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XIII. KrIstus u n VIņa ba znīcas IenaIdnIeKI:  

Jū dI, turKI u n pāV ests

Luters dzīves pēdējos gados arvien vairāk dzīvoja drīza pasaules 
gala gaidās. Tas bija saistīts ar iespaidu, ka notiek vispārēja apstākļu 
pasliktināšanās un ka baznīca tiek pakļauta arvien lielākiem ap-
draudējumiem1252. 1540.  gadā Luters rēķinājās ar to, ka viņš pats 
vai vismaz nākamā paaudze pieredzēs pastaro dienu. Pēdējo laiku 
zīmes šķita esam piepildījušās. Pāvests bija atklājies kā antikrists, 
pasaule trakoja un vairs negribēja laboties. Luters šiem apstākļiem 
neļāva laupīt viņa mieru. Viņš ar ilgošanos gaidīja Kunga nākšanu 
un, atšķirībā no sava katolisko pirmsākumu laika, vairs nebaidījās 
no šī notikuma1253.

1539. gada un 1540. gada sprediķos par Mateja evaņģēlija 24. no-
daļu Luters plaši aplūkoja tagadējā laika eshatoloģisko raksturu1254. 
Viņam šķita zīmīgi, ka pāvests īpaši neraizējās par turkiem, jūdiem, 
sakramentāriešiem, baptistiem un viņu maldinošajām mācībām. 
Turki un pāvests Luteram bija varas, kas atnesīs pēdējās bēdas. Tur-
klāt tie kopā ar jūdiem vairs neļāva Kristum būt Pestītājam, tā vietā 
uzskatīdami Viņu par bargu soģi. Pats pāvests izturējās kā kristie-
tības kungs. Ar šādiem maldinātājiem nevarēja būt ne saprašanās, 
nedz kompromisu. Tas noteica Lutera vēlīnās teoloģijas skarbumu. 
Viņam antikrists pāvesta apveidā bija dzīva realitāte. Kristus ir tikai 
tur, kur ir Viņa vārds. Turpretī visas pāvesta mācības centās vest 
prom no šī centra.

Luteram likās, ka pēdējo laiku simptomiem piederēja arī neat-
griezība, kas noslēdzas un neuzņem pasludinājumu, īpaši alkatība 
un augļošana, ar ko Luters sastapās arī savā apkārtnē. 1542. gadā 
viņam nācās rezignēti atzīt, ka viņš nespēj visaptverošā veidā no-
vērst Dieva vārda noniecināšanu Vācijā, un viņam nācās pieļaut, 
ka samaitāšana turpinās1255. Gadu vēlāk viņš konstatēja netaisnības 
un grēka atziņas trūkumu visās ļaužu kārtās. Ļaudis sūdzējās tikai 
par viņiem notikušo netaisnību. Luters domāja, ka tas ir perverss 
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 stāvoklis. Tas, ka pasaule aizmirsusi Kristu, sniedz tikai vienu mie-
rinājumu, proti, norāda uz Tā Kunga drīzu atnākšanu1256. 1544. gadā 
tika noslēgts “viskristīgākā ķeizara” un “vissvētākā pāvesta” miera 
līgums ar turkiem. Luteraprāt, tas bija noziedzīgs un neprātīgs solis, 
kas nozīmēja satricinājumu pasaules kārtībai, un tas varēja būt tikai 
beigu sākums1257. Šajā pēdējo laiku kontekstā Luters redzēja strīdu ar 
jūdiem, turkiem un pāvestu par to, kura tad īsti būs Dieva tauta1258. 
Tas, ka cīņa būs nepieredzēti grūta, bija skaidrs jau iepriekš.

1. Jūdi (1525.–1546.)
Lutera izturēšanās pret jūdiem šeit vēlreiz jāaplūko plašākā kop-

sakarībā. 1523. gadā ar rakstu “Par to, ka Jēzus Kristus ir dzimis 
jūds” viņš bija centies iemantot daļu jūdu Evaņģēlija vēstij, un šajā 
kopsakarībā bija iestājies par cilvēcīgu attieksmi pret jūdiem1259. 
Atskaitot cerību uz jūdu atgriešanos, Lutera tālaika salīdzinoši po-
zitīvā nostāja pret viņiem arī bija reakcija uz katoļu aizdomām, ka 
viņš varētu būt pārlieku tuvinājies jūdu priekšstatiem. Tālākā Lutera 
attieksmes pret jūdiem attīstība mūsdienu pētījumiem saprotamu 
iemeslu dēļ ir sarežģīta un dažādas kaislības rosinoša problēma, 
turklāt atbildes ir stipri atšķirīgas. Vieni konstatē nožēlas cienīgu 
lūzumu Lutera nostājā, kamēr citi saskata viņa uzskatu kontinuitāti 
saistībā ar konkrētu apstākļu nosacītām modifikācijām. Iespējams, 
šāda alternatīva īsti neatbilst lietas būtībai. Acīmredzot Lutera iztei-
kumi ir bijuši lielā mērā atkarīgi no konkrētās situācijas un Bībeles 
teksta, par kuru tie ir sacīti.

Ekseģētiskas pretrunas un vilšanās gadījumi
1525. gada gavēņa laika postillā atbilstošais teksts (Jņ. 8:46–59) 

deva Luteram iemeslu norādīt uz jautājumu, kas jūdiem joprojām 
paliek apgrēcība, proti, ka Cilvēks Jēzus ir Dievs. Savukārt Kristus 
vēl joprojām atraujas no viņiem. Tādējādi jūdi ir tikai apstulbotā 
cilvēka prototips vispārīgā nozīmē1260. Četriem psalmiem, kuru 
skaidrojumus Luters 1526. gadā veltīja Ungārijas ķēniņienei Ma-
rijai, piederēja arī 109. psalms – vajāta cilvēka lūgšana par sodu viņa 
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ienaidniekiem1261. Luters domāja, ka  psalms bija vērsts vispirms pret 
Jūdu, un tāpat arī pret visiem, “kuriem ir Jūdas daba”. Ticība bēg  
no tādiem, jo tā nevar gribēt, lai jūdu maldiem būtu taisnība pret 
Evaņģēliju. Tas attiecas uz jūdu Talmudu, taču arī uz katoļu baznīcas 
likumiem un turku Korānu. Kā sods par šādu izturēšanos jau psalmā 
ir paredzēta jūdu izkaisīšana un dzimtenes trūkums. Tiek konsta-
tēts, ka jūdi pieredz nežēlastību un tādu izturēšanos, kāda mēdz 
būt pret suņiem. Tomēr viņi paliek savā nocietinātībā un neatsakās 
no tās. Tā ir kļuvusi par viņu dabu. Jēzus jūdiem, laikabiedriem, ir 
pakārtais, un dievbijības trūkums kristiešu uzvedībā padara jūdus 
vēl cietsirdīgākus. Lutera izteikumi acīmredzami ir skaidrojamā 
teksta provocēti. Tie ir drīzāk deskriptīvi nekā polemiski, un vispā-
rinājumi arvien sniedzas tālāk, ietverot ne tikai jūdus. Tomēr jūdu 
nocietinātība un tai sekojošā tiesa ir neapgāžami fakti. 1530. gadā 
rakstītais 24. psalma skaidrojums apstrīd kā jūdu, tā arī pāvesta tie-
sības saukties par Dieva tautu, jo vieni vajājuši praviešus, otri vajā 
evaņģēliskos kristiešus1262.

1530. gadā Luters bija devis kādam mācītājam padomu, kā sniegt 
Kristību jūdu meitenei. Viņš ieteica arī pārliecināties, vai meitenes 
vēlme saņemt Kristību ir īsta. Luters gan nešaubījās, ka ir Israēla 
atlikums, kas pieder Kristum, taču viņam bija nācies sastapties arī ar 
gadījumiem, kad jūdi šādā veidā izzoboja kristīgo ticību. 1532. gadā 
Luters ziņoja par to, ka Vitenbergā kāds jūds saņēmis Kristību, 
neuztverdams to nopietni. Tādēļ nākotnē viņš gribēja šādus kandi-
dātus vest uz Elbas tiltu un iegrūst ūdenī. Nedaudz vēlāk, kad Ams-
dorfs gribēja kristīt kādu jūdu, viņš izteicās: “Tie ir blēži.”1263 Grūti 
novērtēt, vai Luters šeit ir vispārinājis atsevišķus vilšanās gadījumus. 
Kristītais jūds Bernhards (Jakobs Giphers) saņēma Lutera atbalstu. 
Kad 1531. gadā viņš parādu dēļ bija pametis ģimeni, Luters un  
Melanhtons pieņēma katrs vienu no viņa bērniem. Arī pēc vairā-
kiem gadiem Bernhards netika ārā no savas nabadzības, un viņa 
trūkums kļuva Luteram par apgrūtinājumu uz ilgu laiku. Tomēr viņš 
juta pienākumu darīt labu Bernhardam kā jūdu baznīcas loceklim. 
Reizēm Bernhards kalpoja Luteram par vēstuļu piegādātāju1264.

Kritiski un vilšanās pilni izteikumi par jūdiem, par viņu no-
liegumu pret Kristu un šīs attieksmes izraisīto iekšējo un ārējo  
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nebrīvību, par neauglīgajām diskusijām ar jūdiem par jautājumu,  
vai neapgraizītie var piederēt Dieva tautai, – tādi ir atrodami arī 
citos Lutera 1532. gada rakstos1265. Kaut arī no jūdu tautas nākuši 
pravieši, apustuļi un Kristus, nu šī tauta šķita vairs nekam nede-
rīga. Tomēr Vēstulē romiešiem (11:25 un tālāk) pieminētā Israēla 
atgriešanās mudināja Luteru atzīt, ka Svētais Gars ir izglītotāks 
par viņu1266. Piezīmēs par Mateja evaņģēliju (ca. 1534./1535.) viņš 
atzina, ka jūdi ir Dieva izredzēta un aicināta tauta. Taču tam nav 
izņēmuma nozīmes. Arī pagāni pieder baznīcai. Un otrādi – ne tikai 
jūdi, bet arī pāvesta sekotāji ar saviem patvaļīgajiem likumiem un 
dievkalpojumiem ir nošķīrušies no Dieva bērnu kārtas1267.

