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,"~:tJ·t'\'élelci Blundrata György 
Ilul'madik értekezés. 

ll. Gy. J. lélele. 

tételei .,c. 

Hisszük , hogy Jehova az igaz, szúmra egy lsten, ura , 
l e re mtője és fll~'ja mi ndeneknek, rajta kívül s.oha senki 
Ill.is nem volt és nem leh el t-cldntélyboo vagy természet 
szerint hozz:í lw::>onló. Mive.1 pedig a zsidók és törökök is 
ugyanezen véleményem vaJlJlak. mi azL mondjuk, hogy 
ugyanazon (ir c:s Isten egyszersmind J éz us Krisztus atyja 
s leginkúbb cz elnevezésIő l kiilőmbözünk a hil ellencklöl. 

. D. F 
A zs i{ji..k ú, tö rökök nem tagadják, hogy amaz egy 

lsten mindnyújunk teremtője és Krisz tusnak Atyja; azon
ban lagadjúk, Ilugy o lyan volna, aki öröktől· fogva, fl maga 
lényegéből nemzette őt. Ök ugyanis mÍls prófátékban 
papokban , clőljn rúkban s lsten más kegyes fiaiban hisz
nek. J la múr a különbséget kutat juk, a törökök abban 
kütömböznek, hogy l\Iohamednek Krisztus lltflll hozott lu
donui.nyú t t' l'oselilmek á.llitják ,mint a prófétákét és Krisz
tu sé.t, a zsidók pedig abban, hogy Jézust nem hi~'zik és 
va lljúk a megigér t messiásnak vagy Krisztusnak. A lé teI 
ben kifejezett ama kii1önbséget a Fiúra vonatkozólag e n é
Ycn visszaulasilolD, m ert egyezik a pápisl á kkal. Ezek nem
C~~k a. törökü]"lől és zsidóktól, hanem tőlünk is megkülön
hoztehk Ludom:'luyukat azon okon, hogy mi tévelygünk 
I ~ t enuek mind. Jé.ilyegét, mind kinyilvánított akaratát iUe
lu.leg. A !ényegbcll azért, mert tagadjuk a'llnak egységét és 
h~lrllla!Ssagúl. akaratában pedig nzérl, mert ő azt akarta. 
hogy öröktöt fogva nemzett Fia úllal id,·czliljünk. 
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B. Gy. JI . lé le le. 
Ez az igaz úristen é~. ~ri sztu.s l1.ak Atyja , :.Ilzal, ho y 

lennCslclenél fogva Cb'Ycduh s maga tó l való hlen l.-S ~ 
nemcsak az összes ha~lldó és. é l~ .is !cnckCl és urtlka~' 
hanem II h3l1hal? lI a n Krisztusi JS klla rJa :I Z ii cJiljogúl1ak 
kŐ7Ő5St':gébol. nWI' csak ezen oknúl fogva IS. 

D . F. 

Ez az i,sa~ Úristen és .. ~risz IUS n?k Atyju , azz:tI , houy 
term':szcléllcl log vu egycduh s maga tól va ló lst en és Űr 
nemcsak az összes halandó és élö isteneket és urak:..l ha : 
nem a halhatatlan Krisztust is kizárja II maga c löjog~ nak 
közösségéJJó l, sül kizárja az Atyaisten látha latlan íslcn.'Ié. 
géből i.s. mud alll ely mússa l nem közösíthető , nehogy kél . 
azonos is lenség íi , hasonló és mégi ~ kliJőmbözi) lsten jöjjön 
lélre. 

H. Gy. III. téle le. 

Ugyanaz a z egyedülvaló, igaz J ehov .... , az ószöveu;egben 
ti maga Icike á lta l közve tl enül teremteLl mindeneket, tl Z 

újszövelség szerint pedig az ü Fiu , a .J ézus Kri sztus !tIlul , 
a Szentlélekben, a világOL újra és köz\'etlen li I mcgalapi . 
lo ll a. últa lrt ugyanazon Atyais ten, a nek i ;:,dult mindén 
halalomnúl fog l a , m os t is ko rm á nyoz és í~ azg ... t min· 
deneke!. 

D. F. 
E tétel a la J}jau négy dolgot k ívánok kiny ilat kozta tni. 
Elóször: ba f:.gym.aga kvz"etlcn ül teremtetl e a vilá· 

Kol és senki más vci e e~n' ült , .Ikkor az ö Icike lc~z mas.", 
az lsten. Fia pedjg a z ö ereje és képessége lesz, cz oknál 
~og\'a sem a Fiú, sem a I ..... élek nem ten:rnlőjc, I1l t>gw rtója (-s 

Igazgatója a mindenséGnek , hanem ma~a az .\Iy:' éO) \'aw· 
hányszor a szentírásba n e'LCket ~ kifejez 'sckel WJiJljuk :' :J 

