
Schaeder theocentrikus theologiája.* 

Schciecler kiéli tanár theocentrikus theologiájának első, törté-
neti részét, mely 1909-ben jelent meg, lapunk 1910. évfolyamá-
ban (1. 78—80. lap) ismertettük. Az az új szempont, amelyet ez 
a munka a dogmatikai alapelvek körül folyó vitába belevitt 
s amelyet legközelebb a Schleiermacher óta kialakult legfonto-
sabb dogmatikai irányok bírálatában törekedett érvényesíteni, 
már az első rész megjelenésekor nagy érdeklődést keltett. Azóta, 
később ugyan, mint vártuk, nemcsak a munka második, rend-
szeresen kifejtő része jelent meg, hanem időközben az első tör-
téneti rész is második átdolgozott és bővített kiadásban hagyta 
el a sajtót. A második főrész bevezetése és Kantról szóló függe-
léke (288—308. 1.), valamint az első rész új fejezetei, az időköz-
ben elhangzott bírálatok figyelembevétele mellett kiterjeszkednek 
a munka tárgykörébe vágó legújabb jelenségekre is és ezzel 
befejezésre juttatják a szerző kritikai alapvetését, inig a theo-
centrikus alapgondolat kifejtését a második főrésznek 56—288. 
oldalig terjedő szakasza foglalja magában. Ennek alapján rajzolja 
meg módszeres szempontból a 309—324. oldalig terjedő rövid 
befejező szakaszban egy theocentrikus theologia alapvonalait. 
Most már tehát ilyen módon az egész munka egyelőre befejezett 
alakban áll előttünk és megalkothatjuk róla véleményünket. Ter-
mészetes, hogy ismert tésíinkben a munka rendszeres főrészére 
fordítjuk figyelmünket. 

Az az alapvető szempont, amelyet a szerző a dogmatika 
alapelvei körül folyó vitában kritikai és rendszeres szempontból 
érvényesíteni törekszik, a theocentrikus jelzőben jut kifejezésre. 
Mit jelent ez? A theocentrikus szempontot Schaeder legközelebb 
az egyoldalú anthropocentrikus állásponttal helyezi szembe. Meg-
győződése szerint Schleiermacher s az ő hatása alatt álló külön-
böző dogmatikai irányok, melyek a 19. és 20. században fejlőd-
tek ki, helytelen úton jártak, amikor a vallásos alanyiságot, a 
vallásos tapasztalatot nem csupán methodikai kiinduló pontnak 
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vették, hanem általában az isteninek, az istenismeretnek döntő 
jelentőségű mértékévé tették, úgy hogy a vallásos viszony súly-
pontja önkénytelenül és sokszor öntudatlanul az emberi ténye-
zőre terelődött át s az ember a maga véges személyiségével, 
érdekeivel, szükségleteivel, vágyaival, követeléseivel került a val-
lásos viszony középpontjába. Ennek következményeképen az 
embert a vallásos viszonyban csak Isten jósága, gondviselése, 
bűnbocsátó és üdvösségosztó kegyelme érdekli igazán, mig Isten 
abszolút fensége, hatalmassága, királyi dicsősége, sőt bizonyos 
mértékben lesújtó szentsége is háttérbe szorul; az érdeklődés 
szinte kizáróan az üdvösségtörténetre központosul, mig Isten 
dicső fenségének, királyi hatalmának, jóságának, bölcseségének 
nemcsak a szentírásban, hanem a természetben és az emberi 
történetben feltáruló gazdag megnyilatkozása a tekintet előtt 
elhomályosodik. Ennek az egyoldalú anthropocentrizmusnak a 
szerző szerint csak egyik válfaja az egyoldalú christocentrizmus, 
mely a bűntől való szabadulás egyoldalúan uralkodó vágyának 
hatása alatt egész figyelmét a Krisztusban megvalósult megvál-
tásra és kiengesztelésre fordítja s a theologiának ép úgy, mint 
a vallásos életnek a sarkpontjává a bűn és a kegyelem tényét 
teszi. Ha ennek az anthropocentrikus felfogásnak a következmé-
nyeit megvonjuk, -akkor, bármennyire szellemivé finomítjuk és 
idealizáljuk is az ember vallásos szükségleteit és erkölcsi érde-
keit, tulajdonképen oda jutunk, hogy a vallásos viszonyban Isten 
van az emberért, Isten szolgálja az embert, biztosítja az ember 
üdvösségét és legfőbb erkölcsi érdekeit s a vallásos élet a fino-
mabb egoizmus és utilitarizmus jellegét ölti. Ezzel szemben 
Schaeder theocentrikus felfogása azt a követelést foglalja magá-
ban, hogy úgy a theologia felépítésében, mint a vallásos életben 
jobban, mint eddig, érvényesüljön az Isten abszolút fe.iségére, 
királyi hatalmasságára és dicsőségére való tekintet, hogy amint 
a vallásos viszony középpontjában minden eleven vallásos ta-
pasztalás szerint nem az ember áll a maga korlátolt lényével, 
hanem Isten a maga abszolút fenségével, uralkodó királyi hatal-
mával, ki előtt az ember kicsinnyé törpül még akkor is, ha Isten 
szeretetét és kegyelmét látja magára irányulni: úgy a theologiá-
ban is ne az emberi alanyiság a maga még annyira átszellemült 
vallásos-erkölcsi szükségleteivel és érdekeivel legyen az isteni-
nek, az istenismeretnek a mértéke, hanem Isten valóságos önki-
nyilatkoztatása, mely az ember üdvösségére célzó, szorosabb érte-
lemben vett üdvtörténet körén kívül is kimeríthetetlenül gazdag 
szemléletességében áll előttünk. Ezzel együtt jár aztán az is, 
hogy nemcsak az istenismeret terén tűnik fel előttünk teljesebb, 
átható világosságban Isten királyi nagysága, hanem egész éle-
tünkben is jobban érvényes' 1 az ember Istenért-valóságának a 
gondolata, a „für uns" mellett a „für Gott", az a gondolat, hogy 
a vallásban nem az Isten van az emberért, hanem az ember az 
Istenért, hogy az isteni kegyelem által kiengesztelődött vallásos 
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tudat tétlen quietizmusát az Isten dicsőségére teljes odaadással 
munkálkodó aktiviznuisnak kell felváltania. 

Amint ebből látjuk, a szerző a maga theocentrikus theolo-
giájával nemcsak a tudományos elméletet akarja szolgálni, hanem 
a gyakorlati keresztyén életet is, hogy mindegyiket megszabadítsa 
bizonyos egyoldalúságoktól, melyek az anthropocentrizmussal 
függenek össze. De épen mivel ismeri ezeknek az egyoldalúsá-
goknak az erejét, azért ő maga sem riad vissza alapgondolatá-
nak némiképen egyoldalú érvényesítésétől, amint ezt munkája 
második főrészének előszavában jóleső nyíltsággal ki is mondja. 