Sākot ar 1535. gadu, Luters lasīja priekšlasījumus par Genesis. Šajā 
kopsakarībā viņš pastāvīgi apzinājās pretstatu starp savu un rabīnu 
skaidrojumu. Pēc Lutera domām, jūdu likumi nesaskanēja ar Svētā 
Gara mācību, tādēļ tie bija kritizējami1268. Luters saprata, ka radī-
šanas stāstā runā neviens cits kā trīsvienīgais Dievs. Jūdu skaidro-
jumus, kuri skanēja citādi, Luters pārliecinoši noraidīja. Bez Kristus 
ne jūdi, ne sholastiķi nevar saprast, kas ir Evaņģēlijs un bauslība, 
grēks, žēlastība un taisnība1269. Pūles, kādas sagādāja rabīnu skaid-
rojuma labošana, reizumis noveda Luteru līdz apnikumam. Tomēr 
viņam vērtīga bija atziņa, ka viņš ir lasījis jūdu ekseģētus, piemēram, 
Raschi (1040.–1105.) komentāru, taču darījis to ar “tiesneša autori-
tāti”, kas nepieļauj, lai Kristus tiktu aizēnots vai Viņa vārds – sagro-
zīts1270. Daļēji Luteram ar viņa kritiku bija taisnība, daļēji kristīgais 
skaidrojums teksta sākotnējo nozīmi uztvēra vēl mazākā mērā nekā 
rabīnu skaidrojums. Ekseģētiskā diskusija padarīja vēl asāku Lutera 
nicinājumu un naidu pret rabīniem. Viņš tos uzlūkoja par saviem 
pretiniekiem, jo tie “sita krustā Mozu” un, palikdami savā aplamajā 
iedomībā, gluži kā pāvesta sekotāji un turki, neļāva ne Kristum, ne 
praviešiem aicināt jūdus uz grēknožēlu un atgriešanos. Strīds bija arī 
par to, vai Ābrahāmam dotais apsolījums (1. Moz. 12:3), kas kristie-
šiem ir piepildījies Kristū, attiecas arī uz pagāniem, un par to, kurš 
drīkst saukt sevi par patieso Dieva tautu. Ar savu aplamo skaidro-
jumu par Ābrahāma ticības taisnību (1. Moz. 15:6) pāvesta sekotāji 
un rabīni parādīja sevi par Kristus un apsolītās pestīšanas ienaid-
niekiem, kas nesaprot Dieva darbības veidu1271. Lutera  teoloģiskās 
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diskusijas būtībā arvien bija cīņa par Bībeles skaidrojumu. Vienīgi 
retos gadījumos bija runa tikai par filoloģiju un profesora vēlmi pie-
rādīt savu uzskatu pareizību. Gandrīz vienmēr jautājums bija par 
atklāsmes patieso izpratni, tādēļ strīds bieži vien bija nežēlīgs. Šis 
teoloģiski ekseģētiskais pretstats veidoja būtisku elementu Lutera 
konfliktā ar jūdiem. Luters daļēji palika pie tradicionālā kristīgā 
Liras Nikolausa (ca. 1270.–1349.) un jūdu kristieša Burgosas Paula 
(1351.–1435.) skaidrojuma, reizēm strīdīgos jautājumus saasināja 
Pāvila un reformatoriskais skatījums.

Ekseģetisko pretstatu Luters fiksēja dogmatiski. 1537. gadā tapa 
triju kristīgo Ticības apliecību skaidrojumi. Tajos Luters vērsās ne 
tikai pret ķeceriem un pāvesta sekotājiem, bet arī pret atjautīgi prā-
tīgo Jēzus dievišķības un Trīsvienības apstrīdēšanu, ar kuru dižojas 
jūdi. Luters skaidri apliecināja savu ticību šiem cilvēka saprašanu 
pārsniedzošajiem artikuliem, kuriem iespējams ticēt tikai ar Svētā 
Gara palīdzību. Ticību trīsvienīgajam Dievam Luters negribēja ļaut 
sev atņemt, un atkritusī jūdu tauta to pavisam noteikti nespētu iz-
darīt1272.

1533. gadā Luters vēl izrādīja sapratni par to, ka jūdi nepievienojas 
pāvestībai, un cerēja, ka daudzus izdosies pārliecināt ar evaņģēlisku 
pasludinājumu. Savukārt no diskusijām ar jūdiem viņš neko negai-
dīja1273. Kūrsaksijā jau kopš 1432. gada jūdiem bija liegta ilgstoša 
apmešanās. Kādu iemeslu dēļ kūrfirsts Johans Frīdrihs 1536. gadā 
izdeva mandātu, kas aizliedza viņiem uzturēšanos, amata darbus 
un caurbraukšanu – tas mums nav zināms. Lutera līdzdalība šādas 
pavēles izdošanā nav pierādāma. Katrā ziņā 23. un 24. jūlijā Luters 
Vitenbergā tikās ar kūrfirstu. Šķiet, ka Luters ir atzinis mandātu 
par labu – jūdu neatgriezības un augļošanas dēļ. Reizumis Luters 
kritizēja augļošanu arī pie jūdiem. Taču tā nebija īstā un būtiskā ap-
grēcība. Šajā kopsakarībā Luters stāsta, ka iepriekš viņu apmeklējuši 
trīs rabīni. Tiem bijusi zināma Lutera interese par ebreju valodu, un 
tie cerējuši uz saprašanos. Tomēr par mesiānisko apsolījumu skaid-
rojumiem Vecajā Derībā vienprātība nav panākta, un Luters arī nav 
ļāvis jūdiem šaubīties par to, ka viņš tiem nepiekrīt. Tad viņš iedevis 
saviem apmeklētājiem līdzi pavadvēstuli, kurā “Kristus dēļ” lūdzis 
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nodrošināt viņiem brīvu caurbraukšanu. Vēstulē pieminētā Kristus 
vārda dēļ rabīni šo vēstuli nav izmantojuši1274.

Jūdiskoto sabatiešu aizstāvība, nemainot pamatnostādni
1537.  gadā Josels no Rosheimas (Elzasas), kas tolaik darbojās 

kā savdabīgs jūdu runas vīrs Vācijā, mēģināja panākt, lai kūrfirsts 
atsauktu savu iepriekšējā gadā izdoto mandātu. Tika lūgts Lutera 
ieteikums, lai Josels varētu nokļūt audiencē pie kūrfirsta. Šī iemesla 
dēļ Kapito vērsās pie Lutera. Iespējams, ka tā nebija pirmā reize, kad 
Josels rakstīja Luteram. Luters liedzās nokārtot Joselam atļauju nākt 
kūrfirsta priekšā, jo viņa iestāšanās par jūdiem rakstā “Par to, ka 
Jēzus Kristus ir dzimis jūds” bija tikusi ļaunprātīgi izmantota, jo jūdi 
kristiešus uzskatīja par atkritējiem. Pats Luters joprojām bija par 
draudzīgu apiešanos ar jūdiem, lai tādā veidā varētu viņus iemantot 
un vest pie Mesijas. Tomēr viņš negribēja dot nekādu ieguldījumu, 
lai jūdi vēl vairāk nostiprinātos savos maldos. Viņš minēja, ka šim 
mērķim ir nodomājis uzrakstīt jaunu grāmatiņu. Pamudinājumu 
tādam rakstam viņš bija saņēmis jau pirms vairākiem gadiem.

Luters centās paskaidrot Joselam, ka pret jūdiem naidīgie pagāni 
nepielūgtu viņu ķēniņu un vēl jo mazāk kādu krustā sistu jūdu ci-
tādi, vien tad, ja pats Dievs to ir panācis un paveicis. Jūdu posts 
beigtos tikai tad, ja tie līdz ar pagāniem pieņemtu šo Kristu, savu 
“brālēnu un Kungu”. Luters pieminēja Kristus noliegumu rabīnu 
rakstos. Viņš uzskatīja, ka tādā veidā tika turpināta Vecās Derības 
aprakstītās svēto un praviešu vajāšanas no viņu pašu tautas puses. 
Luteram bija viennozīmīgi skaidrs, ka mesiāniskie pravietojumi 
runā tikai par Kristu. Galu galā Luters palika pie šādas nostājas: 
“Jo krustā sistā Jūda dēļ, kuru nevienam neļaušu man atņemt, es 
labprāt darīšu jums, jūdiem, visu to labāko, atskaitot gadījumu, ja 
manu labvēlību izmantosit savas cietsirdības stiprināšanai.”1275

Vēstule Joselam no Rosheimas ir tikusi raksturota par pavērsiena 
punktu Lutera nostājā attiecībā pret jūdiem. Tomēr tas diez vai ir 
pareizi. Nedaudz vēlāk Luters cildinot uzsvēra izredzētās tautas 
priekšrocības, tajā pašā laikā nenoklusējot to, ka Dieva priekšā 
šādām priekšrocībām nav nekādas nozīmes1276. Pašā vēstulē Joselam 
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tiek apliecināta pozitīva interese par jūdu iegūšanu Mesijam. Tai 
līdzās paliek polemika pret rabīniem, kuri noraida Mesiju. Negatīvā 
pieredze ar jūdu aģitāciju pret kristiešiem papildina šo polemiku. 
Šāda konstelācija būs pastāvējusi jau vairākus gadus iepriekš. Tiktāl 
vēstule Joselam neiezīmē nekādu lūzuma punktu. 1536. gada kūr-
firsta mandāts Josela centienu rezultātā 1539. gadā tika mīkstināts 
tādā ziņā, ka jūdiem atkal tika atļauts ceļot cauri Kūrsaksijas teri-
torijai.

