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A KERESZTSÉG NÉLKÜL MEGHALT
GYERMEKEK MÁSVILÁGI SORSA

A teológiai kérdések érdekessége és jelentősége sohasem csak
elméleti, hanem legtöbbször nagyon is gyakorlati, talán nem ép
pen a jelenvaló rövid, mindenesetre azonban az igazi, az örökké
való élet szempontjából.

Hittudósaink évszázadok óta foglalkoznak azzal ra kérdéssel
is, hogy mi vár odaát azokra az emberekre, akik itt sem a ke
resztség szentségében nem részesülnek, sem pedig eszük hasz
nálatára el nem jutnak. Szó van tehát az összes megszületett és
meg nem született gyermekekről. de azokról is, r~kik testben
ugyan felnőnek. értelmük azonban soha meg nem nyílik. Ezek
ugyanis egyetlen emberi - azaz értelmi meggondolásból és szabad
elhatározásból fakadó - cselekedetet sem követnek el, tehát egyet
len lépést sem tesznek az üdvösség útján. Éspedig saját hibájukon
kívül. Ezeket sem a mcgszentelő kegyelem, sem pedig ismeret és
szeretet nem kapcsolja Istenhez. Mi lesz a sorsuk 'l Eljutnak-e
valaha IstenhezI

Ez a kérdés nemcsak a levert szülők aggodalma, nemcsak lel
kipásztori vonatkozásai miatt időszerű és eleven; ez a kérdés
elsősorban teológiai kérdés, elsősorban az igazságot nyujtó meg
válaszolást várja. A teológus a kinyilatkoztatott igazságban ke
res választ erre a kérdésre is. mert az a kötelessége, hogy ha
megszólal, Isten szavait mond.ia: ez persze nemcsak hogy nem
zárja ki, hanem a felebaráti szeretet alapján, egyenesen meg is
követeli tőle. hogy a legmelegebb emberiességgel érdeklődjék a
meg nem keresztelt gyermek sorsa iránt.

Katolikus hittétel, hogy minden ember az áteredő bűnben szü
letik, vagy szabatosan beszélve: az áteredő bűnben van már szü
letése előtt is, mégpedig létének első pillanatától kezdve. Egyetlen
kivétel a Boldogságos Szűz Mária. aki fogantatásának pillanatá
tól fogva Isten kegyelmében tündökölt. Rajta kivül minden más
ernberivadéknak, aki a természetes nemzés útján Adámig viszi fel
az eredetét, meg kell tisztulnia az Iatentől rendelt eszköz által, az
Istentől rendelt módon az áteredő bűntől. Az áteredő bűnnek ily
értelemben vett egyetemessége alapvető dogmája az Eg-yháznak.

Az áteredő bún nem olyan érielemben bűn, mint például egy
káromkodás vagy gyilkosság, hanem a gyermeknek azt az ő 'sze
mélyes hí hájún k ívűl i állapotát jelenti, hogy nem olyan, ami
lyennek Isten elgondolása és akarata szer-int lennie kellene: nincs
a megszentelő kegyelem á.llauotában. A megszentelő kegyelmet
ugyanis csak bűn által lehet elveszíteni: személyes bűn által m in;
denki magának veszti el, Adám pedig, mint az egész emberiség
feje, biínével az egész ernbot-iséget megfosztotta a kegyelemtől.

Ennek következtében senki sem kapja az emberi természettel
együtt a kegyelem ajándékát.

A measzentelö kegyelem nem valamilyen kűlső dísz a lelken,
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hanem a léleknek nem pusztán emberi, nem pusztán szellemi, ha
nem isteni léte és élete, mint ahogy az ojtógaly sem henye dis",
a vadf'án, hanem annak nemes, természetes létét meghaladó léte
és élete. Itt a földön ez az isteni élet sok mindennapi és ugyan
csak sok csodás megny.ilvánulúsa ellenére is el van rejtve ben
nünk, törékeny edényben hordozzuk és könnyen elveszthet jük; igazi.
szápségében és gazdagságúban csak Istennél, az örök hazábari bon
takozik ki: ebben a k iuontakozásban éri el az ember elérhető
legnagyobb tökéletességét, teljes boldogságát, Istennel való leg
szorosabb egységét; mindezt egy szóval szuk tuk örök üdvÖS8P'í~

nek nevezni.
Mivel az örök üdvösség a kegyelmi élet kiteljesedése. azért

'ahol nincs kegyelmi élet, ott nem lehet szó örök üdvősségről. Az
örök életnek elengedhetetlen feltétele 'a kegyelmi élet itt a föl
dön. Akire tehát akár személyes, akár az áteredő bűn neheze
dik - (mind a kettő a kegyelem hiányát jelenti, a kegyelemtől

való megfosztottságot), - csak akkor juthat el az örök üdvös
ségre, ha a bún szennyéből k ijutva, a kegyelem menyegzői kőn