A szerző föntebb jellemzett theocentrikus alapgondolatát, 
amint említettük, mindenekelőtt kritikai mértékül alkalmazza 
Schleiermacher s az azóta kifejlett főirányok theologiai alapelveire 
munkájának egész első főrészében és pótlólag a második főrész 
bevezetésében. Schleiermacheren kívül sorra kerülnek az erlangeni 
theologia (Hofmann és Frank), Seeberg és Grützmacher, a bibli-
cizmus (Cretner és Kaehler), Ihmels, Ritsehl, Herrmann, Jul. Kaftan, 
Höring, Th. Kaftan, a vallástudományi irányzat (Tröltsch, Seil), a filo-
zofus Dilthey, Schlatter, Heim. A szerző nyilván arra törekszik, hogy 
az eltérő rendszerekben is igazságosan elismerje azt, amit a saját 
álláspontjáról elismerhet, de annál kérlelhetetlenebb következe-
tességgel mutatja mindegyik rendszernek anthfopocentrikus kor-
látozottságát. Ez a kritikai áttekintés még némi egyoldalúsága 
mellett is kétségkívül igen tanulságos adalék a legújabbkori 
theologia történetéhez s igen jó bevezetésül szolgál a szerző 
saját álláspontjának rendszeres kifejtéséhez. Ezt a kritikai mun-
káját ezen a helyen részletesen nem ismertethetjük. Csupán azt 
említjük meg, hogy Schaeder maga eredetileg a biblicizmus kö-
réhez tartozott s azért nem csekély föltűnést keltett az a kemény 
kritika, mellyel a többiekével együtt ennek a munkáját is illette. 
De tagadhatatlan, hogy Schaeder a saját álláspontjáról itt is kö-
vetkezetesen járt el s ezzel mint önálló, markáns theologiai egyé-
niség bontakozott ki. 

Ezek után már most munkája második főrészének „Mittel 
und Art der Erkenntnis Gottes (theologische Methode)" cimü derék-
részére, alapgondolatának rendszeres kifejtésére kell fordítanunk 
főfigyelmünket. Tagadhatatlan, hogy noha Schaeder nem olyan 
mestere a rendszeresítő technikának, amilyen pl. Frank vagy 
Kaehler, theocentrikus alapgondolatát módszeres szempontból im-
ponáló következetességgel fejti ki. 

Az a kérdés, mely itt a szerzőt foglalkoztatja, a theologiai 
alapkérdés, hogy t. i. mi módon jutunk Isten ismeretére és mi-
nemű az az istenismeret, amelyre a helyesnek felismert úton 
eljuthatunk. Az istenismeretre vezető utak sorából mindenek-
előtt kritikai módon kizárja nemcsak az emberi kultura történe-
tét, hanem az általános vallástörténetet és a valláslélektant is. 
A tárgynak megfelelő szigorú tudományos módszer szerint sem 
az egyik, sem a másik nem termel olyan eredményeket, amelyek 
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alkalmasak volnának arra, hogy bennünket Isten ismeretére ve-
zessenek. Ennek egyetlen útja, mely Schaeder szerint nemcsak 
reménnyel biztat, de célhoz is juttat, a közvetlen személyes 
istenélmény vagy istentapasztalás (das Erleben Gottes). Ez az 
istenélmény semmikép sem áll az ember hatalmában, hanem 
csak úgy jön létre, ha Isten maga megragadja az embert, magá-
nak aláveti és benne azt a bizodalmas hitet (trauender Glaube) 
kelti, mely reánk nézve Isten, illetve az isteni kijelentés elsajátí-
tásának és implicite az istenismeretnek is egyedül lehetséges és 
egyedül megfelelő formája. De Istennek a lélekre való hatása 
mindenkor az Igéhez van kötve, mint eszközhöz, mely azonban 
nem úgy értendő, mint puszta szó, mint puszta közlemény, ha-
nem mint Lélek-ihlette Ige, mint a Lélek, az isteni Lélek hordo-
zója. Csak a Lélek avatja a különben puszta szót vagy közle-
ményt Isten önkinyilatkoztatásának eszközévé, valóban Igévé és 
ezáltal az Isten mint Lélek hat az emberi lélekre s válik abban 
jelenvalóvá. Minden istenélménynek alaptényezői ennélfogva 
Isten, aki mint Lélek az emberrel érintkezésbe lép, az Ige, mint 
a Lélek közvetítője és a bizodalmas hit, mely az isteni Léleknek 
az Ige által közvetített hatását elsajátítja s ennek megfelelően 
minden valódi theologia kell, hogy eleitől végig és következetesen 
a Lélek, az Ige és a hit theologiája legyen. Az istetiélménynek 
s a valódi theologiának ezen általános jellemzésében alig van 
más, mint ami a pozitív theologia körében közelismerésnek ör-
vend. Feltűnő legfeljebb az a döntő jelentőség, amelyet az isten-
élményben a Léleknek tulajdonít s amelynek alapján azt követeli, 
hogy minden valódi theologia jellegzetesen a Lélek theologiája 
legyen; de ezt .épen pozitív theologiai szempontból általában 
csak helyeselhetjük. Schaeder munkájának alaptendenciájára való 
tekintetből azonban különösen ki kell emelnünk a t a jelentősé-
get, melyet a vallásos viszony élményszerűségének, a vallásos 
élményben a szubjektív tényezőnek, a bizodalmas hitnek tulajdo-
nít. Ebből kitűnik, hogy Schaeder theologiájának alapvetésében 
és fölépítésében mégis közelebb ment a pozi iv theologia átla-
gához, nevezetesen az erlangeni theologiához és Ihinelshez is, 
mint azt theocentrikus alapgondolatából a priori következtetni 
lehetne. Annál az alapvető jelentőségnél fogva, mely a vallásos 
viszony élményszerüségét s az istenélményben közelebbről a 
szubjektív tényezőt, a bizodalmas hitet megilleti, Schaeder szerint 
is a szubjektivizmust a theologia köréből eljesen kiküszöbölni 
nem lehet s ezzel egyszersmind igazságot szolgáltatni törekszik 
annak az igazságmozzanatnak, mely az anthropocentrizmusban 
benne rejlik. Sőt épen Schaeder különös súlyt helyez arra, hogy 
ennek a szubjektív tényezőnek sajátos jellege, melynél fogva az 
csakugyan semmi egyéb, mint bizodalmas hit, a theologia mun-
kájának egész folyamában következetesen megóvassék és hatá-
rozottan tiltakozik az ellen, hogy ez a bizodalmas hit bármiféle, 
akár inspirációs bibliologiai, akár ontologiai, akár kozmologiai, 



166 Pröhle Károly. 

akár teleologiai vagy más okoskodás útján az affektus-szerű, 
személyes mozzanat hijjával levő, a-személyes odaadást mellőző 
objektiv tudássá alakittassék át. Az isteni tényezőhöz sohasem 
férhetünk hozzá máskép, mint ennek a bizodalmas hitnek az 
útján. Ez, amint mondottuk, ieánk nézve az istenmegismerésnek 
egyedül lehetséges és egyedül megfelelő útja-módja. Erről az 
oldalról nézve Schaeder theologiája a rationalizmus minden ár-
nyalatával radikális ellentétben van és ezen a ponton határozot-
tan fenntartja a reformációnak azt az alapvető vívmányát, ame-
lyet a hit fogalmának Luther-féle értelmezése magában foglal. 

