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Luther prédikációja a tiszta szívről*

Luther 1530-ban Wittenbergben egy hétközi igehirdetés-sorozatot (lectio continua) tartott a Hegyi beszédről, benne 
a boldogmondásokról, amelynek hatodik kijelentése így hangzik: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az 
Istent.” (Mt 5,8)1 Luther azonban egyik prédikációjában sem csupán beszél, nem is csak az igét hirdeti, hanem harcot 
folytat. Amikor belépünk valamely igehirdetésének terébe, akkor egy kozmikus küzdelem erői összecsapásának kellős 
közepében találjuk magunkat. Luther Isten szavának megnyitásán fáradozik. Ez az aktus azonban egyben a sátán 
kihívását is jelenti, aki az igehirdetővel szemben azon van, hogy a hallgató ne értse, vagy ami még jobb: félreértse Isten 
szavát. Ebben az értelemben tehát e kozmikus küzdelem hermeneutikai küzdelemként tárul fel. A sátán nekimegy az 
ige hirdetőjének, hogy így akadályozza meg a Szó felcsendülését. „Mi, az evangélium hirdetői olyan országút vagyunk, 
amelyen a sátán lovagol” – jelenti ki Luther,2 ezért tapasztalhatja úgy a prédikátor, hogy terhe „elviselhetetlen”.3

Luther hatodik boldogmondást megnyitó prédikációja4 is csatatér:5 a köznapi gondolkodás ellenében harcol az 
ige megmutatkozásáért. Ezért szolgál a hétköznapi élettapasztalat, a mindennapi életgyakorlat folyamatos viszonyí-
tási pontként a prédikáció számára. A kiindulási pontot ugyanakkor nem a mindennapi emberélet és a hétköznapi 
gondolkodás jelenti, hiszen Luther szavait nem az itt felbukkanó kérdések határozzák meg, hanem Isten igéje. Isten 
szava megértésére törekedve azonban akadályokba ütközünk. A legfőbb akadály a megértésben, bármilyen paradox 
módon hangzik is ez, az ember saját gondolkodása. Luther tehát azért mozog az igehirdetésben folyamatosan e két 
horizont, tudniillik a kinyilatkoztatott ige és a mindennapi gondolkodás között, mert utat akar törni Isten szavához 
a mindennapi beidegződések evidenciáin keresztül.6

Luther a tiszta szívhez kapcsolódó isteni ígéret (Mt 5,8) nyomán is arra csodálkozik rá mindenekelőtt, és arra 
hívja fel hallgatói fi gyelmét, hogy a tiszta szív jelentését nem értjük.

 * A tanulmány az ELTE BTK Vallástudományi Központ által 2016 őszén szervezett „Purum et immundum” konferencián 
elhangzott előadás bővített, átdolgozott változata.
 1  Az elhangzás körülményeiről lásd Csepregi–Horváth 2015, 14., 20–21., 24. o.
 2  WA 27: 251. Idézi Ebeling 1997, 31. o.
 3  WA 30/II: 341. Idézi Ebeling 1997, 31. o.
 4  WA 32: 324–330. Magyarul: LVM 6: 405–411. Ford. Bellák Erzsébet.
 5  Lásd Fabiny 2016b, 5–6. o.: „[Luther] számára az igehirdetés […] csatatér.”
 6  Az igehirdetéssorozatok (Reihenpredigten) túlnyomórészt mintegy tananyagként szolgáltak. (Ebeling 1991, 30. o.) Tág érte-
lemben véve tehát ezek a prédikációk is, ahogyan talán a 16. századi igehirdetések egyáltalán, tanító jellegűek. (Vö. Fabiny 2016a, 
244–245. o., valamint Csepregi 2000, 51. kk.) A tanító jelleget azonban, mint láttuk, radikális értelemben kell vennünk: nem 
csupán arról van szó, hogy a prédikáció a tekintet új irányba fordulását segíti, azaz a szokásos gondolkodási mód számára új anyagot 
szolgáltat, hanem azt akarja felmutatni, hogy az ige hogyan robbantja szét a szokásos gondolkodási módot egyáltalán. Ebben az 
értelemben az igehirdetés felforgatás, és az igehirdető sem más, mint felforgató.
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Hogy a régi, Írás nélküli 
értésből – ami végső soron az 
Írás felől nézve nem értés – új, 
Írás szerinti értéshez segítse 
hallgatóit a tiszta szív miben-
létének kapcsán, Luther egy 
olyan gondolati szövetet feszít 
ki az istentiszteletben részt 
vevők elé, amely bár igen ele-
ven és sokszínű, mégis világos, 
áttekinthető struktúrát jelenít 
meg. A következőkben ezt a 