Jau 1532. gada rudenī Luters bija saņēmis ziņu no Joahimstāles, 
ka Morāvijā radusies jauna sekta, kas uzsver sabata ievērošanu svēt-
dienas vietā. Domājams, ka tās sekotāji bija nākuši no biblicistu-
baptistu aprindām. Par tiešu sabatiešu saistību ar jūdiem nekas nav 
zināms. Arī jūdu proselītu loka veidošana nav pierādāma. Iespējams, 
ka Luters bija saņēmis pārspīlētu informāciju. Luteraprāt, sabatiešu 
izturēšanās bija krišana atpakaļ jūdu bauslības reliģijā. Lutera no-
raidošā atbilde uz Josela lūgumu aizstāvēt viņu kūrfirsta priekšā bija 
saistīta ar sabatiešu sektas – kura it kā praktizēja arī apgraizīšanu 
– izplatīšanos Morāvijā. Luters to uzskatīja par būtisku zīmi, kas 
liecina par jūdu agresīvo nocietināšanos1277. 1538. gada februārī 
Luters savos priekšlasījumos bija nonācis līdz Pirmās Mozus grā-
matas 17.  nodaļai – apgraizīšanas iedibināšanai. Šīs Dieva mū-
žīgās, ar Israēlu noslēgtās derības nozīme viņam bija problēma. 
Šajā kopsakarībā Luteram nācās diskutēt ar sabatiešiem, lai stātos 
pretī viņu aģitācijai1278. Uz šī ekseģētiskā pamata tapa martā publi-
cētā vēstule “Pret sabatiešiem”1279. Vēstule rakstīta grāfam Volfam 
Šlikam Falkenau (pie Karlsbādes), kurš Luteram bija lūdzis minēt 
argumentus sabatiešu atspēkošanai. Tieši ekseģētisku diskusiju 
ar jūdiem Luters neieteica, jo jūdus ir grūti pārliecināt. Atbilstoši 
paša Lutera gadiem ilgajai pieredzei1280, viņi šajā gadījumā atkāpjas 
no Bībeles vārdiem, paļaudamies uz rabīnu skaidrojumu. Tādēļ ir 
nepieciešams stiprināt kristiešus. Luters atsaucās uz Liras Nikolaja 
minēto pestīšanas vēstures argumentu par to, kādēļ jūdu tautas iz-
raidījums ilgst jau tūkstoš piecsimt gadus. Šādai Dieva apsolījuma 
piepildījuma izpalikšanai noteikti ir savs pamats. No jūdu puses par 
pamatojumu tika minēts Israēla grēks, pielūdzot zelta teļu. Taču pēc 
šī grēka Dievs bija darījis tautai labu, un cits konkrēts grēks nebija 
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nosaucams. Turklāt Jaunās Derības apsolījums (Jer. 31) sacīja, ka 
bauslība tiks ierakstīta Dieva tautas sirdīs; Dievs atzīs sirdis un vairs 
nepieminēs šīs tautas grēku. Šeit izklāsts kļūst par dziļu, principiālu 
Dieva rīcības atspoguļojumu. Viņa apsolījums cilvēku vainas vai vei-
kumu dēļ nevar nepiepildīties, jo Dievs ir Tas, kurš sniedz taisnību. 
Tas noved pie secinājuma, ka Dieva derība ar Dāvidu ir piepildīju-
sies tieši Kristū, tādēļ arī jūdu tautas vēsture vairs nevar turpināties. 
Par Israēla atgriešanos pie Kristus te nav runas. Luters cerēja, ka šī 
argumentācija pārliecinās sapratīgos jūdus, savukārt nocietinātos – 
vismaz samulsinās, bet kristiešus stiprinās diskusijā.

Otrajā daļā tiek runāts par bauslības mūžīgo nozīmi. Luters 
mēģināja to apstrīdēt teoloģiski, vēsturiski un ekseģētiski, cenz-
damies arī atšķirt cilvēcīgo, relatīvo “mūžīgi” no dievišķā. Te viņa 
argumentu ticamības pakāpes bija atšķirīgas. Apgraizīšanu Luters 
saprata ne kā universālu pavēli. Bauslības derība ir spēkā tikai līdz 
Mesijas atnākšanai. Dekalogs savā bibliskajā veidolā ir vispirms 
jūdu bauslība, kas pa lielākajai daļai atbilst universālajam dabas 
likumam. Sabata bauslis tiek atzīts tikai par vispārēju norādījumu 
mācīt un klausīties Dieva vārdu. Luters cerēja, ka vēstules saņēmējs 
būs ieguvis pietiekami daudz argumentu pret sabatiešiem. Ja ar šo 
argumentu palīdzību jūdi nebūs pamudināmi atgriezties, tad tas būs 
tikai atbilstoši viņu tradicionālajai stūrgalvībai pret praviešiem. Šajā 
ziņā Luteram nebija īpašu cerību. Tā kā jūdi tūkstoš piecsimt gadu 
ilgā izraidījuma laikā nebija kļuvuši pazemīgi, tad arī tagadnē tas 
nebija sagaidāms. Dievs bija atstājis Savu tautu. Noslēgumā Luters 
norādīja, ka viņam par šo tēmu būtu sakāms vēl kas vairāk, taču 
vēstule jau tāpat ir nepiedienīgi gara.

Kopumā šis raksts ir kristiešiem domāta teoloģiski apoloģētiska 
diskusija ar jūdaismu. Tajā minētie argumenti ne visi ir pilnīgi 
pārliecinoši, taču daļa no tiem ir tiešām iespaidīgi. Atskaitot to, ka 
reizumis ieskanas vispārināta kritika un īgnums par Bībeles skaid-
rojumu, kādu sniedz jūdi, teoloģiskas diskusijas robežas šeit nav 
pārkāptas. Vēstule tika nodrukāta tikai vienu reizi, un Justs Jonass 
to pārtulkoja latīņu valodā. Viņa priekšvārdā Bībeles studiju no-
niecināšana pāvestībā tika vainota nicinošajā attieksmē pret jūdiem 
un uzsvērta kristietības izcelšanās no jūdaisma. Tādēļ par kristiešu 
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 uzdevumu tiek uzskatīta jūdu atbrīvošana no maldiem un vešana uz 
pareizā ceļa. Jonass uzskatīja, ka tieši to paveic Lutera vēstule, kas 
bija iespaidojusi pat Saksijas hercogu Georgu. Tādējādi Luters šo 
rakstu drīzāk gribēja saprast kā misionārisku, nevis apoloģētisku. 
Taču pozitīvas intereses par jūdiem, kāda tiek pausta priekšvārdā, 
pašā Lutera rakstā pietrūkst1281.

Katrā ziņā tāda veida priekšstati arī Luteram toreiz nebija nezi-
nāmi. Taču viņš šajā kopsakarībā uzsvēra, ka jūdi, noraidīdami Me-
siju, ir atmetuši paši sevi. Jēzus pravietojums par tempļa nopostīšanu 
viņam pierādīja jūdu dievkalpojuma un valsts pastāvēšanas beigas, 
ko jūdi negribēja apzināties1282. 1539. gadā Luters izlasīja 1530. gadā 
publicēto jūdu kristieša Antonio Margaritas grāmatu “Visa jūdu 
ticība līdz ar pamatīgu un patiesu visu noteikumu, ceremoniju, lūg-
šanu, slepeno un atklāto tradīciju, ko jūdi ievēro visa gada laikā, 
attēlojumu…” No šīs grāmatas Luters guva daļu savu kritisko argu-
mentu pret jūdiem. Šīs grāmatas lasīšana viņam apstiprināja secinā-
jumu, ka jūdi savā apstulbotībā neko nezina par žēlastību un tais-
nošanu no ticības – šajā ziņā tie ir līdzīgi pāvesta sekotājiem. Jūdu 
ārstu izmantošanu kristiešu ārstēšanai Luters uzskatīja par bīstamu. 
Viņš uzstāja, lai laulības šķiršana, kurā iesaistīts kristīts jūds, tiktu 
īstenota nevis jūdiem ierastajā formā, bet gan – atbilstoši kristīgās 
valdības priekšrakstiem, jo jūdiem nevar uzticēties1283. 1540.  gadā 
pie Lutera ieradās no Posas nākušais jūds Mihaels, kurš gribēja  
kristīties. Tāpat kā iepriekšējos gadījumos, Luters viņu rūpīgi iz-
jautāja, lai būtu pārliecināts, ka viņa nodomi ir tīri1284. Reiz Luters 
pauda savu apbrīnu, jā, mīlestību pret jūdu tautu, atzīdams, ka jūdu 
dižie vīri pārspēj kristiešu baznīctēvus. Kristus ir zieds, kas nācis  
no šīs tautas skaistā auga. Fakts, ka eņģelis Lucifers un Ābrahāma 
dzimums ir tikuši atmesti, nedrīkst atbaidīt kristiešus no viņu  
drošās pārliecības1285.

Lutera noraidošā attieksme pret rabīnu Bībeles tulkojumu ne-
mainījās. Atbilstoši viņa uzskatiem, Dieva kalps, kas cieš (Jes. 53), 
nekādā ziņā nevarēja būt jūdu tauta. Luters domāja rakstīt jaunu 
priekšvārdu Bībelei, lai brīdinātu no apstulbotajiem un nocieti-
nātajiem rabīniem1286. Savā ziņā šis nodoms tika īstenots “Jaunajā 
priekšvārdā pravieša Ecēhiēla grāmatai”, ko Luters uzrakstīja 
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1541. gadā1287. Tajā viņš pārmeta rabīniem, ka tie ar saviem skaidro-
jumiem “saplosa un samoka Rakstus, gluži kā netīras cūkas izbradā 
un izguļ skaistu dārzu”. Ecēhiēla grāmatas 1. nodaļā aprakstītā vī-
zija, pēc Lutera domām, attiecināma vienīgi uz Kristus valstību un 
tādējādi vienlaikus arī uz jūdu dievkalpojuma atcelšanu. Tā savas 
zemes atgūšanas apsolījums Israēlam un jūdu cerība uz atgriešanos 
dzimtenē ir nepamatota. Jaunā Derība ir piepildījusies Kristū, taču 
jūdi nav tajā iesaistījušies, tādēļ tikuši izklīdināti. Patiesie israēlieši 
tagad ir kristieši. Jūdi kaitē paši sev, neakceptēdami Jauno Derību. 
Faktiski šis priekšvārds ir pilnīgs jūdu cerību apstrīdējums.

