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A szerző nyugalmazott

evangélikus egyetemi lel
kész, református teológus.

- Szent Erzsébet születé
sének 800. évfordulója al
kalmából 2007. október
20-án Marburgban rende
zett ünnepségen elhang
zott német nyelvű előa

dás fordítása.

1/ • • • és akiké mégis
minden!"
Árpád-házi Szent Erzsébet hatása az utókorra és
maradandó jelentősége

Áldott az a történelmi személy, aki 800 év múltával is másokat a
szeretet cselekedeteire ihlet, és így áldássá lesz másoknak. Gon
doljunk erre, ha most Szent Erzsébet utókorra gyakorolt hatását
tekintjük át!

Egy hatóerő változásokat idéz elő, amelyek pedig hatástörté
netté állhatnak össze. Feladatom az, hogy áttekintést nyújtsak
Szent Erzsébet hatásának történetéről. Ehhez kapcsolódva vá
laszt szeretnék adni arra a kérdésre, hogy miben rejlik az ő mara
dandó jelentősége? Mely örökséget hagyott ránk és a jövendő

nemzedékekre?
Mi volt Szent Erzsébet hatástörténetében a hatékony eró? Isten és

a felebarát szeretete, ahogyan a tiszteletére készült litániában imád
kozzuk; radikális lemondása társadalmi rendjének és politikai pozí
ciójának előnyeiről és biztonságáról, a megalkuvás nélküli sze
génység, a szigorú aszkézis, a bűnbánat és a nyomorúságban élő

emberek iránti önfeláldozó szolgálat javára; meggyőződése, hogy földi
életünk értelme Istennel való egyesülésünk és Krisztus radikális
követése; akaraterős, független, nem alkalmazkodó és teremtő mó
don kihívó személyisége; ellentmondásra képes bátorsága; cselekedetei
és ispotály-koncepciója, amelyet megvalósított. Mindebben pedig Is
ten hatékony jelenléte, a praesentia et efficientia dei, az ő személyében
és életében.

Egy történész vélekedése szerint Németország szentjei közül
senkinek a hírneve sem hasonlítható Szent Erzsébetéhez, és egyik
sem "világít" olyan töretlenül a jelenkorig, mint ő. Miben érhető

tetten a történelemre gyakorolt hatása?
Mindenkit, aki Szent Erzsébet szellemi örökségét kutatja, fi

gyelmeztetni kell. Először is azért, mert e szent öröksége, az ő

"exemplum fidei et vitae"-ja nemcsak inspiráció forrása, hanem
kényelmetlenséggel járó kihívás is lehet. "Életét épp oly kevéssé
változtathatjuk idillé, mint Assisi Ferenc életét!" - állapítja meg
figyelmeztetőenReinhold Schneider, a neves író. Majd hozzáfűzi,

Erzsébet "bizonyos értelemben egy meglepően és megdöbbentően

zavarba ejtő egzisztencia" volt. Tudott önmagára nézve szélsősé

ges következményekkel járó döntéseket hozni. A kiváló, a ki
emelkedő mindig excentrikusnak tűnhet, mert a megszokott kö
zépszerűt túlhaladja, vagyis "rend-kívüli". Másodszor pedig arra
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figyelmeztessük magunkat, hogy egy hatástörténet legtöbbször
az utókorról árul el többet, mint arról a személyről. akinek a ha
tását vizsgálja. A hatástörténet tükröt tart elénk, amely kímélet
lenül megmutatja az utókor manipulációit, visszaéléseit és félre
értéseit. Amilyen kevéssé változtathatjuk Szent Erzsébet életét
idillé, oly kevéssé stilizálhatjuk hatástörténetét sikertörténetté.
Személyének stilizálása, átpolitizálása és "újrafeudalizálása" az a
három kritikus szemmel megvizsgálandó folyamat, amelyek köz
vetlenül halála után már megmutatkoztak. E kritikai szempontok
mellett hatástörténete azt is bizonyítja - és ez sokkal fontosabb
-, hogy ő az évszázadok során számtalan embert inspirált a
szeretet tetteire és Krisztus követésére.

Hatását az utókorra három területen mutatom be: örökségének
rendezése halála után; hatása a szegények és betegek gondozásá
ra és a szociális gondolkodásra; hatása a keresztény életre.