Azonban a vallásos és a theologiai szubjektivizmusnak ez az 
elkerülhetetlen elismerése Schaeder értelmében korántsem jelenti 
azt, hogy már most akár a vallásos viszonyban, akár a theologiai 
módszer terén a vallásos alanyiságé legyen a döntő és uralkodó 
szerep. Ez ellen a hamisan szubjektivisztikus és hamisan a n t r o -
pocentrikus felfogás ellen Schaeder szerint maga az eleven isten-
élmény a leghatározottabban tiltakozik. Az istenélmény Schaeder 
szerint alapvető s egyszersmindenkorra irányadó értelemben 
abban áll, hogy bensőnket, személyiségünket egy egyaránt fölöt-
tünk s velünk együtt a természet és a történet világa fölött álló 
föltétlen hatalom ragadja meg. A vallásos élményben mindig 
ezzel az abszolút szellemi hatalommal találjuk magunkat szem-
ben, amely föltétlenül uralkodik fölöttünk és egész világunk 
fölött, úgy hogy tőle, még ha akarnánk, sem tudnánk szabadulni. 
Ebben az értelemben az alapvető vallásos élmény klasszikus 
kifejezése a szerző szerint a 139. zsoltár. Ehhez az alapvető 
meghatározáshoz Sdiaeder legott hozzáfűzi azt a megállapítást, 
hogy a vallásos alapélmény mint Istenről való -bizonyosság köz-
vetetleniil magában foglalja az Isten személyességéről való meg-
győződést. Eleven istenélményünk alapján Istent másnak, mint 
személyesnek nem gondolhattuk. Az a hatalom, amely bennünket 
a vallásos élményben magához köt, abszolút személyes hatalom, 
az Ur, úr teljes, feltétlen értelemben, a mi urunk, ura élefünknek, 
ura a világnak, ura mindennek. Ez kizár minden pantheizmust, 
mely valami homályos, határozatlan egységbe olvaszt Istent, vi-
lágot, embert. 

Az istenélmény ezen természetének s az istenélményben ben-
nünket uralma alá hajtó isteni tényező abszolút fenségi jellegé-
nek kiemelésével Schaeder megnyerte azt a főszempontot, a 
theocentríkus szempontot, amelynek elismeréséért küzd s amelyet 
saját theologiájának módszeres fölépítésében a legnagyobb kö-
vetkezetességgel törekszik érvényesíteni. 

Ezzel a theocentríkus alapgondolattal a szerző legelőbb az 
ellen a felfogás ellen fordul, mely a vallásos élményt vagy az 
Istentől való bizonyosságot az embernek valamely természetes, 
akár lelki, akár rationális arravalóságából származtatja, mert ez 
azt jelentené, hogy az emberi természet Istent valamiképen magában 
hordja s ez által Isten az ember hatalmába kerülne. Mindamellett 
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Scliaeder távol van attól, hogy az embertől minden vallásos arra-
valóságot megtagadjon. A föltétlennek a gondolatától szabadulni 
nem tudó gondolkodásunkban, a természetiség korlátain felül-
emelkedni törekvő akaratunkban, a csodálkozás, az alázatosság, 
a kegyelet, a félelem érzelmeiben az abszohituminal való találko-
zásnak az a hatalmas vágya és szükségérzete nyilatkozik meg, 
mely mélyen bele van oltva az emberi természetbe Mindezek a 
természetes vallási arravalóságok nem produkálhatják setn külön-
külön, sem együttvéve az Istenről való bizonyosságot, de ha 
Isten föltétlen hatalma érinti az embert, akkor a vele való érint-
kezésben találják meg legfőbb kielégítésüket. 

Amit a szerző az istenélmény behatóbb elemzésének során 
az Igéről s az Ige által ható isteni Lélek működéséről kifejt, 
abból csak két pontot akarunk kiemelni. Az egyik az, hogy 
amikor Schaeder ebben az összefüggésben az isteni Lélekről 
szól, akkor egyelőre nem gondol valamely Isten lényegét érintő 
megkülönböztetésre a szentháromságtan értelmében, tehát arra, 
amit ennek a tannak az értelmében Szentléleknek nevezünk, 
hanem csupán arra, hogy Isten a róla szóló Ige által a vallásos 
alapélményre nézve alapvető módon mint föltétlen jelenvaló szel-
lemi hatalom nyilatkozik meg. Igazi hatalom, olyan hatalom, 
mely nincs kötve valamely kívüle álló tényezőhöz, csak szellemi 
hatalom lehet. Szellem, vagy amint Istenről Károli nyelvén mon-
dani szoktuk: Lélek és hatalom összetartozó fogalmak. Isten csak 
mint ilyen szellemi hatalom, azaz mint Lélek válik reánk nézve 
föltétlenül jelenvalóvá, föltétlen értelemben a mi Urunkká. Es  
heißt nicht nur von Gott, daß er Herr über uns und unsere  
Welt ist; er zeigt es uns auch in lebendiger Gegenwartsmacht.  
Das ist der elementare Sinn der Rede von Gottes Geist. :— A 
másik pont, amelyet ezzel kapcsolatban ki akarunk emelni, hazai 
érdekű és csak ezért említem meg ennek a rövid ismertetésnek a 
keretében. Hildebrand Keresztéiy, előbb petőfalvi, most németjárfalusi 
lelkész, Schaeder munkája első részének megjelenése után „Das  
Gotteserlebnis" című (Sopron, 1909.) munkájában a szerinte 
kálvini „Machtgott" fogalma ellen folytatott pohmiája közben 
egyebek között azzal a kifogással élt, hogy Istennek az a fen-
ségi hatalma, melyet a theocentrikus theologia egyoldalúan emel 
ki, Istennek olyan létfunkciója (Existentialfunktion), melynél 
fogva mindenkor, akár tudjuk, akár nem, az ő kezében 
vagyunk, úgy hogy ennek átéléséhez nincsen szükségünk az Ige 
közvetítésére, melyet Schaeder ezen a ponton is elvből fenn akar 
tartani. Schaeder erre azzal válaszol, hogy noha Isten fenségi 
hatalma tényleg ilyen létfunkciót jelent, mely elől ki nem térhe-
tünk, mégis ezt mint tényvalóságot tudatosan át kell élnünk és 
megismernünk, hogy aztán ez a megismerés Istenhez való sze-
mélyes viszonyunkra is reá nyomja a maga bélyegét. Hogy pedig 
ez a megismerés is csak az Ige hatása alatt alakul ki normális 
módon, azt eléggé mutatja Schaeder szerint a vallástörténet, 
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mely Isten fenségi hatalmára vonatkozóan annyi hamis képzettel 
ismertet meg bennünket. Ezen a ponton kénytelen vagyok Schae-
demek igazat adni, noha egyébként én sem vagyok barátja a 
theocentrikus gondolat túlfeszítésének. De menjünk tovább. 

