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P riekšvārds
1903. gadā tika publicēts Juliusa Kostlina un Gustava Kaverau
divsējumu biogrāfiskā darba “Mārtiņš Luters. Viņa dzīve un viņa
raksti” piektais izdevums. Līdz pat šai dienai tas bija un palika vienīgais lielais, zinātniskais apkopojums, kas savas solīdās materiāla
pārzināšanas dēļ tika pamatoti novērtēts. Katrā ziņā gadu desmitu
gaitā gluži saprotamā veidā par vienu no Lutera un – plašākā nozīmē – arī reformācijas pētījumu steidzamākajām vajadzībām kļuva
jauna, visaptveroša Lutera biogrāfija, kurā būtu atspoguļoti jaunatklātie avoti un laika gaitā notikušās viedokļu maiņas. Tā kā pietrūka
visaptverošas avotu pārzināšanas, turklāt vecais Luters ilgu laiku
bija interesējis pētniekus mazāk nekā jaunais, jaunākie attēlojumi
galvenokārt abas pēdējās Lutera dzīves desmitgades aplūkoja vairāk
vai mazāk kursoriski. Tomēr līdz pat šai dienai tikai daļēji bija izdevies aizstāt veco Lutera standartbiogrāfiju. 1925. gadā tika publicēta
Heinriha Boemera grāmata “Jaunais Luters”. Neskatoties uz lielo
laika distanci, Heinrihs Bornkamms gribēja pievienoties Boemera
koncepcijai. Tomēr viņa grāmata “Mārtiņš Luters savas dzīves vidū.
Desmitgade starp Vormsas un Augsburgas reihstāgiem” 1979. gadā
tika publicēta kā atsevišķs Lutera biogrāfijas fragments. 1986. gada
beigās nāca klajā Reinharda Švarca grāmata “Luters” sērijā “Baznīca
savā vēsturē”. Kompaktais atspoguļojums zināmā mērā rāda tālaika
situāciju Lutera pētījumu jomā. Tomēr arī šīs grāmatas centrā bija
Lutera darbības sākuma posms, tādēļ laiks pēc 1531. gada bija aplūkots salīdzinoši lakoniski. Aizlāpīt caurumus Lutera biogrāfijā – tas
bija viens no nodomiem, ar kādu Helmars Junghanss 1983. gadā
publicēja krājumu “Mārtiņa Lutera dzīve un darbi no 1526. līdz
1546. gadam”. Autoru kolektīva darbā vajadzēja tikt īstenotam
uzdevumam, kas atsevišķam autoram nebūtu pa spēkam. Tomēr šī
krājuma fasetes [slīpētās šķautnes], neraugoties uz autoru savulaik
atzīto kompetenci un atsevišķu ieguldījumu augsto kvalitāti, nespēja
sniegt noslēgtai biogrāfijai nepieciešamo vienoto skatījumu. Kā jau
xi

tas atkal un atkal bija kļuvis redzams, nepieciešamais pārskats un
pārdomāts vērtējums nav izveidojams no atsevišķiem fragmentiem.
No otras puses, ir jāņem vērā, ka ikviena atsevišķa autora redzes
leņķis nenovēršami paliek ierobežots.
Tādēļ es, iedrošinoties no tā, kā tika uzņemta mana grāmata
“Mārtiņš Luters. Viņa ceļš uz reformāciju”, izlēmu no šiem avotiem
izveidot jaunu, daudzpusīgu Lutera dzīves aprakstu. Arī iepriecinošā rezonanse, kādu līdz šim ieguvis grāmatas otrais sējums, nostiprināja manu nodomu. Jau sākotnēji bija skaidrs, ka aplūkojamā
priekšmeta lielums, tāpat arī literatūras avotu daudzums nozīmē
ārkārtīgi lielu izaicinājumu. Šim darbam veltāmās pūles vairākkārt
pārsniedza manu darbaspēju robežas. Tagad, pēc desmit gadus ilga
intensīva darba un koncentrēšanās, ar jūtamu apmierinājumu jūsu
uzmanībai tiek piedāvāts šis pabeigtais darbs – cerībā, ka tas zināmā
mērā būs izpildījis vienu no reformācijas pētījumu uzdevumiem.