Szent Erzsébet örökségének megőrzése

Erzsébet alapította a marburgi kórházat és menházat, annak költ
ségeit özvegyi vagyona bevételéből fedezte, ő maga pedig kórhá
zában ápolta a betegeket és szolgált a rászorulóknak. Ez az ispo
tály és ahhoz kapcsolódóan a beteg- és szegénygondozás volt leg
fontosabb hagyatéka. Halála után dönteni kellett arról, kinek a tu
lajdona legyen ez a szociális létesítmény, ki tartsa fenn és ki végez
ze tovább a munkát. E kérdés megoldását elsősorban a Thüringiai
fejedelmi család, konkrétan Thüringiai Konrád, Erzsébet sógora
tekintette feladatának. Természetesen részt vett mindebben Erzsé
bet gyóntató papja és lelki vezetője, Marburgi Konrád magiszter
is. Az ő szavai egyházi és birodalmi státuszánál foga is döntőnek

bizonyultak, hiszen a keresztes hadjárat pápai hírnöke, pápai
vizitátor és birodalmi nagyinkvizítor volt. A megoldást meg
könnyítette az a körülmény is, hogy Thüringiai Konrád fejedelem
a Német Lovagrend tagja és 1239-től annak nagymestere volt. Ezt
a betegápoló rendet a keresztes hadjáratok alatt alapították a
Szentföldön, később papi lovagrenddé alakult és a 13. század első

évtizedeiben új feladatköröket keresett a Német Birodalom terüle
tén. Így történt, hogya marburgi kórházat és menedékházat a Né
met Lovagrendre ruházták. A Lovagrend és a fejedelmi ház közö
sen tervezte és valósította meg a marburgi Szent Erzsébet zarán
dok templom felépítését. A kórház és Erzsébet szentté avatása,
amelyhez a zarándoklat és a szent kultusza kapcsolódott, együtt
képeztek egy karitatív, spirituális és gazdasági koncepciót. A be
teg- és szegénygondozás költségeit elsősorban a szent kultuszából
nyert bevételből kívánták fedezni.

Sikeres volt-e ez a megoldás? A Német Lovagrend abban az
időben nem tekintette már fő feladatának a beteggondozást. Mű
ködési területe egyre inkább a kelet-európai pogányok meg tér í-
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tése, a hit védelme és a birodalmi politika volt. Ezt a feudális,
papi lovagrendet világok választották el a késő 12. századi sze
génység mozgalmaktól, a ciszterciták és premontreiek szegény
ség-eszményétől, a beginák és nem utolsósorban a ferencesek
eszményeitől. Szent Erzsébet kórházát és menedékházát Szent
Ferencnek szentelte. Kézenfekvő lett volna ezt a ferences rendre
vagy annak női harmadrendjére bízni. Sajnos ebben az esetben
is érvényes a teológus, Wilhelm Maurer, megállapítása: "A fe
rencesség új borát régi tömlőkbe öntik."

Mi volt e döntések következménye? Szent Erzsébet szellemi
hagyatéka, a szeretet feltétlen gyakorlása és Krisztusnak a szen
vedésben is megvalósított követése, a radikális szegénység esz
ménye, a nyomorultak elkötelezett szolgálata, az alázat, mint
alapvető magatartás és a szigorú aszkézis, mind-mind háttérbe
szorult a dicsőséges Szent kultuszában, sőt, értelmezése is meg
változott. A személyes lemondás és szegénység követelményét a
másokról való gondoskodás helyettesítette. A Német Lovagrend
őszintén törekedett arra, hogy megfeleljen Szent Erzsébet örök
ségének. A rend második patrónájává tették és tisztelték őt. Vi
tatható azonban, hogy a nagy zarándoktemplom igen költséges
felépítése és a Szent fényűző kultusza megfelelt-e Erzsébet szel
lemiségének. 6, aki egyszer megrótta az apácákat, mert drága
arany tárgyakat készíttettek templomuk számára, ahelyett, hogy
a pénzt a szegényekre fordították volna, ő, aki fejedelemasszony
ként drága ruháit a rászorulóknak adta, és inkább egyszerű ru
hát hordott, ő, aki nem akart többé fejedelemként élni, bizonyára
elutasította volna annak az arany kehelynek és császári koroná
nak a gondolatát, amelyet fej-ereklyéje számára készítettek.
Mindkettő az európai aranyművesség legdíszesebb és legdrá
gább alkotásai közé tartozik. Tőle származik ez a kijelentés:
"Hogyan viselhetnék aranykoronát, ha az Úr töviskoronát vi
sel?" Az utókor birtokába vette, saját arcára formálta őt, és el
idegenítette lényegétől.