Wsébeöltözködik. Ez pedig nem lehetséges másképen, míut Krisz
tus által, a Krisztusba-öltözkődós, a Krisztusbu-iktatódás által.
Oly nagy változás megy így végbe, hogy a szentírás méltán nn
vezi ujjászületésnek, sőt ujjáteremtődésnek.

Ennek az ujjászületésnek a módjút maga az nr köziiIte ve
lünk és azt egyetJennck jelölte meg. Nikodémusnak mondja: ,.Bi
sony, bizony mondom neked, ha valaki uj ra nem születik, nem
látja meg lsten országát." (J. 3, 3.) Hiába ellenkezik a Iőtud ós
Izraelben, hogy hát az öreg miként szűlethetik még egyszer, hogy
megy be ujra anyja méhébe, Krisztus semmit sem enyhít szavain,
csak világosabban és határozottabban megismétli: "Bizony, bizony
mondom neked, aki nem születik vízből és Szentlélekből, nem me
het be Isten országába." (5. vers.)

. Urunk szavaira és az azokhoz kapcsolódó apostoli igehirde
tesre és gyakorlatra támaszkodva kezdettől fogva tanította az
Egyház a keresztség-nek az üdvösségre való általános és feltétlen
szükségességét, Pedig különböző eretnekségek különféleképen pró
bálkeztak ez ellen a tanítás ellen.

Az eddig mondottakból nyilván következik, hogy keresztség
nélkül senki sem juthat el az örök üdvösségre. Köz.ismert, hogya
vízkeresztségen k ívül elismeri u hittudomány és az Egyház a.
vér- és vágykeresztséget és tanítja, hogy mind az ószövetségben.
mind pedig a kinyilatkoztatott vallás nélkül való népeknél 
(az eredeti, az ősszülőktől származó tanítás egyetlen népnél sem
veszett el teljesen, amint azt a leg újabb vallástudományi kutatá
sok is igazolják) - volt olyan Isten-rendelte mód és eszköz, ami
nek a használata Krisztus érdemeire való tekintettel a kegyelmet
közvetítette. Ha tehát a következőkben egyszerűen csak a ke
resztségről beszélünk, nem kizárólag a vízkeresztséget értjük alat
ta, hanem összefoglaljuk ezen a néven az összes említett módokat
és eszközöket. Ez egyúttal kiszélesíti felvetett kérdésünket is:
nemcsak a keresztény szülők gyermekeiről van szó, hanem mind
azokról a gyermekekről, akik a bűnbeesés óta bármikor és bárhol
úgy távoztak az életből, akár születésük előtt, akár születésük

]l6



után, hogy az Istentől rendelt eszközt nem alkalmazták rájuk az
áteredő bűntől való megszabadításnkra,

Az Egyház több ízben is ünnepélyesen meghatározta és kihir
dette azt a hitigazságot, hogy keresztség nélkül nincs ujjászületés
nincs kegyelmi élet, következésképen nincs öriik üdvösség. Ki~
fejezetten meghatározta és kihirdette ezt az áteredő bűnre a
gyermekekre vonatkozólag is: aki nem a kegyelem állapotában 'tá
vozik az életből, az nem jut el a természetfölötti boldogságra, nem
láthatja Istent színről-színre és nem lehet vele egy tökéletes
szeretetben és hiánytalan iiriimben. Igy vallották és kifejezetten
Is tanították az összes egyházatyák és teológusok.

