
„Mária az 
Evangéliumhoz 
tartozik…” 
Mária és „mariológia” a kortárs evangélikus 
gondolkodásban 

A Szűz Mária személyére és a Mária-tisztelet teológiájára vonatko-
zó jelentősebb ökumenikus értékelésre Magyarországon legutóbb hét 
éve, a reformáció havában került sor. A Deák téri Evangélikus Mú-
zeumban tartott konferencia sokszínű tematikája elsősorban a Mária-
tisztelet hazai történetét dolgozta fel, az előadók ennek megfelelően 
katolikus és evangélikus teológusok, irodalomtudósok, történészek, 
néprajzművelők voltak. A konferencián elhangzottak az evangélikus 
Mária-felfogás leglényegesebb rendszeres teológiai szempontjai, és a 
kérdés huszadik századi hazai történetének legfontosabb állomásai-
 ként sor került több olyan kevéssé ismert magyar evangélikus szer-
ző véleményének bemutatására, aki ragaszkodott a Máriára vonat-
kozó újszövetségi, dogmatikai és gyakorlati teológiai hangsúlyok 
tisztázásához.1 Az elhangzott gondolatok közt élénk visszhangot vál-
tott ki a német Evangélikus Felnőttkatechizmus egyik alapvető megál-
lapítása, amely szerint „Mária az Evangéliumhoz tartozik. Mária nem-
csak katolikus, evangélikus is.”2 Ebben az írásban Mária evangélikus 
egyházi jelenlétéről tágabb körben, a témában olvasható néhány nem-
zetközi teológiai szakirodalom segítségével esik szó, de mondanivalóm 
kiindulópontjának a 2012-es Deák téri ökumenikus konferencia is te-
kinthető mind tartalmilag, mind a katolikus–evangélikus közeledés 
nagyra értékelése szempontjából. 

Hosszabb ideje alapvető egyetértés van az evangélikus szakiroda-
lomban afelől, hogy a Jézus édesanyjára vonatkozó felfogás nem es-
het áldozatul az egyházak közötti dogmatikai különbségek általá-
nosításának. Az ökumenikus mozgalom párbeszédben megszületett 
eredményei először is világossá tették, hogy a dogmatikai különb-
ségek nem általánosságban léteznek, hanem megvitatható konkrét 
kérdésekként. Így az általános hivatkozás nemcsak félrevezető és ká-
ros a tisztánlátás és előrelépés szempontjából, hanem módszertanilag 
értelmetlen is. A reformáció, a korabeli szokásoknak megfelelően, 
maga is a konkrét kérdések nyilvános megvitatásának programjá-
val indult, és ahol később az „általános” dogmatikai különbségek 
hangsúlyozására került sor a felekezetek történelmében, ott a hát-
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térben legtöbbször az ideologikus ellenkezés, a szembenállásra épí-
tett felekezeti identitás, vagy a párbeszédről lemondó, reménytelen 
elfogultság állt. 

Nem kétséges, hogy a Mária szeplőtelen fogantatásának 1854-es 
és testi mennybevételének 1950-es dogmája, a pápai csalatkozhatat -
lanság szintén fiatal dogmájával együtt a protestánsok által legtöbb-
 ször „általános, elvi” oldalról vitatott kérdések körébe tartozik. Mivel 
ezeknek sem szövegszerű bibliai alapjuk, sem a protestáns egyház -
szervezeti modellekben elhelyezhető szerepük nincs, ráadásul ki-
alakulásuk háttere az evangélikus felfogásban nem elterjedt dog-
mafejlődés gondolatiságával helyezhető el mind történetileg, mind 
dogmatikailag, a protestáns szerzőknek legtöbbször nincs meg sem 
az eszközük, sem a közvetlen indítékuk ezek részletes és alapos ér-
telmezésére. Ezen kívül a szeplőtelen fogantatás és a testi menny-
bevétel tanítása önmagában nem szükségszerűen áll szemben Jézus 
Krisztus egyedül üdvözítő életének, halálának és cselekvésének fel- 
és elismerésével. Így minden olyan evangélikus dogmatika elkerü-
li, vagy csupán röviden érinti a tárgyalását, amelynek nem célja a po-
lemikus állásfoglalás. 

