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Anotace 

 

Na základě dokumentu MTK „Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné” a na 

podkladě studia vybraných textů Písma, magisteriálních, teologických, liturgických 

pramenů byla v práci stručně řešena otázka nevyhnutelnosti křtu pro spásu dětí i 

dospělých. Křest představuje řádnou cestu spásy pro všechny lidi. V christocentricky 

vnímaných dějinách je každý člověk zaměřen na Krista a naopak, Kristus má nárok na 

každého jednotlivce. Proto je možné oprávněně předpokládat, že pro dospělého člověka, 

který nemůže vykonat explicitní rozhodnutí pro Krista, bude jeho implicitní rozhodnutí na 

základě tohoto Kristova nároku spásonosným, pokud tomuto nároku výslovně neodporuje. 

Za malé zemřelé děti, které explicitní ani implicitní rozhodnutí nemohli objektivně 

vykonat, se církev přimlouvá, aby se nik neztratil, protože existují dostatečné teologické 

důvody domnívat se, že i tyto děti budou spaseny, protože Kristův nárok se vztahuje 

rozhodně i na ně. 

 

Klíčová slova: křest, nevyhnutelnost, naděje, Mezinárodní teologická komise, spása 

 

 

Abstract 

 

In the Diploma thesis entitled “The Necessity of the Baptism for Salvation in the Light of 

the Document of ITC” in terms of the document of ITC “The Hope of Salvation for Infants 

Who Die without Being Baptized” and on the base of the selected parts of the Holy 

Scripture, magisterial, theological, liturgical texts questions about the necessity of the 

baptism for salvation of infants and adults are discussed. The baptism is the proper way for 

all people to be saved. The history of salvation is christocentric; everything is focused on 

Christ and, vice versa Christ turns to every man, accepts every man. Therefore, one can 

suppose that for every adult who cannot make an explicit decision for Christ, this Christ 

acceptation together with its implicit decision is enough for its salvation. On the other side, 
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church prays for those infants who died without being baptized and who could not make 

neither explicit nor implicit decision for Christ. There are sufficient theological reasons to 

suppose that these infants will be saved because Christ has accepted also all these children. 
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ÚVOD 

 

 

V súčasných rokoch, rokoch relativizovania všetkých tradičných hodnôt a náuk, 

môžeme viac ako inokedy pozorovať tendenciu, kedy bez krstu žije a umiera stále viac detí a 

dospelých. Paradoxom je, že na druhej strane táto doba sa vyznačuje svojou zvýšenou 

starostlivosťou o telo, dušu a dobro človeka tu na svete. Pre cirkev tak vyvstáva otázka, ako je 

to s takými deťmi a dospelými, ktorí umierajú bez krstu? Neznamená to, žeby cirkev, keď sa 

takto pýta na osud týchto ľudí, mala hľadať alebo hľadá isté východiská v súvislosti s ich 

osudom namiesto toho, aby sa zamýšľala a hľadala príčiny tohto fenoménu. Dokument 

Medzinárodnej teologickej komisie „Nádej na spásu pre deti, ktoré umierajú bez krstu“ 

(Dokument MTK) sa zaoberá nádejou, ktorú môžu mať kresťania ohľadne detí, ktoré umierajú 

bez krstu. Text dokumentu sa snaží objasniť základy, na ktorých bola a je v posledných 

desaťročiach budovaná táto nádej.1 Na podklade tohto textu je možné uvažovať aj o stave 

dospelých2, ktorí nie vlastným pričinením nepoznajú Krista ako jediného Spasiteľa, ako jedinú 

Bránu do nebeského kráľovstva. V súvislosti s vyššie spomenutým je táto otázka zaujímavá 

nie len z pohľadu čisto teoreticko–teologického, ale aj z pohľadu pastoračného Dôležité je si 

hneď na úvod uvedomiť fakt, ktorý bude postupne rezonovať v ďalších pasážach tejto práce, 

že rozdiel medzi nenarodenými či malými narodenými deťmi na jednej strane a dospelými na 

druhej strane je v schopnosti dospelých užívať rozumu: dospelí už môžu slobodne, 

dobrovoľne so všetkou zodpovednosťou konať skutky, ktoré explicitne alebo len implicitne 

môžu byť rozhodnutím sa pre Boha alebo rozhodnutím sa proti Bohu. Takto otázky ohľadne 

nutnosti krstu nadobúdajú špecifický rozmer, pokiaľ začneme o ňom uvažovať v prípade 

malých detí, ktoré umierajú bez krstu, ale ktoré nie sú schopné vzbudiť úkon viery, resp. 

nemôžu vykonať čin, za ktorý by niesli zodpovednosť. 

