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Abstract:
One of Hans Urs von Balthasar’s major theological innovations is his un -
derstanding of fides Christi, the faith of Christ. On this understanding, Christ’s
existence is based on a total and comprehensive openness towards God the
Father and this obedience (understood as faith) is inclusive in its nature. Chris-
tian faith is thus participation in the original fides Christi. Balthasar’s aim is to
highlight both the source (the immanent life of the Trinity) and the conse quen -
ces (the radical claims of the evangelical counsels) of this attitude, in cooperation
with Adrienne von Speyr’s efforts in the field of trinitarian theology.
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Nem pusztán filológiai jelentősége van annak, hogy Hans Urs von Balthasar
már eleve a címénél fogva rendhagyó kérdésfeltevéssel szolgáló, Fides Christi
című tanulmánya1 eredetileg Adrienne von Speyr egyik kötetéhez írt előszó-
ként jelent meg: a Krisztus hitének kérdésével foglalkozó szöveg alapvető tar-
tal mi rétege a két szerző közötti belső rokonság különösen megragadó példájával
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1 HANS URS VON BALTHASAR: Fides Christi, in id.: Sponsa Verbi. Skizzen zur Theologie II, Jo-
hannes Verlag, Einsiedeln, 19713, 45–79.
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szolgál. Ennek a belső kapcsolatnak a ténye pedig szintén nem egyszerűen fi-
lológiai vagy történeti érdekességgel szolgál, mivel a Krisztus hitével megneve-
zett kérdéskör a kereszténység és a keresztény hit egész valóságának értelmezé-
sével áll összefüggésben; más szóval a fides Christiről alkotott balthasari felfogás
áttekintéséhez a kereszténységről rajzolt átfogó kép ígérete kapcsolódik, ráadá-
sul nemcsak valamiféle történelmietlen absztrakció szintjén, hanem egy konk-
rét történelmi helyzet keretén belül – és lehet-e közömbös egy ilyen kép bárki-
nek, akit elevenen foglalkoztat a kereszténység sorsa a jelenlegi körülmények
között, van-e olyan józan szellem, aki közömbösen viszonyul egy ennyire átfogó
szellemi ajánlathoz?

Adrienne von Speyr életműve rendszerint kellemetlen tényezőként jelentke-
zik még azok szemében is, akik amúgy nagyfokú jóindulattal viszonyulnak Hans
Urs von Balthasar gondolati világához, s ennek a kellemetlenségnek többnyire
a teljes elhallgatás a jele (hogy a csekélyebb mértékű rokonszenvet táplálók kö-
rében ennél jóval drasztikusabb reakciók születtek, azt pontosan tudja, aki is-
meri Karl Rahner és a Rahner-tanítványok idevágó nyilatkozatait).2 Ennek a
diszkrét hallgatás köntösébe bújtatott közömbösségnek a megszűnésével kap-
csolatban nem táplálható ugyan megalapozott remény, mégsem érdemes figyel-
men kívül hagyni azt a tényt, hogy amit Balthasar a keresztény hit végső alapjá-
ról mond, az nagyrészt közös alapmotívuma a két bázeli szerző életművének.

Nem véletlen, hogy Adrienne von Speyr teológiai világának bemutatását
Balthasar egy magatartásforma, egy alapvető viszonyulás, egy alapállás felvázo-
lásával kezdi: annak a nyitottságnak a körülírásával, amely korlátok nélkül ren-
delkezésére áll Istennek.3 Ez az Adrienne-nél külön könyvben4 is bemutatott
magatartás, a teljes készenlét, az önrendelkezésről való lemondás és a teljes eg-
zisztenciát felajánló önkiszolgáltatás túlzás nélkül annak a meghatározó szál-
nak tekinthető, amelyre a legkönnyebben felfűzhető Balthasar egész teológiai
univerzuma. Természetesen óhatatlanul gyanús minden unilineáris magyará-
za ti és értelmezési minta, így az az állítás is, amely szerint a legegyszerűbben
engedelmességnek vagy hitnek nevezhető alapállás alkotja a Balthasar gondol-
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2 PAUL IMHOFF – ULRICH BIALLOWONS (Hrsg.): Karl Rahner im Gespräch, Band I, Kösel,
München, 1982, 245sk.; HERBERT VORGRIMLER: Karl Rahner. Gotteserfahrung in Leben
und Denken, Primus, Darmstadt, 2004, 125.

3 HANS URS VON BALTHASAR: Erster Blick auf Adrienne von Speyr, Johannes Verlag, Einsiedeln,
1968, 44–49.

4 ADRIENNE VON SPEYR: Bereitschaft, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1975.
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kodását egybefogó kapcsot – a jelen áttekintésnek azonban pontosan az a célja,
hogy megvilágítsa ennek a monotematikus redukciónak a létjogosultságát.

Hans Urs von Balthasarnak a teljes nyitottságként jellemezhető emberi ma-
gatartásformáról alkotott felfogása azt tanúsítja, hogy a kereszténység nem va-
lamiféle általános isteneszme horizontján beszél a hit valóságáról, hanem olyan
monoteizmust képvisel, amely a katolikus tübingeni iskolához tartozó Johann
Evangelist Kuhn újabban ismét felelevenített kifejezésével (a szigorú vagy abszt-
rakt zsidó és muszlim egyistenhittől eltérően) konkrétnak5 nevezhető: azaz nem
pusztán elvont képet fest Isten és a világ viszonyáról, hanem konkrétan meg
tudja nevezi Isten világhoz fűződő viszonyának formáit. A keresztény hit nem
csupán a hitvallás hármas szerkezete miatt tanúsítja a keresztény monoteizmus
konkrétságát, de Balthasarnál az is világosan megmutatkozik, hogy maga a hit,
az ember minden képességét igénybe vevő, vagyis a lehető legaktívabb passzivi-
tás (hiszen nyitottságról és elfogadásról van szó) meghatározott formával ren-
delkezik, meghatározott alapja van és meghatározott megnyilvánulási módja lé-
tezik: a formája krisztológiai, az alapja trinitárius, a megnyilvánulási módja pedig
kontemplatív. Hans Urs von Balthasar gondolati kozmoszában mindhárom as-
pektushoz egészen eredeti, sokszor rendkívül szokatlan elképzelések kapcso-
lódnak, s a következők során ezeknek kell előtérbe kerülniük, elsősorban
Balthasar csekélyebb figyelemre méltatott írásainak alapján.