Ettől eltérő Gunther Wenz megközelítése az egyházról írt dog-
matikai könyvében.3 A szerző ebben úgy kísérli meg kívülállóként 
részletekbe menően megérteni az említett két dogmát, hogy eköz-
ben távol áll tőle a polemikus szándék. A müncheni evangélikus fa-
kultás rendszeres teológusa az egyházról szóló, Communio Sanctorum 
címmel 2000-ben megjelent németországi közös katolikus–evangéli-
kus állásfoglalás4 egyik szerzőjeként már akkor is hangot adott annak 
a véleményének, hogy a katolikus egyház nagyban elősegíthetné a ke-
resztények közeledését azzal, ha a jellemzően katolikus érvekkel alá-
támasztott dogmák tartalmát a keresztények szélesebb köreiben is 
ismert és elfogadott eszközök segítségével is kifejtené. Ebben a köny-
vében a Lumen gentium harmadik fejezetének zsinati vitájához fűzött 
hivatalos értelmező megjegyzés („Nota explicativa praevia”) tartal-
mát elemezve5 arra a következtetésre jut, hogy a pápai csalatkozha-
tatlanság ex cathedra megnyilatkozásai olyan különleges esetekben 
indokoltak, amelyeket a főpásztori elv püspöki kollégiummal törté-
nő együttes érvényesítése csaknem szükségtelenné tesz. Az egyház 
számára nyilvánvalóan nem lehet a tanítás kifejtésének megszokott 
módja az egyedi esetekre alkalmas formális pápai tekintély igénybe-
vétele, mert ez veszélyeztetné a tanítás folyamatosságát és egysé-
gességét. Wenz elemzésében a II. Vatikáni zsinat a pápai megnyilat-
kozások konszenzusos (püspöki kollégiummal való közvetlen 
kapcsolatban hozott), tárgyszerű döntési folyamatát szorgalmazza a 
formális pápai tekintély közvetlen alkalmazása helyett. Az evangé-
likus szerző ennek értelmében arra kéri a katolikus teológia művelőit 
és képviselőit, hogy az említett két Mária-dogma esetében — amelyek 
igazságtartalmát jelenleg a pápai csalatkozhatatlanság alapján szokás 
legmeggyőzőbben indokolni — lehetőségükhöz mérten gondoskod-
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janak arról, hogy ezek tartalma a formális pápai tekintély nélkül is meg-
közelíthetővé és befogadhatóvá váljék a keresztények számára.6 

A Communio Sanctorum dokumentum másik evangélikus szerzője 
Ulrich Wilckens újszövetségi biblikus tudós és nyugalmazott püspök 
sokakkal — köztük Lutherrel is — osztozik abban a felismerésben, hogy 
a Lukács evangéliumában olvasható Magnificatban, Isten üdvtörté-
netének összesűrített evangéliuma szólal meg Mária ajkáról. Az öku-
menikus közeledés elkötelezett résztvevőjeként Wilckens püspök fő-
ként a két Mária-dogma és a Lumen gentium kijelentései alapján attól 
félti az egyházat, hogy benne Mária alakja óhatatlanul is Jézussal egy 
szintre kerül. A zsinati dokumentumban szereplő, Éva és Mária köz-
ti ellentétes párhuzam kapcsán Wenzhez hasonlóan Wilckens is hiá-
nyolja annak a kijelentésnek a bibliai megalapozását, hogy „asszony 
volt részes a halál előidézésében, asszonynak legyen része az élet visz-
szaszerzésében is”, bár régi atyákat idéz ebben a dogmatikus kons-
titúció (LG 56). Úgy látja továbbá, hogy a dokumentum olyan mario-
 lógiai keretekben kifejtett egyházképet használ, amelyben Mária szerepe 
már nélkülözhetetlennek látszik az üdvözülés útján (LG 65). Wilckens 
véleménye már nem új, mégis érdemes felidéznünk, mert két lénye-
ges és töretlenül aktuális megállapítás kiindulópontja lehet. Egyfelől 
az egyházi megnyilatkozások sokféle értelmezés alapját képezhetik. 
Másfelől ezért semmi sem pótolhatja a közös, ökumenikus értelme-
zés folyamatát, amelyben a hivatalos állásfoglalások értelmet nyernek 
és a közös hitélet forrásaivá válhatnak. 