Ievērojot paša Lutera pēdējā “zīmītē” pazemīgi noteiktās mērauklas
viņa tekstu interpretācijai, viens gadu desmits šķiet relatīvi īss laiks
šī priekšmeta apskatam. Tas uzreiz ir jāatzīst. Taču iespējas izturēt
vajadzīgo spriedzi un koncentrēšanos, gluži dabiski, ir ierobežotas.
Sava laika un spēku robežu apzināšanās man lika pārāk ilgi nevilcināties, bet pabeigt nodoma īstenošanu. Turklāt arī Luters to būtu
uzskatījis par nepiedienīgu rīcību, ja kāds pārlieku ilgi būtu nodarbojies ar viņa personas un darbu pētīšanu. Negribu apgalvot, ka šis
mans veikums ir iespējami pilnīgākais un izsmeļošais visu būtisko
aspektu apskats. Tieši tam, kurš daudz lasījis Luteru, zināms, ka
šādas lasīšanas laikā pat labi pazīstamās kopsakarībās atklājas arvien
jauni, bagātīgi un pārsteidzoši ieskati.
Lēmums sākt šo noslēdzošo sējumu ar 1532. gadu, ar kūrfirsta
Johana Frīdriha nākšanu pie varas, izklāsta rakstīšanas laikā ir izrādījies pareizs. Cerība, ka salīdzinoši maz izmantotie Lutera kopoto
rakstu Veimāras izdevuma pēdējie sējumi sagādās dažus jaunatklājumus, nelika vilties. Atskaitot mazāk nozīmīgas blakuslietas, tika
mēģināts iesaistīt izklāstā visus tekstus, kaut arī ne visus izklāstot
vienlīdz detalizēti. Katrā nodaļā atklājās jauni aspekti un kopsakarības. Lutera ieguldījums reformācijas vēsturē trīsdesmitajos un četrdesmitajos gados nu bija precīzāk definējams. Līdz pat mūža beigām
xii

Priekšvārds

viņš bija un palika evaņģēliskās puses nozīmīgākā figūra, kaut arī
Lutera ietekmes plašums bija atšķirīgs – daži attīstības virzieni turpinājās lielā mērā patstāvīgi, un vecticīgajai pusei turpmākās norises
kļuva zināmas tikai daļēji. Kļuva redzamas arī lielās grūtības, ar
kurām Luters tika konfrontēts savā baznīcā. Tas, ka vecā Lutera
personība savā darbībā un domāšanā uzrāda lielu sasprindzinājumu,
mums jau ir zināms. Tieši Lutera strupā un rupjā izturēšanās pret
ienaidniekiem arvien ir izraisījusi nepatiku un īgnumu, kaut arī šāds
izturēšanās veids faktiski ir bijis pamatots. Saistībā ar daudzveidīgajiem uzdevumiem, kurus Luteram vajadzēja risināt, neizpalika
arī gana būtiskas kļūdas, kādas viņam reizumis gadījās pieļaut kā
praksē, tā arī teorijā. Taču Lutera pozitīvie veikumi un dziļie ieskati ir bijuši un palikuši nozīmīgāki līdz pat viņa mūža beigām.
Asums un vilšanās nekad nepārmāca maigos toņus un taisnošanas
mācībā sakņoto, dzīvo un pamatīgo paļāvību uz Dievu. Par spīti
visiem saspīlējumiem, tajā bija ietverta Lutera personības paliekošā
noslēgtība.
Šī sējuma apakšvirsraksts norāda jautājumu, kas arvien nodarbināja veco Luteru. Tā bija baznīcas uzturēšana. Reformatoriskos
Evaņģēlija apliecinātājus Luters identificēja ar patieso baznīcu. Šī
iemesla dēļ viņa dzīves pēdējā fāzē vēl spēcīgāk nekā līdz šim iezīmējās konservatīvā pamatlīnija, kas lielā mērā bija identiska ar to, ko
Luters vienmēr bija vēlējies.