Saistībā ar Bībeles revīziju 1541. gadā tekstam Mateja evaņģēlijā 
(27:15), kur runāts par alternatīvu – atbrīvot Kristu vai Barabu –, 
tika pievienots jauns skaidrojums: jūdi “labprātāk būtu atbrīvojuši 
pašu velnu nekā Dieva Dēlu. Tā tas notiek arī šodien un vienmēr”. 
Gluži citādi skan skaidrojums (Rom. 15:8): “Visu šo vēstuli kopā 
saņemot: kā jūdi, tā arī pagāni var tikt atpestīti.”1288 Detalizētais 
revīzijas protokols par Vēstules romiešiem 11. nodaļu vairākkārt 
konstatē: “Jūdiem netiek liegta dzīvība, un žēlastības durvis viņu 
priekšā nav aizvērtas.” Žēlastība ir pieejama jūdiem un pagāniem 
līdz pat pasaules galam. “Jūdi nav pilnīgi atmetami – to viņš (Pāvils) 
traktē nopietni.” Pāvesta baznīca ir līdzatbildīga par to, ka tikai ne-
daudzi no jūdiem tiek iemantoti Kristum. Izeja (Rom. 11:33) paliek 
atvērta. Dievs saka: “Ej, sludini, kristī. Kas zina, ko Es gribu darīt 
ar jūdiem, ko – ar pagāniem? Es tev Savus nodomus nepaziņoju.” – 
Ļausim, lai Dievs dara. Mēs Viņa padomu neredzam.1289

Lutera nostāja attiecībā pret jūdiem šajos gados joprojām nav bi-
jusi viennozīmīga. Nav šaubu par viņa noraidošo attieksmi pret jūdu 
Bībeles skaidrojumiem un pestīšanas gaidām. Taču Pāvila gaidas, 
ka daļa jūdu tiks iemantoti Kristum, nav zudušas. Konfrontācija ar 
rabīnu ekseģēzi un sabatiešu uzrašanās pamudināja Luteru skaidri 
iezīmēt norobežošanos no jūdiem, tajā pašā laikā pašos pamatos 
nemainot līdzšinējo koncepciju. Jau svārstīgums Lutera izteikumos 
norāda, ka lūzums viņa uzskatos – kā to grib konstatēt daļa pēt-
nieku – īstenībā tomēr nav noticis.
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Jūdu padzīšanas prasība ticībai nodarītā kaitējuma dēļ
Domājams, ka 1541. gada maijā vai vienu gadu vēlāk Luters 

uzzināja par jūdu izraidīšanas gadījumiem no Bohēmijas. Pēc viņa 
domām, paši jūdi to bija panākuši ar savu nevēlēšanos atgriezties. 
Tajā pašā laikā Luters no grāfa Volfa Šlika saņēma (vairs nesagla-
bājušos) rabīnu rakstu, kas runāja pretī vēstulei “Pret sabatiešiem”. 
Šajā kopsakarībā Luters atcerējās, cik ļoti jūdus saniknoja dziesma 
“Kristus ir augšāmcēlies” – jo tajā bija apliecināta krustā sistā dzīves 
turpināšanās1290. Vasarā vai rudenī Luters plānoja atkal rakstīt rakstu 
pret jūdiem, jo dažās evaņģēliskajās zemēs – kurās, tas nav sacīts – 
jūdi tika paciesti. Luters gribēja ieteikt viņus izraidīt. Kā pamato-
jumu tam viņš norādīja ļaunos zaimus pret Mariju un Kristu, ko 
valdības nedrīkst pieņemt. Tādējādi ir skaidrs, ka Lutera polemikas 
saasināšanās pret jūdiem nebija pielāgošanās kūrfirsta antijūdais-
kajai politikai. Gluži otrādi – juzdamies aizskarts savā ticībā, viņš 
prasīja, lai valdības vērstos pret jūdiem1291. Gatavojoties sava nodoma 
īstenošanai, Luters no jauna izlasīja Antonio Margaritas “Visa jūdu 
ticība” un lasīdams atkal atzina radniecību starp jūdu un katoļu li-
kumu dievbijību. Jūdu izturēšanās, Lutera skatījumā, bija pazīme, 
kas liecina par apstākļu bīstamu pasliktināšanos. Uz šīm norisēm 
viņš reaģēja ar lūgšanu: “Tādēļ nāc, mīļais Kungs, nāc un iejaucies 
ar Savu pastaro dienu, jo uzlabošanās nav gaidāma!”1292

Raksts “Par jūdiem un viņu meliem” pamatā tapa 1542.  gada 
beigās. 21. decembrī Luters bija “nogrimis jūdu trakošanā”. 
1543.  gada 17. janvārī Melanhtons nosūtīja landgrāfam Filipam 
“Grāmatiņu, kura patiesi satur daudz noderīgas mācības”1293. Lu-
teram pašam nebija nodoma vēlreiz vērsties ar rakstu pret jūdiem. 
Viņa jaunais raksts nebija iepriekš vairākkārt pieminētā plāna pie-
pildījums, lai gan vēlāk tas izvērsās par plašu un tiešām problemā-
tisku diskusiju ar jūdiem, atstājot ēnā visus pārējos domu izklāstus. 
Tikai grāfa Volfa Šlika pārsūtītā rabīnu atbilde uz vēstuli “Pret 
sabatiešiem” ar centrālo Bībeles tekstu ačgārno skaidrojumu par 
Kristu un Mariju lika Luteram ķerties pie rakstāmspalvas. Tāpat 
kā vēstule “Pret sabatiešiem”, arī šis raksts nebija adresēts jūdiem, 
jo no viņiem neko nevarēja mācīties, viņi paši negribēja atgriezties, 
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nedz uzklausīt kādu atspēkojumu. Nebija vajadzības ar viņiem ķil-
doties, tikai no jauna pajautāt viņiem, kā viņu pieredzētais jau gan-
drīz tūkstoš piecsimt gadus ilgais izraidījums savienojams ar Dieva 
apsolījumiem. Diskutēt ar viņiem par kristīgās ticības artikuliem 
nebija nozīmes, līdz viņi, sava posta nomocīti, atzītu Jēzu kā Mesiju. 
Tātad Luters vispirms vēlējās stiprināt kristiešu ticību un viņu labā 
atspēkot jūdu zaimus. Tādēļ raksta nosaukums ar nodomu bija nevis 
“Pret jūdiem”, bet “Par jūdiem..”1294.

Raksta pirmā daļa aplūko priekšrocības, ar kurām jūdi dižojas1295. 
Šeit Luters atsaucas uz Margaritas “Visa jūdu ticība” citētajām jūdu 
lūgšanām. Te vispirms bija runa par Ābrahāma bērniem. Tas, ka 
piederība Ābrahāma bērnu pulkam pati par sevi vēl negarantē 
svētīgas attiecības ar Dievu, ir pārliecinoši pierādāms ar dažādām 
Bībeles liecībām. Tas vainagojas Lutera antropoloģijas izšķirošajā 
argumentā: grēcīgajam cilvēkam nav nekā tāda, ko viņš varētu nest 
Dieva priekšā. Līdzīgi ir arī ar apgraizīšanu: saskaņā ar Bībeles 
liecībām, tā nav ierobežota tikai ar piederību jūdiem un negarantē 
pestīšanu. Arī neapgraizītie var būt Dieva izredzēti. Luters saprata 
apgraizīšanu kā pilnīgu kristīšanas analoģiju. Tikai kā ārēja zīme 
jeb darbs vien tā nenes nekādu labumu, ja tai nepievienojas ticība ap-
solījumam par uzņemšanu Dieva bērnu pulkā. Tālāk – jūdi lepojās, 
ka Dievs, atklādams bauslību, ir tieši runājis ar viņiem un tādējādi 
noslēdzis ar šo tautu laulībai līdzīgu derību. Katrā ziņā, atsaucoties 
uz praviešu pausto kritiku, jājautā, vai cilvēcīgais partneris šajā de-
rībā ir šķīsta līgava vai tomēr netikle. Ierobežojumu, ka derība at-
tiecas tikai uz dievbijīgiem jūdiem, Luters neatzina par spēkā esošu, 
jo, pēc viņa domām, tādu dievbijīgu jūdu nebija. Arī jūdu bauslība, 
kas ir plašāka par dekalogu, nav atzīstama par priekšrocību. Lutera 
skatījumā, arī tas ir likumu dievbijības dokuments, tāpat kā katoļu 
baznīcas likumi. Tātad viss koncentrējas jautājumā par bauslības no-
zīmi. Saskaņā ar grēknožēlas psalmiem, bauslības jēga nav cilvēkam 
neiespējamajā bauslības prasību pildīšanā, bet gan – grēka uzrādī-
šanā un atziņā, ka mums ir vajadzīgs Tas, kuram Dievs uzlicis mūsu 
visu grēkus (Jes. 53:4 un tālāk). Tādēļ kristiešus var tikai brīdināt 
no maldināšanas, kādā aizved jūdu bauslības dievbijība. Visbeidzot, 
Luters salīdzinoši viegli tika galā ar jūdu lepnumu apsolītās zemes 



444

dēļ – līdz ar jūdu padzīšanu no Palestīnas, šim argumentam vairs 
nebija jēgas. Lutera iebildumi pret jūdu dievbijību bija radušies kā 
secinājumi no viņa centrālās mācības par taisnošanu, tādējādi ne-
pārvaramās atšķirības bija skaidri iezīmētas. Gluži kā pārējās raksta 
daļās, šo attēlojumu pavada asa, vispārinājumu un arī pārspīlējumu 
piepildīta kritika. Tomēr nozīmīgākā ir ievērības cienīgā teoloģiskā 
argumentācija.