struktúrát igyekszem felmutatni. Hiszen bár az igehirdetés tere első pillantásra épp olyan, mint egy hadszíntér: 
színes kavalkádot látunk, az mégis világos, s így feltérképezhető oppozíciót jelenít meg.

Luther módszere, most így nevezem, a dinamikus ellentételezés.7 A tiszta szív kifejezést oly módon igyekszik megvi-
lágítani, hogy a kifejezésben szereplő mindkét szó ellentétét bevonja az elemzésbe, majd ezeket az ellentétes fogalmakat 
egymáshoz való viszonyukban, pontosabban: egymásnak feszülésükben láttatja. Egyelőre megelégszünk a köznapi értéssel. 
A tiszta ellentétpárja a tisztátalan. Mi lehet azonban a szív ellentétpárja? Mivel a szív ebben az esetben nem egy emberi 
szervet jelöl, hanem valamilyen emberi jellemtulajdonságot (ilyen vagy olyan szívű), amely önmagában véve nem látható, 
és amely az emberi benső leginkább meghatározó (hiszen a szívről beszélünk), egyúttal átfogó aktivitása, ezért az ellentéte 
az ember külsőleg megmutatkozó átfogó aktivitása lesz, a cselekvés. A cselekvés persze nem oly módon ellentétpárja a 
szívnek, ahogyan a tiszta a tisztátalannak. Hiszen míg a tiszta-tisztátalan fogalompár esetében kizáró ellentételezésről 
van szó, addig a szív mint benső és a cselekedet mint külső két nem kizáró módon ellentétes pólust jelenítenek meg. 
Ehhez a fogalmi ellentételezéshez járul még a korábban már jelzett kettősség, tudniillik a saját elgondolás szerinti értés 
és az Isten igéje szerinti értés szembeállítása, amelyet e gondolatmenet egy későbbi fázisában vonok be az elemzésbe.

A tiszta-tisztátalan jelzőket, valamint a szív-cselekedet kifejezéseket alapul véve, tekintettel arra, hogy jelző 
jelzővel és alany alannyal nem állhat párban, négy variáció lehetséges: tiszta szív, tisztátalan szív, tiszta cselekedet, 
tisztátalan cselekedet. Ezek aztán egymással négyféle kombinációban találkozhatnak az alábbiak szerint: 

Tisztátalan szív Tiszta szív
Tisztátalan cselekedet Tiszta cselekedet Tisztátalan cselekedet Tiszta cselekedet

Luther a szóban forgó igehirdetésben a tisztátalan és – ezzel szembeállítva – a tiszta cselekedetről való köznapi 
felfogást tartja folyamatosan szem előtt. Számos példát hoz a köznapi felfogás szerinti tisztátalan cselekedetekre, 
amelyek – meglátásom szerint – három típusba sorolhatók. Luther ezeket az igehirdetés menetében elszórtan említi.

Az első típus közvetlenül a testre vonatkozik, és inkább állapotváltozásokat ír le. Ide tartozik mindenféle betegség 
és a szexualitás; ahogy Luther írja: a kiütéses, ragályos, leprás test éppúgy, mint a feleségét szexuálisan megkívánó 
férj esete. (Ne feledjük, a köznapi értés szerinti tisztátalan „tettről” van szó, amely az adott korban szokásos felfo-

 7  Luther hermeneutikájához lásd Ebeling 1997, 69. kk., különösképpen 76. kk.
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gást jelenti, melyet mindenekelőtt az egyházi tanítás határoz meg. E szerint a szexualitás, ha nem gyermeknemzés 
a célja, tisztátalan.)