Mivel az áteredő bűn is elegendő ok az üdvősségből való ki
maradásra és mivel a keresztség' ál tal nem mindenki szabadul meg
az áteredő bűntől, hiszen nyilvánvaló, hogy a keresztség kiszol
gáltatása nem történik meg minden megszületett és meg nem szü
letett gyermek számára: felmerül a kérdés, hogy nincsen-e eset
leg valamilyen út és mód arra, hogy a gyermek keresztség nél
kül szabaduljon meg az áteredő bűntől,

Hosszú időn keresztül senkinek sem jutott eszébe, hogy ilyen
utakon ps módokon törje a fejét. A keresztség elengedhetetlenül
szükséges volta annyira benn volt a katolikus tudatban, hogy sen
kinek sem volt bátorsága másfajta véleménynek hangot adni. A
kinyilatkoztatás semmiféle célzást sem tartalmaz esetleaes kivé,
teles útra és módra, Ezért a flórenci zsinat ellenmondást és kifo
gást nem tűrő hangon tanította és parancsolta, hogy a gyerme
ket minél előhh meg kell keresztelni, mivel semmi más eszközzel
sem lehet rajtuk segíteni, mint a keresztség- szentségével: ez ra
gadja ki őket az ördög uralma alól, ez avatja őket Isten fiaivá.

Mindazonáltal akadtak olyan teológusok, akik valamiféle
ntat-módot hirdettek, ami a keresztséget nem tenné ugyan szűk,

séntelenné - (hiszen senki katolikus Bem tagadhatja a keresztség
szükaégeaaézét), - hanem valamiképen kártalanítaná a gyerme
ket és az üdvösségre elsegítené. Sokan azonban ezek sem voltak;
hO,",RZÚ évszázadok alatt sem annyian, hogy ne lehetne valamenv
nyit tíz ujjunkon elszámlálni. Igy Kajetán bíboros (mh. 1534).
Gerson (rnh. 1429), Klee (mh, 1840), Schell (mh. 1906).

A Vígilia júniusi és júliusi füzete néhány újabb teológus vé
leményét közli erről R. nehéz problémáról (Boudes, Drinkwater,
Laurenge, Krősbacher). Ezek a tanulmányok többé-kevésbbé szel
lemes feltevésekkel próbálják emberileg valószínűvó tenni, hogy a
kereszteletlenül elhalt gyermekek mégis eljuthatnak valamiké
pen az örök üdvösségre. Sajnos, valamennyiüket jellemzi - ami
ről figyelmes olvasás mindenkij meggyőzhet -- hogy feltevések.
amelyek lehetnek tetszetösek, "de nem bizonyíthatók. Azonkívül
mindegyiket könnyű úgy érteni, hogy veszedelmes, már hitté
teleket érintő következtetések vonhatök le belőlük. Végűl is: semi
lyen bizonyossággal sem lehet azt állttani, hogy a meakeresstelet
len gyermekek Isten boldogító saínelátására eljutnak.

Ezzel azonban még nem teljes a kérdésre adott válasz. Sen
ki sem éri be ennyivel, hanem azonnal tovább kérdezik, mi lesz
hát velük, hová jutnakf Hiszen ezek is emberi lelkek, sorsuk
emberi sors, jogos tehát az irántuk való érdeklődés a velük való
törődés. '
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Az alábbiak megértéséhez szükséges néhány teológiai fogalmat
é6 kifejezésmódot ismertetni. Tudjuk, hogy az örök üdvösséget
az nyeri el, aki a kegyelem állapotában távozik a földi életbő).
Mivel pedig az örök boldogság a legnagyobb érték, az embe!'
számára a lehető legnagyobb nyereség, abból kimaradni igen
nagy veszteség, az embert érhető legnagyobb kár. Ezért nevezi a
hittudomány a bűn legsúlyosabb következményét. Istennek és vele
együtt az örök boldogságnak az elvesztését egyszerűen csak
poena damni-nak, damnatio-nak, amit magyarra kárhozatnak
szoktunk fordítani. Nem szerenesós persze, hogy a mai nyelv
használat már nem érzi, hogy II sz ónuk ulapértelme: azok k őzé

kerülni, akiket kár, ves7,teség ért, tekintet nélkül arra, hogy ök
maguk okozták-o azt vagy csak hibájukon kívül szakadt rájuk
[gy kell értenünk, ha az Atyáknál vagy a teológusoknál azt ol
vassuk, hogy a megkereszteletlen gyermekek is a kárhozottak
kőzött vannak; ez nem jelenti azt, hogy ők is eljátszották az örök
üdvösséget bűnös gőggel vagy hanyagsággal. hanem hogy nem
juthattak el az örök üdvösségre. Ugyanezt a gondolatot fejezi ki
a hittudomány, amikor az elutasitásról, elvetésről beszél, szembe
állítva ezt a hívással, a kiválasztással Isten részéről.