Lai cik nozīmīga bija raksta pirmā daļa, tomēr galvenā ir tai seko-
jošā, kurā runāts par apsolīto Mesiju. Šis izklāsts netiek dogmatiskā 
veidā attīstīts, bet izskan kā jauna diskusija ar rabīnu skaidrojumiem 
par Rakstiem, un tieši – par četriem centrālajiem apsolījumiem. 
Interesanti, ka šī raksta daļa īpaši iespaidīga šķita landgrāfam Fi-
lipam1296. Vispirms atkal tiek runāts par attiecībā uz Jūdu teiktajiem, 
noslēpumainajiem vārdiem Jēkaba svētībā (1. Moz. 49:10): scepteris, 
tas ir, valdīšana, netiks atņemta Jūdam, līdz Mesija nāks. Luters 
domāja esam pierādījis, ka Mesija ir atnācis pirms tūkstoš piecsimt 
gadiem – tajā pašā brīdī, kad Jūda zaudēja savu scepteri. Attiecībā uz 
Dāvida derību (2. Sam. 1–5) Luters izteica šādu tēzi: Dāvida pēcnā-
cēju valdīšana – kaut arī ar ierobežojumiem – turpinās līdz Hēroda 
laikam, un tad to pārņem Kristus. Nedaudz vēlāk Luters par šiem 
“Dāvida pēdējiem vārdiem” uzrakstīja patstāvīgu rakstu. Mesiānis-
kajā pravietojumā (Hag. 2:6–9) jau Vulgata ir atkāpusies no sākotnējā 
teksta1297. Sekojot sākotnējam tekstam, Luters šos vārdus tulkoja tā: 
“Turpu tad nāks visu pagānu mierinājums” – proti, Kristus. Tomēr 
faktiski jūdu versija bija atbilstoša: “Turpu tad nāks visi pagānu dār-
gumi”; kaut arī Luters jūdu naudaskāres dēļ šo variantu denuncēja. 
Jaunā tempļa lielāko godību Luters redzēja iemiesotu Kristū. Šīs 
Rakstu vietas mesiāniskais skaidrojums bija neobjektīvs, un Luters 
pats būtu varējis atzīt to par aplamu. Septiņdesmit gadu nedēļas 
līdz pestīšanas laika sākumam (Dan. 9:24) Luteras tieši norāda uz 
Jēzu kā atnākušo Mesiju. Neraugoties uz aplamo Hagajas grāmatas  
2.  nodaļas skaidrojumu, Lutera pestīšanas vēsturiskā koncepcija, 
saskaņā ar kuru mesiāniskie pravietojumi ir piepildījušies Kristū, to-
laik būs bijusi ticamāka par jūdu skaidrojumiem. Mesiānisko pierā-
dījumu problemātika tika atzīta, vienīgi veicot plašāku skaidrošanu.
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Kamēr raksta “Par jūdiem un viņu meliem” pirmās divas daļas 
gandrīz nevienam vairs nav zināmas, pēdējā, trešā daļa1298 ir kļu-
vusi bēdīgi slavena modernā antisemītisma kontekstā. Lai precīzi 
izprastu, kas tur pateikts, nepieciešams no jauna pievērst īpašu uz-
manību kontekstam. Ja līdz šim raksta fonā bija lietišķi teoloģiskie 
jautājumi, tad pēdējā daļā tiek runāts par jūdu “meliem”, kas vēršas 
pret personām, proti, Kristu, Mariju un kristiešiem.

Luters polemiku par šiem jautājumiem uztvēra par personisku 
uzbrukumu tam, kas viņa ticībai bija svēts, un reaģēja ar atbilstošu 
aizkaitinājumu. Te atkal bija runa par leģendu, kas attēloja Jēzu kā 
kabalistisku burvi. Luters jau norādīja, ka par šo jautājumu vēlas dis-
kutēt atsevišķā publikācijā. Šim aizskārumam vēl pievienojās jūdu 
lāsti pret Jēzu. Arī tie daļēji darbojās ar kabalistiskām burtu mani-
pulācijām. Ne labāk kā Jēzum klājās Marijai – jūdu skaidrojumos 
viņa tika rādīta par netikli un pat par mēslu kaudzi. Viņa tika turēta 
aizdomās arī par to, ka ieņēmusi Jēzu menstruāciju laikā, tādēļ pie-
dzimušais bērns bijis kroplis. Šādu apkaunojošu runu attiecināšana 
uz “nabaga Vīru Jēzu”, pēc Lutera domām, varēja būt tikai paša Dieva 
izraisīta akluma un neprāta rezultāts. Kristiešus šādi zaimi aizskar 
tiktāl, cik viņi godā Kristu un Mariju. Tālāk – jūdi sagaida, ka viņu 
Mesija nonāvēs pagānus. Šajā kopsakarībā Luters uzklausīja šausmi-
nošos nostāstus par to, kā jūdi saindējot ūdeni akās un zogot bērnus 
rituālajām slepkavībām. Apgalvojumu, ka jūdi tajā laikā tikuši turēti 
kā gūstekņi, Luters atspēkoja šādi: “Mēs neesam atveduši viņus no 
Jeruzālemes.. mēs labprāt dotu arī dāvanas, lai tikai tiktu brīvi no 
viņiem.” Nu tiek minēti arī ekonomiski argumenti. Groteskā veidā 
sagrozot faktus, jūdi tiek rādīti kā slinki dīkdieņi, kamēr kristiešiem 
jāstrādā. Luteram jūdi bija gluži kā slimība, kas uzbrukusi.

Te rodas jautājums: kādi pasākumi jāveic pret jūdiem? Dieva 
izraisīta neprātība nav dziedināma, un jūdu atgriešanās arī nav 
iespējama. Jebkādu atriebību Luters noraidīja, jo tā jūdus tāpat 
piemeklēs – tas ir pilnīgi droši. “Mums ar lūgšanu un bijību Dieva 
priekšā jāpraktizē skarba žēlsirdība,” lai, iespējams, vismaz dažus 
izglābtu no Dieva dusmības liesmām. Jēdzienu “skarba žēlsirdība” 
Luters bija lietojis arī attiecībā uz zemniekiem un Braunšveigas 
Heinrihu. Šeit tas atklājas visā savā pretrunībā un bīstamībā, jo šāds 
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jēdziens ļauj attaisnot vardarbības lietošanu. Luters izteica septiņus 
konkrētus priekšlikumus. Sinagogām jātiek nodedzinātām un iz-
postītām, jo tajās tiek zaimots Kristus un kristieši. Elku kalpībai, 
kas nākusi no rabīnu likumu reliģijas, nedrīkst būt pieejamas ne-
kādas “baznīcas”. Luters šeit argumentēja, izejot no Vecās Derības 
sakrālo likumu priekšstatiem, ar kuriem saskaņā Dieva zaimošana 
bija kriminālnoziegums. Viņa teoloģijas ietvaros kā viens, tā otrs 
pārkāpums bija nepieļaujams. Tālāk – bija jātiek nopostītiem jūdu 
namiem, jo arī tajos tika piekopta Dieva zaimošana. Šo namu vietā 
jūdiem, līdzīgi kā čigāniem, bija ierādāmas pagaidu uzturēšanās 
vietas. Ar līdzīgiem pamatojumiem bija konfiscējami Talmuds un 
lūgšanu grāmatas, savukārt rabīniem bija jāaizliedz mācīt.

Ekonomisku iemeslu dēļ jūdiem bija jāliedz pavadoņu aizsardzība 
ceļojuma laikā, jāaizliedz augļošana, viņiem piederošajai naudai 
un dārgmetāliem jātiek konfiscētiem, jo tas viss īstenībā ir nozagts 
kristiešiem. Ar šo naudu jānodrošina eksistences pamats kristīta-
jiem jūdiem, tāpat arī jātiek atbalstītiem veciem jūdiem. Tātad šai 
mantai bija jātiek izlietotai mērķtiecīgi, nevis vienkārši nodotiem 
fiskam [valsts kasei]. Jūdiem savā saimniekošanā jāievēro ķeizara 
pavēles – tāpat kā visiem pārējiem. Iztika viņiem būtu jānopelna 
sava veida spaidu darbos pie kristiešiem. Ja gadījumā šāda “skarbas 
žēlsirdības” prakse izradītos pārlieku bīstama, tad jūdiem jātiek pa-
dzītiem, gluži kā tie ir tikuši padzīti no citām zemēm. Aizsardzības 
nauda, ko jūdi samaksā valdībām, nevar tikt uzskatīta par pierā-
dījumu viņu noderīgumam valstij, jo šī nauda pirms tam ir tikusi 
izspiesta pavalstniekiem. Turklāt aizsardzības nauda nav atļauja zai-
miem un naidam. Lutera priekšlikumu adresāti bija valdības, kuras 
nevēlas kļūt līdzdalīgas svešos grēkos un negrib ļaut tādiem kļūt arī 
saviem pavalstniekiem. Ievērojot pastāvošo naidu, Luters uzskatīja 
kristīgās un jūdu reliģijas koeksistenci par neiespējamu un simbiozi 
ar jūdiem – par pieņemamu tikai ar sociāli deklasējošiem noteiku-
miem. Faktiski Luters būtu vēlējies panākt jūdu izraidīšanu, taču 
ne nonāvēšanu. Viņa priekšlikumi bija nopietnas savstarpējo attie-
cību analīzes un novērtējuma neizbēgamas konsekvences. Ja jūdiem 
bija šāds naids pret kristiešiem – un to viņam bija parādījuši jūdu 
Rakstu skaidrojumi, polemika un aģitācija –, tad līdzāspastāvēšana 
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ar viņiem nebija iespējama. Par kopīga modus vivendi iespējām un 
savstarpēju toleranci viņš nedomāja.