A második típus a testet beszennyező munkavégzésre vonatkozik, ilyenek a kátránytól vagy szuroktól büdös 
varga vagy kovács, a szutyokban nyakig járó szolgáló, a hamuvödörhöz hasonlatos élet, ami ugyancsak a szolgálóra 
vonatkozik, vagy a ganajozás.

A harmadik típus pedig a testet nem beszennyező munkavégzésre vonatkozik. Luther erre példaként a gonosz-
tevőt halálra ítélő bíró esetét hozza fel.8

Milyen cselekedeteket említ az igehirdetés, amelyek az itt felsoroltakkal szemben a köznapi felfogás szerint tiszták? 
A test, bőr, haj, ruha, étel tisztaságára ügyelés mellett a világból kivonuló kolostori életet állítja Luther a középpontba, és a 
következőkben végső soron ennek a világból kivonuló életnek egyes jellemző cselekvéseit mutatja föl mint a köznapi felfogás 
szerint tiszta cselekedeteket: böjtölés és áhítat, szüzesség, az ég felé kúszás, ami szinonim a szemlélődő élettel és a képzelőerő 
segítségével való folytonos Istenre gondolással. Ezenkívül megemlíti még az ájtatos tekintettel való templomba menést is.

A példák olyanok, hogy a megítélésük első ránézésre semmiféle gondot nem okoz a hallgatónak: magától értetődő, 
hogy melyeket tekintjük tisztának, s melyeket tisztátalannak, Luther minden bizonnyal azért veszi épp ezeket sorra az 
igehirdetésben. A példák megfi gyelése során láthatóvá válik, hogy a tiszta-tisztátalan cselekedetek a cselekvő világhoz 
való viszonyuk mentén válnak ketté. A tisztátalan cselekedetek ugyanis mind olyanok, amelyek valamilyen módon 
belevesznek a világba, hiszen a világban folyó emberélet körüli ügyködésekről van szó. A tiszta cselekedetek ezzel 
szemben mind a világtól való elkülönülésben alapozódnak meg. Ezek nem vesznek bele a világ mindennapi ügyes-bajos 
dolgaiba, hanem ezektől eltávolodva, az ég felé fordítják a cselekvő tekintetét. Úgy tűnik tehát, hogy Luther e megkö-
zelítése szerint a korabeli, bevett gondolkodás aszerint tesz különbséget a tiszta-tisztátalan cselekedetek között, hogy a 
világtól elforduló vagy a világ felé forduló cselekedetekről van-e szó. A tisztaság megítélésében tehát az ember világhoz 
való viszonya a meghatározó. Az itt megjelenő magától értetődő gondolkodás szerint azonban a világba belevesző 
cselekvések nemcsak a tettet, hanem magát a cselekvő embert is tisztátalanként leplezik le, ahogyan a világtól elforduló 
cselekedeteket gyakorló személyt magát tisztaként. Így a tiszta tett tiszta szívet jelent, a tisztátalan pedig tisztátalant. 
Nem kérdés, hogy a ganajt lapátoló szolgáló, akit átjár a ganaj bűze, és akitől éppen ezért undorodunk, tisztátalan-e. 
Az ilyen cselekvés alanya olyannyira büdös, hogy fel sem merül a kérdés, lehet-e tiszta mégis a szíve. Az érzékek szá-
mára megjelenő erőteljes tisztátalanság magát a személyt (értsd: a szívet is) azonosítja az érzékelhető tisztátalansággal.9