A hit valóságáról alkotott balthasari felfogás alighanem legeredetibb vonása,
hogy krisztológiai formát tulajdonít a keresztény hitnek, s a hit kifejezéssel je-
lölt magatartásformát eredendően Jézus Krisztusnak tulajdonítja. A Fides Christi
című, viszonylag korai tanulmányban az a meggyőződés fejeződik ki, miszerint
nem elegendő egyszerűen annyit állítanunk, hogy maga Jézus nem valósítja
meg a hit aktusát, hanem kizárólag tárgya a hitnek, ily módon ugyanis nem
adható válasz arra a kérdésre, hogy miként teszi lehetővé a hitet Jézus. A szöveg
alapvető tartalmi magja szerint inkább arról van szó, hogy „Jézus tökéletesen
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5 Dogmatikájában Kuhn a keresztény szentháromságtant „konkrét monoteizmusnak” ne-
vezi, amelyet egyrészt az ariánus viták összefüggésében Athanasziosz tanításának jelölésére
használ, másrészt arra a levezethetetlen – azaz pozitív – igazságra vonatkoztat, amelyhez az
ész határfogalmaként felfogott filozófiai monoteizmus csupán átmenetként szolgál (vö. JO-
HANN EVANGELIST KUHN: Katholische Dogmatik, Band II: Die christliche Lehre von der
göttlichen Dreieinigkeit, Tübingen, 1857): az újabb teológusok körében Kuhn kedvelt hi-
vatkozási alapja például Walter Kaspernek, a legfiatalabb generáció körében pedig például
Georg Essennek.
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megvalósítja azt az emberi magatartásformát, azt az emberi alapállást, amelyet
Isten kíván”:6 a maradéktalan készséget és a teljes nyitottságot. A szöveg szerzője
természetesen pontosan tudja, hogy a Jézusnak hitet tulajdonító felfogás ha-
gyományosan számtalan akadályba ütközik (egyrészt a skolasztikus gondolko-
dásban a hit a látás hiányának számít, Jézus Krisztus viszont a földi élete során
is élvezett visio beatificánál fogva eleve mentes volt az ennek a felfogásnak a
tükrében fogyatékosságként megjelenő hittől, másrészt a hagyományosan több-
nyire egyoldalúan állítások elfogadásaként értelmezett hitnek Jézus egziszten-
ciájában nem felelhetett meg semmiféle kognitív assensus), ennek ellenére az
ember Jézus eszkatologikus visiójának tételét korántsem bizonyítottnak tekintve
és a kognitív assensus kizárólagosságát súlyos redukciónak minősítve hitnek ne-
vezi azt, ahogyan Jézus Krisztus az Atyához viszonyul: „Jézus az, akiben meg-
van a hit, aki megmutatja, hogyan kell hinni”.7

Balthasar szerint Jézus azonban nemcsak példaszerűen valósítja meg a hitet,
hanem ősképszerűen is: nemcsak erkölcsi példát ad arra, hogy miként valósít-
ható meg és gyakorolható a hit aktusa, de a hit ontológiai lényegét is létrehozza.
Balthasar egyenesen archetipikus hitről beszél Jézussal kapcsolatban (ahogyan
az eredetalkotó eseményeknél, a Jézus-eseménynél jelen lévő személyek tapasz-
talatát is archetipikus tapasztalatnak nevezi8), mivel Jézus teljes mértékben he-
lyet ad önmagában Istennek, végtelen nyitottsággal viszonyul Isten végtelensé-
géhez, s ennélfogva biztos lehet Isten valóságának teljességében: ezért biztos
mindig abban, hogy kérései meghallgatásra találnak. Más szóval Jézus bizo-
nyossága és szuverenitása saját tökéletes hitéből következik, abból, hogy telje-
sen lemond az önrendelkezésről. A balthasari trilógia első részét alkotó teoló-
giai esztétika utolsó kötete egészen bámulatos leírásával és bemutatásával szolgál
Jézus egzisztenciájának és magatartásának, s ebben a keresztény látásmód9 ma-
gasiskoláját elénk táró leírásban szintén kitüntetett szerepet kap a – szegény-
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6 HANS URS VON BALTHASAR: Fides Christi, i. m. 45.
7 HANS URS VON BALTHASAR: Glaube und Naherwartung, in id.: Zuerst Gottes Reich. Zwei

Skizzen zur biblischen Naherwartung, Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg, 2002, 9–33.,
24.

8 Ez az ekkléziológiai szempontból szinte teljesen figyelmen kívül hagyott elképzelés az egyik
legmaradandóbb értéke a teológiai esztétika első kötetének (HANS URS VON BALTHASAR:
A dicsőség felfénylése, 1. kötet: Az alak szemlélése, Sík Sándor Kiadó, Budapest, 2004).

9 Vö. HANS URS VON BALTHASAR: Vom Schauvermögen des Christen, in id.: Homo creatus
est. Skizzen zur Theologie V, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1986, 51–60.
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séggel azonos jelentésűnek tekintett – hit jelensége: „A nem tökéletes hitűeket
Jézus fokozatosan bevezeti abba, ami neki tökéletesen megvan.”10 Ez a beveze-
tés konkrétan azt jelenti, hogy Jézus reális részt ad a saját hitéből: és pontosan
ez a részesedés az emberi hit. „Jézus magával visz minket a saját útjára: ponto-
san ezt jelöli a hit kifejezés”11 – rendelkezésünkre bocsátja a hit terét, pontosan
azzal, hogy archetipikus formában valóra váltja a hit aktusát.