Vienlaikus ar valdību uzrunāšanu Luters vērsās arī pie mācītā-
jiem un sludinātājiem, kuriem, ja gadījumā valdības neiejauktos, 
vajadzēja pašiem brīdināt kristiešus no jūdiem, jo tie katrā sabatā 
nolād Pestītāju Kristu un arī kristiešus. Lai gan nebija iespējams 
piespiest jūdus pievērsties kristīgajai ticībai, tomēr nebija arī pieļau-
jams atbalstīt viņu izturēšanos, nodrošinot tiem kopdzīvi ar kris-
tiešiem. Atbilstoši šim norādījumam, mācītājiem vajadzēja pamācīt 
valdības, vai nu rīkoties saskaņā ar Lutera sniegtajiem priekšliku-
miem, vai arī padzīt jūdus. Katrā ziņā Luters rēķinājās ar to, ka 
mācītāji “aplamās pasaules” dēļ nespēs to īstenot. Tad atlika tikai 
pieņemt Jaunās Derības pārliecību, ka jūdi ir “odžu dzimums un 
velna bērni” – to Luters atkal pierādīja ar šausmu stāstiem. Turpi-
nājumā viņš aplūko problēmu vēl dziļāk. Atzīstot, ka jūdi nepieņem 
Jauno Derību, kristieši nedrīkst paciest to, ka viņi atklāti nolād Jēzu 
un Mariju, līdz ar to – pašu Dievu. Pretējā gadījumā arī viņi paši 
kļūst līdzdalīgi jūdu grēkā. Jūdu polemika nedrīkst tikt pieņemta, 
tai jāstājas pretī pat vardarbīgā veidā, īpaši tādēļ, ka Jaunajā Derībā 
Dievs ir viennozīmīgi apliecinājis Savu Dēlu. Šī iemesla dēļ Luters 
atgriezās pie saviem priekšlikumiem nodedzināt sinagogas, konfiscēt 
jūdu grāmatas un aizliegt jūdu dievkalpojumus, turklāt gribēja, lai 
jūdiem tiktu aizliegts pieminēt Dieva vārdu. Atrunu, ka jūdu po-
lemika neesot domāta tik nopietni, Luters nepieņēma. Pat tad, ja 
priekšlikumi tiktu īstenoti, jūdi joprojām turpinātu slepus izteikt 
lāstus, tādēļ vienīgais risinājums bija viņu padzīšana, un valdības 
nedrīkst pieņemt no jūdiem naudas piedāvājumus, lai atteiktos no 
šāda lēmuma. Viena no ļaunākajām jūdu apsūdzībām, Lutera skatī-
jumā, bija viņu apgalvojums, ka kristieši pielūdzot vairākus Dievus. 
Luters labprāt liktu jūdu mācītajiem vīriem klusēt, “piedraudot ar 
mēles zaudējumu”, lai viņi nemeklētu pierādījumus šim savam ap-
galvojumam. Viņš gan saprata, ka jūdiem ir grūtības ar Trīsvienības 
izpratni, tomēr pārmetums par triteismu bija nepanesami meli. Pret 
tiem varēja līdzēt tikai skarbā žēlastība, kas jūdu ļaunumu vienkārši 
izdedzinātu.
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Kas Luteru satrauca visdziļāk, to parāda pamatojums jūdu 
 mesiānisma noliegumam, kurš atklāj radniecīgas iezīmes ar kād-
reizējo atteikumu Erasmam1299: “Ja Dievs man negribētu dot citu 
Mesiju kā vien to, kuru cer un vēlas sagaidīt jūdi, tad es daudz, 
daudz labprātāk būtu cūka, nevis cilvēks.” Pirmajā brīdī šķietami 
rupji skanošā alternatīva ir izraudzīta ar dziļāku domu, nekā tas 
izskatās. Ar tādu Mesiju, kurš būtu laicīgs valdītājs, turklāt vēl no-
nāvētu kristiešus, Luters negribēja neko kopīgu. Tas būtu spēkā arī 
tādā gadījumā, ja Luters pats varētu kļūt par turku ķeizaru vai jūdu 
Mesiju. Jo bailes no neizbēgamās nāves un Dieva tiesas joprojām 
paliktu. Turpretī cūka var dzīvot katru savu dienu, neizjūtot nekādu 
apgrūtinājumu. “Bet, ja man būtu tāds Mesija, kas spēj dziedināt 
šo manu kaiti, tā ka man vairs nevajadzētu baidīties no nāves, tā ka 
es mūžīgi varētu būt drošs par savu dzīvību, varētu velnam un ellei 
uzsist knipi deguna priekšā un man nebūtu jādreb Dieva dusmības 
priekšā, tad mana sirds lēkātu no prieka un būtu gluži noreibusi no 
līksmības. Tad manī iedegtos mīlestības liesma pret Dievu, mana 
slava un pateicība Viņam nekad nebeigtos.” Tādu Mesiju kristieši 
ir iemantojuši Kristū. Jūdi ar savām šīs zemes gaidām un bauslības 
dievbijību ar Kristu neko nevar iesākt. Kristiešu Mesija nepretendē 
uz laicīgu varu uz zemes. Atbilstoši praviešu apsolījumiem, Viņa 
valstībā zobeni tiks pārkalti lemešos. Viņš Savu valstību ir izpla-
tījis un nostiprinājis bez varas lietošanas, un pagāni ir pakļāvušies 
Viņam. Kristū – un nevis kādā citā – ir piepildījušies mesiāniskie 
pravietojumi. Kaut arī Luters uzskatīja jūdus par visu velnu apsēs-
tiem, nobeigumā viņš tomēr izteica vēlējumu: “Kristus, mūsu mīļais 
Kungs, atgriez tos žēlsirdīgi un uzturi mūs stingrus un nelokāmus 
Tavā atziņā, kas ir mūžīgā dzīvība! Āmen.”

Tas, ka Luters šajā rakstā cīnās par savu ticību Kristum, raksta 
nobeigumā atklājas acīmredzamā un ļoti iespaidīgā veidā. Tajā pašā 
laikā atklājas arī viņa argumentācijas dziļais pretrunīgums: viņš gri-
bēja ar kristīgas valsts varas līdzekļiem aizstāvēt savu Kristu, kam 
pašam nebija nekādas laicīgas varas. Samulsums tajā laikā pastāvo-
šajā evaņģēliskās kristietības politiski sociālajā sistēmā pamudināja 
Luteru izteikt pilnīgi neatbilstošus, jā, pat bīstamus priekšlikumus. 
Līdzās bailēm un naidam gandrīz nemaz neatlika vietas paļāvībai 
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un mīlestībai. Lutera norobežojošās dievbijības izpratnes vājās puses 
un aplamās konsekvences nekur citur neizpaužas tik uzskatāmā 
veidā, kā tas ir šajā rakstā.

Kā jau norādīts, 1543.  gada pēdējos mēnešos Luters turpināja 
savu literāro darbību. Lai sagatavotu rakstu “Par jūdiem..”, viņš lasīja 
Margaritas “Visa jūdu ticība”, tāpat arī 1300. gadā tapušo Dženovas 
kartēziešu mūka Salvagus Porchetus darbu Victoria adversus impios 
Hebraeos (“Uzvara pār bezdievīgajiem ebrejiem”), papildinot to ar 
kritiskām piezīmēm1300. Abos šajos darbos viņš atrada jūdu leģendu 
par to, kā Jēzus esot ar viltu uzzinājis Schem Hamphoras, Dieva 
Vārda izskaidrojumu, kas ir kabalistiska burtu spekulācija (par 
2. Moz. 14:19–21), un ar šī vārda palīdzību darījis brīnumu darbus, 
līdz ticis atmaskots un nonāvēts. Šo apkaunojošo stāstu par Jēzu, 
tāpat arī kritiku pret atšķirīgajiem Jēzus ciltskoka aprakstiem Mateja 
un Lūkas evaņģēlijos jūdu atbildē uz vēstuli “Pret sabatiešiem” Lu-
ters atspēkoja rakstā “Par Schem Hamphoras un Kristus dzimumu”1301. 
Tā nebija nejaušība, ka atkal tika runāts par Kristus Personu. Raksta 
mērķis arī šoreiz bija pamācīt kristiešus, nevis iemantot jūdus – ko 
Luters uzskatīja par neiespējamu –, jo “ jūda sirds ir tik cieta kā koks, 
akmens, dzelzs un pats velns, tā ka to nekādā veidā nav iespējams 
saviļņot”. Ar visu jūdu atgriešanos nekādā gadījumā nevarēja rē-
ķināties. Luters sniedza Porchetus tulkojumu leģendai par Jēzu un 
Schem Hamphoras. Tālāk viņš pakļāva šo “velna mēslu, ko jūdi rij,” 
kritikai. Tas nebija grūti, ievērojot faktu, ka leģenda ir pilnīgi fan-
tastiska. Šajā kopsakarībā Luters noraidīja kabalas burtu skaidro-
šanas mākslu kā buršanos, kas nav savienojama ar lietišķu Bībeles 
skaidrošanu – to viņš darīja nepārprotami un ar izteiktu zobgalību. 
Tas pats bija attiecināms arī uz iecienītajām spekulācijām par Jahves 
vārdu. Šo priekšstatu izcelsmi Luters drastiski izskaidroja, izman-
tojot viduslaiku satīrisko attēlu, kuru viņš attiecināja uz jūdiem, – šis 
attēls līdz pat mūsdienām atrodas pie Vitenbergas pilsētas baznīcas 
(15. attēls): “Šeit, Vitenbergā, pie mūsu draudzes baznīcas, ir akmenī 
cirsta cūka. Zem tās guļ jauni sivēni, jūdi, un zīž. Aiz cūkas stāv 
rabīns, kas paceļ cūkai labo kāju un skatās tai zem astes, Talmudā, 
it kā gribēdams izlasīt un ieraudzīt tur kaut ko īpašu un grūti izla-
sāmu.” Ar kabalistiskās burtu  skaidrošanas  palīdzību nav iespējams 
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saprast Dieva apsolījumu – tādā veidā tikai var kļūt par velna kalpu. 
Starp citu, Vitenbergas satīriskā attēla pieminēšanas dēļ Cīrihes 
teologi uzskatīja šo rakstu par cūku gana, nevis liela dvēseļu gana 
cienīgu, un šajā ziņā ir grūti viņiem iebilst. Pretstatā Luteram, 
Andreass Ozianders no Nirnbergas, kas arī citkārt bija noskaņots 
jūdiem labvēlīgi, augstu vērtēja kabalu, tādēļ kritizēja rakstu “Par 
Schem Hamphoras”. Tomēr Melanhtons rūpējās par to, lai Luteram šī 
kritika nebūtu pamanāma, jo varēja sagaidīt, ka viņš uz to reaģētu 
pārāk asi1302.