 8 Luther válogatása, hogy a tisztátalan állapotok, vágyak és munkavégzésre irányuló cselekedetek közül melyiket emeli ki és melyiket 
nem, felfedi a prédikáció előzetes koncepcióját. Az itt felsorolt, tisztátalannak gondolt cselekedetek között csak olyanok szerepelnek, 
amelyek mögött – ahogyan később látni fogjuk – tiszta szív rejtőzhet. A bűnös cselekedet, munkavégzés (vagy az abból fakadó tisz-
tátalan állapot), azaz a Tízparancsolat V–X. parancsolatának áthágása (vagy annak következménye) azonban ebben a prédikációban 
nem áll az előtérben. Ezért hiányzik a felsorolásból például a gyilkosság vagy a házasságon kívüli szexuális kapcsolatnak egy, az 
Újszövetségben meghatározó szélsőséges esete, a prostitúció. Ezek a tisztátalannak látszó és valósággal is tisztátalan cselekedetek, 
amelyek ebből kifolyólag nem „hivatalok”, azaz nem részei a jó társadalmi rendnek, átrendeznék a prédikáció szóban forgó sémáját. 
 9 Luther e típusba sorolható példái ötszáz év múltával is ismerősek – ebből is látszik, hogy bizonyos eredeti tapasztalatok milyen 
mértékben állandóak, még változó formáikban is. Hadd említsek meg ennek alátámasztására három változatot. Melyik nagyvárosi 
ember ne ismerné a bűzt mint undort keltő választófalat ember és ember között? (A bűz megjelenése okától függetlenül.) Melyik 
nagyvárosi ember ne feledkezne meg arról időről időre, ha rendszeresen tömegközlekedési eszközön utazik, ha rendszeresen aluljá-
rókban jár, és nem az autó privát valóságában közlekedik, hogy a büdös ember is lehet jó ember? És miért ne mennénk tovább? Ki ne 
szemlélte volna ijedelemmel 2015 nyarán a Keleti-pályaudvarnál rekedt koszos, büdös menekülteket? A bennünk működő beideg-
ződések ma is azt mondják: aki büdös, az rossz. (A türelmes olvasó részére álljon itt még egy példa egy más történelmi helyzetből, 
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Luther azért mutatja fel ezt a gondolkodást az igehir-
detésben, hogy határozottan szembehelyezkedhessen vele. 
Hadakozása azonban, ahogyan arra korábban is utaltam, 
nem valami ellen irányul, hanem valamiért folyik. A hét-
köznapi gondolkodást csupán annyiban tekinti ellenfelé-
nek, amennyiben az Írás megértése előtt akadályt képez. 
Fegyvere a harcban a kinyilatkoztatott isteni szó, amelynek 
egy hangsúlyos, ugyancsak Máté evangéliumából való sza-
kaszát idézi gondolatmenete esszenciájaként: „Megtisztítjá-
tok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvággyal 
és féktelenséggel.” És: „Hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, 
amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak 
halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal.” (Mt 
23,25.27) Luther érvelésének döntő mozzanata, hogy az 
Írás nem engedi meg a szembeállítást Isten és a világ között. 

Márpedig ha így van, akkor a tiszta-tisztátalan szív nem aszerint határozható meg, hogy a cselekvő a világ dolgaival 
bajlódik-e vagy az égiekkel, hanem aszerint, hogy hogyan viszonyul az Írás kijelentéseihez. Ha Krisztusban hisz és 
Isten szavára épít, akkor a szíve tiszta, így Luther.

Ez a meggondolás első ránézésre korántsem tűnik persze kielégítőnek. Hiszen a világ dolgaival való bajlódás 
elhagyása épp azt a célt szolgálja, hogy az ember fi gyelmét Istenre tudja összepontosítani. Miért ne lenne elég annyi, 
hogy ez az összpontosítás az Írást szem előtt tartva történjen? Luthernek az elvonulással, vagy ahogyan itt megfo-
galmazza, a világból való kiugrással és a szemlélődéssel van gondja. Ennek során ugyanis, az igehirdetés szerint, az 
ember mintha akaratlanul is istentelenségbe esne. Mert a szemlélődés, a hosszas ég felé nézés során az ember saját 
gondolatai kerekednek felül, és ezekkel méricskéli az igét, vagy ahogyan másutt megfogalmazza Luther, az ember 
saját képzelgése, sőt Luther még ezt a kifejezést is használja: álmodozása válik irányadóvá. Így a világtól való elvonulás 
semmiképpen sem szolgálhatja a célt, hogy az embernek tiszta szíve legyen. Bő egy évtizeddel korábban, egy 1519-es 
prédikációjában Luther ugyancsak abban láttatja a tiszta szív lényegét, hogy az nem felfelé, hanem ellenkezőleg: a 
mélybe törekszik, hiszen – hangzik az érvelés – maga Isten is ezt teszi.10