Aki életében nincs a kegyelem állapotában, az nincs Istenre
beállítva, nincs meg benne az isteni mag, amelyből az üdvösség
fakadhatna. Nem elég ugyan is, hogy valaki értelmével, akaratá
val forduljon Isten felé - (ezt sem képes Isten Iwgyelme nélkül
úgy megtenni, ahogy az az üdvössém-e szűksőges), - hanem az
Istenre való helyes beállítottság csak a megszantelő kegyelem ál
lapotában van meg még akkor is, ha értelmi-akarati Istenre irá
nyulásról nem lehet szó, mint például éppen a f.."Yermekek oseté
ben. Ha pedig ez az Istenre való beirányozódás nincs meg, az Is
tenhez való eljutás is lehetetlen, hiszen lehetetlen oda el.iutni,
ahová az ember nem vett irányt vagy ahová őt más nem irányí
totta. Az örök üdvösség elvesztése tehát szükségszerűen követke
zik az Istenre való beirúnv ítottságuak, a megazentelő kegyelern
nek a hiányából.

Itt a földön az Istentől való elforduItság nem okvetlenül, leg
alább is nem állandóan jár szenvedéssel, hiszen annyi minden
van, amiben az ember kárpótlást, vigasztalást talál, sőt még bi
zonyos boldogságot is. Odaát azonban tisztán látja, hogy az
egyetlen célt, az egyetlen boldogságet vesztette el, amiről egyet
len pillanatra sem felerlkezhetik meg", hiszen nincs semmi jó', sem
mi kellemes, ami azonfelül kívánatos volna számára, amiben meg
nyugvást, némi kárpótlást találhatna. Ji~ppen ezért nekünk itt a
földön sejtelmünk sinc.sarról, hogy mílyon gyötrelmet okoz a
másvilágon Isten elvesztésének és olthatatlan kívánásának ál
landó tudata és átélése: a .lélek egyediil csak Isten után vágyó
dik, nincs és nem is lehet vágyának Rajta kívül más tárgy'a;
ugyanakkor határozottan tudja, hogy ez a várry soha, még esak
részben sem teljesülhet. Igy következik be a kétségbeesés, a lélek
kettészakadása: egyrészt epekedik Isten, mint az egyetlen kívá
natos jó után s ugyanakkor tehetetlenül fenekedik ellene.

Ezen a gyötrelmen kívül van a bűnnek még egy másik kö
vetkezménye is. Az ember ugyanis a bűn elkövetésével nemcsak
elfordul az Istentől, hanem rendetlen módon célt iR vesz vala-,
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mely teremtményre, amelyet élvezni, megszerezni, magára vo
natkoztatni akar: ez a hármas kívánság minden bűnnek az elin
dítója. Ennek a rcudct.lcu, teremtmények felé való fordulásnak
felel meg odaát a teremtményeknek a kárhozott ellen való fordu
lása: mindeuben gyötrelmet talá! és semmi élvezetet sem, min
denétől mogf'osztód ik, Hemmit scm morulhaj, II magáénak, mindon
őrá vonatkozik ugyan, de nem azért, hogy kiemelje, hanem hogy
lealázza, sőt leigázza. Ij~zt nevezi a teológia poena sensus-nak, az
érzékelhető ok hatása alatti gyötrelemnek. A kinyilatkoztatás
majdnem mind ig tűzről beszél: az gyötri, az fosztja meg minden
től, még egy pillanatnyi nyugalomtól is, az uralkodik a szerenesót
leneken.

Ezek eliiré!)Oesútúsll után kér-désüuket igy fogalmazhat j uk
meg: a kereszteletlou é" ennek következtében az örök üdvösségre
él nem jutott gyermekeket gyötri-e odaát II boldogtalan istensze
retetből fakadó istorurv űlölet és gyötri-e öket valamilyen rajtuk
kivül álló, érzékelhető teremtett ok'? Olyan értelemben kárhozot
lak-e ők, m iu t akik személye« vétkük ruiutt vesstették el az üd
vös8éget1