LéI~k által, a Fiú által, ez. azt h .. -szi, hDgy Jmjá t l.lllIga úlla.J; 
errol lanmkodik Krisztus is: ,.az á ltalam vé.gz ' ll munk.:.· 
kat nem én Qelebzem, hanem m.a~a <.I Z Atya. ki é.nben· 
nem él" Ls ez t:rl 'Iemben }(r"zlu~ kűzbenjflróOOk volta · 
képpen nem IDlJodbaló. ~ak amennyiben <IZ .\ty:. álWla é~ 
beno:.c j4>leníli nH:;~ a maga erejél~ ú~yho~y a CSt:1t'k~b 
módja Í$ mjnt>mfisév.' ink.áblJ .,z emberi (ijlfo~;hbol SIlIwI . 
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mazva nyih'úllíllalik ki ,. semm!~t hogy 3!, A t yu i st~n mcl~é 
, kár d tercmtésben. akar az uJrat ereOl tcsben, akllr pedig 
~~ás cselekede tekben, va lami társa t vu gy közvetit őt áUí
lanának, Ezt lsten igéje vihígosnn tagadja , um ikor ilyene
ket mond: , :egy~nlJ ga ll1 , s~nki ,~ í vü l em ", va la mint : ,.rajtam 
kívü l sellll1l1 \Ilas lsten n.lnCS. 

;\Iilsodszo r : min thogy a teremtés t, meg tart ús t és igaz
"atús t ilyen képpen fogjuk fö l, nem láto m be, miért Ile 
~hetne azt IIlOlltlani , hogy az e lsö teremtés is ugyuncsak 
a Fiú álla l történt. 

Harmadszor: mivelhogy a " közvetve" és " közvetlenül" 
foga lmak köksöllüscn egymással szembe va n!lak állít va , 
nem 1{lIo m be, hogya n alapíthalla Is ten közvetlenül a Fiú 
últal 3Z (lj "i lúgo l és most ugya ncsak tlltn la közve1~'e 
hogyan kormún yozhnl és igazgathat mindeneket. 

Negyedszer : Hogy Krisztusnak halnlom adato tt meml)' _ 
ben és fö ldön , ez nem jelenti azt , hogy az Atya últala kor
mányoz és tari meg mindenek et, hanem hogy az ö szolgú
lalúnak és ludo m{lnyúnak , mind a zsidók, mind a pogá· 
nyok közt , hathat ósnu k kell lennie abban , hogy öket össze
tere ljék. tovúbbá, hogy őt az Atyaisten úrrú , az egyház 
testének fejé \'é telt e, hogy ny il"únvaIóvá legyen, hogy az 
egyház e lső zsengéjét Krisztus és fl jámbor emberek aral
ják, annak kit eljesedése pedig az Atyától e l őre meghatá
rozo tt időben fog végbemenni. 

B. Gy. l V. té tele, 

Ezt a J ehovú t, akitől mindenek vannak és csa k egye
düi magasságos ls ten , nem maga vagy a Szentlélek Úll:.ll 
közvetlenül kell seg ítségül hívni és tisz teln i, hanem az ő 
egyszülött fia, a Kri sz tus álta] azért , mert a Kri sztus köz
henjúrása nélkül ~IZ Atyúhoz Ílt egyáltalán nem nyflik, mi· 
velllOgy az Alya a szől őmunkás, Krisztu!>' a szőlőtő s mi II 

hajtásai vagyunk. Hasonlóképpen az Atyát nem a mí, ha
nem a Krisztus fejének mondják , Krisztust pedig a miénk
nek, mert voltaképpen nem az lsten.. hanem a Krisz tus tag
jainak mondalunk, ukitől közvetl enül nyerik fi tagok. az 
életel. Ezért úgy véljük, csalódnak azok, akik azl áIIítJii~, 
hogy ök a l\:ri sztus közben.jár{lsa nélkiil az Atyától akar 
szentlelke! , ukilr valami más egyebct nyerhetnek. 
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lJ. F . 
• >\ mi IlIdOTUilr:-.yunk nz, ho~y ezt ft Jeho\·ítl , nkitöl 

