejām. Regijs 1521. gadā 
atzina Luteru par bezbailīgu patiesības liecinieku, Dieva sūtīto Eliju. 
Bet 1523. gadā viņš minēja Luteru kā Kristus gaismas nesēju.45 Šādu 
iespaidu, kas bija veidojies no reformatora iespiestiem rakstiem, Re-
gijs bija guvis no attāluma. Viņa pirmā satikšanās ar Luteru radīja 
viņā vēl dramatiskāku iespaidu. Kad Regijs aizceļoja no Augsburgas, 
lai pieņemtu Braunšveigas-Lineburgas baznīcu superintendenta 
posteni 1530. gadā, viņš ceļā apstājās un apmeklēja Koburgu. “Viņš 
joprojām paliek teologs visai pasaulei; par to esmu pārliecināts. 
Tagad es viņu pazīstu daudz labāk nekā pirms sastapšanās, kad pats 
viņu redzēju un dzirdēju,” Regijs rakstīja kādam savam draugam. 
Citam viņš vienkārši atzina: “Luters vienmēr ir bijis izcils manās 
acīs. Bet tagad viņš kļuva par visizcilāko.”46 Luters atstāja ļoti spē-
cīgu iespaidu uz saviem laikabiedriem. Protams, ne visi pieņēma 
44 Štīfela tekstas atrodams šeit: Philipp Wackernagel, ed., Das deutsche Kirchenlied von der ältesten 
Zeit bis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts, 5 vols. (Leipzig: Teubner, 1864–1877), 3:74–75; par 
Štīfelu sk.: Barnes, Prophecy and Gnosis, 54., 128., 188.–201. lpp.
45 Citēts no: Hellmut Zschoch, Reformatorische Existenz und konfessionelle Identität: Urbanus 
Rhegius als evangelischer Theologe in den Jahren 1520 bis 1530 (Tübingen: Mohr, 1995), 32.–33., 39., 
58. lpp.
46 Turpat, 351. lpp.
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viņa vēsti. Vecās ticības aizstāvji asi kritizēja viņa atkāpšanos no 
viduslaiku normām, un daži no viņiem pauda savu pārliecību, ka 
Luters bija velna un perversijas aģents, kā arī monstrs.47 Tomēr viņu 
pretuzbrukumi nespēja pārliecināt pārāk lielu lasītāju daļu. Intelek-
tuāļu un parasto ļaužu atzinība bija radījusi pozitīvu priekšstatu, kas 
palīdzēja novērst daudzus no pretinieku izplatītajiem negatīvajiem 
mītiem. 

Tas, ka plaša sabiedrība pieņēma Luteru kā varoni un pravieti, at-
balsojās arī Lutera novērtējumā par sevi un savu Dieva  aicinājumu.48 
Viņš neuzskatīja sevi par varoni kā Herkuless. Tomēr Luters jau 
1522. gadā bija pieņēmis tādu vēstuļrakstīšanas formulāru, kāds bija 
apustulim Pāvilam, velkot paralēles starp apustuļa karjeru un savējo, 
attālinoties no darbu taisnības un uzsverot Dieva žēlastības Evaņģē-
lija pasludinājumu.49 Tālāk viņš sevi arī sauca par vāciešu pravieti, 
vācu teritoriju apustuli un evaņģēlistu, Jesaju vai Jeremiju.50 Taču 
Luters ne vienmēr bija apveltīts ar pravietisko pašapziņu. Viņš bieži 
nodevās paškritikai. Viņu mocīja nemitīgas šaubas par paša per-
sonu. Bet vienlaikus viņš varēja arī apliecināt: “Es nesaku, ka esmu 
pravietis.. Bet, ja es neesmu pravietis, es tomēr esmu  pārliecināts, ka 
Dieva vārds ir ar mani un nevis viņiem, jo Svētie Raksti patiesi ir 
manā pusē.”51