Az általános nézetekkel kapcsolatos nehézségek tisztázása után az 
evangélikus teológiai gondolkodás amiatt sem mondhat le Mária sze-
mélyének, alakjának és szerepének méltó értékeléséről, mert az ő bib-
liai alakja, az „istenszülőségét” kimondó efezusi zsinati határozat-
tal együtt az evangélikus teológiai felfogásnak is szerves részét képezi. 
Ezzel együtt pedig elemévé válik a kereszténység közös ortodox, ka-
tolikus és protestáns hitértelmezési forrásainak. A téma iránt akár 
felületesen is érdeklődők számára széles körben ismert tény lehet 
Lu ther Mária-tisztelete. Az evangélikus Mária-képet lényegében meg-
alapozza és bizonyos mértékben meg is határozza Luther Magnificat-
magyarázata.7 Ez elsősorban arra vonatkozik, hogy az evangélikus 
egyház közösségeiben, gyülekezeteiben és teológiai műhelyeiben rit-
kán alakul ki legalább oly mértékű elméleti vagy gyakorlati teoló-
giai diszkusszió Mária alakja körül, amely továbblendíthetné a gon-
dolkodást a lutheri Magnificat-magyarázat formális határain. 
Egyet len hazai példa csupán: az említett konferencián elhangzott elő-
adásában Reuss András professzor a Mária-tisztelet körvonalainak 
egyértelmű megrajzolását követően javaslatot tett Mária alakjának 
egyházművészeti „rehabilitálása” mellett arra is, hogy az úrvacsorai 
liturgia Praefatio részében Mária nevének említése is helyet kapjon „az 
üdvözültek mennyei serege” és „a földön élő egész anyaszent egyház” 
mellett. Javaslata az elmúlt években nem váltott ki érzékelhető választ. 

6Gunther Wenz: i. m. 247. 
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Pedig ez nem szólt többről, mint arról a lehetőségről, hogy Mária sze-
mélyét a hazai evangélikusság a bibliai értelmezésnek és felekeze-
ti teológiai örökségnek megfelelő új, eddig nem használt hitéleti ke-
retekben kísérelje meg elhelyezni. Mielőtt feltennénk a kérdést, hogy 
mi állhat ennek hátterében, hiány-e ez a reformáció első egyházá-
ban vagy többlet, és van-e olyan gondolat vagy gyakorlati jelentő-
ségű szokás, amely képes volna „átvenni” vagy betölteni a sokszí-
nű katolikus Mária-tisztelet helyét, nézzük meg Luther Mária-képének 
legfontosabb részleteit. 

A reformátor nagy tisztelettel beszél a szent és igaz tiszta Szűzről, 
Isten anyjáról, Krisztus szelíd édesanyjáról. Ahogy Wolfgang Beinert, 
a kérdésünkre vonatkozó ökumenikus párbeszéd egyik legjelentő-
sebb katolikus résztvevője megállapítja, a nyugati kereszténységben 
a reformáció kezdetén nem Mária alakjára vonatkozóan voltak el-
térőek a vélemények, hanem a Mária-kultusz túlzásaival és azokkal 
az üdvösségre vonatkozó várakozásokkal szemben, amelyeket a késő 
középkorban az ő közbenjárásától reméltek.8 Egyik asztali beszél-
getésében úgy foglalja össze Luther, hogy „Máriát mint teremtményt 
nem lehet eléggé dicsérni”.9 Máshol, istenszülői voltára alapozva azt 
is mondja, hogy Mária „mindenek felett áll”.10 