A bizodalmas hitnek mint az istenélmény szubjektív ténye-
zőjének theocentrikus természetéből, abból, hogy ez a bizodalmas 
hit mindenestől az Ige által közvetített isteni Lélek hatása az 
emberi Lélekben, következik, hogy ennek a bizodalmas hitnek 
a bizonyossága a legfőbb, de egyszersmind teljesen kielégítő 
bizonyosság, melyet Istenre nézve elérhetünk. Ez a bizonyosság 
biztosan nyugszik önmagán, vagy jobban mondva, a maga theo-
centrikus alapján s ezen az alapon diadalmasan állja meg helyét 
az emberi gondolkodás és világtapasztalás ellentétes motívumai-
val szemben is. A Feuerbach-féle illusionizmus vádjával szemben 
is, mely ellen az anthropocentrizmus a maga elméleti fegyverei-
vel hiába küzd, csak ez a theocentrikusan értelmezett hitbeli 
bizonyosság állít bennünket biztos alapra. Sem a theologiai 
elméletben, sem a vallásos élet gyakorlatában nem az a dolgunk, 
hogy hitünk igazságát bebizonyítsuk, elméleti módon demonstrál-
juk, hanem hogy bizonyságot tegyünk hitünkről, bizonyságot 
tegyünk arról az Istenről, akiről a hit által megbizonyosodtunk. 
Itt minden έκ πίστεως εις rJ.azv/. hitből hitbe végeztetik el. De 
ugyancsak a hitbeli bizonyosság theocentrikus természetéből, 
abból, hogy ezen a hitbeli bizonyosságon keresztül nézve. Isten 
úgy áll előttünk, mint a mi életünknek és egész világunknak 
föltétlen ura, aki mindenestül kezében tart bennünket s azt az 
egész világot, melyhez tartozunk, következik hitünknek az a 
szükségérzete is, hogy ennek a föltétlen Urnák a keze-munkáját, 
léte, hatalma, fensége nyomait, jeleit fedezze fel mindenütt, a 
természet és a történet világában egyaránt; hiszen ez az egész 
világ annak a fenséges Istennek a világa kell, hogy legyen, aki 
bennünket a vallásos élményben az Ige által személyiségünk 
középpontjában megragadott és magának alávetett s azért lehe-
tetlen, hogy velünk együtt ez az egész világvalóság is bizonysá-
got ne tegyen a maga uráról. Schaeder szerint a világvalóság 
bőséggel elégíti ki a hitnek ezt a szükségérzetét s ezzel igazsá-
got igyekszik szolgáltatni annak az igazságnak, amely a régi 
theologia naturalis törekvésében benne rejlik s amely az ó-egy-
házi dogmatika articuli mixti-nek nevezett fejezeteiben is saját-
ságosan érvényesült. De figyeljünk a különbségre. A régi tlieolo-
gia naturalis-t az a meggyőződés vezette, hogy a természetes 
emberi gondolkodás és világtapasztalás útján a hitnek mintegy 
megkerülésével közvetlenül emelkedhetünk föl Isten ismeretéhez, 
úgy hogy az, amit a hit igaznak tart, ilyen módon objektiv tudás 
tárgyává lesz. Schaeder ebben az értelemben a theologia natura-
lis-t föltétlenül elutasítja magától. Sőt hibáztatja Schlattert is, aki 
dogmatikájának különösen első részében tudvalevően bőséges 
anthropologiai anyagot dolgozott fel theologiai érdekből, de 
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Schaeder szerint nem következftesen, mert 11 ha Schlatter a 
christologiai fejezetre való átmenet közben azt mondja, hogy a 
természetes anthropologia adataiból kiinduló theologiai megisme-
résre sem jutott el a szentírásra és a Krisztusra való tekintet 
nélkül, anthropologiai megfigyeléseiben igen sok van, amiben 
ennek a tekintetnek semmi nyoma és érvelései sokszor azt a 
benyomást keltik, mintha a természetes emberi tapasztalás ada-
taiból a via causalitatis útján, ha nem is egészen a régi theologia 
naturalis módjára, közvetlenül akarna istenismeretet levezetni. 
De ezt az utat hant kritikája egyszersmindenkorra elzárta előt-
tünk. Schaeder szerint a viiág\ alóságban csak akkor fedezhetjük 
fel normális módon Isten hatalmának nyomait, jeleit, bizonysá-
gait, ha ezektől függetlenül, tisztán az Ige által működő isteni 
Léleknek reánk való hatása folytán már hivőkké lettünk. Ez a 
theocentrikus hit aztán ezt az egész élet- és világravalóságot 
stib specie Dei szemléli és nemcsak keresi, hanem fel is fedezi 
benne Isten hatalmának·, kii ályi fenségének nyomait, jeleit, ezeket, 
mint alapélményével egyezőket, „magához vonja", elsajátítja s így 
ezek reá nézve nemcsak a bizonyosság külső támasztékaivá, ha-
nem az istenismeret új forrásaivá is válnak. 

Ez alatt a szempont alatt Schaeder terjedelmes fejezetekben 
dolgozza fel előbb a természet, azután az emberi történet világá-
nak theologiai érdekű adatait, jelenségeit s az ezekkel kapcso-
latos theologiai problémákat, mindegyik fejezetben kiemelve 
nemcsó k. azokat a jelenségeket, amelyek a hit bizonyosságának 
támogatására szolgálnak, hanem azokat is, amelyek ellene szól-
nak, amennyiben Isten abszolút fenségét szemeink elől eltakarják. 
Az utóbbiak tárgyalása közben Schaedernek alkalma nyílik arra, 
hogy újra meg újra kiemelje az abszolút isteni tényezőn bizo-
dalmasan nyugvó hit diadalmas erejét, mely le tud mondani 
arról, hogy ott is lassan, ahol látnia nem adatott. 

Hogy Schaeder fejtegetései a „hit és a természet",1 továbbá 
„a hit és a történet" című fejezetekben közelebbről milyen úton 
haladnak, azt itt részletesen nem tárhatjuk fel. Csupán arra aka-
runk reámutatni, hogy Schaeder szerint a hitnek egyrészt a ter-
mészet, másrészt az emberi történet világával való kapcsolatba 
jutása révén milyen elemekkel gyarapszik magának a hitnek a 
tartalma, az istenismeret, természetesen azzal a már említett 
korlátozással, hogy a természet és a történet valósága Isten 
lényét nemcsak nyilvánvalóvá teszi előttünk, hanem ott. ahol 
— el is takarja. De ezen korlátozás mellett is mindegyik nem-
csak hitünk bizonyosságát támogatja, hanem tartalmát, isten-
ismeretünket is értékes elemekkel gyarapítja. Igy Isten abszolút 
fenségén, föltétlen hatalmán kívül, melynek nyomai a valóság 

1 Ezen a fejezeten különösen meglátszik, hogy Schaeder az általános 
dogmatikai szempont eltérése mellett is milyen sokat tanult Schlatter anthro-
pologiájából. Ezt különben Schaeder maga is hálásan ismeri el. 