A Lovagrendnek hasznára vált Szent Erzsébet hírneve és kul
tusza. 6 volt az egész középkor legragyogóbb szentje, Marburg
pedig a 13. század végéig a leglátogatottabb zarándokhely. Erről

tanúskodik a bűnbocsánatot ígérő okiratok nagy száma, amelyet
pápák, érsekek és püspökök állítottak ki Európában és Palesztiná
ban. Még a konstantinápolyi pátriárka is állított ki ilyen okiratot,
ami figyelemreméltó tény a keleti és nyugati egyházak szakadása
után. A 14. században halványodott el Marburgnak mint zarán
dokhelynek a jelentősége. Ennek egyik oka bizonyára az volt,
hogy Szent Erzsébet szellemi örökségét nem őrizték meg auteriti
kusan. A kórház és menedékház immár csak másodlagos jelentő

séggel bírt a Lovagrend számára. Egy kis épületet rendeztek be e
célra, a Lovagrend kerülete bevételének csupán 10 százalékát for
dították a beteggondozásra, a kórházmester hivatalát pedig alá-
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rendelték a rend egyéb hivatalainak. Gyakran maradtak ágyak
üresen, mert a szegényeket elutasították és inkább olyan betege
ket részesítettek előnyben, akik bőven hoztak élelmet magukkal.
Ezeket az állapotokat Marburg városának egyik tiltakozó levelé
ből ismerhetjük meg. Szent Erzsébet kultuszának hanyatlása a
rend bevételeinek csökkenésével járt. Elmaradtak a tömegek, s
szinte már csak a lovagok látogatták a zarándokhelyet. Így a rend
már a 14. század közepén (1357) kénytelen volt privilégiumot
kérni IV. Károly császártól adomány gyűjtésére, amelyet meg is
kapott. Ugyanebből az okból kölcsönözték oda Szent Erzsébet
csodatevő kabátját jól fizető főnemesi családoknak, főképpen ter
hes asszonyoknak. Szent Erzsébet hagyományának megőrzésében

összekeveredtek a Szent igazi értékei és mások politikai érdekei.
Mindhárman, a fejedelmi ház, Konrád magiszter és a Német Lo
vagrend is saját érdekei eszközévé tette a Szentet.

Szent Erzsébet hatása a szegények és betegek gondozására és a szociális
gondolkodásra

Szent Erzsébet legnagyobb történelmi hatását a betegek és rászo
rulok gondozására gyakorolta. Női rendek és laikus mozgalmak
alakultak meg kimondottan az ő szellemében és az ő példáját kö
vetve, és az ő védnöksége alatt szolgáltak. Már röviddel halála
után, majd a későbbi évszázadokban is alakultak ilyen rendek és
mozgalmak. Itt csak a legfontosabbakat említem, amelyeknek ihle
tő forrása az ő hite és életpéldája volt.

A Leuveni Harmadrendi Konvent 1247-ben Szent Erzsébet tiszte
letére kórházi konventté alakult. Angelina Corbao 1395-ben léte
sítette Folignóban az általa alapított Erzsébet-Apácarend első ko
lostorát. Később ez a rend Európa-szerte számos kolostort
alapított kórházakkal és szegényházakkal. A 16. században mint
egy 3.900 nővér élt és szolgált a rend 135 kolostorában. A 18.
században a rend további kolostorokat létesített. A magyar ki
rályság termetén Pozsonyban és Budán volt kolostora.

A 15. század közepétől tevékenykedtek egyszerű fogadalom
mal az Erzsébet-Ispotály Nővérek a Harmadrendi Ferences Nővérek

szabályzata szerint. 1626-ban aacheni konventjükből Apollonia
Rademacher ösztönzésére újabb konventeket alapítottak. 1843-ban
az esseni majd 1862-ben a nápolyi konventjükből indult hasonló
kezdeményezés.