V práci sa teda budeme okrem iného pýtať, akú súvislosť možno nájsť medzi krstom 

a spásou? Je krst absolútne nevyhnutný pre spásu a niet inej cesty, po ktorej by človek 

mimoriadne mohol dôjsť do nebeskej vlasti? Možno mať oprávnenú nádej, že aj ľudia 

umierajúci bez krstu, ktorí subjektívne nekladú žiadnu prekážku pôsobeniu Božej milosti, 

budú prijatí do Božieho kráľovstva, kde nič nečisté vojsť nemôže? 

                                                 
1 MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008. 
2 Ako dospelí sa v tejto práci rozumejú tí, ktorí sú schopní užívania rozumu. 
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Túto problematiku nie je samozrejme možné chápať izolovane, ale je ju potrebné 

vnímať v širších dimenziách dejinného chápania viery tak, ako nás o tom poúča konštitúcia 

Dei verbum. Táto práca si nekladie a ani si nemôže klásť za cieľ s konečnou platnosťou 

vyriešiť celú problematiku osudu všetkých ľudí, ktorí zomierajú bez krstu. Veď ani Dokument 

MTK neprináša nejakú úplne novú, definitívnu náuku o deťoch, ktoré zomierajú bez krstu. 

V svetle tohto dokumentu by som sa však pokúsil o stručnú, teologicko-teoretickú syntézu 

toho, čo bolo v dejinách chápania viery o tomto probléme predložené. Pokúsim sa predstaviť a 

pretlmočiť myšlienky, ktoré postupne počas dejinného teologického bádania v tejto oblasti 

viedli k záveru, že možno mať oprávnenú nádej, že existujú dostatočné teologické dôvody 

domnievať sa, že deti, ale aj dospelí ľudia, ktorí zomreli bez sviatostného krstu, môžu mať 

spoluúčasť na nebeskej blaženosti, že nie sú vylúčení z blaženého nazerania na Boha a takto 

troškou prispieť k prehĺbeniu problematiky aj s ohľadom na súčasnú spoločnosť poznačenú 

sekularizmom a relativizmom. 

 



2 ÚVODNÉ POZNÁMKY O KRSTE 

 

 

Kým sa postupne pokúsime odpovedať na položené otázky ohľadne nevyhnutnosti 

krstu pre spásu človeka, budeme sa na začiatku spoločne zamýšľať na jednej strane nad tým, 

čo krst znamená, čo pôsobí (pozitívna stránka), alebo na druhej strane, o čo je teda 

nepokrstený človek ochudobnený, čo mu chýba v porovnaní s kresťanom (negatívna stránka). 

Tieto základné úvahy budú slúžiť ako východisková pozícia pri následnom premýšľaním nad 

tým, či existujú aj iné cesty pre človeka, ako dosiahnuť to, čoho sa mu neprijatím krstu 

nedostáva, či Boh pôsobí to, čo pôsobí v sviatosti krstu aj bez sviatostného znamenia. Je tento 

nedostatok taký vážny, že ho to definitívne vylučuje zo spásy?3 

Čo je to krst? V magisteriálnych dokumentoch sa definuje krst ako prvá a základná 

sviatosť4 očisťujúceho a posväcujúceho znovuzrodenia5 v Duchu a milosti Ježiša Krista. Krst 

je pravá sviatosť ustanovená Ježišom Kristom.6 Je súčasne prostriedkom pre získanie plnosti 

milosti: ospravedlňujúce obnovenie starého človeka vo vnútornom získaní Božej milosti 

a pripodobnení k smrti a vzkriesení Ježiša Krista.7 Toto pripodobnenie sa deje mocou Jeho 

Ducha prítomného v cirkvi a skrze cirkev zahladením všetkých hriechov v dôsledku krstu8 

a prepáčením všetkých večných aj časných trestov za hriechy.9 Keďže, podľa tradičnej 

pozície, krst dáva znovuzrodenie k životu v Ježišovi Kristovi, nemôže byť bez krstu tento 

život sám o sebe prijatý. 