11 
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egész területén nyilvánvalók (a hit számára), a theocentrikus hit 
legközelebb a természet világából, a természet jóltevő adomá-
nyaiból, életfenntartó javaiból Isten jóságát és pedig atyai jó-
ságát, a természet célszerű rendjéből Isten bölcseségét, a termé-
szet szépségéből Isten dicsőségét (Herrlichket) ismerjük meg. 
Ahol a hit a természet világában Isten lényének eme vonásait 
fedezi fel, ott ugyancsak az isteni Léleknek a lehelletét érzi, 
mely lelkünket az Ige által ragadta meg. Hasonlóan áll ez a 
történet magasabb, mert személyes világára is, melyhez saját 
életünk szintoly széttörhetetlen kapcsokkal van hozzáfűzve, mint 
a természet világához. Isten lényének ama vonásait a hit, bár 
más módon, felfedezi a történet világában is. De a történet 
világa új gyarapodást is hoz a hit tartalma számára. Az emberi 
élet és történet egyik leghatalmasabb tényez'ije a lelkiismeret. 
Magában véve, tisztán anthropologiai szempontból a lelkiismeretre 
Schaeder szerint époly kevéssé lehet theologiát alapítani, mint 
a természet és a történet bármely más tényálladékára, de theo-
centrikus szempontból tekintve a lelkiismeret Isten szentsége 
megismerésének a szervévé válik. A lelkiismeretben Isten leg-
közvetlenebbül, szuverén hatalommal köt bennünket mint erkölcsi 
lényeket magához, akaratához. Isten abszolút fensége és szent-
sége a lelkiismeretben válik legközvetlenebbül az emberi tudat, 
de mint hivő tudat tartalmává. Ennek a lelkiismeret útján tuda-
tunkba lépő új istenmegismerésnek a világítása mellett aztán az 
emberiség erkölcsi történetének a területén is Isten lényének, 
valóságának, fenségének, szentségének újabb nyomait és bizony-
ságait ismerjük fel, melyek ennélfogva, t. i. az isteni Lélek szub-
jektiv-objektiv kapcsoló erejénél fogva a hitre nézv? nem csupán 
elmúlt, történeti jelentőséggel, hanem közvetlen jelenvaló és 
állandó jelentőséggel birnak. Igy mindenekelőtt az ótestamentomi 
törvény, mint ethikai alaptörvény, továbbá az ótestamentomi pró-
fétáknak e törvény tiszta értelmében bűnbánatra hívó szava egé-
szen Keresztelő Jánosig, nemkülönben mindazok a történeti ese-
ményekben és sorsfordulatokban végrehajtott Ítéletek, amelyekkel 
Isten szent fensége az emberek bűneit bünteti. Ez az utóbbi 
szempont az ószövetségi történeten túl természetesen kiterjed 
Schaeder szerint minden emberi életre és az emberiség egész 
történetére. Sőt már maga a bűn is, nemcsak mint olyan tény, 
mely bennünket Isten előtt vétkesekké, isten adósaivá tesz, ha-
nem annyiban is, amennyiben megfoszt bennünket szabadságunk-
tól, szintén a szent Isten fenséges, kemény akaratát érezteti 
velünk. 

Theocentrikus szempontból tekintve az isteni kinyilatkoztatás 
ezen általános történeti köréhez tartozik Schaeder szerint az a 
történet is, melynek a középpontja Jézus Krisztus. Itt jut rend-
szeres kifejezésre a szerzőnek az egyoldalú christocentrizmussal 
s a merőben kortörténeti vagy soteriologiai jellegű theologiával 
ellentétes azon álláspontja, melyre már alapgondolatainak jellem-
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zése közben utaltunk. A szerző határozottan tiltakozik az isteni 
kinyilatkoztatás körének az üdvtörténetre való azon összeszorítása 
ellen, melyet a Schleiermacher óta közkeletűvé lett christocentrikus 
módszer magával hozott. Azért igyekezett az eddigiekben min-
denekelőtt annak az istenmegismerésnek a föltételeit és tartalmát 
feltárni, amelyre Jézus Krisztus nélkül is eljuthatunk. Ezen a helyen 
a szerző saját állásfoglalásának igazolása végett mindenekelőtt 
arra hivatkozik, hogy magának Jézusnak egész tanítása, Istenről, 
Isten országáról, nem kevésbbé önmagáról, mint Isten fiáról való 
bizonyságtétele feltételezi azt az egész gazdag istenmegismerést, 
mely az ő történeti környezetében az ótestamentom hatása alatt 
alakult ki s azok, akik őt látták és hallgatták, az ő megjelenését 
csak annak a meglevő istenmegismerésnek a világában foghatták 
föl. Közülök egynél sem lehet kimutatni azt, hogy kizáróan a 
Krisztus hatása alatt jutott volna az Istenről való alapvető bizo-
nyosságra. Sőt Jézus maga is a legteljesebben elismeri ezt a tőle 
függetlenül létrejött, lényege szerint ótestamentomi jellegű isten-
megismerést, amikor legközelebb egyszerűen a próféták módjára 
Isten szent fenségének szószóiajaként jelenik meg népe közepett 
és Isten dicsőségében látja hivatása, munkája legfőbb célját. A 
theocentrikus istenélményben rejlő azon általános és alapvető 
istenmegismerésre nézve tehát, amelynek főbb elemeit eddig 
megjelöltük, Jézus lényegesen újat nem hozott. 