Amikor az idős Balthasar provokatív gesztusok, éles bírálatok és kíméletlen
élességű követelmények formájában választ keresett arra a kérdésre, hogy ki te-
kinthető és ki nevezhető kereszténynek, azt a tényt választotta a keresztény em-
berről rajzolt képének vezérfonalául, hogy Jézus hite (vagy más szóval az enge-
delmessége) megnyitja az emberi képességek végességét Isten végtelenségére.
Újabb és újabb variációk formájában mutatja be annak az embernek az egzisz-
tenciáját, aki Jézus Krisztus archetipikus hitéből részesedve kész addig menni,
amíg Isten akarja, aki nem kanalizálja előre megszabott pályákra Isten akaratát,
hanem teljes készséggel nyitott a befogadására, s elhiszi, hogy Isten messzebbre
vezeti, mint valaha gondolná.12

De nem hat-e kiábrándítóan ez a hitről rajzolt kép? Nem okoz-e csalódást,
hogy egy komolynak számító teológus látszólag csupán jámbor intelmeket és
bíztatásokat sorjáz az embertől elvárható keresztény magatartásformával kap-
csolatban, s olyan nézőpontból láttatja a hit teológiai erényét, amelyet inkább
az aszketikus irodalom körében látnánk szívesen? Szerencsére Balthasarnál jóval
többről van szó: egyrészt azért, mert rendszeresen kiemeli, hogy Jézus Krisztus
alakját nem a reflexív szavak világítják meg a legjobban, hanem (visszafelé) az
ószövetségi események és (előrefelé) a hiteles keresztény egzisztenciák; másrészt
azért, mert ennek a határtalan nyitottságnak a teológiai kifejtése számtalan be-
vett határon áthatoló nyitottsággal valósul meg Balthasar gondolati világában.

Korántsem magától értetődő, hogy a keresztény hit archetipikus (magánál Jé-
 zusnál megvalósuló) és részesedett (a keresztények körében élő) formájával kap-
csolatban valaki kitüntetett jelentőséget tulajdonít az Ószövetségnek. A bal tha sari
életmű és gondolkodás szintén elhanyagolt tényezői közé tartozó Ószövetség-ér-
telmezésnek azonban az egzegetikai jelentőségen túlmenően valódi teológiai súlyt
is ad az a tény, hogy az idevágó szövegekben az ószövetségi történelem az en-
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10 HANS URS VON BALTHASAR: A dicsőség felfénylése, III/2/2. kötet: Újszövetség, Sík Sándor
Kiadó, Budapest, 2013, 124.

11 HANS URS VON BALTHASAR: Glaube und Naherwartung, i. m. 23.
12 HANS URS VON BALTHASAR: Wer ist ein Christ?, Johannes Verlag, Einsiedeln, 19935, 57–105.
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gedelmesség és a hit (sokszor széttartó és kudarcot valló) elemeinek integráció-
jaként jelenik meg. Egészen bámulatos megfigyelni, hogyan rajzol Balthasar kon-
vergáló és lényegi elemeinek szintjén fokozatosan integrálódó képet az ószövet-
ségi magatartásformákról és alakokról (hasonló konvergencia megrajzolására
talán csak Gerhard von Rad volt képes az elmúlt században), kiemelve többek
között, hogy a prófétai egzisztencia (a történelem folyamán „az engedelmesség
lépcsőjén”13 járva) miként válik szimbólumává az elfogadott isteni akaratnak,
vagy miként próbál tragikus könyörtelenséggel egyidejűséget teremteni az ere-
dettel (azaz a hit valóságát élettel megtölteni) a Deuteronomium teológiája.

Az ószövetségi hit folyamatáról nyújtott áttekintésnek azért van igazi jelen-
tősége, mert Balthasar meggyőződése szerint Jézus Krisztus hite az ószövetségi hit
alapelemeiből áll össze, a hűségből, a bizalomból, a kitartásból és főként abból,
amit Balthasar átengedésnek14 nevez: abból a jövőbeli események ismeretéről le-
mondó szegénységből, amely Jézus esetében az eszkatologikus tudás üdvtörténeti
hiányaként jelentkezik.15 Az egész egzisztenciájukban a feladatként kapott isteni
akarat szimbólumává váló ószövetségi kiválasztottak „kitüntetett engedelmes-
sége” és a nép „egyszerű engedelmessége” Jézus engedelmességében éri el a tel-
jességét, mert „az isteni kiválasztás teológiai apriorijának csak Jézusban felel meg
az engedelmességi készség éppoly apriori válasza”.16 Az az engedelmesség, amely
„Jézus egész létének foglalata”,17 maradéktalanul megvalósítja tehát az Ószövet-
ségben kívánatosnak számító magatartásformát, a valódi szövetségi viszonyt, a fo-
lyamatos isteni vezetés elfogadását, a teljes önfeláldozást, s archetipikus termé-
szeténél fogva azt eredményezi, „hogy az Ószövetség és az Újszövetség, Sion és
az Egyház minden üdvtörténeti küldetésének krisztológiai formája van, mivel
ebben az engedelmességben (a hitaktus alapjában) részesedik”.18

A keresztény hitaktus alapját szokatlan módon Jézus Krisztus hitként felfo-
gott engedelmességében megjelölő balthasari felfogás ószövetségi hangsúlyai alig-
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13 HANS URS VON BALTHASAR: A dicsőség felfénylése, III/2/1. kötet: Ószövetség, Sík Sándor
Kiadó, Budapest, 2013, 197–282.

