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Johdant o.

Vuodella 1520 on ratkaisevan käännekohdan mer
kitys Lutherin elämässä. Loppusuoritus hänen ja ka
tolisen kirkon välillä tapahtuu Joulukuun 10 p. 1520, 
kun Luther julkisesti Wittenbergin ulkopuolella polttaa 
paavin pannajulistuksen ja kanonisen lain. Silloin oli
vat kaikki sillat hänen ja Roman välillä revityt, ta
kasin palaaminen oli mahdoton. Mutta tuo rohkea 
teko oli kuitenkin vaan ulkonainen ilmaus siitä sisäl- 
lisestä erosta, joka jo oli tapahtunut hänen ja Ro
man välillä ja jonka unhottamattomia muistomerkkiä 
hänen reformatoorilliset pääkirjansa ovat. Samalla kun 
hän niissä perinjuurin paljastaa katolisuuden erehdykset, 
esittää hän myöskin selvissä piirteissä uskonpuhdis
tuksen ohjelman. Nuo kolme kirjaa, vaikka tilapäi
sesti syntyneitä, ovat kuitenkin ikäänkuin yhden oh
jelman mukaan harkittuja. Kirjassa ,, Saksan aatelis
tolle'“ Luther paljastaa kirkon ulkonaiset vammat ja 
vauriot ja todistaa kirkollisen käytännön erehdykset; 
kirjassa: „kirkon bahylonilaisesta vankeudesta“ hän me
nee syvemmälle ja tuopi ilmi kirkon opin ja jumalan
palveluksen moninaiset erehdykset; ja vihdoin hän kir
jassa :'„kristityn ihmisen vapaudesta11 antaa lukijan luoda 
silmäyksen sydämensä sisimpään, kun hän henkensä 
koko lämmöllä julistaa evankeelisen kristityn kalliimpia 
uskon vakaumuksia ja elämänihanteita.
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Luokaamme lyhyt katsaus niihin tapauksiin, jotka 
saattoivat suuren uskonpuhdistajan tähän kirjalliseen 
esiintymiseen.