Luther szerint az a terep, ahol az ember az igét szem előtt tartva kevésbé van kitéve a képzelgés, azaz az igétől 
való eltévelyedés veszélyének, éppen a világ. Luther számára meglátásom szerint két mozzanat a döntő. Egyrészt 
az, hogy a világ az ember Istentől rendelt kötelességei teljesítésének a helye. Ha erről a helyről kiugrok, akkor ilyen 

amely ugyancsak ezt a beidegződést leplezi le. Egy Auschwitz-túlélő beszámolójában olvashatjuk a következő leírást: „Hogy mi 
történhetett a többi vagonban [a deportálás során], ahol ez a felszerelés [ti. a latrinának használható edény] hiányzott, azt elképzelni 
is nehéz. Kétszer vagy háromszor megállt a szerelvény a nyílt pályán, az ajtók kinyíltak, s a foglyok kiszállhattak. Tilos volt azonban 
akár eltávolodniuk a sínektől, akár félrehúzódniuk. Egy ízben egy osztrák vasútállomáson nyíltak ki az ajtók, s az SS-őrség leplezetlen 
jókedvvel szemlélte, hogy férfi ak és nők egyaránt oda kuporodnak le, ahová csak tudnak, egyesek a padokra, mások a vágányok közé. 
A német utazóközönség pedig nem rejtette véka alá undorát: az eff éle népség igazán rászolgált sorsára, hisz lám, hogy viselkedik. 
Nem Mensch-ek, nem emberek ezek, hanem állatok, disznók; világos, mint a nap.” Levi 1990, 140–141. o.)
 10 Mülhaupt 1973, 55. o. Vö. LVM 8: 104. o. 257. sz. (1532): „Én pedig óva intek mindenkit, hagyja veszteg a spekulációt, és ne 
röpködjön túl magasra, hanem maradjon idelent a jászolnál és a pólyánál.”
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formában lehetetlenné válik az Istennek való engedelmesség.11 Másrészt pedig az, hogy a világ az emberek közötti 
érintkezés helye. Több vonatkozásban is szól erről a prédikáció: említi a házastársak közötti viszonyt, a szülő–
gyermek viszonyt, a munkavégzés során meglévő hierarchikus viszonyt stb. Luther több általa ismert mondásra és 
történetre is utal, amelyek arról szólnak, hogy a tisztaság megőrzése az emberektől való távolmaradásban válik csak 
lehetségessé. Ő azonban azt mondja, hogy az egyik legfőbb 
isteni parancs, az irgalmasság gyakorlása lehetetlenné válik 
a világból mint az emberek együttlétének helyéről való 
kiugrással.12 Az igehirdetés tehát éppen nem a világtól való 
távolmaradást, hanem az abban való benne élést sürgeti, 
mert meglátása szerint csakis így válik lehetővé az Isten 
igéjének való engedelmesség.

Ezen a ponton azonban még mindig megválaszolat-
lanul marad az a kérdés, hogy akkor mégis e világban 
benne élés során hogyan válik lehetségessé Isten kinyilat-
koztatásának megismerése – ami Luthernél gyakorlatilag 
Isten megismerését jelenti –, ha nem a szemlélődés mint 
életforma által. Egy helyen Luther így szól:

„Mit jelent Istent látni? A szerzetesek álmodozásból 
szőtt válasza szerint a cellában kell ülni, folyvást a menny-
országra gondolni, és szemlélődő életet kell élni. Ez hát a 
válaszuk; számtalan könyvet is írtak erről. Ám az messze 
nem Isten látása, ha folyton gondolataid ösvényén baktatsz egyre csak fel-fel a mennyországba, ahogy azt a szofi sták, 
az őrült szentek és egyéb gazfi ckók is teszik, akik Isten művét és igéjét elgondolásaik szerint kívánják méricskélni és 
uralni. Hanem ha valóban hiszel abban, hogy Krisztus a Megváltód stb., akkor rögtön látod, hogy irgalmas Istened 
van. Hiszen maga a hit vezet téged felfelé, feltárja előtted Isten szívét és akaratát, és csupa irgalmat és szeretetet látsz 
majd.” (LVM 6: 409. o., kiemelés tőlem.)