 Existujú aj ďalšie možnosti, ako participovať na reálnej účasti na tejto sviatosti 

otvárajúcej spásu: krst krvi a krst túžby. Krst krvi (mučeníctvo pre Krista) ospravedlňuje 

človeka ako reálna účasť na funkcii cirkvi dosvedčujúci prítomnosť spásy uskutočnenej 

smrťou Ježiša Krista. Krst túžby, či už ako výslovná alebo implicitná žiadosť (votum) sviatosti 

                                                 
3 Dôležitou pomocou nám v týchto úvahách budú napríklad diela: RAHNER K., VORGRIMLER, H.: Teologický 
slovník, Praha: Zvon České katolícke nakladatelsví, 1996; SCHMAUS M.: Sviatosti, Bratislava: 1992; OTTO L: 
Dogmatika VI. De Sacramentis I. Olomouc: Matica cyrilometodějská s.r.o., 1994. 
4 DS 150. 802. 1614n a iné. Odkazy na DS budú v tejto kapitole citované vzhľadom na RAHNER, K., 
VORGRIMLER, H.: Teologický slovník, Praha: Zvon České katolícke nakladatelsví, 1996. 
5 Porov. Jn 3, 5; Ez 36, 25; DS 223. 231. 
6 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Konštitúcia Sacrosanctum Concilium, 6-7; Konštitúcia Lumen Gentium, 
11. 
7 RAHNER, K., VORGRIMLER, H.: Teologický slovník, Praha: Zvon České katolícke nakladatelsví, 1996, s. 
146. 
8 DS 150. 231. 129. 540n. 632. 793. 854. 903. 1314n. 1515n. 1671n. 
9 DS 854. 1314n. 1515n. 1524n. 1689n. 
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krstu spojená s ľútosťou z lásky ospravedlňuje tým, že človek v tejto svojej žiadosti slobodne 

prisvedčí a prijme vo viere a láske svoju ľudskú prirodzenosť. To preto, že v dôsledku vtelenia 

je tejto prirodzenosti vlastná jej „priradenosť“ k Ježišovi Kristovi, takže v spojení so svätou 

prirodzenosťou Ježiša Krista má už takmer sviatostný význam.10 

 Krst je sviatosť, v ktorej je človek duchovne znovuzrodený pre večný život obmytím 

vodou a vzývaním troch Božských osôb. Katechizmus katolíckej cirkvi podáva túto definíciu: 

 

„Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života 

v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup 

k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako 

Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame 

účasť na jej poslaní:  „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť 

znovuzrodenia skrze vodu v slove.“11 

 

Prokop Brož vo svojej štúdii vyjadruje názor, že krst je možné chápať ako „v ľudskej 

existencii radikálne položenú otázku po duchovnom pôvode života“12 Pýta sa, či je vôbec 

v ľudských silách sa dopracovať až k duchovnému pôvodu človeka? Ako základné smerovanie 

navrhuje vetu z buly Exultate Deo z roku 1439 pápeža Eugena IV. o spojení s Arménmi: 

 

„...krst, ktorý je bránou k duchovnému životu: skrze neho sa totiž stávame 

Kristovými údmi a patríme do tela Cirkvi.“13 

 

Neskôr rozvíja túto úvahu vychádzajúc z náuky sv. Tomáša Akvinského14, že krst je ďaleko 

presahujúci osobný príbeh jednotlivca. Krstom je človek privádzaný do stredu podivuhodnej 

výmeny, do stredu nového univerza, do vzkriesenia Ježiša Krista. Hoci je krst udalosťou, ktorá 

súvisí s pozemskou existenciou človeka, táto existencia vo svete je novo uchopená Kristom 

a univerzum, ktoré obklopuje človeka, sa stáva sviatostným univerzom. Toto univerzum má 

logicky sociálnu dimenziu. Tak, ako možno pri narodení človeka hovoriť o prichádzaní na 

svet, možno prijatie do nového univerza (krst) pripodobniť k uvedeniu, vstupu do Kristovho 
                                                 