Erre II kérdósro LL következőket válaszolhatjuk:
A keresztség nélkül elhunyt gyermekek nem jutnak ugyan

el lsten boldog itó sz luolűtáaúru, ezért elvesztik ugyan a Gond
viselés jelen rendjében egyetlen igazi holdogságot, nem szenve
dik azonban a kdség-beesés,lCk, az istenkivánásnak és istengyű

liiletnek olthatatlan kínjait.
Iilg'yeH leolúgusok, rőkópen a pelúgiánusokkul való viták he

vében azt t.an itottúk, hOI~Y a keresztség nélkiil elhunytak is szen
vedik a poena sensust, Hzaz hogy rajtuk kívülálló ok, teremtmény
(tűz) gyötri öket. ]';l!Iwk lL kínnuk a mértékóről azonhan azt ál
litották, hog-y ez a legeny'hébh, nag-yon enyhe a személyes bűnök
miatj, elkúrhozottak kiujúvul összehusonlitva. Az Eg-yház hivata
IOBan inkább az ellenkezi) vélemény mcllott foglalt állást. III.
Ince pápa ugyanis világosan megkülönbözteti az eredeti és a sze
mélyes bűn büntetósót {~s azt mondja, hogy az áteredő bűné Isten
szinelátáaának <17. r-lvesztés«, a sze mól yes bűné pedig a gyehenna
gyiHrel mei.

Szent 'I'amás is az enyhébb véleményt tette magáévá és meg is
okoJta: mivel a gyermek személyes bűnt nem követett el, sohasem
fordult rendetlen inódon valamely teremtmény felé, hogy abban
Istentől meg nem engedett módon kedvét lelje. Ezért nem for
dulhat ellene a toremtménv sem, hogy büntetésül szolgáljon. Ma
napság az enyhe vélemény annyira általános, hogy nincs egyet
len komoly teológus scm, aki az ellenkezőjét tanítaná.

Bellarmin Szeut Róbert azt tanította, ho/-,'Y a gyermekek nem
szenvednek ugyan semmiféle teremtménytől sem, mégis állandó,
bár csendes szomorúságban vannak az örök üdvösség el vesztése
miatt,

Ezt a vélekedést sem fogadják el a teológusok, a következő
megokolással: senki sem szornorkodik olyasminek az elvesztésén,
amiről nincs tudomása. Márpedig az örök üdvösség létezéséről

nem lehet másképen tudomást szerezni, mint a kinyilatkoztatás
ból hit által. Amde ezeknek a gyermekeknek sohasem volt és nem
is lehetett h itük PR errnek következtében HZ örök, természetfeletti
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boldogságról tudomásuk , tehát ruivcl nem ismerik, nem is kí
vánhatjak alít. Ha pedig nem ismerik és nem kívánják, akkor
hogyan szomorkodhatnának a miatt, hogy nem lett az övék'l

Amennyiben pedig tudomást szereznek az örök üdvösségnek
11 létezéséről - tudniillik ha ott lesznek az utolsó ítéleten és látni
fogják, hogy ők nem tartoznak a választottak közé -, akkor is
csas annyit fognak tudni az örök üdvösségről, hogy van valami,
amit lsten nem szánt nekik, hanem másoknak. Mivel Isten akara
tán mindenben meg fognak nyugodni, azt fogják ebből következ
tetni, hogy olyasmiről van szó, amire ők saját hibájukon kívül
nem hivatottak. 'I'ehát ebben az esetben scm fognak szomorkodni,
mint ahogy nem szomorkodik a derék munkás, hogy nem ő a mi
nisztortanács elnöke, vagy a józan pali, hogy nem ő a római
pápa, de még csak nem is püspök. -

A mondottakból tehát nyilvánvaló, hogya gyermeket sem
tisztán lelki fájdalom, sem pedig rajtu kívül álló októl származó
gyötrelem nem sujtja. Ezt a tanítást ma már nyugodtan mond
hatjuk bizonyosnak. Ezért ha a kereszteletlen gyermekek örök Bor
bát is kárhozatosnak mondjuk, ebben az esetben nem ugyanaz
az értelme ennek a szónak, mint amikor II felnőttek esetében hasz
náljuk,

.Még mindig marad a kérdés: hol tartózkodnak majd ezek 11

g-yermekek és mi lven lesz ez a gyötrelem és szomorúság nélküli
sorsuk'