14 HANS URS VON BALTHASAR: A dicsőség felfénylése, III/2/2. kötet: Újszövetség, i. m. 128.
15 HANS URS VON BALTHASAR: Glaube und Naherwartung, i. m. 13.
16 HANS URS VON BALTHASAR: Christologie und kirchlicher Gehorsam, in id.: Pneuma und

Institution Skizzen zur Theologie IV, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1974, 133–161., 136–137.
17 HANS URS VON BALTHASAR: Christen sind einfältig, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1983, 37.
18 HANS URS VON BALTHASAR: Der Glaube der Einfältigen, in id.: Spiritus Creator. Skizzen zur

Theologie III, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1967, 51–75., 59.
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hanem elválaszthatatlanok Henri de Lubac felismeréseitől, aki a patrisztikus és
a középkori írásmagyarázat hagyományára támaszkodva mindenki másnál na-
gyobb teológiai hangsúlyt helyezett a két szövetség belső összhangjára.19 Más-
részt összefüggésben állnak Martin Bubernek az ó- és az újszövetségi hit kü-
lönbségére vonatkozó fejtegetéseivel, amelyek értelmében a kereszténység hite
pusztán egy történelmi tény elfogadására korlátozódó torzulása a hit valódi lé-
nye gét képviselő zsidó bizalomnak.20 Az – Eugen Biser szerint a kereszténység
legkomolyabb XX. századi megkérdőjelezésének számító21 – buberi felfogás óha-
tatlanul szóba kerül Balthasarnál, amikor a zsidó hit elemeinek jézusi integráci-
ója körvonalazódik, minthogy a hit szempontjából „megvilágító erővel rendel-
kező ószövetségi események már előzetesen magukban foglalnak valamit Isten
Igéjének megtestesüléséből: akkor mennek végbe, amikor Isten megbízását el-
fogadva valaki rendelkezésre bocsátja az egzisztenciáját (vagyis testéig és véréig
hatolóan engedelmes lesz), hogy a felkínált térben megvalósulhasson az isteni
ige”.22 A kérdésnek Balthasar akkora jelentőséget tulajdonított, hogy a zsidóság
általános „krisztusformájúságának” és a zsidóság maradandó ekkléziológiai sze-
repének kimutatása érdekében önálló könyvben foglalkozott „az Ábrahám hitét
az eredet hangján megszólaltató”23 Buberrel, és egészen hangsúlyos helyen (a hat-
vanas évek elején a kor egyházi tapasztalatáról írt áttekintésében) azt állította,
hogy a kereszténység eredeti lényegét érintő kérdés szempontjából azért vagyunk
új egyháztörténeti szituációban, mert nyilvánvalóvá vált, hogy „egyetlen kérdés
sem annyira aktuális, mint a régi és az új Izrael viszonyának kérdése”.24

A fides Christi és az abból részesedő keresztény hit ószövetségi dimenziója
abban is fontos szerepet játszik, hogy Balthasar elhibázottnak ítéli a két szövetség
között éles ellentétet feltételező lutheri hitteológiát. A történelmi változásokra és
átalakulásokra rendkívül érzékeny látásmódja szerint az újkorban két olyan kísérlet
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19 Lásd erről RUDOLF VODERHOLZER: Die Einheit der Schrift und ihr geistiger Sinn. Der Beitrag
Henri de Lubacs zur Erforschung von Geschichte und Systematik christlicher Bibelhermeneutik,
Johannes Verlag, Einsiedeln, 1998.

20 MARTIN BUBER: Zwei Glaubensweisen, Schneider, Gerlingen, 19942.
21 EUGEN BISER: Buber für Christen. Eine Herausforderung, Herder, Freiburg, 1988, 109.
22 HANS URS VON BALTHASAR: Der Glaube der Einfältigen, i. m. 54.
23 HANS URS VON BALTHASAR: Einsame Zwiesprache. Martin Buber und das Christentum, Jo-

hannes Verlag, Einsiedeln, 1993, 26.
24 HANS URS VON BALTHASAR: Kirchenerfahrung dieser Zeit, in id.: Sponsa Verbi, i. m. 11–44.,

41skk.
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figyelhető meg, amely egyetlen személyes középpontra próbálja visszavezetni a
széttartóvá és túlságosan összetetté váló keresztény hitet: Lutheré és Ignácé. Míg
az előbbi azért vall kudarcot, mert a mindennél fontosabbnak tartott isteni ige
végső soron bárhonnan felhangozhat, akár úgy is, hogy függetlennek mutatko-
zik az eredetalkotó történelmi eseménytől (ezért vezet egyenes út Luthertől
Bultmannig), az utóbbi esetében az a szólítás és hívás, amelyet az embernek meg
kell hallania, mindig az eredet teréből, a lelkigyakorlatos bensőséggel megközelí-
tett jézusi eseményből érkezik.25 Akárcsak Ignác lelkigyakorlatainak hitvilágát,
Balthasar szellemi világát is az eredetalkotó eseményekkel kialakított sajátos egyi-
dejűség jellemzi: egyetlen más újkori teológus sem törekedett hozzá hasonló erő-
vel az újszövetségi események folyamatos megvilágítására és lehető legösszetet-
tebb bejárására (a legnagyobbak közül Karl Rahnernél minimalizálódik a konkrét
újszövetségi textusidézés, Henri de Lubac nem dolgozott ki önálló újszövetségi te-
ológiát, Romano Guardini bibliai elmélkedései inkább a keresztény egzisztencia
megvilágítására vállalkoznak, mintsem dogmatikai célkitűzést követnének).

Az ószövetségi és az újszövetségi mozzanatok egészen aprólékos teológiai fel-
dolgozása miatt talán nem elhibázott üdvtörténeti spekulációról beszélni
Balthasarral kapcsolatban, hiszen gondolati erőfeszítései szinte mindig a konk-
rét történelmi anyag megértésére irányulnak, s azt kutatják, hogy miként készíti
elő vagy alapozza meg az Ószövetség Jézus Krisztus jelenségét, anélkül, hogy
Jézus logikai úton levezethető lenne az ószövetségi eseményekből. Elsősorban
ebből a szempontból mutatkozik másnak egész szellemi magatartása, mint a
szintén az ignáci lelkigyakorlatos kultúrából táplálkozó Karl Rahneré, akinek
spekulatív törekvései nem a történelmi előzményekbe próbálják integrálni Jézus
Krisztust, hanem azt kutatják, miként illeszkedik alakja a világ fokozatokon ke-
resztül kibontakozó történelmébe,26 s hogyan integrálható a hüposztatikus egy-
ség az emberi szellem inherens dinamikájába.27