Úgy tűnik tehát, hogy a szemlélődéssel itt az úgynevezett rögtönlátás veszi fel a harcot, ami nem az igeolva-
sásról vagy -hallgatásról való lemondást jelenti – hiszen Luther ennek a sorozatnak az elején is szól arról, hogy a 
férfi  felelőssége, hogy a család minden tagja részesüljön ige szerinti tanításban (LVM 6: 382–383. o.) –, hanem 
az Istentől tanítottságot, amelynek során megtörténik, hogy az ige nyomán a világbeli élet gyakorlása során egy 

 11 Vö. LVM 8: 442. o. 3798. sz. (1538-ból): „Így működik az emberi szív: ha nem dolgozhat hivatása szerint, és nem végezheti 
rendes munkáját, akkor jön az ördög, és kísértést, csüggedést és szomorúságot zúdít bele.”
 12 Vö. Az Asztali beszélgetések (Tischreden) egy feljegyzésével 1532-ből: „Martinus Luther doktor azt mondja, hogy a pápisták és az 
újrakeresztelők tanítása szerint aki meg akarja ismerni Krisztust és tisztának megőrizni a szívét, az törekedjék egyedüllétre, és kerülje 
a népes társaságot […]. – Ez ördögi felbujtás a Tízparancsolat első és második táblája ellen. Mert az első tábla hitet és istenfélelmet 
parancsol. A második parancsolat ugyanezt mondja ki és magasztalja az emberek előtt. Erről pedig beszélni kell az embereknek, nem 
a sarokba elhúzódni és elbújni. A második tábla arra int, hogy felebarátainkkal jót kell tennünk, ezért csatlakoznunk kell hozzájuk, 
nem pedig kerülni őket. […] Hát nem látod, hogy Krisztus urunk is társas életet élt, amikor a földön járt? […] Ezért aztán egyszer 
s mindenkorra el kell zavarni azokat, akik azt mondják: ha sokat vagytok egyedül, tiszta marad a szívetek.” (LVM 8: 216. o. 1329. 
sz.) Lásd még: LVM 8: 447. o. 3816. sz. (1538-ból): „A doktor a megkísértett személynek azt tanácsolta, hogy soha ne maradjon 
egyedül, és ne a saját gondolatait kövesse, hanem kérje a többiek tanácsát és vigaszát Isten igéje nyomán.”
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pillanat alatt döntő felismerés adatik az embernek. Tehát nem ő kúszik az ég felé, ahogy Luther mondja, hanem 
az ég ereszkedik le hozzá.

Az imént arról volt szó, hogy Luther megközelítésében a tiszta szívet nem a világtól való elkülönülésben 
véghezvitt, azaz „tiszta” cselekedet termi meg. Hiszen, ahogyan láttuk a gondolatmenetet, a tisztának gondolt 
cselekedet nem jelent garanciát a tiszta szívre nézve. Luther nyomait követve mégsem mondhatom azt, hogy így 
tehát a cselekedet és a szív között nincs semmilyen felfedezhető ok-okozati kapcsolat. Luther szerint van ilyen. 
Tudniillik a saját elgondolás szerinti tiszta cselekedetek (okozat) éppen nem tiszta szívet teremnek, hanem azt 
mutatják fel, hogy az ilyen cselekedeteket gyakorlónak tisztátalan a szíve (ok). Hiszen gyakorlatában megmu-
tatkozik, hogy élete nem a Krisztusban való hitben és az igében van elrejtve – melyek, ahogyan azt korábban is 
hangsúlyoztam, Luthernél elválaszthatatlanok egymástól. Az ilyen ember szíve pedig szükségképpen tisztátalan 
Luther szerint.