De ha itt úgy látszik, mintha a christocentrizmusnak minde-
nestől meg kellene dőlnie, mintha a christocentrikus módszerrel 
együtt magát a christologiát is fel kellene áldoznunk, Schaeder 
inkább abban a meggyőződésben van, hogy épen a theocentrikus 
módszer a legalkalmasabb arra, hogy még hatalmasabban dom-
horítsa ki azokat a vallásos igazságokat, amelyeket a christocen-
trizmus egyoldalú beállítással foglal magában. Minél biztosabb, 
önálló elismerésnek örvend Isten szent fensége, szuverén királyi 
dicsősége, annál nagyobbnak, annál hatalmasabbnak, annál dicsőbb-
nek tűnik fel előttünk Jézus Krisztus istenfiui személyisége s ezzel 
együtt az az isteni kegyelem és szeretet is, mely benne megtes-
tesült s amelynek teljes tökéletes megismerése csakugyan kizáróan 
az ő személyéhez van kötve. Ez a fenséges, királyi kegyelem és 
szeretet, mely Krisztusban az emberi nemhez leereszkedik, hogy 
megváltsa, ez az a lényegesen új vonás* mellyel Krisztus isten-
megismerésünket gazdagítja, természetesen úgy, hogy rajta meg-
újuló istenélményünkbe elevenen beleoltja és ezzel istenélmé-
nyünket, Istennel való közösségünket teljessé teszi. Ebben a 
Krisztuson megújult i'stenélményben az isteni Lélek a Krisztusról 
szó ó evangéliommal kapcsolatban mint a Jézus Krisztus . Szent-
lelke jelenik meg előttünk s ugyanannak a Krisztuson megújuló 
istenélménynek a világában azt a kegyelmet és szeretetet, mely 
Jézus személyében és életmunkájában megjelenik, úgy ismerjük 
meg, mint abszolút, az az isteni szent kegyelmet és szeretetet. 
Ha ezt a most szintén teljessé lett bizodalmas hit által felfogtuk, 

11* 
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akkor aztán nem idegenkedünk többé az isteni fenség és hatalom 
ama megnyilatkozásának elismerésétől sem, amelyek az evangé-
listáktól elbeszélt krisztusi csodatettekben állanak előttünk. Jézus 
Krisztus világos emberi személye így a hit szempontjából nézve 
egyszersmind Isten oldalára kerül. A Krisztus istenségében való 
hit a theocentrizmus értelmében felépülő keresztyénség lényeges 
és elidegeníthetetlen tartozéka. De a Krisztus személyiségében 
előttünk feltáruló isteilemberi valóság megjelölésére legmegfelelőbb 
az Istenfia elnevezés, mely Jézus Krisztus személyének isteni fen-
ségével együtt azt a fiúi subordinatiót is kitejezésre juttatja, mely 
nemcsak a theocentrizmus következménye, hanem az evangélíomi 
Krisztus-kép letagadhatatlan vonása is. Hogy a Krisztus isteu-
fiuságának evangélíomi képzete mi módon alkotja a szenthárom-
ságtan kiindulópontját és ez a tan hogyan alakul a theocentrikus 
módszer értelmében, azt Schaeder egy külön értekezésben fejtette 
ki1. Hogy ezen gondolatok irányítása mellett hogyan alakul ki 
egyrészt visszafelé, az ószövetségi történetre, másrészt előre a 
keresztyénség történetére nézőén az üdvtörténet'-, továbbá a keresz-
tyén hit és a keresztyén egyház theocentrikus fogalma és hogy 
mindezek alapján Schaeder hogyan rajzolja meg munkája utolsó 
fejezésében az theocentrikus theologia alapvonalait, annak közelebbi 
ismertetéséről le kell mondanunk és annyival könnyebben mond-
hatunk le, mivel itt már nagyobbára csak az eddigiekben rejlő 
következmények megvonásáról van szó3. De az egész munka 
határozattan kidomborodó, egyéniesen sajátságos jellegének, mely 
egyenesen kihívja az az állásfoglalást, nem szolgáltatnánk igaz-
ságot, ha ezt a tisztán tárgyilagos ismertetést, mely az eredetinek 
gondolatokban való gazdaságát csak igen csekély mértékben tük-
rözteti, nem egészítenénk ki saját állásfoglalásunk jelzésével 

Kezdjük azzal, amit meggyőződésem szerint föltétlenül helye-
selnünk kell. Schaedernek mindenesetre igaza van akkor, amikor 
kritikájával az anthropocentrikus és christocentrikus módszer 
egyoldalúságai ellen fordul és azt követeli, hogy az istenélmény 
theocentrikus mozzanata a theologia munkájában és a gyakorlati 
vallásos életben egyaránt jobban érvényesüljön, mint az az anth-
ropocentrikus és christocentrikus felfogás egyoldalúságai mellett 
lehetséges. Isten lényének abszolút fenségi jellege, föltétlen királyi 
hatalma és dicsősége theologiai munkánk és vallásos életünk át-

Φ 

' Zur Trinitätsfrage. Leipzig. 1912 
'- Itt hasonlóan emeli ki és sajátítj ι el a Krisztuson megújult bizodal-

mas hit annak a szűkebb körű történetnek az elemeit, melynek közép-
pontjában Krisztus áll, mintahogyan a tisztán theocentrikus hit az általános 
emberi történet elemei iránt viselkedik. 

Theocentrikus elvtanának egyes főpontjait Schaeder az időközben meg-
jelent bírálatokra való tekintettel „Streiflichter zum Entwurf einer Theozen-
trischen Theologie" c. röpiratában világította meg, mely hasonlóan mint 
Schlatter „Briefe über das christliche Dogma" c. kis munkája a Beitrage zur 
Förderung einer christlichen Theologie c. sorozatban látott napvilágot. 
Gütersloh 1916. 
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lagában tényleg nem érvényesült eddig annyira, mint kellett volna. 
Az a körülmény, hogy Isten lényének ez a vonása eredetileg a 
Kálvin-féle theologiában jobban érvényesült, bennünket lutheránus 
theologusokat sem tarthat vissza Schaeder ezen követelésének 
elismerésétől, annál kevésbbé, mivel a theocentrizmusban rejlő 
igazságmozzanat magának Luthernek a theologiájáb- n, legmar-
kánsabban talán Erasmus ellen írt „De servo arbitrio" című 
munkájában is kifejezésre jut. Hogy a theocentrikus gondolat a 
theologia egész munkáját mennyire megtermékenyíti, azt Schaeder-
nek minden kétségen fölül álló módon sikerült bebizonyítania és 
kétségtelen az is, hogy ebből a gondolatból igen egészséges im-
pulzusok hatnak ki a vallásos életre is. 

Ami a részleteket illeti, kétségkívül elismeréssel tartozunk 
Schaedernek azért, hogy az ú. n. theologia naturalisban rejlő 
igazságmozzanat elismerésével egy vallásos természet- és történet-
filozófia alapjainak lerakására vállalkozott. Erről az oldalról mun-
kája méltóan csatlakozik Schlatter hatalmas anthropologiai kísér-
letéhez és ma már széles körökben érezhető szükségletet törekszik 
kielégíteni. A hitnek kétségtelenül megvan az a szükségérzete, 
hogy Isten működésének nyomait, jeleit a természet és a történet 
világában is felfedezze s a theologiának, ha ezt a vallásos szük-
ségérzetet ki akarja elégíteni, immár elengedhetetlen feladata, hogy 
a hit és tudás egymáshoz való viszonyának helyes ismeretelméleti 
megállapítása alapján a vallásos természet- és történetfelfogás 
számára utat törjön. Teljesen egyet értünk Schaederrel abban a 
tekintetben is, hogy ennek a vallásos természet- és történetfel-
fogásnak nem szabad a régi theologia naturalis intellektualisz-
tikus hibájába beleesni, hanem mindig szem előtt kell tartania 
azt, hogy ez a vallásos természet- és történetfelfogás állandóan 
feltételezi az Istenben mint a természet és a történet urában vaió 
azon hitet, mely önálló, tisztán vallásos alapon nyugszik. Ezt a 
hitet csakugyan semmiféle természet- és történetfílozófiának vagy 
apologatikának nem szabad megfosztania az Isten iránt való 
közvetlen személyes odaadás jellegétől s lélektelen tudássá vál-
toztatnia. Ez a tendencia különben Schlattertól is teljesen távol 
áll és nekem az a benyomásom van, hogy Schaeder a maga 
kritikai megjegyzéseivel Schlatter anthropologiáját egyoldalú vilá-
gításba helyezte. A theologia naturalis gondolatával kapcsolatos 
módszertani kontroveizia különben e két kiváló és sok tekintetben 
rokon theologus között még tisztázásra vár. 