Kovien sisällisien taistelujen perästä oli Luther 
löytänyt sielullensa rauhan. Paavalin lause: »vanhurs
kas on elävä uskosta» oli tässä ollut hänen elämänsä 
kukas johtotähti; Paavalin evankeliumi uskon van
hurskaudesta oli se voima, joka hänen katolisuuden 
kahleista kirvoitti. Että me olemme vanhurskaat ja 
Jumalalle otolliset Kristuksessa ilmoitetun armon pe
rustuksella, se oli perussäveleenä Lutherin saarnassa 
ja opetuksessa. Usko on ihmisen oikea suhde Ju
malaan, uskossa me vastaanotamme Jumalan lu
paukset; kun me luotamme Kristukseen, niin me an
namme Jumalalle kunnian ja antaudumme oikealla ta
valla hänen pelastettavikseni. Mutta usko näin käsi
tettynä on jotakin persoonallista, ihmisen sisimmästä 
olennosta lähtevää; se antaa sentähden meidän Jumala
suhteellemme persoonallisen leiman. Mutta samalla on 
usko kaiken tosi siveellisyyden perustus; elävä usko 
tekee Jumalan tahtoa, ei pakosta, vaan vapaasti. — 
Täydellisessä vastakohdassa tähän oli katolinen kä
sitys Jumala-suhteesta. Sen mukaan on ihmisen 
suhde Jumalaan oikeudellinen, lailla määrätty: kun 
ihminen suorittaa käsketyt teot ja jättää toiset kielle
tyt teot tekemättä, on hän Jumalalle otollinen; saat
taapa hän suorittamalla enemmänkin, kuin mitä on 
käsketty, tahi kieltäytymällä muuten luvallisista nau
tinnoista saavuttaa ansion, joka joutuu kukon talle
tettavaksi ja asianhaarain mukaan käytettäväksi. Huip
puunsa kehittyneenä esiintyy tämä oikeudellinen kat
santotapa annekaupassa, jota Saksassa siihen aikaan 
julkeasti harjoitettiin. Annekaupasta tuli sentähden
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luonnollinen taistelun lähtökohta. Kun Luther v. 1517 
alotti taistelun sitä vastaan, ei hän vielä huomannut, 
mihin kaikkeen tämä taistelu oli johtava. Vaan kun 
anteiden kauppaaminen teki omiatuntoja levottomiksi, 
häiritsi se Lutherin toimintaa sielunhoitajana; hän tuli 
siten suorastaan pakotetuksi ryhtymään taisteluun. 
Mutta annekauppa oli paavin järjestämä; kysymys sen 
oikeutuksesta koski sentähden läheisesti itse pactvin- 
valtaa. Onko paavinvalta jumalallinen laitos, niin että 
kaikki sen säädökset ovat pidettävät jumalallisina la
keina, vai onko se ainoastaan inhimillinen järjestys, 
joka sentähden myöskin voi erehtyä? Luther taipui 
ehdottomasti jälkimmäiselle puolelle. Kirkossa ei ole 
mitään muuta erehtymätöntä arvovaltaa (auktoriteettia) 
kuin yleinen kirkolliskokous, mielipide, josta hän kui
tenkin pian joutui luopumaan. Leipzigin väittelyssä v. 
1519 törmäsivät katsantokannat yhteen. Katolisuutta 
edusti kuuluisa skolastinen jumaluusoppinut, Ingol- 
stadtin professori, Johan Eetu Suurinta harrastusta 
yleisön puolelta saavutti osaksensa kysymys paarin- 
vallasta, josta väiteltiin viisi päivää. Eck tosin todisti 
Lutherille kirkkohistoriasta, että paavinvalta oli aikai
sempaa alkuperää kuin jälkimmäinen oli väittänyt, 
mutta kun tultiin U. Testamenttiin, oli Luther kerras
saan voiton puolella; paavinvallan jumalallista alku
perää ei siitä mitenkään voinut todistaa. Eck tietysti 
vetosi siihen, että Jesus Math. 16: 19 oli luovuttanut 
taivaan valtakunnan avaimet Pietarille ja että hän oli 
julistanut Pietarin siksi kallioksi, jonka päälle hän oli 
seurakuntansa rakentava, mutta Luther osoitti, että 
Jesus myöhemmin Math. 18: 18 oli antanut saman 
vallan kaikille opetuslapsille, siis seurakunnalle, ja että 
se kallio, jonka päälle seurakunta oli rakennettava, ei
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ollut Pietari, vaan se usko, jota hän oli tunnustanut. 
Salakavalasti Eok vihdoin huomautti, että Luther väitti 
samaa, kuin häntä ennen Wiclif ja Huss, että nimit
täin kirkko ei tarvitsisi näkyväistä päätä, mutta tä
män väitteen oli Konstankin yleinen kirkolliskokous 
tuominnut. Luther edusti siis samoja mielipiteitä kuin 
nuo kirotut, kapinalliset, verta vuodattavat Böhmiläi- 
set. Tätä syytöstä Luther ensin kauhistui ja peräytyi, 
mutta väliaikana tarkemmin tutkittuansa asiaa, hän 
rohkeasti julisti, että monet linssin opeista olivat oikeat 
ja ettei hän aikonut peräytyä mistään vain sentähden, 
että Huss oli sitä opettanut ja siitä tuomittu. Häm
mästys kävi läpi koko salin; herttua nousi kiivastu
neena pystyyn ja Eek ilkkui saaneensa vastustajansa 
satimeen; Luther oli nyt asettunut paitsi paavia myös
kin julkista kirkolliskokousta vastaan. Tarvittiinko 
hänen kerettiläisyydestänsä parempaa todistusta; hän 
oli paljastanut itsensä. Luther tosin koetti lieventää 
sanojansa, mutta turhaan. Eek oli ulkonaisesti voit
taja, olihan hän todistanut vastustajansa harha-oppi- 
suuden. Mutta sisällisesti oli Luther voittanut; puo
lustaessaan samoja mielipiteitä kuin nuo kirotut, vi
hatut Böhmiläiset, oh Luther osoittanut kunnioitta
vansa yksin totuutta, olkoon sen tunnustaminen hä
nelle persoonallisesti kuinka vahingollinen tahansa.