Arī šoreiz īpaši liela vērība pievērsta plaša materiāla apkopošanai
pārskatāmā izkārtojumā. Trīs pirmās nodaļas, tāpat arī no devītās
nodaļas līdz trīspadsmitajai nodaļai, kas veltītas Lutera dzīves privātajai sfērai, viņa draudzei, Kūrsaksijai, arī citām evaņģēliskajām
teritorijām un diskusijām ar pretiniekiem, savā ziņā ir izkārtotas
paralēli. No ceturtās līdz sestajai nodaļai runāts par Bībeles tulkojumu, profesora darbu un Vitenbergas strīdīgajiem jautājumiem, un
abas sekojošās (septītā, astotā) nodaļas, aplūkojot koncila un reliģijas
sarunu tēmas, veido tematisku pāreju starp Lutera dzīves pēdējā
posma galvenajām daļām. Pēdējā sējumā ir saglabāta abu iepriekšējo
daļu forma un pielikumi. Tur atrodami arī jau iepriekš sastapto galveno personu attēli.
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Šo biogrāfiju nevarētu uzrakstīt bez ilggadēja, klusa Minsteres
Universitātes bibliotēkas atbalsta, attālināti nodrošinot pieeju literatūrai un piepildot gandrīz visas manas vēlmes, arī attiecībā uz vēl
iztrūkstošo literatūru. To atzīstot, man šajā vietā jāsaka pateicības
vārdi. Sadarbību ar izdevniecību Calver Verlag šajos kopīgajos projektos varu raksturot kā celsmīgu un iepriecinošu. Būtisku ieguldījumu arī šī – trešā – sējuma raitā tapšanā un savlaicīgā pabeigšanā
deva veiksmīgā sadarbība ar manu sekretāri Ingeborgu Milleres
kundzi, maniem studentiskajiem palīgspēkiem Jensu Vosu un Uti
Gausi, tāpat ar manu asistenti Betinu Viršingas kundzi, kas arī šoreiz
visvairāk palīdzēja reģistru izveidošanā. Domu apmaiņa ar viņiem
man bija uzmundrinoša un sniedza palīdzību. Runājot par manas
mīļās sievas ieguldījumu visā šajā darbā – visaptverošo partneres atbalstu daudzu gadu laikā –, es pat nespēju atrast piemērotus vārdus,
lai to raksturotu. Visdziļākā pateicība pienākas ne tikai cilvēkiem,
kuri man ir palīdzējuši. Neraugoties uz visām pūlēm, es uzlūkoju
par dāvanu arī to, ka, darot šo darbu, esmu sekojis savam baznīcas
vēsturnieka aicinājumam.
1987. gada janvārī
Mārtiņš Brehts
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I. M ierīgais sākums kūrfirsta
J oh ana F rīdrih a valdīšanas l aik ā –

taču ar liel āko da ļu v eco problēmu

(1532.–1546.)

1. Kūrfirsts Johans Frīdrihs

Jau sākotnēji Lutera un reformācijas likteņi arvien bija atkarīgi no
zemes valdnieka, kurš tajā laikā valdīja. Frīdrihs Gudrais Luteru bija
sargājis. Kūrfirsts Johans kopš 1525. gada bija darījis iespējamu baznīcas reorganizāciju. Pēc Johana nāves 1532. gada augustā par kūrfirsta pēcteci kļuva viņa dēls, 1503. gadā dzimušais Johans Frīdrihs,
vēlāk saukts Augstsirdīgais1 (1. attēls), kuru bija izaudzinājuši Lutera
sekotāji. Viņš augstu vērtēja Luteru un tā padomu; jau sava tēva
dzīves laikā viņš bija enerģiski iestājies par reformācijas interesēm.
Tādēļ nebija pamata nopietnām bažām par Kūrsaksijas reformācijas
politikas kontinuitāti. Tomēr šī cezūra – valdības maiņa – izraisīja
zināmu nedrošību par to, kā turpmāk viss notiks kūrfirsta valstī.