Mivel II keresztség nélkül elhunyt gyermekek lelke és a flll
támadás után testük sem lehet együtt a szó teljes értelmében el
kárhozottakkal, magától értetődik az Egyháznak az a hivatalos
éb ünnepélyes tanítása, hogy nemcsak a sorsuk lesz más, hanem
tartózkodásuk helye is. A teológusok csak ezt. II tanítást fejtik ki
bővebben, amikor a keresztség nélkül elhunyt gyermekek állapo
tát és helyét a limbus parvulorum névvel nevezik. ]~z is alvilági
hely a mennyországgal összehasonl ítva, Az alvilág azonban nem
csak a tulajdonképeni poklot jelenti, hanem a tlsztítóhelyen kí
vül a limbus Patrum és a limbus puerOl'um elnevezésű helyeke!
is. A limbus Patrum a magyar nyelvben a pokol tornáca névell
vált ismeretessé. Ennek mintájára helyesebb II limbus -parvulo
"um nevet magyarra kisdedek tornúcának fordítanunk. Limbuli
ugyanis valaminek II szélét, kifelé eső részé] jelenti, mint az épü
letnél II tornác.

Ezt II limbus! nem lehet azonosítani, még II feltámadás után
sem a földi paradir-sonnual, amelyben ősszüleink laktak, mivel
egyrészt semmi bizonyítékunk sincs arra, hogy lsten a földi pa
radicsomot vissza fogja áll ítan i, másrészt pedig azért sem, mert
ÖSszüleiuk II paradicsomban természetfeletti javakban is részesül
tek, míg semmi okunk sincs ezt a gyermekekről áll ítani.

Ha végül a gyermekek ottani állapotáról szólunk, a kövétke
~(íket mondhatjuk: mivel az áteredő bűn nem vette el az ember
tennészetes képességeit, azok hiánytalanul megilletik a gyerme
ket is, sőt nemcsak maguk II képességek, hanern azoknak a hasz
nálata is. Az embernek őt igazán emberré tevő képességei : ér
telme és szabad akarata, amelyek révén képes az igazat megis
merni és a jót szeretní, S így képes Istent is megismerni és Bze
retni. l\ gyermekeket, mivel igazi emberek, megilleti tehát TH-
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tennek az ember számáru természetes ismerete és szeretete. A teol'
gus számára maga a tény biztosan következik abból, hogy Isten,
mint minden természetnek, úgy nekik is megadja, ami őket meg
illeti. Isten ismeretéből aztán magától értetődőleg fakad Isten
nek a természetes szeretete, Mivel semmi istenellenes hatásnak
sem lesznek kitéve és mivel amúgy sem lesz meg számukra az
lsten ellen való döntésnek II lehetősége, sohasern fognak vét
kezni, hanem mindig teljes engedelmességben és ragaszkodásban
lesznek Isten akaratához. A feltámadás, mivel a kinyilatkoztatás
félreérthetetlenül tanítja mindou testnek (embernek) a feltámadá
sát, őreájuk is ki fog terjedni. Feltámadnak majd, persze nem
megdicsőült testtel, tuivel ez a választottak kiváltsága és tulaj
donképen nem más, mint a lélek tökéletességének és boldogsá
gának a testre való kiáradása, a testnek a lélekkel, való sorskö
zől;sége; természetcseri nem is olyan testtel, mint a kárhozottak,
akik testükej, személyes bűnnel is beszennyezték. Testük olyaa
lesz, amilyen majd megfelel arra, hogy lelki képességeik zavar
talanul működhessenek.

A teológusok fel szekták vetni II kérdést, hogy lehet-e majd
ez.t az állapotukat a természetes boldogság állapotának neve-zniT

A teológusok általában úgy fejezik ki rpagukat, hogy örö
meik lényegükben azok lesznek, amelyek a tisztán természetee
állapotban is meglennének és amelyek a tisztán természetes ál
lapotban az ember boldogságát adnák: tudniillik Isten ismerete
('8 szeretdte. Persze ez nem a szó teljes értelmében vett boldogság,
.\ boldogság ugyanis az összes javak teljességében tökéletes ál
lapot. A Gondviselés jelen rendjében az ember legfőbb javai fl

természetfeletti javak, Isten boldog birása a mennyországban, ök
pedig- ebből kizárva ll. teremtett világhoz tartoznak; Istent szol
gálják, de nem tartoznak Isten házanépéhez, Krisztusban new
váltak csodűlatosabbúj teremtménnyé, akiknek az Istenszolgűlata

annyi, mint Krisztussal együtt királyként uralkodni mindenek
fölött mindörökre.

Ezért parancsolja az :m/.,ryház, hogy a keresztséget minden le
hetr;égeA módon ki kell szolgáltatn i.
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