Luther Máriára vonatkozó felfogása átlátható és jól követhető. En-
nek kifejtésekor azonban szabadon használja az egyházi nyelv és a késő 
középkori német nyelv és kultúra elemeit olykor a leghétköznapibb 
élethelyzetekben, ezért gyakran előfordul, hogy szavai tisztázásra szo-
rulnak. Az idézett rövid mondatnak („Creatura Maria non potest sa-
tis laudari”) nemcsak jelentős előtörténete, hanem utóélete is volt, mely 
a legutóbbi időkig nyúlik. A múlt század közepének Mária-értelme-
zésében a tipizálás bevett alapját képezte a kritikus és misztikus ér-
telmezők megkülönböztetése.11 E felosztás a kutatás módszertanában 
a kutatók hozzáállásáról szólt: a kritikusok természetesen fenntartá-
sokkal, a „misztikusok” fenntartás nélkül, elismerő és dicsőítő lélek-
kel közeledtek a Máriával kapcsolatos kérdésekhez. Más szavakkal 
a kritikusokat minimalistáknak, a misztikus típust megtestesítő ku-
tatókat maximalistáknak is nevezték. E felosztás alapján igen nehéz 
feladat volna Luthert most az egyik vagy másik kategóriába sorolni. 
Egy múlt századi szerző, az iménti kifejezéseken túllépve, a két kü-
lönböző oldalt a klasszikus kultúrából merített kifejezésekkel mutatja 
be, amikor ezt írja: „Nyílt titok, hogy a Mária-tiszteletben két irány-
zat áll szemben egymással. Az egyik ennek a mondatnak hódol: »De 
Maria nunquam satis« (…), míg egy másik ezzel ért egyet: »Ne quid 
nimis de Maria«.”12 Ha eddig sem tudtuk Luthert kielégítően az egyik 
vagy másik oldalon elhelyezni, ezután sem lesz egyszerűbb a dolgunk. 
A reformátor ugyanis azzal, hogy Máriát a teremtmények között oly 
kimagaslónak látja, hogy állítása szerint „sohasem lehet róla elég di-
csérő szót mondani”, azt is állítja, hogy sem Fiához, sem az Istenben 
létező személyekhez nem mérhető. Másrészt viszont világossá teszi, 
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hogy ha Mária szerepét gondosan megkülönböztetjük a Szentháromság 
személyeihez rendelhető isteni címektől és a számukra fenntartott cse-
lekvéstől, akkor Isten kegyelmének kimeríthetetlen gazdagságát lát-
hatjuk meg benne. A kifejezést, amit egykor Cicero használhatott a „föl-
di” filozófiáról, és ami idővel tartalmilag Szűz Mária legmagasztosabb 
„mennyei” dicséretét hirdette, Luther a lehető legelismerőbb értelemben 
használja a kifejezés antik, „földi” tartalmának megfelelően. 

Luther attól óv, hogy a Jézus Krisztusban megismert üdvösség a maga 
teljességében valamiképpen a theotokosz édesanya saját érdemeivel 
kerüljön összefüggésbe. Mária érdeme az engedelmesség, istenszü-
lősége Isten megszólítására adott válaszának nem önmaga által kez-
deményezett következménye. Mária igenje az üdvösség történetének 
egyik helyettesíthetetlen lépcsője. Feltehetnénk Canterburyi Anzelm -
mel a kérdést, hogy történhetett volna-e másképp az üdvözítés műve. 
De még ha tőle eltérően azt a választ adnánk is e furcsa kérdésre, hogy 
elméletileg igen, az inkarnáció realitása és történelemformáló hatá-
sa iránti érzékünk nem engedné meg, hogy az ismert bibliai és tör-
ténelmi szereplők helyett másokat és máshogyan állítsunk képzeletben 
a helyükre. A bibliaértelmezés feladata a meglevő ismereteink elfo-
gadásával együtt is elég összetett módon veszi igénybe értelmező 
képességünket, kreativitásunkat, fantáziánkat. Mária bibliai képét emi-
att nem szükséges a kelleténél jobban kiszíneznünk. Az angyali üd-
vözlet címzettje és a Magnificat Lélektől ihletett fiatal „szerzője” így 
is az üdvtörténet legszebb, legcsodálatraméltóbb és legnagyobb pél-
daértékű mellékszereplője. 