Tas, ka Mateja evaņģēlijā Jēzus ciltsraksti ved līdz Jāzepam 
(Mt.  1:16), nevis Marijai, jau sen tika izjusts kā apgrūtinājums. 
Tomēr Luteram no Vecās Derības pravietojumiem bija skaidrs, ka 
Marija ir nākusi no Dāvida cilts un ka īstenībā arī jūdiem vajadzētu 
tam ticēt, ja vien tie nebūtu tik ļoti nocietinājušies. Tālāk (Mt. 1:1) 
skaidri runāts par Jēzu kā Dāvida Dēlu. Luters ar plašāka izklāsta 
palīdzību mēģināja skaidrot nepārskatāmo Jēzus radniecības saišu 
aprakstu. Tālāk viņš mēģina pierādīt, ka jau Jesajas grāmatā (7:14) 
pravietots par to, ka Jaunava dzemdēs, kaut arī šajā Rakstu vietā 
runāts tikai par jaunu sievieti, nevis tieši Jaunavu, tādējādi pierā-
dījumi nav pārliecinoši. Jūdu iebildumus Luters noraidīja kā “Jūdas 
čuras un mēslus”, taču tas visu lietu nepadarīja labāku. Katrā ziņā 
liecības par to, ka Jaunava dzemdēs, bija atrodamas arī cituviet kā 
Vecajā Derībā, tā Jaunajā Derībā, un cilvēkam pienākas pakļauties 
šim Dieva vārdam – tā vietā, lai ticētu rabīnu skaidrojumiem. Tā 
šis raksts nav tikai brīdinājums no rabīnu skaidrojumiem kā “Jūdas 
čurām”. Līdzīgus izteikumus Luters tolaik arī cituviet ir atļāvies at-
tiecībā uz ebreju filoloģiju1303. Tādēļ viņš paziņoja savu tulkojumu un 
skaidrojumu Mesijas apsolījumu izpratnei būtiskajai Rakstu vietai 
2. Samuēla grāmatā (23:1–7).

Raksts “Par Dāvida pēdējiem vārdiem”1304 vispirms pauž attieksmi 
pret rabīnu un ebreju valodas kritiku, kas vērsta pret kristīgo Bībeles 
tulkojumu. Luteru šī kritika nesatrauca. Viņš stingri un nelokāmi 
palika pie premisas, ka arī Vecā Derība apliecina Kristu – citādi Bī-
beli nav iespējams pareizi izprast. Vecā Derība ir skaidrojama, izejot 
no Jaunās Derības. Šo pamattēzi Luters vērtēja augstāk par filolo-
ģiskiem atzinumiem, tādēļ nebija gatavs bez papildu nosacījumiem 
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uzklausīt rabīnu kritiku: “Tagad es būšu stūrgalvīgs un nesekošu 
nevienam citam kā tikai manam Garam.” Dievs atklās, kam bijusi 
taisnība. Ar šādu ievadu Luters sniedza Dāvida pēdējo vārdu jauno 
tulkojumu un skaidrojumu, kas arī tika uzņemts Lutera Bībelē. At-
bilstoši Lutera skaidrojumam, Dāvids savos pēdējos vārdos atsaucās 
uz Svaidītā (Mesijas) apsolījumu. Tādējādi, atbilstoši luteriskās 
teoloģijas shēmai, Dāvids dzīvoja no apsolījuma. Precīzi, burtiski 
raugoties, pats Dāvids runā kā Svaidītais (ķēniņš). Tomēr, atbilstoši 
Lutera izpratnei, ar Dāvida muti šeit runā pats trīsvienīgais Dievs, 
kurā uzņemta Jēzus cilvēcīgā daba. Pie sev tik nozīmīga izteikuma 
Luters nonāk, nedaudz mainot teikuma locekļu secību. Dieva de-
rība ar Dāvidu (2. Sam. 7:11–16 un 1. Lku 17:10–14) tiek attiecināta 
nevis – atbilstoši vārdu burtiskajai nozīmei – uz Salamanu un templi, 
bet gan pārnestā nozīmē – uz Mesiju un Viņa valstību. Te ir nepār-
protami skaidrs, ka Mesija ir Dievs un Cilvēks vienlaikus. Liecību 
par Dieva Trīsvienību Dāvids būs guvis no Mozus. Jau radīšana ir 
trīsvienīgā Dieva darbs. Tā Lutera raksts kļūst par dziļdomīgu trak-
tātu, kas aplūko mācību par Trīsvienību un Jēzu kā Dieva Dēlu. Šajā 
kopsakarībā tiek piesaistīti arī plaši Vecās Derības skaidrojumi, tā 
ka ierastais Vecās Derības kristīgais skaidrojums nonāk lasītāja re-
dzeslokā ar daudziem interesantiem aspektiem. Luters uzskatīja, ka 
ar izmantotā materiāla pārpilnību viņš ir parādījis, cik maz labuma 
spēj dot rabīnu gramatiskais skaidrojums un komentāri. Kristīga-
jiem teologiem jāatņem jūdiem Bībele, lai tajā tiktu skaidri un gaiši 
atzīta Kristus liecība.

Lai cik iespaidīgi viss šajā rakstā tika attēlots, Luters tomēr 
apzinājās, ka viņš Dāvida pēdējo vārdu tekstu, kāds tas ir Bībelē, 
ir skaidrojis savas koncepcijas izpratnē, tādējādi sniegdams savu 
“stūrgalvīgo” skaidrojumu. Rabīnu burtiskā izpratne nereti bija 
atbilstošāka. Savu augstāka ranga teoloģisko principu dēļ Luters 
apzināti atkāpās no ekseģētiskās metodes. Tas tika darīts uz viņa 
skaidrojuma pierādījumu spēka rēķina, un ilgstošā laika posmā šī 
vājā puse arī kļuva manāma. Neviens no tiem teologiem, kas atradās 
Lutera apkārtnē, nebija spējīgs viņa skaidrojumu koriģēt. Melanh-
tons darbu “Par Dāvida pēdējiem vārdiem” raksturoja kā “skaidru 
rakstu”1305. Šeit bija izklāstīts un parādīts, ka Vecās Derības Dievs 
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un Jēzus Kristus Tēvs ir viens un tas pats Dievs. To varētu izklāstīt 
arī citādā veidā un citādi veidot diskusiju ar jūdu skaidrojumu. Lu-
tera asi noraidošā attieksme bez papildu nosacījumiem tādā gadī-
jumā nebūtu īstenojama. Taču tad, iespējams, būtu atrodami daudzi 
punkti, par kuriem varētu sākt sarunas.

Divi nelieli priekšlasījumi – par Jesajas grāmatas 9. nodaļu 
1543./1544. gadā un par Jesajas grāmatas 53. nodaļu 1544. gadā – 
atkal aplūko centrālos mesiāniskos pravietojumus. Ne velti arī šoreiz 
Luters diskutēja ar jūdu skaidrojumu. Viņš dedzīgi noraidīja gluži 
atbilstošo Jesajas grāmatas 9. nodaļas skaidrojumu attiecībā uz de-
sīriešu-efraimītu kara laiku. Luteraprāt, šeit nebija runa par karu 
uz zemes. Tekstam bija jātiek attiecinātam uz Kristu un jūdiem, 
un jūdi, “Kristus krustā sitēji”, to sagrozīja atbilstoši savai dabai1306. 
Pats par sevi saprotams, jūdi apstrīdēja to, ka dziesma par Dieva 
kalpu, kas cieš (Jes. 53), ir attiecināma uz Kristu. Taču pats teksts 
(Jes. 52:14 un tālāk), šķiet, šoreiz runāja par viņu apstulbotību. Dieva 
un Cilvēka dabas apvienošanos Kristū jūdi saprata tikpat maz, kā 
saprata Dieva Dēla ciešanas. Viņiem Dieva kalps, kas cieš, bija jūdu 
tauta. Pēc Lutera domām, viņu slepkavnieciskais naids pret Kristu 
turpinās līdz pat mūsu dienām – lai apstiprinātu šo apgalvojumu, 
Luters atkal atsaucās uz dažādiem šausminošiem nostāstiem. Tomēr 
viņš nenoklusēja arī to, ka Dieva kalps ciezdams ir lūdzis par Sa-
viem mocītājiem1307. 1544. gada vasarā Luters kādā sprediķī skaidri 
iezīmēja atšķirības starp kristiešiem un jūdiem. Jūdi vēl arvien gai-
dīja Mesiju kā laicīgu valdnieku, kas atkal uzcels templi un nonāvēs 
pagānus. Kristieši no atnākušā Kristus sagaidīja grēku piedošanu un 
augšāmcelšanos. Jūdu cerībai vairs nebija nekāda pamata1308.