Mivel a hit minden formáját Jézus Krisztus teszi lehetővé és alapozza meg,
a páli szövegek fides Iesu Christi kifejezésének genitivusát Balthasar genitivus
mysticusnak nevezi, mivel a fogalom esetében nem egyszerűen Jézus saját hit-
aktusáról van szó, és nem is csupán arról, hogy Jézus tárgyát képezi a hitnek,

Görföl Tibor

– 28 –

25 HANS URS VON BALTHASAR: Zwei Glaubensweisen, in id.: Spiritus Creator, i. m. 76–91.
26 KARL RAHNER: Die Christologie innerhalb einer evolutiven Weltanschauung, in id.:

Schriften zur Theologie, Band V, Benziger, Einsiedeln – Zürich – Köln, 1962, 183–221.
27 KARL RAHNER: Zur Theologie der Menschwerdung, in id.: Schriften zur Theologie, Band IV,

Benziger, Einsiedeln, 1960, 137–155.
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hanem „a Krisztus valóságán belül megvalósuló hitről, arról, amely részesedik
Krisztus igazságának, szeretetének, cselekvésének, szenvedésének és feltámadá-
sának teljességében, s azon keresztül válik lehetségessé”.28 A Jézus hitén belül
megvalósuló emberi hit egyik alapvető összetevője Balthasarnál, hogy az ember
belső középpontja kívülre helyeződik, extrapolálódik, vagyis az emberi szub-
jektivitás objektív síkra kerül: Isten szubjektivitásába helyeződik. A teológiai
esztétika első kötetének a hitről kidolgozott tanításán kívül ugyanez az objek-
tív igény hatja át Adrienne von Speyr egész megismerési mozgását is, hiszen
„misztikus indiszkréciója”,29 Isten belső életébe behatoló megismerési lépései
mindvégig objektív igény hatálya alatt állnak.30

Arra a kérdésre, hogy Krisztus alakja és engedelmessége miként tudja meg-
valósítani ezt az extrapolációt, Balthasar azt felelné: annak köszönhetően, hogy
evidenciával hat, hogy belső összhang és egységesség jellemzi – egyszerűen a saját
közvetlen valóságánál fogva hat meggyőzően. Erre hivatkozva egy helyütt Robert
Spaemann annak a figyelemreméltó felvetésnek ad hangot, hogy Balthasar az
újkori filozófia meghatározott tendenciáival rokon módon „aposteriori szük-
ségszerűség” kimutatására tesz kísérletet. Ennek értelmében a XX. századi teo-
lógia kétféle filozófiai szükségszerűséghez tudott kapcsolódni. Egyrészt ahhoz az
apriorista szemléletmódhoz, amely annak igazolásán fáradozik, hogy a bekövet-
kező kinyilatkoztatásnak apriori emberi struktúrák következtében eleve megha-
tározott tartalommal kell rendelkeznie, amely „már csak kitölti az apriori kidol-
gozott sémát” (ez lenne Karl Rahner megoldása) – ezzel szemben a XIX. század
derekán megjelenő (Schelling nevéhez fűződő) „pozitív filozófiához” kapcsolódó
teológiai törekvés (Balthasaré) úgy igyekszik megérteni a történelmi kinyilat-
koztatást, ahogyan egy műalkotást értünk meg: utólag belátva, hogy másként
nem lehetséges, mint ahogy megtörtént, még akkor sem, ha tudjuk, hogy egyet-
len műalkotást sem tudnánk létrehozni csak azért, „mert belátjuk, hogy szük-
ségképpen olyan, amilyen”, vagyis ebben az esetben „olyan szükségszerűségről
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28 HANS URS VON BALTHASAR: Fides Christi, i. m. 58sk.
29 ALOIS M. HAAS: Adrienne von Speyrs Typologie der Mystik, in Hans Urs von Balthasar-

Stiftung (Hrsg.): Adrienne von Speyr und ihre spirituelle Theologie. Symposion zu ihrem 100.
Geburtstag, Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg, 2002, 9–30., 22.

30 „Minél több szubjektivizmus táplálja az egyéni szubjektivizmust, annál inkább hajlamos a min-
dig szubjektív alapon tájékozódó ember azt hinni, hogy végre az igazi objektivitással van dolga.
Ebben rejlik a tévedése minden kornak. Objektív valósághoz csak objektív valóság tud elvezet -
ni.” ADRIENNE VON SPEYR: Lumina und neue Lumina, Johannes Verlag, Einsiedeln, 19692, 24.
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van szó, amely nem szünteti meg az esetlegességet”.31 A két szerző viszonyának
ezzel a megítélésével lehet vitatkozni (hiszen a teológiai apriorizmus is csak a
már bekövetkezett kinyilatkoztatás ismeretében tud vállalkozni az előzetes séma
megalkotására), de ha összehasonlítjuk Rahner és Balthasar felfoghatatlanság-
fogalmát, nehéz tagadnunk megvilágító erejét. A teológiai esztétika szerzője egy
helyütt ugyanis arról beszél, hogy az Isten („filozófiai”) felfoghatatlanságát abszt-
rakt spekulációval, a negatív teológia gesztusával hangsúlyozó szemléletmód (lé-
nyegében a rahneri gondolkodás alapvető mozgatója) merő „ártalmatlanság”
ahhoz a konkrét üdvtörténeti eseményekre alapozott („teológiai”) felfoghatat-
lansághoz képest, amely a végsőkig elmenő isteni szeretet „abszurditásából és ne-
vetségességéből” következik:32 ennek értelmében eredendő formalitásánál fogva
a teológiai apriorizmus kénytelen megmaradni az isteni felfoghatatlanság abszt-
rakt hangsúlyozásánál, míg a teológiai aposzteriorizmus az üdvtörténet pozitív
(vagyis konkrét tartalmi) tényezőin keresztül tárja fel azt a valódi isteni felfog-
hatatlanságot, amelyhez a negatív teológia soha nem tudna eljutni (és nyilván
ezzel függ össze az is, hogy Balthasar rendszeresen felemeli a szavát az absztrakt
negatív teológiával szemben, sőt még a negatív teológia legfőbb tekintélyének
számító Dionüsziosz Areopagitésszel kapcsolatban is annak kimutatásán fára-
dozik, hogy egész gondolkodásmódjának a pozitív teológia az alapja33).