1615-ben Párizsban alapult meg a Szent Erzsébet Ferences Nővérek

kongregációja. A Harmadrend szabályai szerint végezték szolgá
latukat Szent Erzsébet Szürke Nővérei (nevük öltözetük színére
utal) és a Szent Erzsébet Szeretet Nővérei elnevezésű rendek.

A legfontosabb laikus mozgalom Szent Erzsébet hatástörténe
tében az úgynevezett Erzsébet-konferenciák voltak. Miután a nagy
francia forradalom és a napóleoni korszak szekularizációja kö-
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vetkeztében a szervezett keresztény beteg- és szegénygondozás
intézménye átmenetileg lehanyatlott, a 19. században a szerve
zett keresztény szeretetszolgálat új virágkorát élte meg Szent Er
zsébet szellemében. 1840-ben Trierben alapították meg római ka
tolikus asszonyok az Erzsébet Egyesület nevű karitatív laikus
mozgalmat. Később ez kapta meg az Erzsébet-Konferenciák elne
vezést. E gyülekezetekben számos asszony vállalta az úgyneve
zett Erzsébet-szolgálatot, vagyis a szegény- és beteggondozást.
Később a házi beteggondozók is e szolgálatot támogató egyesüle
tekként működtek. Az 1970-es években Németországban körülbe
lül 2.100 ilyen szolgálat tevékenykedett.

Hatott-e Szent Erzsébet öröksége az evangélikus egyházakra?
A reformáció képviselői a szegények és betegek gondozását a he
lyi gyülekezet feladatának tekintették. Kálvin egyházi rendjében
erre külön tisztséget határozott meg. A reformáció egyházai meg
őrizték a felebaráti szeretet nagy példaképeinek emlékét, de eluta
sították a szentek kanonizálását és ezek közvetítő vagy patrónusi
szerepét. Luther Szent Erzsébetet egy "csodálatra méltó és meg
hökkentő példaképnek" nevezte. A karitatív szolgálatot azonban
nem a szentek nevében és védnökségük alatt végezték. Arra is
volt azonban egy nagyszerű példa, hogy egy evangélikus tarto
mányi fejedelem Szent Erzsébet életműve folytatásának tekintette
kórházalapításait. Szent Erzsébetnek a kórházakkal és menhelyek
kel kapcsolatos koncepciója reneszánszát élte a 16. század köze
pén a protestáns Hessenben. Ennek a következő a magyarázata:

A Hesseni fejedelmi ház Zsófia hercegnőtől, Erzsébet időseb

bik leányától származott, és mélyen kötődött Szent Erzsébethez.
Úgy tekintettek rá, mint Ifa Hesseni-ház nagyasszonyára" . A fe
jedelmek ezt a leszármazást is megemlítették címeik között. Fü
löp fejedelem, akit Nagylelkűnekneveztek, a 16. század közepén
több kórházat alapított Hessenben, részben a feloszlatott kolostorok
épületeiben. Legnagyobb kórházát Hainaban létesítette körülbelül
350 beteg részére. A kórház templomában ma is látható Soldan
von Frankenberg szobrászművésznek a fejedelmet és a leprásokat
gondozó Szent Erzsébetet ábrázoló, szép alkotása. A reliefhez
tartozó felirat hirdeti, hogy Fülöp fejedelem tudatosan és közvet
lenül az erzsébeti kórház-eszmét követte. Az 6 szellemét fejezi ki
a fejedelemnek az a rendelete is, amelyben nyomatékkal kijelen
ti, hogy az ő általa alapított kórházak "az elhagyott szegény,
nyomorult, béna, vak, beteg, tébolyodott, fiatal és öreg, mezíte
len, férfi és női személyeket" szolgálják. A reformáció hívei
számára nem Szent Erzsébet kultusza, hanem az életműve vált
követendő példává. A reformáció megszüntette az ereklyék tiszte
letét, a Szent földi maradványait eltávolították a marburgi temp
lomból. A történész, Karl. E. Demand szerint azonban a betegek
és szegények szolgálatának ebben a megújulásában "Erzsébet
(. .. ) újra önmagára talált". Mint oly sok más, később e szociális
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intézmények is hanyatlásnak indultak a háborúk és az eszmé
nyek meggyengülésének következtében.