Johans Frīdrihs bija divdesmit gadus jaunāks par Luteru un vecuma
dēļ darbaspējīgāks par savu tēvu. Vai jaunais kūrfirsts uzklausīs reformatoru tikpat lielā mērā, kā to bija darījis viņa tēvs, to rādīs nākotne. Vēl nebija noprotams, kā kūrfirsts rūpēsies par universitātes
interesēm, tāpat arī par Kūrsaksijas baznīcas sarežģīto situāciju – kā
īstenosies viņa evaņģēliskā reiha politika visos atsevišķajos jautājumos. Tomēr tikko bija noslēgts Nirnbergas reliģijas miera līgums,
līdz ar to reiha evaņģēlisko kārtu tiešais apdraudējums bija novērsts.
Johana Frīdriha valdīšanas sākums sakrita ar relatīvi mierīgu, no
dramatisma brīvu reformācijas laika fāzi. Tādēļ arī Lutera dzīve šī
laika posma sākumā ritēja mierīgā gultnē.
Galda biedru lokā Luters tolaik atklāti pauda savas raizes, kas
bija radušās no viņa līdzšinējās pieredzes saistībā ar jauna valdītāja
nākšanu pie varas. Luters sacīja, ka līdz ar Frīdrihu Gudro esot nomirusi gudrība, bet līdz ar viņa brāli Johanu – dievbijība. Johans
Frīdrihs Luteram šķita patvarīgs un ne īpaši noskaņots uzklausīt
1

izglītotus vīrus. Pamatojoties pirmajos iespaidos, Luters uzskatīja,
ka jārēķinās ar dižciltīgo ietekmes pieauguma iespēju. Luters gan
atzina, ka jaunajam valdniekam netrūkst ne gudrības, ne drosmes,
tomēr domāja, ka dēlam nav tādas dievbijības, kāda piemita tēvam,
un šaubījās, vai viņa valdīšana būs veiksmīga. Bija nepieciešams lūgt
Dieva klātbūtni un palīdzību jaunajam kūrfirstam. Pēc kāda laika
Luters jau sprieda mierīgāk: jaunie valdnieki, redzēdami, ka ne
visas viņu vēlmes uzreiz izdodas īstenot, aplauzīs savus ragus2 . Viens
no nekavējoties atlaistajiem amata vīriem bija galma kambarkungs
Johans Rīdesels, Lutera dēla Mārtiņa krusttēvs. Luters mierināja
Rīdeselu šajā pārbaudījuma brīdī, apliecinādams tam savu atbalstu,
bet tieši nekritizēdams kūrfirstu3.
Raugoties uz Johana Frīdriha jauno valdīšanas stilu, Lutera bažas
lielā mērā izrādījās nepamatotas. Kūrfirsts pret saviem valdītāja
pienākumiem izturējās nopietni. Ar rūpēm par evaņģēlisko baznīcu viņš pārspēja visus pārējos kūrfirstus4 . Labais kontakts starp
Vitenbergu un galmu turpināja pastāvēt, un netrūka apliecinājumu
tam, cik augstu kūrfirsts vērtē Luteru. Johans Frīdrihs nereti mēdza
uzturēties Vitenbergā, un šo apmeklējumu laikā Luteram vajadzēja
sprediķot pils baznīcā 5.