Ha Jézus Krisztus engedelmessége, ha a keresztény hitet közvetítő fides Christi
kerül a középpontba, akkor természetesen a szentháromsági horizont is nyom-
ban megnyílik, elvégre Jézus nem önmagának és nem is valamiféle anonim sors-
nak engedelmes, hanem annak, akit Atyának nevez, s akinek a törvénye azon
keresztül jut el hozzá, akit az Újszövetség Léleknek mond. És ha a Jézusnak hitet
tulajdonító felfogás a legeredetibb Balthasar vonatkozó elgondolásai közül, akkor
nyugodt szívvel állítható, hogy a keresztény hit alapját a Szentháromság belső éle-
tében megjelölő értelmezés tűnik a legszokatlanabbnak. Már az Ószövetségben
is Isten belső életének „színpadává”34 lettek azok, akik engedelmesek voltak,
mivel sajátos küldetésükön keresztül magában Istenben jelentkező magatartás-
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31 ROBERT SPAEMANN: Christentum und Philosophie der Neuzeit, in id.: Das unsterbliche
Gerücht. Die Frage nach Gott und die Täuschung der Moderne, Klett-Cotta, Stuttgart, 2007,
65–91., 89sk.

32 HANS URS VON BALTHASAR: Der Glaube der Einfältigen, i. m. 65.
33 HANS URS VON BALTHASAR: A dicsőség felfénylése. Teológiai esztétika, II. kötet: Teológiai stí-

lu sok, 1. rész: Klerikusok, Sík Sándor Kiadó, Budapest, 2005, 145–212.
34 Uo. 56.
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formákat (haragját, irgalmasságát, megbánását) éltek át – és ez teljesedik be az
Újszövetségben azáltal, hogy a hit a középponti esemény formájába helyeződik,
amely pedig szentháromsági szerkezetű.

Ha létezik a teológiai köztudatban olyan tartalmi elem, amelyet általánosan
Balthasarhoz szokás kapcsolni, minden bizonnyal Balthasar rendhagyó szent-
háromságtana és szentháromsági szótériológiája jelölhető meg ekként a legis-
mertebb mozzanatként. A hit kérdésével kapcsolatban ezen belül az a legszo-
katlanabb, hogy Balthasar a földi Jézus hitével és az emberi hittel kapcsolatban
használt kifejezésekhez hasonló kifejezésekkel írja le a Szentháromság belső éle-
tét, annak az általános törekvésének az összefüggésében, hogy az üdvtörténeti
események alapján „tapogatózva” visszahatoljon35 az immanens isteni élet szfé-
rájába, s párhuzamokat és (nem mindig lineáris) megfeleléseket keressen az is-
teni élet e kétféle dimenziója között. Ennek a szinte páratlan vállalkozásnak a
keretében képek és metaforák segítségével egészen részletes és eleven tablót fest
a belső isteni élet folyamatairól, amelyen belül ugyanolyan meghatározó szere-
pet játszik az eredési folyamatokkal kapcsolatban a lemondás, az átengedés, a
passzív befogadás és az ellenállásmentesség, mint a Fiú üdvtörténeti engedel-
mességének bemutatása során. A legmeghökkentőbb párhuzamra az a kifejezés
ad példát, amely a legkevésbé magától értetődő a hit és a szentháromsági élet
vonatkozásában: a halál. A hitről szóló balthasari szövegekben rendszeresen fel-
bukkan az a megállapítás, miszerint az isteni akarat belehelyeződése az emberi
egzisztenciába már az ószövetségi mintáknál halálos kimenetelű (a titokzatos
izajási szolga esetében például azért, mert egyszerre jeleníti meg Isten igéjét és
az Istennel szemben kimondott emberi szavakat), és az Isten akaratának meg-
testesítésébe beleegyező keresztény elfogadás szintén „a halál helyévé” teszi az en-
gedelmes egzisztenciát.36 Ennek tükrében szokatlannak ugyan szokatlan, de
semmiképpen sem meglepő, hogy az immanens életben megvalósuló lemon-
dást, önkiüresítést és átengedést Balthasar szintén meri a halál szóval jelölni.37

Ugyanilyen szokatlan (szóhasználatában is szokatlan) megfelelés jelentkezik
Adrienne von Speyr talán legismertebb könyvében. A gyónásról szóló terjedel-
mes könyvének szentháromsági alapvetésében egyaránt „gyónási viszonyulás-
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35 HANS URS VON BALTHASAR: Theodramatik, Band III: Die Handlung, Johannes Verlag,
Einsiedeln, 1980, 301.

36 HANS URS VON BALTHASAR: Der Glaube der Einfältigen, i. m. 55. és 57.
37 HANS URS VON BALTHASAR: Theodramatik, Band IV: Das Endspiel, Johannes Verlag,

Einsiedeln, 1983, 74.
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nak” nevezi Jézus „maradéktalan nyitottságát, amelynek állapotában semmit
sem rejt el, hanem mindig kész arra, hogy minden pillanatban eleget tegyen a
Szentlélek beavatkozásának”, és a szentháromsági személyeknek azt az imma-
nens viszonyulását, amely révén leplezetlen nyíltsággal olyannak mutatkoznak
egymás előtt, amilyenek ténylegesen – és ezért a gyónás húsvétkor megalapított
szentségével Jézus „az isteni viszonyulást akarja közelebb hozni az emberekhez,
átadva nekik valamit a szentháromsági életből”.38