Ezek a példák szemléltetik, hogy milyen tartós és széles körű

hatást gyakorolt Szent Erzsébet az utókorra. Hatása azonban a
karitatív rendeken. kongregációkon és mozgalmakon túl a szoci
ális munka és gondolkodás sok más területén is tapasztalható,
egészen a 20. századig. Így például püspöki rendeletekben.
pásztorlevelekben, prédikációkban és etikai művekben. Szellemi
örökségének széles körű hatását bizonyítja a 20. század egyik
legjelentősebb etikusának. a katolikus Oswald von Nell-Breuning
példája is, aki 1931-ben ilyen címen írta egyik iránymutató ta
nulmányát: "Lakásprogram és családtámogatás Szent Erzsébet
szellemében." Szent Erzsébet kimeríthetetlen forrásává vált a
szeretet aktusainak. Ennek az Erzsébet-évnek a jelmondata, me
lyet az erfurti püspökség választott, színigaz: "Erzsébet mozgás
ba hoz!" (Elisabeth bewegt!)

Szent Erzsébet hatása a keresztény életre

E témánál többnyire a Szent kultuszára gondolnak. Itt azonban
nem erről szólok, hanem arról a hatásáról, amit számtalan ember
hitéletére gyakorolt. Ki tudná mindezt a hatást felsorolni? Példá
kon azonban megmutathatjuk.

Hitének és cselekedeteinek környezetének gyakorolt hatásáról
ma is olvashatunk az 1235-ben történt szentté avatásának aktái
ban. Személyes ismerőseinek beszámolói és 13. századi életrajz
íróinak művei már röviddel a halála után általánosan ismertté
tették hitét és cselekedeteit. Mindaz, ami így ismertté vált róla,
önmagáért beszél. Működéséhez elő volt készítve a talaj. "Ön
megtagadó lemondás rázkódtatta meg a kor fejedelmi házait" 
állapítja meg Reinhold Schneider. Ez éppen úgy érvényes volt II.
Frigyes császárra, mint a vele ellenséges viszonyban álló IX.
Gergely pápára. Mindketten tisztelték Szent Erzsébetet, akinek
példája hatott rájuk. Thüringiai Konrádot, Erzsébet sógorát mé
lyen megrendítette Erzsébet életének példája. Sziléziai Szent
Hedvig, Erzsébet anyai nagynénje túlélte fiatalon elhunyt unoka
húgát. Erzsébet örökségéből egy fátylat szerzett magának, mint
ereklyét, amit mindig magánál tartott. Ő is szegénységi fogadal
mat tett, és egy kolostorban élt. Meleg szavakkal szólt arról a
hatásról, melyet Erzsébet gyakorolt rá. Hedvig menye, Anna
ugyanebben a szellemben élt, és szoros kapcsolatot tartott fenn a
marburgi kegyhellyel. Elmondhatjuk ezt Csehországi Szent Ágnes
ről is. IV. Béla magyar király, Erzsébet testvére, a Harmadrend tag
ja lett, Kálmán, Galicia fejedelme pedig aszkétaként élt. Portugáliai
Szent Erzsébet szó szerint harcra kész hadseregek közé vetette ma
gát, és így teremtett békét. Ő is Szent Erzsébet hatása alatt állt.
Magdeburgi Mechtild, a nagy misztikus, mélyen tisztelte Szent Er-
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zsébetet, és küldetéséről elmélkedett. A Szent Erzsébet által ihletet
tek közé tartozik a már említett Angelina Corbao és Apollonia Ra
demacher is, sok más neves és névtelen személlyel együtt.

Krisztus szenvedésében és szeretetben való követésének kegyes
ségét, a szigorú aszkézist, amely a világban való szolgálattal együtt jár
(egy addig ritka szintézisl), nem ő teremtette meg. Őt inkább a kor
szegénységi mozgalmaival és a szerzetesi reform kegyességégével
hozhatjuk kapcsolatba. Assisi Szent Ferenc pedig mindezt elmélyí
tette és kiszélesítette. Erzsébet azonban önállóan talált saját útjára,
amelyen Krisztushoz fűződő misztikus mély szeretete vezette.

A kegyességre gyakorolt hatását természetesen szentté avatása
rendkívüli módon megnövelte. Úgy gondolom azonban, hogy ő

a szentté avatás nélkül is megtalálta volna útját az emberek
szívéhez. A személyével kapcsolatos kutatás felvirágzása a 20.
században (a művek száma több ezer) nem függ attól, hogy ő

kanonizált szent, hiszen sok kanonizált szent van, akikkel a ku
tatás nem foglalkozik.