Johanam Frīdriham Luters bija liela autoritāte; kūrfirsts pilnīgi
identificēja viņu ar evaņģēlisko lietu. Svarīgos jautājumos kūrfirsts
arvien meklēja Lutera padomu un bieži izsauca viņu uz galmu Torgavā. Tomēr visus savus lēmumus kūrfirsts pieņēma pats. Reizēm
viņš mēģināja iesaistīt Luteru Kūrsaksijas politisko mērķu īstenošanā. Savukārt Luters bija pārāk patstāvīgs, lai bez kādiem papildu
noteikumiem klausītu savu zemes valdnieku. Šajās attiecībās nebija
iespējams izvairīties no nejaušām viedokļu atšķirībām, tā ka vienam
vai otram reizēm nācās atteikties no savu nodomu īstenošanas. Taču
abi partneri bija noskaņoti šādas domstarpības pārvarēt tā, lai nerastos kādi smagi konflikti. Šīs stabilās attiecības starp viņiem bija
viens no pamatiem Lutera darbībai dzīves pēdējos gados. Tādēļ tā
nav nejaušība, ka Johans Frīdrihs ar rūpēm par baznīcas, teoloģiskajām un universitātes interesēm, tāpat arī par paša Lutera gaitām
sastopams visās vecā Lutera biogrāfijas nodaļās. Viņš ir aktīvi un
ietekmīgi iesaistījies šajās norisēs6 .
2
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Kad 1536. gadā Torgavā notika Pomerānijas hercoga Filipa I un
Johana Frīdriha māsas Marijas kāzas, Luteram vajadzēja salaulāt
jauno pāri atbilstoši “Kristību grāmatiņas” kārtībai. Laulību dievkalpojuma laikā viņš teica ļoti nopietnu sprediķi par laulības kārtu
un tās augsto cienīgumu. Nesavaldīgo dzeršanu, kas bija notikusi šo
svētku laikā, Luters vēlāk vairākkārt kritizēja. Kāzu dalībnieki apzinājās, ka saiknes nodibināšana starp Pomerānijas un Saksijas firstu
namiem ir nozīmīga arī reformācijai. Slavenais 1545. gadā tapušais
paklājs, kas attēlo abu ģimeņu piederīgos kā klausītājus, kuri uzklausa Lutera sprediķi par krustāsisto Kristu, ir vēlāks šī notikuma
dokumentējums7. (2. attēls)
Kanclers Georgs Briks, ko Johans Frīdrihs paturēja amatā, bija
pieredzējis praktiķis; Luters viņam veltīja apzīmējumu “Kūrsaksijas
atlants”. Briks nodrošināja kontinuitāti politikā un pārvaldē 8 . Johans
Frīdrihs viņu bieži izmantoja par starpnieku saziņā ar Luteru un
ar kanclera starpniecību saņēma informāciju par Lutera nostāju
konkrētā jautājumā. Šķiet, Luteram bijušas labas attiecības arī ar
vicekancleru Kristianu Beieru (miris 1535. gadā) un viņa sekotāju
Francu Burkhardu. Tie abi ir bijuši arī Vitenbergas pedagogi9.
Turpretī citu amatpersonu profesionālā, sekulārā patvarība ir bijusi
par iemeslu Lutera sūdzībām. Kādēļ Luters 1533. gadā raksturojis
maršalu Dolcigu par nelieti, kas “samaitā visu zemi”, – tas mums
nav zināms. 1535. gadā Luters gan neierobežoti slavēja kūrfirstu,
taču arī vispārīgā veidā sūdzējās par “pavēļu saņēmēju” neuzticību
Vitenbergas teologiem10 . To, ka galms, atšķirībā no agrākajiem laikiem, dāsni izdalīja naudu, Luters izjuta kā problemātisku situāciju.
Turklāt viņš pamatoti raizējās arī par galma dzīvi ietekmējošo Johana Frīdriha patiku pret iedzeršanu, par spīti viņa robustajai konstitūcijai, daļēji tādēļ, ka ar šādu izturēšanos kūrfirsts deva iemeslu
katolisko pretinieku uzbrukumiem11.