Mária az engedelmesség és hit példája, aki életét és jövőjét aláren-
deli a Teremtő megszólító szavának, és ezzel az első újszövetségi em-
berré és a Megváltás történetének helyettesíthetetlen szereplőjévé válik. 
A názáreti Üdvözítő édesanyja a názáreti Mária. Ez a felcserélhetetlenség 
és megkerülhetetlenség önálló történetté alakulna át, és ezzel Mária sze-
mélye elveszítené „a kicsiben nagyot cselekvő Istenre”13 mutató szere -
pét abban az esetben, ha azt feltételeznénk, hogy Máriáról az Újszö-
vetségnek önmagában is jelentős, különálló mondanivalója van. 
Ugyancsak erre kerülne sor akkor is, ha az egyház tanításában Mária 
alakja minden dogmatikai kérdéskörre kiterjedő módon, konstitutív 
szerepet játszó kötelező elemmé válna. Az evangélikus dogmatikai köny-
vekben nem szerepel mariológiai rész. Egyesek számára furcsának, má-
soknak már-már megszokottnak tűnő módon ennek „okára” legszem-
léletesebben talán Ferenc pápa mutatott rá legutóbb egy tavaly 
decemberi interjúban. A pápa természetesen nem erről beszélt, gon-
dolatatai ettől konkrétan eltérő kérdéshez, a Mária-jelenések proble-
matikájához kapcsolódtak. Mint elmondta, Mária mindig Jézusra mu-
tat. Ezért a jelenések sem szólhatnak arról, hogy Mária mit mond. Ha 
Jézus helyett Mária Jézusra mutató ujjára nézünk csupán, ott valami 
nincs rendben. Nagyon furcsa lenne végignézni egy olyan betlehemest, 
amelyben Mária lenne a főszereplő. Mária sohasem a főszereplő volt.14 
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Luther Magnificat-magyarázatának közösségi diszkusszióját (teo-
lógiai örökségének képviselőinek körében) önmagában az a jelenség 
is indokolja, hogy a Mária alakjára vonatkozó bibliai egzegézis ered-
ményei folyamatosan gazdagíthatják vagy újabb kihívások elé állíthatják 
a Luther által is elfogadott és vallott egyházi hagyomány megértését. 
E kérdések közt szerepel a Jézus családjára, Mária további gyerekeire 
vonatkozó bibliai szövegek megértése. A Jézus testvéreiről szóló bib-
liai szöveg hagyományos módon sok vitát vált ki arról, hogy az evan-
géliumokban József és Mária saját gyerekeiről van-e szó, vagy uno-
katestvérekről, azaz távolabbi rokonsági fokról. Gunther Wenz szerint 
az a tény, hogy a protestáns írásmagyarázók csaknem kivétel nélkül 
az első lehetőség mellett állnak ki, míg a katolikus biblikus teológu-
sok között akadnak, akik a második mellett, azt bizonyítja, hogy a for-
dításra vonatkozó döntésben a dogmatikai szempontok nem elha-
nyagolhatók.15 Az egzegetikai eredmények és a hitvallásokban rögzített 
krisztológiai megállapítások közti feszültség még tovább éleződik Jé-
zus szűzi fogantatásának kérdésében. A kortárs evangélikus biblikus 
teológusok legtöbbje arra az eredményre jut, hogy az erről szóló el-
beszélés nem a történeti tudósítások körébe tartozik, hanem úgy kell 
érteni ezeket, mint egy igehirdetést, amely a messiási Dávid fiának 
kezdettől való Istenhez tartozásáról szól.16 A bibliai mondanivaló és 
a dogmatikai állítások közti feszültség megértésének és feldolgozá-
sának természetesen számos hermeneutikai eszköze létezik. A bib-
liai szövegek történelmi hitelessége és a kereszténység „üzenete” köz-
ti feszültség természetére vonatkozó kérdést a protestáns teológia már 
a múlt század közepén intenzíven megtárgyalta. A sola Scriptura egy-
házában mégsem nélkülöz minden feszültséget a szöveghűség tör-
téneti, irodalmi és hitvallásos rétegeinek összeegyeztetésére irányu-
ló értelmező szándék. 

Korábban feltettük a kérdést, hogy az evangélikus gyülekezetek és 
egyháztagok életében hogyan jelentkezhet az egységes vagy legalább 
tudatosabb, kidolgozottabb Mária-tisztelet hiánya. A katolikus hit -
életi gyakorlatból annyi a külső szemlélő számára is világosan meg-
érthető, hogy a mariológiai dogmák értelmezései közötti jelentős kü-
lönbségek ellenére Mária alakja alkalmas az egyházban élő kegyességi 
irányzatok összetartására, egységes megjelenítésére. Az evangélikus 
egyház kegyességi irányzatai ennél jóval nagyobb mértékben függ-
nek az egyes helyek és történelmi idők adta keretektől. Amíg az evan-
gélikus teológia nagy hangsúlyt fektet a hit (orthodoxia) és életgya-
korlat (orthopraxis) kérdéseinek tudatosítására, addig sokszor 
háttérben felejti az egyház érzületi egységének, közösségi hitéleté-
nek szempontjait (ortopathos). Ennek nemcsak egységéért, hanem ke-
reteiért is időről-időre külön meg kell küzdenie. 

Az Újszövetség lapjain a Máriával kapcsolatos történetek minden 
esetben feltűnően szoros kapcsolatban állnak a Szentlélek jelenlétével. 
Isten Lelke az üdvösség isteni ajándékának kiemelkedő jele. Az evan-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15Gunther Wenz: i. m. 138. 
 