Priekšlasījumā par Jesajas grāmatas 53. nodaļu vairākkārt tika 
atgādināts, ka jūdi ir vainojami Jēzus nāvē, katrā ziņā uzsverot arī 
to, ka viņi šādā veidā ir tikai piepildījuši Dieva gribu. Attiecībā uz 
seno pārmetumu jūdiem par Dieva Dēla nonāvēšanu, Luters ir vien-
nozīmīgi izteicies 1544. gadā Vitenbergā publicētajā dziesmas “Ak, 
nabaga Jūda, ko tu esi darījis…” atdzejojumā, kura autors noteikti ir 
viņš1309:
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Mūsu lielais grēks un smagais pārkāpums
Jēzu, patieso Dieva Dēlu, pienagloja pie krusta.
Tādēļ tevi, nabaga Jūda, un visu jūdu pulku
Par to mēs nikni lādēt nevaram – tā arī mūsu vaina.

Citāda izpratne būtu bijusi grūti savienojama ar Lutera teoloģiju. 
1544. gada Bībeles revīzijas gaitā par Vēstules romiešiem 11. no-
daļu no jauna tiek pievienota piezīme: “Arvien ir daži jūdi, kuri tiek 
izglābti.”1310

Visi Lutera raksti pret jūdiem ir salīdzinoši maz publicēti. Tas 
ļauj secināt, ka Lutera dzīves laikā tie nav bijuši īpaši iedarbīgi. 
Katrā ziņā pats Luters mērķtiecīgi centās panākt, lai tiktu ievēroti 
viņa priekšlikumi īstenot skarbus pasākumus pret jūdiem. Tādējādi 
skaidrāk nekā iepriekš kļūst redzams, ka šie konkrētie priekšlikumi 
nekādā ziņā nebija tikai tīra teorija. 1543.  gada 6. maijā izdotais 
bargais Kūrsaksijas mandāts jūdu jautājumā, kas aizliedza jūdiem 
uzturēšanos un caurbraukšanu, tāpat arī prasīja viņu īpašumu kon-
fiskāciju, skaidri atsaucās uz Lutera rakstu “Par jūdiem un viņu 
meliem”. Pavēles izdošanas dienā Luters bija kūrfirsta viesis1311. 
1543. gada jūnijā notika jūdu padzīšana no Anhaltas, par ko Luters 
pateicās firstam Georgam1312. Arī Brandenburgas–Kustrinas mark-
grāfs Hanss Lutera raksta iespaidā padzina jūdus, taču tos uzņēma 
viņa brālis, kūrfirsts Joahims II. Prāvests Georgs Buhholcers Berlīnē 
sprediķoja pret jūdiem un iestājās pret viņiem, vēršoties pie kūrfirsta 
Joahima,  – tas skaidri atbilda Lutera norādījumiem. Arī Buhhol-
ceram Luters bija atgādinājis par jūdu lāstiem pret Kristu un Mariju. 
Šī iemesla dēļ viņš vēlreiz sadusmojās, kad Johans Agrikola Berlīnē 
aizstāvēja jūdus, izmantojot Bībeles citātus. 1544. gada februārī 
Luters pieminēja, ka Joahims II un arī ķēniņš Ferdinands Prāgā fi-
nansiālu motīvu dēļ uzņem jūdus. Viņš cerēja, ka Kristus, kas jo drīz 
nāks uz tiesu, sodīs šādu naudas kāri. Gadu vēlāk viņš vēlreiz brīdi-
nāja Joahimu no jūdu ļaunajām viltībām un slavēja Buhholcera aģi-
tāciju pret tiem1313. Kad sludinātājs Frīdrihs Bahofens Hammelburgā 
prasīja, lai turienes jūdi apmeklētu viņa sprediķus, ciema vecākais 
pēc Fuldas abata norādījuma šo prasību noraidīja. Pēc šī notikuma 
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Luters dēvēja abatu par “ jūdu patronu”, kam Kristus ienaidnieki un 
zaimotāji esot mīļāki par uzticamiem Kristus kalpiem1314.

Mansfeldes grāfi Filips un Hanss Georgs, par spīti Lutera raks-
tiem, 1543.  gada pavasarī parādīja jūdiem labvēlību. Luteru tas 
sadusmoja. Luters pat izteica apgalvojumu, ka dusmās viņš varētu 
nonāvēt zaimojošu jūdu. Attiecībā uz zaimotāju tas esot pieļaujams 
drīzāk nekā attiecībā uz laupītāju1315. Sava pēdējā brauciena laikā 
uz Eislēbeni Luters domāja, ka pie aukstā vēja, kas viņu sagaidīja 
Risdorfā, vainojami turienes jūdi. Savos sprediķos Eislēbenē viņš 
vairākkārt vērsās pret jūdiem. Luters gan atzina, ka jūdi ir pirm-
dzimtie, tie, kuriem kristieši ir pateicību parādā par bauslību, par 
praviešiem, jā, arī par pašu Kristu, tomēr tas nedeva jūdiem tiesības 
sacelties pret Dievu un nonāvēt kristiešus1316. Savam priekšpēdējam 
sprediķim Luters pievienoja “Pamācību pret jūdiem”. Viņš gribēja, 
lai izturēšanās pret viņiem sākotnēji būtu kristīga – lai jūdi tiktu 
mudināti uzņemt Kristu, savu “brālēnu”, un saņemt Kristību. Tomēr 
jūdi ik dienu zaimo Kristu. Tas nedrīkst tikt paciests, lai kristieši 
nekļūtu līdzvainīgi svešā grēkā. Tādi jūdi, zaimotāji, kungiem jā-
padzen. Taču ja gadījumā jūdi atgrieztos, atteiktos no augļošanas 
un uzņemtu Kristu, tie būtu uzskatāmi par brāļiem. Citu iespēju 
nav. Arī šoreiz Luters nepalaida garām izdevību pieminēt zināmos 
jūdu zaimus un izklāstīt aizdomas par jūdu ārstiem kā indētājiem. 
Nocietinātajos jūdos Luters saskatīja zaimotājus, izsūcējus un po-
tenciālus slepkavas. Ar tādiem nebija iespējama nekāda sadraudzība. 
Šeit pēdējo reizi skaidri manāms Lutera pretestības īstais motīvs: 
“Es vēl joprojām ik dienu lūdzu Dievu un noliecos, lai paliktu Dieva 
Dēla paspārnē. Viņu es uzskatu ar savu Kungu un godāju kā Kungu, 
pie kura steidzos un paglābjos, kad uzbrūk velns, grēks vai kāda cita 
nelaime, jo Viņš ir mans patvērums, tik plašs kā debesis un zeme, 
Viņš ir cāļu māte, zem kuras spārniem paglābjos no Dieva dusmības. 
Tādēļ man nevar būt nekādas sadraudzības ar šī mana mīļā Pestī-
tāja zaimotājiem un apkaunotājiem. Es nevaru izturēties pacietīgi 
pret tādiem.” Tiem, kuri atgriežas, labprāt ir jāpiedod, bet tos jūdus, 
kuri liedzas atgriezties, “mēs savā vidū nedrīkstam paciest, nedz 
pieņemt”1317. Lutera iekšējā kristīgā dievbijība neizbēgami nesa līdzi 
bargu spriedumu attiecībā uz tiem, kuri bija naidīgi viņa ticībai.
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Nu mums jāsniedz galīgais novērtējums jautājumā par Lutera 
attieksmi pret jūdiem. Kā visi viņa laika teologi, arī Luters jūdu re-
liģiju un tai piederīgos vērtēja negatīvi, vēlēdamies, lai jūdi atgriežas 
kristietībā. Iespējas un izredzes šajā ziņā viņš vērtēja arvien pesimis-
tiskāk, lai gan nekad tās pilnīgi nenoliedza. Viņa nesamierināmā 
pretruna ar jūdiem būtībā bija reliģiski teoloģiskas dabas pretruna, 
kas skāra ticību Kristum un taisnošanai, kā arī ar to saistīto izpratni 
par Dieva tautu un Vecās Derības skaidrojumu. Ekonomiskajiem 
un sociālajiem motīviem bija tikai pakārtota nozīme. Lutera naids 
pret jūdiem nav skaidrojams ne psiholoģiski – kā slimīgs naidīgums, 
nedz arī politiski – kā zemes valdnieka antijūdaiskās nostājas tur-
pinājums. Jūdu izraidīšanas prasību gan Luters uzskatīja par piemē-
rotu pasākumu pret ķeceriem – līdzīgi tam, kā tas tika praktizēts 
pret baptistiem –, jo, ievērojot jūdu polemiku pret kristietību, viņš 
neredzēja nekādas iespējas abu reliģiju līdzāspastāvēšanai. Runājot 
par varas lietošanu, viņš ieteica tādus līdzekļus, kuri būtībā ir sa-
vienojami ar ticību Kristum. Savukārt kritika pret rabīnu sniegto 
Rakstu skaidrojumu daļēji pārkāpa viņa paša ekseģētiskos prin-
cipus. Tādējādi, izejot no Lutera teoloģijas metodes un centra, viņa 
attieksme pret jūdiem ir pelnījusi atbilstošu kritiku. Savukārt ar 
vēlāko rasistisko antisemītismu Luteram nav nekā kopīga. Lutera ti-
cība pestīšanai un rasu ideoloģija nāk no dažādām pasaulēm. Tomēr 
Lutera neveiksmīgajai aģitācijai bija nelāgas sekas, proti, viņš daļēji 
tika padarīts par antisemītisma “baznīctēvu”, tādējādi no viņa iztei-
kumiem tika ņemts materiāls modernajai kūdīšanai pret jūdiem, kas 
šķietami varēja tikt attaisnota ar reformatora autoritāti.

2. Turki
Turki, kas lauzās tikai tālāk Dienvideiropā, Lutera dzīves no-

beiguma posmā arvien palika baiļu avots1318. Luters savās galda 
runās un vēstulēs bieži vien runāja par jaunākajām ziņām saistībā 
ar turkiem. Taču attiecībā uz šīm ziņām viņš bija kas vairāk par 
tikai ieinteresētu laikabiedru. Turku radītais apdraudējums, Lutera 
skatījumā, bija saistīts ar vēstures beigu laikiem, savukārt aizstā-
vības iespējas pret turku uzbrukumiem – ar baznīcas stāvokli. Tādēļ 