Teljes elismeréssel vagyunk Schaeder munkájának azon törek-
vése iránt is, hogy az isteni Lélek gondolatának már a theologia 
alapvetésében az eddiginél nagyobb érvényt szerezzen s egész 
istenmegismerésünk pneumatikus jellegét kidomborítsa. Ez egy-
szersmind azt is jelenti, hogy a dogmatika egész munkája az 
i%tenismeretre céloz. Erre a pontra nézve Schlatler és Schaeder 
között teljes egyetértés áll fenn. Valamikor ujjongó lélekkel hall-
gattam Schlatternek azon fejtegetéseit, melyek odavágtak, hogy a 
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dogmatika helytelenül jár el, amikor úgy tesz, mintha Istenről 
való mondanivalóját egy hitcikkben (locus de Deo, theo-logia) 
intézhetné el. Nem, az egész dogmatika ilyen szoros értelemben 
theo-logia és minden cikkelyében a fődolog az, amit az isten-
megismerés szempontjából nyerünk. így Schaeder is, különösen 
munkája második főrészének 31.3. lapján. 

Szintúgy őszinte helyesléssel fogadjuk Schaedernek azon 
törekvését, hogy theocentríkus alapgondolatának megfelelően az 
Isten szeretetét, kegyelmét elfogadó hit ύπέρ ήμών-ja mellett, 
vagyis amellett, amit Isten értünk tett és tesz, határozottabban 
emelje ki az ember Istenért-valóságának, a für Gott-nak gondo-
latát is, amelynek különösen ethikai kihatása fontos. Igaz, a 
keresztyén életnek legmelegebb lelki indító, mozgató oka az Ister 
végetlen kegyelméért, szeretetéért való gyermeki hála érzése. De 
az egész keresztyén ethikát mégsem lehet kizáróan erre a motí-
vumra alapítani, hanem kell, hogy e mellett és az isteni szeretet-
kinyilatkoztatásra való tekintettől függetlenül az Isten iránt való 
föltétlen elkötelezettségünknek a gondolata is megfelelő kifejezésre 
jusson. Jóllehet ennek közvetlen lelki hatása alig lehet más, mint 
saját bűnös romlottságunknak és tehetetlenségünknek lesújtó, 
töredelmes fölismerése, melynek kétségbeejtő következményeitől 
csak a Krisztusban megjelent isteni kegyelem hivő elsajátítása 
útján menekülhetünk, de ez az új viszony, amelybe ezen az úton 
Istenhez jutunk, Isten iránt való föltétlen elkötelezettségünknek, 
egész mivoltunk Istenért-valóságának a tényén nem változtat. 
Csakhogy most a gyermeki hála teljes odaadásával és csiigge-
detleniil bízó lélekkel tesszük azt, amit tenni kötelességünk. A 
theocentríkus szempont alatt kötelességeinknek a köre is tágabb-
nak tiinik fel előttünk, mint az egyoldalúan christocentrikus 
szempont alatt. 