Jézus Krisztus hite a szentháromsági élet valóságát nyitja meg tehát az ember
előtt, és a valódi (az egyszerű) hit „a szentháromsági megismerés körforgásába”,39

az isteni személyek egymást megismerő dinamikájába vezeti be az embert, hi-
szen Jézus Krisztus alapvető szituációjában részesedik. A szentháromsági élet
valódi megnyílása pedig a kereszt eseményéhez kapcsolódik, ahhoz az ese-
ményhez, amelyben az ószövetségi alakok alakhiányba torkollnak, az isteni szó
szóhiánnyá alakul, az ószövetségi relacionalitás a kapcsolat megszakadásához ér
el. Ez a holtpont egészen konkrétan valóra váltja azt, ami amúgy is halál volt az
engedelmesek egzisztenciájában, s így a természetesen nélkülözhetetlen analó-
giák ellenére is belső összefüggés rajzolódik ki a szentháromsági „halál”, az üdv-
történet krisztológiai halála és a hitben élt keresztény egzisztenciát jellemző
„halál” között. Ismeretes, hogy Balthasar sztaurológiája és szótériológiája olyan
hangsúlyokkal bontakozik ki, amelyek radikálisan komolyan veszik a keresz-
ten elszenvedett elhagyatottságot – és alighanem a legtöbb bírálatot is hára mol -
tat ták Balthasar egész gondolkodására. E helyütt azonban nem ez a legfonto-
sabb, hanem az, hogy a Jézus hitén keresztül megnyíló belső isteni élet a
Theodramatik szerzője szerint minden olyan történésnek közegéül szolgál,
amelyben engedelmesség valósul meg. Ezért állíthatja, hogy „a világ kezdetétől
a végéig az egész üdvtörténet […] az isteni interszubjektivitáson belül megy
végbe, amely Jézus Krisztusban nyílik meg, hogy befogadjon minket a terébe.
Nem a mi emberi interszubjektivitásunkban történik meg Isten [vagyis a fele-
baráti szeretet sosem meríti ki a hit lényegét], mi történünk meg a Szenthá-
romság belső párbeszédében, a kölcsönös viszonyok, a Szentlélek helyén”.40

Mint már szó volt róla, a középponti esemény másik hiteles kommentárját
a szentek, a hiteles keresztény egzisztenciák írják. Ez Balthasar teológiai világá-
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38 ADRIENNE VON SPEYR: Die Beichte, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1960, 20–27.
39 HANS URS VON BALTHASAR: Kennt uns Jesus – kennen wir ihn?, Johannes Verlag Einsiedeln,

Freiburg, 19953, 72–73.
40 HANS URS VON BALTHASAR: Glaube und Naherwartung, i. m. 23.
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nak egyik leghangsúlyosabb tartalmi rétege, amely azonban meglehetősen rit-
kán részesül figyelemben, talán érthető módon is, hiszen a teológia bevett gya-
korlatában nem számít különösebben szalonképesnek a szentek tapasztalataira
hivatkozó eljárás. A teológiai esztétika ötödik részkötete (A metafizika terében
című kétkötetes történeti vizsgálódás Újkor című része) azonban olyan tanul-
ságos áttekintést nyújt a „szentek metafizikájáról”, amely a legkevésbé sem
merül ki jámbor fejtegetésekben és buzdításokban, hanem abba a tartományba
vezeti be az egész teológiai gondolatiságot, amelyen kívül csak komoly veszte-
ségek árán létezhet. A keresztény életforma elemzésének a teológia legbelsőbb
tartományában helyet adó szemléletmódja pedig nemcsak azt igazolja, hogy a
dogmatika két alappillére (a megtestesülés és a Szentháromság) egyben a ke-
resztény életről szóló tannak is az alapját alkotja, de újra szentháromsági össze-
függésbe helyezi a keresztény hit egész valóságát, azt hangsúlyozva, hogy „ha
saját szeretetének Isten [Jézus földi életében] az engedelmesség formáját adta,
akkor saját engedelmességének az ember csak a szeretet értelmét adhatja”.41

Ezen a ponton kezdődik meg Balthasarnál a hiteles keresztény alapállás di-
csérete, az egyszerű hit kialakulásának szükségességét hangsúlyozó fejtegetések
sora. Annak tudatában, hogy Jézus Krisztus alakjának egyszerűségét csak az egy-
szerűek értik meg, mert „belső rokonságba kerülnek Krisztus legbelső alapállá-
sával”,42 Balthasar külön könyvben foglalkozik a keresztény egyszerűséggel, az
ember szellemi tartományát semmivel el nem torlaszoló szegény életstílussal (s
azon belül az Egyház, a teológia, a filozófia és az imádság egyszerűségével),43

nagy ra értékeli Ignácnak azt a – kritikai egzegézis tükrében –„naiv” törekvését,
hogy feltárja Jézus Krisztus belső világát,44 és egész életművében a teológiai ha-
gyomány nagyjainak értékével megegyező jelentőséget tulajdonít a keresztény
tapasztalat nagyjainak. Ezen a tartományon belül különleges helyet foglal el az,
aki a tökéletes hit aktusát valósította meg, aki határok nélküli, „Isten
katolicitásával koextenzív” beleegyezésre és elfogadásra volt képes Istennel szem-
ben, s ezzel biztosítani tudta, hogy a zsinagógából út nyíljon az Egyház felé,
amely e nélkül a megalapozó aktus nélkül nem lenne szentnek nevezhető.45 Az
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41 HANS URS VON BALTHASAR: Wer ist ein Christ, i. m. 72.
42 HANS URS VON BALTHASAR: Der Glaube der Einfältigen, i. m. 70.
43 HANS URS VON BALTHASAR: Christen sind einfältig, i. m. 81–118.
44 HANS URS VON BALTHASAR: Zwei Glaubensweisen, i. m. 82.
45 HANS URS VON BALTHASAR: Katholisch. Aspekte des Mysteriums, Johannes Verlag, Einsiedeln,

19752, 54–55.
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az eredetalkotó jelentőséggel felruházott nő, akinek Jézus „elsősorban köszön-
heti emberi öntudatának kialakulását”,46 szintén a belső rokonság szálával fűzi
össze Balthasar életművét Adrienne von Speyréval, aki első megjelent könyvé-
ben Az Úr szolgálóleányának alakját és életét mutatta be.47

Az előbbiekből belső logikával következik, hogy Balthasar meglepően be-
ható figyelmet szentel a „habitualizálódó hitaktusként”48 felfogott kontemplá-
ciónak, amelynek elsőbbségét olykor a legváratlanabb helyeken domborítja ki,
nem utolsósorban azzal az aktivizmussal szemben, amelyet korai egyházi életén
belül figyelhetett meg. Azok az állításai, amelyek szerint a keresztény hit elsőd-
legesen az embert saját magától elszakító és eltávolító mozgást jelent, s a hittel
járó önfelejtés és önátadás már minden szükségeset megvalósít, mert a hitbeli
önátadás már eleve magában foglalja a hit egész termékenységét, s ami kívülről
cselekvéshiánynak tűnik, könnyen nagyobb hatású lehet, mint a külsőleg ész-
lelhető cselekvésformák49 – ezek az állításai tehát idegenül csengenek talán a
dogmatika világában, de elválaszthatatlanok a hit krisztológiai formáját és szent-
háromsági alapját kidomborító teológiai reflexiójának tengelyétől.