 
 
 
 

16I. m. 136. 
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gélisták mindannyian említést tesznek a Szentlélek jelenlétéről Jé-
zus megkeresztelésekor. Máté és Lukács már a születésekor feljegyezi 
a Lélek jelenlétét (Mt 1,18–20; Lk 1,26.38). Lukács evangélista nem 
csupán azzal kezdi evangéliumát, hogy Jézus Máriától a Lélek ere-
jéből születik, hanem megemlíti a Lélek szerepét a keresztelésénél, 
igehirdetéseinél és gyógyításainál, sőt az evangélium folytatásaként 
a pünkösdi eseményeket is a Szentlélek tevékenységének érzékel-
tetésével kezdi (ApCsel 1,1–5; 2,1–12).17 Mindez azért jelentős, mert 
több korai keresztény hagyomány szerint „Isten női arcával” min-
denekelőtt a Szentlélek személyében lehet találkozni.18 

Sokan úgy vélik, a protestáns gondolkodásban és lelkületben jelenleg 
a feminista irányzatok törekszenek kitölteni a gazdag Mária-tiszte-
let hiánya miatt keletkezett űrt. Ezek az irányzatok, például a bib-
liai szövegek újraértelmezésével, kétségkívül hozzájárulhatnak az 
archetipikusan maszkulin tulajdonságokat túlhangsúlyozó és igaz-
ságtalanságokat konzerváló társadalmak gyógyításához. Felszaba-
dítási szerepük indokolt, de korrektív, ezért a számukra legelőnyö-
sebb jövőforgatókönyv megvalósulása esetén átmeneti. A formailag 
önállósodó „mariológia-pótlékok” helyett a jelenkori protestáns teo-
 lógiák szerzői szívesebben építik be szerves és anonim módon a klasz-
szikusan Mária alakjával kifejezett mondanivalójukat a hagyományos 
dogmatika egy-egy helyére. Így jár el Ingolf Dalferth is Umsonst című 
könyvében, aki Isten és ember kapcsolatának keretében kifejtett te-
remtési antropológiájában a „kreatív passzivitás” állapotát nevezi 
meg az ember mint teremtmény „lehetőséglényként” való önmagára 
ismerésének útján vezető utolsó, legfontosabb lépésként. „Hogy kik 
vagyunk, valójában csak a jövőben mutatkozik majd meg. De ez a 
kialakulásra nyitottság teológiai értelemben nem a tevékenységre, 
hanem a befogadásra épül. Nem az dönti el, mivé leszünk, amit mi 
teszünk vagy mások tesznek, hanem konkrét lehetőségeink, ame-
lyeket mindig előzményként kapunk, és amelyre tevékenységünk 
alkotóereje feltétlenül rá van utalva.”19 Bár nem találkoztam még e ki-
fejezés közvetlen Máriára alkalmazásával, megdöbbentően közel áll 
Mária „érdemének” lényegéhez. Nemcsak a készséges beleegyezés bib-
liai bemutatásának felel meg, hanem a Lumen gentium megállapításának 
is: „Joggal gondolják tehát a szentatyák, hogy Mária nem csupán pasz-
szív eszköze volt Istennek…” (LG 56). Mint protestáns nézet, ugyan-
ak kor nem fejez ki semmit az idézett zsinati dokumentum folytatásá -
nak tartalmából: „hiszen szabad hittel és engedelmességgel működött 
közre az emberiség üdvözítésében” (LG 56). Az evangélikus hitfelfogás 
szerint Isten azért nem kiváló emberek közreműködésével üdvözít, 
mert ő maga szabadon ajándékoz hitet ott és annak, ahol és akinek 
akar.20 Az emberi élet üdvözítő lehetősége és tétje az Isten körüli sza-
bad cselekvési tér kegyelmének megismerése.

17Daniel L. Migliore: 
Faith Seeking 

Understanding: An 
Introduction to Christian 

Theology. Grand Rapids, 
MI., Eerdmans, 2014, 

277. (3. kiadás) 
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18Vö. Cselényi István 
Gábor: Isten anyai arca. 
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19Ingolf U. Dalferth: 
Umsonst. Mohr Siebeck, 

Tübingen, 2011, 231. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20Confessio Augustana V.
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