Úgy látszik azonban, a másik ágon ugyanezt az egyértelmű következtetést nem lehet végigjárni. A világban vitt 
életgyakorlat szükséges, de nem elégséges feltétele a szív állapotára való következtetésnek. Mindenesetre Luther 
számára a döntő az, hogy éppen azok mögött a cselekedetek mögött doboghat az Isten iránti legbuzgóbb, értsd a 
hitben és az igében elrejtett szív, amelyek az embert fi zikai értelemben a leginkább mocskossá és büdössé teszik. 
Mert a lutheri koncepcióban Isten szavának ereje az ember számára abban is áll, hogy megszenteli a világban való 
tevés-vevést, akkor is, ha az piszokkal és bűzzel jár. Így Luther számára a kivonulás nem csupán az ember önnön 
szíve elleni merénylet, hanem egyúttal Isten elleni vétek is, mert a kiugrással, ahogy Luther megfogalmazta, Istent 
és az ő igéjét teszi az ember erőtlenné, hiszen ily módon nem engedi, hogy teremtő ereje megnyilvánuljon a min-
dennapi gyakorlatban.13 Ha viszont a tiszta szív meglétének feltétele a világban való élés és a világ dolgaival való 
törődés, akkor ezzel Luther leszámol mindenfajta elitizmussal, és az Isten tekintete előtti tisztaság lehetőségét 
minden ember előtt megnyitja.

Luther itt elemzett, 1530-as prédikációjában tehát a tisztának gondolt cselekedet leleplezte a tisztátalan szívet, 
amelyből viszont csak Isten előtt tisztátalan cselekedet fakadhat. A tisztátalannak gondolt cselekedet mögött 
ellenben tiszta szív rejtőzhet, amelyből viszont csak Isten előtt tiszta cselekedet születhet.

Tisztátalan szív Tiszta szív
Tisztátalan cselekedet „Tiszta” cselekedet „Tisztátalan” cselekedet Tiszta cselekedet

Amikor Luther másutt, 1522-ben a tiszta szívet olyanként határozza meg, amely Istent kegyelmes Atyaként látja, 
akitől nem kell félni – szemben a tisztátalannal, amely viszont Istenben csupán ítélő Bírót lát (Mülhaupt 1973, 
61. o.) –, végső soron az istenfélő ember világhoz való viszonyának motivációját tárja föl. Aki a világtól való elkü-
lönülésben látja a tiszta szív elérésének a módját, az valójában fél Istentől. Az ilyen ember, Istentől való félelmében, 
fejtegeti Luther 1522-ben, menekülő ember. Az menekül a világbeli élet elől, aki Isten elől menekül – minden 

 13 Vö. Luther 2010, 121. o.: „A hitet nem lehet zablára fogni; megmutatkozik, jó cselekedetekben tör ki, tanúságot tesz az 
evangéliumról, tanítja az embereknek, és rajta próbálja meg életét. Egész életével és minden cselekedetével felebarátja javán mun-
kálkodik, és nem csupán abban segíti, hogy kegyelemre jusson, de testben, javakkal és tisztességgel is, mert látja, hogy Krisztus is 
így cselekedett vele; és az ő példáját követi.”
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bizonnyal így kapcsolhatjuk össze Luther kijelentéseit a tiszta szívről.14 Aki viszont elég bátor a világban éléshez, 
az bátorságát abból meríti, hogy megismerte Istent mint kegyelmes Atyát.

Nem az ember világhoz való viszonyulása határozza meg tehát a szív állapotát, az csupán leleplezheti azt, hanem 
épp fordítva: a szív határozza meg az ember világhoz való viszonyulását, amelynek állapota egyedül a Krisztusba 
vetett hiten és az ige befogadásán múlik. Ezért mondhatja azt Luther, hogy Isten szava maga a tisztaság, hiszen 
teremtő erőként megszenteli az e világban folyó emberéletet. Nem oly módon, ahogy azt a fentiekben láttuk, hogy 
bármilyen cselekedetet tisztának mutat fel, hanem oly módon, hogy a világhoz való új viszonyt szül. Ereje megmu-
tatkozásához tehát nélkülözhetetlen a világbeli élettel járó kockázat vállalása.
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