Azonban bármennyire helyeseljük is mindezt, a másik oldalon 
nem hallgathatjuk el azokat az aggodalmainkat, melyeket a theo-
centrizmus egyoldalúságai keltenek bennünk. Nem tagadhatom el 
nevezetesen azt, hogy a theocentríkus alapgondolattól, ha egy-
oldalú uralomra jut, a christologiát féltem, féltem azt, ami az· 
Ujtestamentom tanúsága szerint minden igaz keresztyénséguek 
legbensőbb lényegét alkotja. Igaz, hogy Schaeder saját intenciói-
tól mi sem áll távolabb, mint a keresztyénség centrális lényegé-
nek, amint az objektív oldalról a chrístologiábati jut elméleti ki-
fejezésre, bármi tekintetben való megrövidítése, sőt, amint jeleztük. 
Schaeder abban a meggyőződésben van, hogy épen a theocett-
trikus gondolat segítségével lehet annál határozottabban kifejezni 
azt, ami a christocentrizmusnak szerinte is elévülhetetlen alap-
ját alkotja. Azonban a történelem nem egy bizonyságát szol-
gáltatja annak, hogy egy gondolat eredeti felvetőjének intencióitól 
teljesen függetlenül fejti ki a benne rejlő következményeket vagy 
olyan félreértésekre és félremagyarázásokra ad alkalmat, amelyek 
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eredeti tartalmától távol esnek. Az alapvető istenélmény tisztán 
theocentrikus megvilágítása mellett könnyen úgy tűnhetik fel a 
dolog, mintha ezzel már megnyertük volna a fődolgot, annyival 
inkább, mivel a theocentrikus alapgondolat útmutatása mellett a 
teimészetből és saját életünk folyásából nemcsak isten abszolút 
fenségét ismerhetjük meg, hanem egyszersmind Isten atyai jóságát 
is. ilyen módon az alapvető vallásos élményben nem találunk 
elég erős és sztikségképeni motívumokat arra, hogy tőle a Krisz-
tus-élményre menjünk tovább. Igaz, hogy Schaeder ismételten 
hangsúlyozza azt, hogy a diszkurziv gondolkodás különválasztja 
azt, ami a vallásos élet valóságában együtt van; de az alapvető 
istenélmény tisztán theocentrikus jellegének éles kidolgozása és 
annak hangsúlyozása, hogy az istenmegismerésnek bizonyos 
lényeges elemeit megnyerjük a Krisztusra való tekintet nélkül is, 
nemkülönben az a szerep, amelyet az így nyert istenmegismerés-
nek christologiája megalapozásában és felépítésében juttat, jogo-
sultnak tüntetik fel azt a felfogást, hogy Schaeder itt a keresz-
tyénség normális útjaként azt akarja elibénk állítani, hogy nem 
a Krisztus által jutunk Istenhez, hanem Istentől a Krisztushoz. 
Ezt az utat azonban normálisnak nem ismerhetjük el; sct általá-
ban nem helyeselhetjük még ;z elméletben sem az alapvető 
istenélménynek és a Krisztus-élménynek azt az éles szétválasz-
tását, amellyel Schaedirncl találkozunk. Igaz, hogy a vallásos élet 
lélektani változatossága nemcsak a Krisztus által Istenhez jutás-
nak, hanem az Istentől Krisztushoz jutásnak az útját is egyaránt 
lehetségesnek tünteti fel, az egyik atheistából lesz keresztyénné, 
a másik theistából Krisztushivővé; de elvi szempontból, azaz a 
keresztyénség lényegének szempontjából tekintve, kétségtelen, 
hogy a keresztyénség a vallás teljes valóságát magában foglalja, 
amikor az evangélium a lézus Krisztusban frecc ήν εν Χριστφ 
2. Kor. 5, 19; ν. ö. Kol. 3, 9; Ján. 10, 30; 14, 9 Isten teljes 
valósága elé állítja az embert minden kivüle álló tényezőtől 
függetlenül. Azért a keresztyén theologia meggyőződésem szerint 
helyesebben jár el, ha eleitől fogva a keresztyénség lényegének 
ezen középponti tényében, hogy úgy mondjam: a centrális 
Krisztus-tényben foglal állást és innen kiindulva igyekszik feltárni 
az istenmegismerés egész gazdagságát (Kol. 2. 3). Hogy ez 
lehetséges, hogy a keresztyénség lényegéből folyó helyes christo-
cenírikus eljárás mellett istenmegismerésünknek nem kell meg-
rövidülnie. azt utóvégre Schaeder sem tagadhatja; hiszen a Jézus 
Krisztusnak Atyja csakugyan kétségtelenül az embernek és az 
ember egész világának, a természet és történet világának is 
föltétlen, dicsőséges Ura és Istene, úgy hogy ezen christocentrikus 
eljárás mellett is érvényesülhet és kell is, hogy érvényesüljön 
mindaz, aminek érvényesítését Schaeder annyira, és méltán, szivén 
viseli. Schaedernek hálás köszönettel tartozunk azért, hogy az 
egyoldalú christocenírizmus visszásságaira erőteljesen reámutatott 
s" ezek korrektivumát a theocentrikus gondolatban kezünkre 
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adta; de kétségtelen, hogy ő az egyoldalú christocentrizmussal 
épen olvan egyoldalú theocentrizmust állított szembe. A keresz-
tyénség lényegéből folyó helyes és jogos christöcentrizmust 
Schaeder megcáfolni nem tudta, de nyilván nem is akarta; azon-
ban, ha a christocentrizmus jogos alapgondolatát fenntartjuk, ez 
mégis más theologiai módszert tesz szükségessé, mint amelyet 
Schaeder ajánl. Alig tudunk szabadulni attól a gondolattól, hogy 
a theocentrizmus uralomrajutása Schaeder saját intencióival 
ellentétben magát a christologiát veszedeimezteti; mert megtör-
ténhetik, hogy amit Schaeder a christologia feltételéül állít oda, 
mások kezén magában kielégítő normává és mértékké válik s amit 
a theocentrizmussal az istenmegismerés terjedelmére és komoly 
fenségére nézve nyertünk, azt elveszítjük istenmegismerésünk, 
vallásos életünk mélységére és melegségére nézve. Ez a luthe-
ránus ketlély és a lutheránus lelkiismeret aggodalma Schaeder 
theocentrikus kísérletével szemben. 

A részletek bírálatára már most nem terjeszkedhetünk ki. 
Egy pontra azonban mégis reá kell mutatnom, mint olyanra, 
melyben Schaeder elvtani rendszerének egyik szervi gyengeségét 
látom. Schaeder egész theologiája az ige theologiája akar lenni. 
Szerinte nemcsak a krisztus-élmény, hanem az a tisztán theo-
centrikus értelemben magyarázott vallásos alapélmény is min-
denestül az Ige hatása az emberi lélekre, azé az Igéé, mely az 
isteni Lélek közvetítő eszköze s amely a szentírás lényeges tar-
talma. Azonban hogy ez az Ige közelebbről miben áll, az a 
christologiai szakaszt megelőző fejtegetésekben egyáltalán nem 
nyer világos meghatározást. Mindig csak általában az Igéről 
van szó, ugv hogy ez szinte bizonytalanul lebeg a vallásos él-
mény fölött. Ellenben, amikor arról van szó, hogy a bizodalmas 
hit, tehát az a hit, amely a Lélek-ihlette Ige hatása alatt már 
létrejött, mimódon vonja magához és sajátítja el Isten kinyilat-
koztatásának az élet és világvalóság (természet és történet) nagy 
területén található nyomait és jeleit mint a maga „támasztékait", 
akkor ezek között sorra kerülnek a szentírási kijelentésnek egyes 
elemei is, holott azt hittük, hogy ezek a szentírási elemek épen 
annak az Igének a lényeges alkotó részei, amely mint az istent 
Lélek eszköze, a hitet nemcsak utólag „támogatja", hanem alap-
vető módon előhozza. Ihmels „Die christliche Wahrheitsgewiss-
heit" cimű munkája második főrészének harmadik fejezetében 
nagy gonddal irja le azt az utat, amelyen az Ige alapján létrejött 
keresztyén bizonyosság a szentírásra vonatkozó bizonyosságként 
alakul ki; de Schaeder jellemzett eljárását ezzel nem lehet pár-
huzamba állítani már csak azért sem, mert nála munkájának 
illető helyén nem a sajátlagosan keresztyén bizonyosságról van 
szó és a Szentírás elemeinek tárgyalása egyébként is eltérő 
szempont alá esik. Itt vagy ellenmondással vagy olyan homá-
lyossággal állunk szemben, amelyet csak a hittani rendszer teljes, 
részletes kifejtése oszlathat el 
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Ennek megjelenését, a rendszeres theologia egész tárgyköré-
nek a theocentrikus szempont alatt való feldolgozását a leg-
nagyobb érdeklődéssel és örömmel várjuk Schaeder kezéből, 
mert még akkor is, ha alapgondolatának egyoldalúságát nem 
enyhítené, el lehetünk készülve arra, hogy a munka folytatása 
nem kevésbbé eszméitető és sokoldalú hatású lesz, mint alap-
vetése. Schaedcrnek ez az elvtani kísérlete a legújabbkori theo-
logiának egyik legfontosabb és legjellegzetesebb terméke, melyet 
senki sem mellőzhet, aki a theologia alapelveivel tudományosan 
akar foglalkozni. A hitnek az a pleroforiája, mely munkájában 
megnyilatkozik és szintén Schlatterre emlékeztet, közvetetlenül 
építő hatású és fejtegetéseiből az egyházi gyakorlat, különösen 
az igehirdetés számára is sok okulást meríthetünk. 

Abban, amit a szerző munkája második főrészének előszavá-
ban önérzetesen mond, hogy t. i. a „theocentrikus" szó a tlieo-
logiában többé nem hal meg, nem kételkedünk. 

Pröhle Károly. 