Kūrfirsts Johans bija uzklausījis lielāko daļu Lutera lūgumu trešo
personu labā; turpretī Johans Frīdrihs jau uzreiz savlaicīgi paziņoja,
ka nespēs izlasīt visus šos lūgumus. Luters pret šādu nostāju kopumā
izturējās ar sapratni. Aizlūdzēja lomas pildīšana kūrfirsta priekšā
arī viņam pašam bija apgrūtinoša, un viņš labprāt būtu samazinājis
šādu gadījumu skaitu. Luters paļāvās uz to, ka kūrfirsts pamanīs,
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kuri lūgumi viņam tiešām ir svarīgi. Savu Eizenahas radinieku lūgumus, kuri nebija izpildāmi uz vietas, Luters ļoti rezervēti nodeva
tālāk vicekancleram12 . Taču ilgstošas pārmaiņas Lutera kā aizlūdzēja darbībā tomēr nenotika – ja neskaita atturības periodu jaunā
kūrfirsta valdīšanas sākumā. Jau 1532. gada oktobrī viņš enerģiski
iestājās par pārlieku barga tiesas sprieduma mīkstināšanu kādā laulības lietā, kas tieši Johana Frīdriha valdīšanas sākumā bija pavisam
neatbilstošs13. Pat par dāvanu divu guldeņu apmērā, kuru nabadzīgs
sirmgalvis nebija varējis saņemt no amatpersonām vai citiem atbildīgajiem, Luters vērsās pie kūrfirsta14 . Kā “nepatīkamu” Luters raksturoja savu lūgumu par nepamatotajām pretenzijām pret Martinu
Sangneru, kas bija ticis nepamatoti izraidīts no Šnēbergas. Kūrfirsts
skaidri paziņoja Luteram, ka tas ir saņēmis vienpusīgu informāciju, un palika pie sava lēmuma15. Pirms Luters iestājās par kādu
Vitenbergā sagūstītu vājprātīgu sievieti, viņš uzdeva vicekancleram
Burkhardam izzināt, vai šādā lietā ir izredzes gūt panākumus.
Luters uzskatīja, ka šajā gadījumā apcietinājumam nav jēgas; taču
visvairāk bija jāņem vērā slimās sievietes meitu izredzes apprecēties.
Cilvēcīgā posta važas salaužamas tikai ar žēlsirdību16 .
Ar 1534. gadā uzrakstīto un 1535. gada sākumā publicēto
101. psalma skaidrojumu “Dāvida valdnieka spogulis” Luters gribēja
piedienīgā veidā sniegt orientierus jaunajam zemes valdniekam17.
Tas gan nav ticis skaidri izteikts vārdos, taču Kūrsaksijas apstākļu
konteksts ir labi atpazīstams, kaut arī Luters bieži ir apgalvojis, ka
viņam nav galma dzīves pieredzes. Šis zināmā mērā aizmirstais
raksts pieder būtiskākajām un gudrības pilnajām Lutera domu izpausmēm par politikas tēmu, kas, atšķirībā no vecās garīdzniecības
un baptistu izpratnes, pauž pozitīvu nostāju attiecībā pret laicīgo
kārtu. Laba politiskā kārtība, atbilstoši Lutera uzskatiem, nav tik
vienkārši izveidojama, kā to apgalvo īsti un šķietami eksperti; tā ir
Dieva dāvana, Viņa piešķirta veiksme un izdošanās. Arī politiski
panākumi galu galā ir atkarīgi no tā, vai Dievs dod veiksmi un izdošanos. Tas nav iebildums pret politisku saprātu, gluži otrādi – tieši
šis saprāts skaidri saskata savas robežas. Politiskie likumi un taisnība
visbiežāk nav īstenojami tiešā veidā – tos kompromisu ceļā nākas
saskaņot ar apstākļu relativitāti. Šādai saskaņošanai nepieciešamā
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gudrība piemīt “brīnumļaudīm”, tādiem politiskajiem harismātiķiem kā Frīdrihs Gudrais vai viņa padomnieks Fabians fon Feiličs,
nevis teorētiķiem. Politisko darījumu prasmi tikai nosacīti iespējams iemācīties, tomēr “brīnumļaužu” gudrība sniedz orientāciju
šajā jomā.