Joggal mutattak rá ebben a jubileumi évben arra, hogy a
"szent" bibliai fogalma egy egyetemes viszonyulási fogalom.
Szent az, aki Istenhez tartozik. Ebben az értelemben vallják meg
katolikus és protestáns keresztények az Apostoli Hitvallásban,
hogy hisznek a "szentek közösségében", vagyis minden hívő kö
zösségében. A legtöbb vallásban, így a keresztényben is, megtalál
juk azonban azt a felfogást, hogy Isten ereje bizonyos emberekben
és bizonyos helyeken különösen is hat. Ebből az okból keresték
fel sokan már életében Erzsébetet, és ebből az okból látogatta a
segítséget keresők áradata a sírját, már közvetlenül halála után.
Az ő esetében is ebből a hitből következett a sírjához való zarán
doklás és ereklyéinek tisztelete. Hiteles az a hagyomány is, mely
szerint sírjánál a betegek meggyógyultak. Szent Erzsébet azonban
Krisztus iránti szeretetében megtapasztalta, hogy Istenhez nagyon
rövid út vezet. Úgy gondolom, osztaná azoknak a nagy misztiku
soknak a nézetét. akik azt tanították, hogya zarándoklás csupán
szellemi módon a szobánkban is megtörténhet, mert az igazi
szentély a szívünkben van. Nem ezt hirdeti-e Pál apostol is: "Nem
tudjátok, hogy testetek a Szent Lélek temploma?"

Mi volt Szent Erzsébet hatásának titka? Hitelesen élte meg a
lemondás és könyörületesség eszményét és hitelesen sugározta
Isten szeretetét és közelségét!

Szent Erzsébet maradandó jelentősége

Mi Szent Erzsébet maradandó jelentősége?Erre a kérdésre számos
fontos és igaz választ adtak már ebben az Erzsébet-évben. Ezeket
itt most nem sorolhatjuk fel. Szeretném azonban e válaszokat egy
olyan szemponttal kiegészíteni, amellyel nem találkoztam: a minden
múlandóhoz való ragaszkodásunktól, tapadásunktól való szabadságot.
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Szent Erzsé be t litániája idézi Pál apos tol gondo latát (2Kor 6,10):
"Isten szolgálóleánya .. .
Mint szomorkodok, de mindig örvendők,

mint szegények, de sokakat gazdagítók;
mint akiknek nincsen semmij itk , és akiké mégis minden."

Így jellemzi szo lgálatá t az apos tol, de ezzel együtt a keresztény
egzisztenciát is. Ennek titka a szaba dság, a múl andó dolgokhoz
való tapadásunktól való felszabad ulás. Ez a szabadság tesz képes
sé bennünket arra, hogy felelősséggel bán junk azza l, amink van.

Az a belátás, hogya lekötöttségeinktól való megszabadulás és a
felebaráti szere tet, mások segítése belső harmóniára és békességre
vezet, ma világszerte terjed, és korunk egyre nyitottabb erre az
igazságra. Ez a szabadságu nk Istennel és teremtett világáva l való
félelemmentes, kiengesztelődött egységünk tudatában és hitében
gyökeredz ik. Szent Erzsébet ezt a szabadságot és az egységnek ezt
a tudatát élte meg számunkra is. Azt gondolom azonban, hogy e
cél eléréséhez ma részben más utat kell választanunk, mint ő járt.
Az aszkézis a felszínen maradhat, ez inkább gyümölcse, mint esz
köze a szabadságnak, az önsanyargatás téves médiumát illetően. A
gonosz elleni harcra való összpontosítás a negatívumra irányítja fi
gyelmünket. A lekötöttségeinktól való szabadság és az ember átala
kulása lelki-szellemi úton történik, ott, ahol megnyílunk Isten ereje,
kegyelme és szeretete befogadására, vagyis a pozitívumra osszpon
tosítunk. A célhoz vezető útjaink eltérhetnek ugyan az övétől, de
Erzsébettel, e kiemelkedő szenttel vallhatjuk, hogy ez a szabadsá
gunk és Istennel való egységünk tudata hozza el számunkra az
igazi életörömet és azt a békességet, amelyet - Krisztus szavával
- senki és semmi el nem vehet tól ünk.
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