Palattuansa kotiinsa rupesi Luther tarkemmin 
tutkimaan Hussin oppia; tähän vaikutti myöskin se, 
että Böhmiläiset lähettivät hänen luokseen lähettilään, 
jonka kautta hän sai Hussin kirjoja. Suuri oli hänen 
kummastuksensa, kun hän sai nähdä, kuinka paljon 
Hussin opissa oh evankeelista totuutta. Ja tämän 
miehen on yleinen kirkolliskokous tuominnut! Tämän 
huomion johdosta hän kirjoittaa: »kaikkia hänen oppe
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jansa olen tietämättäni tähän asti esittänyt. Paavali 
ja Augustinus ovat hussilaisia. Mikä hirvittävä Ju
malan tuomio, kun ilmeisesti evankeelinen oppi on 
enemmän kuin sata vuotta sitten poltettu ja tuomittu, 
eikä sitä saisi tunnustaa! Voi tätä maata!» Näin 
kypsyi Lutherissa se vakaumus, ettei mikään kirkolli
nen arvovalta, ei edes yleinen kirkolliskokouskaan ole 
erehtymätön

Toinen tärkeä seuraus Leipzigin väittelystä oli 
humanistien liittyminen Lutheriin. Siihen asti oli 
Lutherin asiaa pidetty vain tavallisena munkkiriitana, 
joka ei suurempaa huomiota ansainnut. Vaan Leip
zigin väittely osoitti, että tässä oli mies, joka uskalsi 
esiintyä itse paavinvaltaa ja tuota vihattua roina- 
laista iestä vastaan. Kansallismielisen, romalaisvihol
lisen liikkeen johtajia Saksassa olivat humanistit. Nä
mä! olivat oikeastaan, kuten tunnettu, miehiä, jotka 
harrastivat vanhan ajan kirjallisuutta ja filosofiaa. 
Siitä olivat lie löytäneet vapaan ihmisyyden ihanteen 
sekä myöskin toisenlaisen käsityksen tieteestä, kuin se 
oli, mikä keskiajalla vallitsi. Saksan humanistein pesä
paikkana oli kuudennentoista vuosisadan alussa Er
furtin yliopisto. Ennen pitkää oli täysi taistelu käyn
nissä heidän ja kerjäläismunkkien välillä, nämät kun 
sitkeästi edustivat keskiajan skolastista tiedettä. Juuta
laisten kirjain takia, joita Kölnin dominikaanit vaativat 
poltettaviksi, syttyi taistelu ja kiihtyi kiihtymistään. 
Muutamat Erfurtin humanistit kirjoittivat vv. 1515— 
1517 nimettömästi n. k. »hämäräniiesten kirjeet», joissa 
sunnaavalla ivalla paljastettiin munkkien tietämättö
myys, typeryys ja taikausko. Saksassa löytyi sen- 
tähden siilien aikaan, kun Luther esiintyi, puolue, joka 
kiivaasti vastusti skolastista jumaluusoppia, sen vilje
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lijöitä, munkkeja ja heidän suojelijaansa, Roman kirk
koa. Eräs tämän puolueen vaikuttavimmista miehistä, 
Crotus 1iubecmus, oleskeli vuodesta 1517 Italiassa ja 
kirjoitti sieltä useita innostusta hehkuvia kirjeitä 
Lutherille. Hän kuvailee Roman ja paavinistuimen 
turmelusta ja kuinka Saksalaiset sokeudessaan anta
vat Roman imeä itsensä tyhjiksi. Saksan kansa on 
herätettävä, ja siihen on Luther Jumalan valittu ase. 
Eräs hänen kirjeensä päättyy sanoilla: »jatka, niinkuin 
olet alkanut. Jätä jälkimaailmalle esikuva. Tosin olet 
jo paljon kärsinyt sekä sielun että ruumiin puolesta. 
Mutta suuret teot eivät toteudu ilman suurta vaivaa. 
Kun kerran olet päämääräsi saavuttanut, olet ilolla 
muisteleva kärsimyksiäsi ja huudahtava: tulen ja ve
den kautta olen kulkenut ja olen pelastettu. Silloin 
on Saksan maa sinuun silmänsä luova ja ihmetellen 
kuunteleva sinulta Jumalan sanaa.» Tietysti tämmöi
set innokkaat sanat eivät voineet olla vaikutusta teke
mättä Lutherin tunteelliseen mieleen.