A habitualizálódó hitaktus jelentőségének kiemelésén belül különösen alap-
vető súlya van Balthasarnál az evangéliumi tanácsok krisztológiai alapú elmé-
letének. Újfent csak az mondható: szokatlan és váratlan, hogy az evangéliumi
tanácsok elmélete polgárjogot nyer a dogmatika legbelsőbb terében, de ennek
a jelenségnek a szokatlanságát nagymértékben tompítja, ha nemcsak az imma-
nens szentháromsági élet felé húzzuk végig a balthasari krisztológia és szótério -
ló gia szálait, de a másik irányban, az egyházi élet valósága felé is nyomon kö-
vetjük a logikáját (és mindenki leegyszerűsíti Balthasar teológiáját, aki nem
hajlandó erre a következetességre). Ráadásul nyugodt szívvel kijelenthető, hogy
Balthasarnak ez volt a legfontosabb: az evangéliumi tanácsok teológiai jelentő-
ségének érvényesítése. Mivel a keresztény ember „nem Krisztus eseménye előtt
foglal helyet, s még kevésbé utána helyezkedik el, hanem magában Krisztus ese-
ményében”, ezért Balthasar belső meggyőzőerővel állíthatja, hogy az ember a
Krisztus „belső középpontjából következő” evangéliumi tanácsok formájában
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46 HANS URS VON BALTHASAR: Maria in der kirchlichen Lehre und Frömmigkeit, in Joseph
Cardinal Ratzinger – id.: Maria. Kirche im Ursprung, Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg,
19974, 87–111., 90.

47 ADRIENNE VON SPEYR: Az Úr szolgálóleánya, Sík Sándor Kiadó, Budapest, 2011.
48 HANS URS VON BALTHASAR: Wer ist ein Christ?, i. m. 79.
49 HANS URS VON BALTHASAR: Katholisch. Aspekte des Mysteriums, i. m. 50–52.
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részesedhet Krisztus „tökéletes ürességében és szegénységében”.50 Egészen egy-
szerűen kifejezve a három tanács „ad kulcsot Jézus megfeszített szeretetéhez, […]
s ezért minden egyházi életállapotban meghatározóak és követendők”.51

Balthasar azonban nem éri be az egyházi életállapotok közös gyökerének fel-
tárásával,52 hanem számos helyütt részletesen foglalkozik a tanácsok tényleges
megvalósítására meghívottak intézményalkotó (ekkléziológiai) és történelem-
formáló (szótériológiai) jelentőségével, különösen az úgynevezett instituta
saecularia vonatkozásában. Éppen ezért a keresztény hitről alkotott balthasari
felfogás teljessége csak akkor mutatkozik meg, ha az is világossá válik, amit
krisztológiai és szentháromságtani horizonton a „laikusok és a tanácsok kap-
csolatáról”, az instituta saecularia „lényegéről és jelentőségéről”, a „tanácsok sze-
rinti életállapot teológiájáról”, az „evangéliumi tanácsok mai szerepéről” és „az
egyházi laikus mozgalmakról” mond.53 Meggyőződése szerint ugyanis „a ha-
tártalan készség az egyetlen aktus, amellyel az ember meg tud felelni a kinyi-
latkoztató Istennek”, aki „csak az abszolút készség ölébe helyezi be igéjének és
küldetést adó megbízásának magját, csak a határtalan készség igenje képezi azt
az agyagot, amelyből meg tud formálni valamit”,54 s ez a készség kitüntetett
módon valósul meg a tanácsok vállalásával: az ember elsősorban ebben a for-
mában adja tanújelét annak, hogy kész belépni arra a „csatatérre”, amely Jézus
Krisztus hite. Ennélfogva pedig teljesen érthető, hogy Hans Urs von Balthasar
meggyőződése szerint az Egyház és a kereszténység csak akkor tudja majd iga-
zán magára vonni a figyelmet, akkor tud majd igazán vonzóvá válni, ha nem ön-
magára mutat, hanem a hit logikájánál fogva önmagától elszakadva saját önki-
üresítésével „működik közre abban, hogy Krisztus önkiüresítése kinyilvánuljon
a világ számára”.55
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50 HANS URS VON BALTHASAR: Glaube der Einfältigen, i. m. 71.
51 HANS URS VON BALTHASAR: Kirchenerfahrung dieser Zeit, i. m. 33.
52 HANS URS VON BALTHASAR: Christlicher Stand, Johannes Verlag, Einsiedeln, 19812; vö.

ADRIENNE VON SPEYR: Christlicher Stand, Johannes Verlag, Einsiedeln, 19872.
53 HANS URS VON BALTHASAR: Der Laie und der Rätestand; Wesen und Tragweite der

Säkularinstitute; Zur Theologie des Rätestandes; Evangelische Räte in der heutigen Welt?;
Laienbewegungen in der Kirche, in id.: Gottbereites Leben, Johannes Verlag Einsiedeln,
Freiburg, 1993, 31–107., 111–138., 139–198., 199–213., 214–240.

54 HANS URS VON BALTHASAR: Berufung, in id.: Die Antwort des Glaubens, Johannes Verlag
Einsiedeln, Freiburg, 2003, 175–203., 184.

55 HANS URS VON BALTHASAR: Kirchenerfahrung dieser Zeit, i. m. 29.
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