mindenek .'·Imnak, Ol~~l~gll_ és a ~_z~ntlé~ek álta~ kell !'.eg'" 
s{-giil hivOl, ne m pediS, .IZ o cg~~zulotl ha, a Knsztus által, 
hiszen 1Il{lsképpCIl Knsztus elJovclclc elölt Ist ennek igaz 
segitségi.ilhfv:ísa egyállal;\!l nem .lélez.~1l volna , a IHvid 
zsoll{lrai~an i,s nc u~ , az. Iga~ scgHség ~.lhl.~,{tsn~k fOtllliija 
\'OIM elcnk I:lrva . .l!:~ ~lIncs IS"az :l~ . u~s~ovelscgbc n meg
l>ar:lIlc~(lh·a. hogy a Kri sztus kozbc IlJ:l r:'lsnval hívjuk !legll 
ségíi l nz Alyú!. Krisztus ált::tl :lzérl nyílik úl nekünk az 
Atyáho .. , IIl c tl ő fölfcjtcllc a módot és IHat atm , hogy al 
Aty:H megism erjük s h ozzá júrulhassullk, amint Czl :1 
" megismerés". "meghít{ls" , "az Alyú.b oz való j:'rulás" 
egyt'ut.'-rl ékíí kifejezések ny ilv[111 m egmutatjtik . A szötőllli 
ves, sző l ő t ő és hajtil sok hasonla ta. magú nak Kri sz tusnak 
magy;lI'ú z:ll a szerint , n c m a küzbc njú rúsr:l , hancm Krisz
tus lanítúsá ra s az ö erejére vonatkozik . Ami kövctkezte
tés á llal van levonva , hogy I. i. az Atyát nem a mi, hanem 
a Krisz tus fejének m ondjú k , valamint, hogy minlict sem 
mondanak l s ten tagjainak. h a nem a Krisztusénak, a Krisz
tus közbenjúrúsa n élkül tehát semmi t Illcg nem nye rünk : 
ez az {tlIitas nem elég szi lárd és hc lytúlló. ~ I e rt még mi
előtt l<riszlus il mi fejlinkké lelt vo lna , Is tcn fiainak kö
nyörgései m eghallgatás ra talúll.lk és :IZ Atyaisten elöli 
ked\'css-ége t nyert ek . S ell enkezik e zzel magünak Krisz
tusunk a tanítása is. :\Iiu tán ugyalli s cgynehún yszo r tn nll 
vtll1yait inte tt e , hogy a z Ö nevében ké rjék .. z At yilt , nelll 
para ncsolja, hogy azl az ü kö zbc njúrúsiir:l s biz:tlmúra ké~
jék. s nem, nzért mo ndja, hogy HZ At y:1 őke t lII e~ fogp 
hailgrttni , meri ö lesz a kö zbenj:.í r6juk, hanem, mert 3Z 

Atya szere ti ö k e t. Az ige vilúgos: "Hma ntlpo n [lZ .(.n n,e
"emben (ogjú to k kérni és ne m mondom nektek, IOl v('1 cll 
fogom :lZ Atyú t ké rni é re tte te k ." S til t st m o l vw~~mk , hogy 
I.n i ~or az tipOs lolok seg ítségül hívl tlk a ln tlZ igaz hiNI t, .a~ t 
a.lhtólas a kÖl benjár6ban bíztu kban tett ék VOIIl:1 'i ., lIlé~ l 'I 
;.lZL olv:l ssuk . hogy a z Atya is te n megha llg:1 l1n az o kun.yor· 
Se!süket. Otva tam Ká lvin Jnstitutiójúba n, hogy:l7. cgyhúz 
üd\-ös.ség~ kezdettől fogva a közbenjúr6 ,zcm(,IY('n :lla~~~ 
') hogy ezt ln ilyen megdön lhetc t! cnlil biznn.yílja , ítélj 
m·'J.: m;t'ilJk :-- em csalatlo.ozhntnak. :Ikik ti'JztükhöL hh'cn, 



" n u ln.:. l, 11 meslert ,-ts nz Ó hm il:isút kÖH!tik . ~hir PftIid 
t\ri.~.d ns !\l.Hé 6 .. Luk. 6 .• J :ín. 4. ~ nuis egy eb ü t! . :lhol AZ. 

im z\d koz:\s fo rm:íjl\t elé.nk lárja es m eghl nH a rm . m ikep. 
pen ke ll inHidkozu i. a közbe.nj:i róban ':aló biztu?-król 
::tcnun i eJlllild l n~ru lesz. h:'lI\em :.\ rm 1:\ntL hogyaltha· 
InlOS!lIl ke ll imádkozni s Hzt i ér i. ho~' az Atya iste.n kéré. 

:l>cink __ ' 1 nw!! fogj .... hallgatni. Hanem h~ll uinle minden· 
kinek. :Ikik a d his.z.ik magu k ró l. h og,)' a s.zen tir:ish.m járn. 
10-,,"1 );: . fl s.z:.ij:\ m:i r r.\j:\ r :urn. hogy II Krisztus kilzben. 
j:lr.is::l Ih' lkül nincs üd \'össot!g. ~t ben nt!. , .. d ó bizalom n élk ul 
st"nk i nem ifh 'elü.1. a Krisz tus isme.re.te. n élkül senki lsten 
eltilt ketln 's és sz.in~sen Iá toU nem leh et hog .." fl m i ki
nilaSI I:1SUllk . amit ok :\ mi kinUa u ta sunk a li\pj:inak :Uli
la n!!zk. u. Krisztu' n alapszik. Ezek s bon:ijuk h:'l.SOnlö 
dolgot. mh'ei biz-onyit:\sn\ sm ruJnnk. m él lá n k:Í\-3nhaljuk. 
:\ u enHr;\s biJ.onysá.gnH. Mert :.\ szentirois értelme az. h 
rt'men~"Sttgünket es hizodalmunk~d n~ssük. :u ~~ I- tenhe. 
Kri:utUSlu\k Alyji ba. !\ Krisz tus ba ' -eleit bit pedig ann~; .. 
mint elr~dili n biz-on.rsá~té' ell és e~~e'crl eni :1 Krisztus 
Itlnih\$..-\,-al , 
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