Toinen innokas humanisti, joka tähän aikaan 
käänsi huomionsa Lutheriin, oli saksalainen ritari Ul
rich von Hutien, tulinen mies, joka kiivaasti puolusti 
renessansin lempiaatetta. yksilön rajatonta vapautta, 
ja yhtä kiivaasti vihasi Roman kirkon orjuuttavaa 
iestä. Erityisillä lentokirjasilla koetti hän Saksan kan
sassa herättää vastustuksen henkeä Roinaa vastaan; 
muun muassa hän julkaisi italialaisen humanistin Lau
rentius Vallan kirjoittaman teoksen, jossa todistetaan 
valheeksi tarina, että keisari Konstantinus Suuri olisi 
paaville lahjoittanut länsimaat, tarina, johon kirkko oli 
perustanut vaatimuksensa maalliseen valtaan nähden. 
Kirja teki tavattoman vaikutuksen Lutheriin, joka yhä 
enemmän vahvistui siinä vakaumuksessa, että koko
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paavi valta oli pahasta, Alkupuolella vuotta 1520 kään
tyi Hutien Lutherin puoleen ja tarjosi hänelle mahta
van ystävänsä, ritari Franz von Sickingenin suojaa, 
jos hän sitä esiintymisensä vuoksi tarvitsisi. Samaan 
aikaan tarjosi Lutherille suojaa myöskin eräs toinen 
ritari Silvester von Schauinburg. Tosin Luther työssänsä 
luotti yksin Jumalan suojelukseen ja vastasikin sen 
mukaan näihin tarjouksiin; vaan kuitenkaan ne eivät 
olleet hänelle arvottomat, Lutherin asema Witten- 
hergissä oli arkaluontoinen; ei hän voinut olla, varma 
siitä, milloin Saksenin hallitus lakkaisi häntä suojaa
masta, ja silloin oli hyvä tietää, että oli muitakin 
mahtavia ystäviä olemassa.

Nyt ei puuttunut ratkaisevaan tekoon muuta 
kuin ulkonainen sysäys. Ja se tuli. Vielä v. 1519 
näkyy Luther pitäneen mahdollisena, että kirkon joh
tavat: miehet panisivat toimeen uskonpuhdistuksen. 
Mutta pian hän sai huomata pettyneensä. Tammik. 
v. 1520 Meissenin piispa käski ottaa takavarikkoon 
muutaman hänen kirjansa. Tämä teko suuressa mää
rässä kiihoitti Lutheria. Ja pian saatiin kuulla, että 
Eck oli Roinassa ja puuhasi pannajulistusta. Hänen 
suosiollinen vastaanottonsa siellä ennusti, että hän 
tulisi onnistumaan. Turhaa oli siis odottaa mitään 
parannusta kirkon johtajani puolelta. Selvästi oli 
paavi Antikristus. Viivyttelemättä tuli häntä vastaan 
nousta taisteluun, niin hyvin erankeelisen totuuden kuin 
mksalamm kansaltimudm  nimessä. Antikristuksen sa
laisuudet ovat paljastettavat. Sanoilla: »vaikenemisen 
aika on mennyt ja puhumisen aika on tullut», alkaa 
hän kirjansa Saksan kristilliselle aatelille.
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I.

Saksan kansan kristilliselle aatelistolle hen
gellisen säädyn parantamisesta.

Kirjan tarkoitus on kehoittaa Saksan nuorta kei
saria Kaarlo V:ttä ja aatelistoa kutsumaan kokoon va
paa kirkolliskokous paavillisten väärinkäytösten ehkäi
semiseksi. Koska hengellinen sääty on käynyt aivan 
huolimattomaksi, tahtoo Luther aatelistolle esittää 
muutamia parannusehdotuksia, jos Jumala olisi näh
nyt hyväksi maallikkojen kautta kirkkoansa auttaa. 
Tosin on hänen asemassaan olevalta mieheltä ylen 
rohkeaa niin korkeille säädyille tehdä ehdotuksia, 
»mutta», jatkaa Luther leikillisesti, »kenties olen vielä 
Jumalalleni ja maailmalle yhden hulluuden velkaa; 
siihen olen nyt päättänyt ryhtyä». »Minun täytyy 
toteuttaa sananparsi: »mitä hyvänsä maailmassa tehtä- 
neekin, pitää siinä olla munkki mukana, vaikka hän 
sitten olisikin maalattava.» Sitä paitsi lausuu Luther 
iloitsevansa siitä, että hän nyt saa täyttää sen valan, 
jonka hän on tehnyt Pyhän Raamatun tohtoriksi tul
lessaan.

Vaan ensiksi on osoitettava, että tämmöinen kir
kolliskokous on mahdollinen. Paavilaiset ovat sitä 
vastaan varustaneet asemansa kolmella muurilla, jotka 
ensin ovat hajoitettavat. Luther rukoilee, että Jumala 
antaisi hänelle yhden niistä pasuunista, joilla Josua 
muinoip hajoitti Jerikon muurit, jotta hänkin voisi 
Paavilaisten paperimuurit kukistaa.

Ensimmäinen muuri on se Paavilaisten väite, että 
hengellinen valta on maallista korkeampi, jonka tähden