Ideāls politiķis uztur savu valsti pie Dieva vārda, taču to īstenot
reālajā dzīvē izdodas tikai laimīgos izņēmuma gadījumos. Valdītājs
pat savu tuvāko apkārtni nespēj uzturēt brīvu no Dieva vārda ienaidniekiem (to pierāda Vecās Derības piemēri un apstākļi, kādi valda
pie vecticīgajiem); arī šajā ziņā vajadzīgs Dieva atbalsts. Zināmos
apstākļos valdniekam nākas paciest savā tuvumā visbīstamākos
padomdevējus, taču viņš nedrīkst noslēgt ar tiem nekādu vienošanos. Saskaņā ar Lutera vēlīnajiem uzskatiem, krietnai valdībai ir
jārūpējas par Dieva vārda pasludinājumu un aizsardzību pret maldinošām sektām. Arī to tikai daļēji izdodas īstenot. Pāvesta spaidu
atcelšanas sekas bija vispārēja nesavaldība. Ilgstošā laika posmā tai
bija iespējams pretoties, tikai rūpīgi audzinot un mācot jaunatni.
Neraugoties uz valdības pienākumu rūpēties par baznīcu, Luters
tomēr nekādā ziņā negribēja pieļaut, ka garīgā un laicīgā valstība
tiktu sajaukta kopā. “Man arvien nākas iestāstīt un iedzīt, iedvest
un iekalt šādu izšķiršanu starp abām valstībām.”18 Protams, tas nenozīmē, ka abas šīs jomas nebūtu savstarpēji saistītas. Sludinātājiem
Dieva valstības vārdā ir jāpilda Dieva pavēles arī attiecībā uz politiskās varas pārstāvjiem. Turpretī ne garīgā, ne laicīgā puse nedrīkst
mēģināt mainīt otras valstības likumus. Tomēr politiskā un sociālā
miera nodrošināšanas kārtība savā ziņā ir Dieva valstības modelis.
Tajā pašā laikā Luters bija ticis pilnīgā skaidrībā par spēkā esošo
ķeizarisko (Romas) tiesību profanitāti. Viņš to uzskatīja par antīkās
politiskās gudrības kopsavilkumu, ko tagadne nevar pārspēt, lai
gan “valdībai un juristiem ir vajadzīgs arī Luters”19. Taču politiska
reformācija itin viegli varētu izvērsties par mincerisku sacelšanos.
Tiesiskās sistēmas pareizai lietošanai arī ir vajadzīgi “brīnumļaudis”.
Diferencētāk nekā psalmā Luters aplūko apmelošanas, skaudības un
augstprātības problēmu politikā un sabiedrībā. Gudrība un tikums
nekādā ziņā nav piesaistīti augstākajām kārtām. Tādēļ Luters spēja
iedomāties vēlēta ķēniņa valdīšanu, kas nav ietverta noteiktās sociālās
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robežās. Nav šaubu, ka, tieši skatoties uz Kūrsaksijas galmu, Luters
runā par īpašo vāciešu velnu, kas ir “labs vīna malks un kas saucams
par žūpību; tādas slāpes ir nogurdinošas un nav remdējamas ar negausīgu vīna un alus dzeršanu. (Man ir bažas, ka) šīs mūžīgās slāpes
būs un paliks Vācijas nelaime līdz pat pastarai dienai”20 . Savukārt
par īpašu vāciešu tikumu tiek nosaukta viņu paļāvīgā uzticība. Luters nekādā ziņā nenoklusēja Dāvida smagās kļūdas vai neveiksmes,
taču izšķiroši svarīgi ir tas, ka Dāvidam bija žēlīgs Dievs.
Psalma skaidrojums pauda kritisku attieksmi pret pastāvošajiem
apstākļiem. Par to, vai šis skaidrojums ir labs, liecināja fakts, ka tas
patika tikai nedaudziem. Kāda bija tiešā atbalss, kuru šis raksts izraisīja galmā, – tas mums nav zināms; savukārt Lutera draugi teologi
slavēja viņa politisko gudrību. Faktiski skaidras politisko apstākļu
relativitātes atziņas sasaistīšana ar atziņu par atkarību no Dieva un
piesaisti Viņa gribai ir ievērības cienīga. Te varam saskatīt ietvarus,
kādos veidojās vecā Lutera vērtējums pasaulei.
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