Lutera priekšstats par sevi kā pravieti tomēr bija atšķirīgs no vi-
duslaiku eshatoloģiskās vīzijas par pravieti, kam jānāk. Viņa preten-
zijas uz apustuļa vai pravieša aicinājumu balstījās tikai un vienīgi 
uz tā Evaņģēlija pasludinājumu. Viņam visu izšķirošais bija Dieva 
vārds. Tas bija saucis esamībā universu, un tas bija tam sludinājis 
47 Johans Kohlejs bija viens no pirmajiem autoriem, kurš radīja šādu naidīgu mītu par Luteru; sk. 
piem. 193. lpp. un tālāk. Sk. arī: Lienhard, “Held oder Ungeheuer?” Par agrīno katoļu opozīciju 
pret Luteru sk.: Edwards, Printing, 28.–37., 57.–82., 149.–162. lpp., un David V. N. Bagchi, Luther’s 
Earliest Opponents: Catholic Controversialists, 1518–1525 (Minneapolis: Fortress, 1991).
48  Junghans, Der junge Luther, 304.–313. lpp.
49  Timothy J. Wengert, “Martin Luther's Movement toward an Apostolic Awareness as Reflected in 
His Early Letters”, Lutherjahrbuch 61 (1994): 71–92. Par daudz vēlāko Lutera izpratni par sevi kā 
Pāvilu sk.: Mark U. Edwards Jr., Luther and False Brethren (Stanford: Stanford University Press, 
1975), 112.–126. lpp. un Preuss, Martin Luther, 37. lpp.
50  Karl Holl, “Luthers Urteile über sich selbst”, in Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, 
vol. 1, Luther (Tübingen: Mohr [Siebeck], 1921), 392. lpp. Šo eseju angļu valodā var atrast: 
Interpreters of Luther: Essays in Honor of Wilhelm Pauck, ed. Jaroslav Pelikan. (Philadelphia: 
Fortress, 1968),  9.–34. lpp.
51  Holl, “Luthers Urteile”, 382, citēts no WA 7:313.17–29.
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grēku piedošanu. Saņemt Dieva vārdu nozīmēja saņemt dzīvības 
pārpilnību, ko Kristus atjaunoja Dieva tautai. Luteram nebija ilū-
ziju par Enoha vai Elijas atgriešanos no kapa. 1522. gadā viņš savā 
baznīcas postillas sprediķī par Vēstuli ebrejiem 1:1–12 apgalvoja, ka 
Elija neatgrieztos miesīgi no kapa. Drīzāk “tas notiktu garā, proti, 
Dieva vārdi no jauna tiktu atgriezti, kā tas arī noticis šai laikā”.52 
Luteram izšķirošais – un tas, kas viņa paša prātā viņu saistīja ar 
Eliju, – bija Dieva vārds viņu mutēs. Viņš bija cieši pārliecināts, ka 
viņa mēle un rakstāmspalva pasludināja to pašu Dieva vārdu, ko bija 
sludinājis Elija. Tikai šā iemesla dēļ viņš varēja ierindot sevi praviešu 
un apustuļu rindās. Līdz ar to – daudz kas no šīs viduslaiku  pravieša 
izpratnes Luteram nelikās aktuāls. Viņš nepretendēja uz kādu īpašu 
dāvanu, kas būtu ārpus Dieva vārda biblisko praviešu mutēs. Viņa 
pašnovērtējums, kura ietvaros viņš saprata sevi kā konstruktīvu 
Evaņģēlija izplatītāju un destruktīvu maldu mācību kritiķi, bija 
saistīts arvien un ekskluzīvi ar Dieva vārdu. 

Savā priekšvārdā Vitenbergas latīņu darbu izdevumam Luters 
atklāja sevi kā pravietisku rīcības cilvēku ar pozitīvu Dieva pa-
tiesības sludināšanas misiju, kas iemiesota Kristū, tāpat negatīvā 
misija bija – oponēt ticības ienaidniekiem, ko pārstāvēja pāvestības 
sistēma. Viņa sekotāji apstiprināja negatīvo misiju, kura izpaudās 
kā iedibinātās ekleziālās kārtības pravietiska kritika. Viņi pieņēma 
Lutera vārdu kā ticības zīmogu pret pāvestību, izplatot viņa mā-
cību, kuru tie turēja par saņemtu no praviešiem un apustuļiem. 
Viņi atzina arī pozitīvos pravietiskos spēkus, vēršoties pie viņa, lai 
saņemtu precīzu un specifisku Evaņģēlija definīciju, kā tā attiecas 
uz virkni problēmu, ar kādām tiem bija jāsastopas savā un savu 
draudžu, un laicīgās varas dzīvē. Vēstulēs un memorandos Luters 
piedāvāja autoritatīvas atbildes uz šādām problēmām. Viens pats 
vai kopā ar Vitenbergas kolēģiem viņš deva padomus par laulībām, 

52  WA 10.1.1:248.24–28, Kristus dzimšanas svētku sprediķis par Ebr 1:1–12. Sk. arī WA 
 10.1.2:191–197, Ceturtā Adventa svētdienas sprediķi par Jņ 1:19–28 un WA 21:38–39), sprediķi par 
Jņ 1:19–28.