10 RAHNER, K., VORGRIMLER, H.: Teologický slovník, Praha: Zvon České katolícke nakladatelsví, 1996, s. 
147. 
11 Katechizmus katolíckej cirkvi, 1213. 
12 BROŽ Prokop: Křest jako účast na Kristu v jeho mystickém těle církvi, in: MKR Communio 2 (2004) 136. 
13 DS 1314. 
14 AKVINSKÝ Tomáš: Summa Theologiae, III, q.66 a. 11, ad 1. 
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sveta.15 P. Brož sa vo svojom článku zameriava hlavne na otázku, nakoľko je človek krstom 

pričleňovaný do mystického tela Cirkvi (incorportio in Ecclesiam). Ale ako dodáva, okrem 

toho ešte o krste môžeme hovoriť aj v súvislosti s ospravodlivením (iustificatio) a oslobodení 

od hriechov (liberatio a peccatis). Ako postupne uvidíme, všetky tieto body, ktoré P. Brož vo 

svojej štúdii uvádza, majú úzku súvislosť so vzťahom medzi krstom a spásou. Budeme v tejto 

práci skúmať, či existujú aj iné prostriedky spásy, ktoré by zastúpili tieto funkcie krstu. 

Joseph Ratzinger vyjadruje ľútosť, že hoci krst je vstupnou sviatosťou do spoločenstva 

viery, nebol v posledných rokoch objektom väčšej pozornosti.16 Podľa neho, pokiaľ sa nebude 

krstu a jeho náuke prikladať patričný význam, nie je možné správne porozumieť podstate 

Cirkvi a ani štruktúre úkonu viery. Keď v predchádzajúcich úvahách P. Brož prirovnával krst 

a prijatie Kristom k narodeniu sa do nového sveta, J. Ratzinger prirovnáva krst, čo do postupu, 

k uzavretiu manželstva, ktoré vytvára spoločenstvo mena medzi ľuďmi, ktorí toto manželstvo 

uzatvárajú. Ak žena prijíma meno svojho manžela, tak zanecháva svoje vlastné doterajšie 

meno a ďalej už nepatrí sama sebe. Toto nové, ktoré sa otvára partnerom je podmienené 

opustením starého. A ako podotýka, za týmto procesom zrieknutia sa starého mena, straty 

samostatnosti stojí oveľa hlbšie tajomstvo života lásky a smrti, pretože láska k druhému 

zahŕňa zrieknutie sa samého seba. Bez sebaprekročenia a bez vydania sa napospas nemôže byť 

žiadna skutočná láska. Čo potom môžeme povedať, čo to znamená byť pokrstený? Znamená 

teda prijať Kristove meno, znamená stať sa synom spolu s ním a v ňom. Požiadavka mena, do 

ktorého sa krstom vstupuje nekonečne presahuje akúkoľvek požiadavku ľubovoľného 

ľudského mena.17 Ako poznamenáva, ku krstu patrí konanie dvoch. Na jednej strane je to 

jednanie Boha a na druhej strane je to spolukonanie človeka, ktorý sa takto pod nenápadným 

Božím dohľadom oslobodzuje sám od (pre) seba. Ak by bol človek presvedčený, že sa stal 

alebo že sa môže stať kresťanom len sám zo seba, iba pre svoje rozhodnutie, dostával by sa do 

nebezpečenstva, že by Božiu iniciatívu, ktorá vždy predchádza akékoľvek ľudské konanie, 

zatláčal do neskutočna.18 Podobne aj Nicola Bux vyjadruje presvedčenie, že krst je úvodným 

krokom zapojenia človeka do vteleného, mŕtveho a vzkrieseného Krista, ktorý zachraňuje 

                                                 
15 BROŽ Prokop: Křest jako účast na Kristu v jeho mystickém těle církvi, in: MKR Communio 2 (2004) 156-157. 
16 RATZINGER Joseph: Křest, víra a náležitosti k Církvi, in: MKR Communio 2 (2004) 111-127. Originál bol 
uverejnený ako „Taufe, Glaube und Zugehörigkeit zur Kirche“, in: IkZ Communio 3 (1976) 218-234. 
17 Pozri Ibidem, s. 115-117. 
18 Ibidem, s. 127. 
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z vody. Tá je symbolom zápasu, zápasu o život, pretože v nej je potrebné plávať podobne ako 

je nutné plávať v mori. Tak sa ľudské stvorenie stáva dieťaťom Božím.19 

 

2.1 Účinky krstu 

 

Spásonosný účinok krstu má viacero dimenzií. Jednou z nich je začlenenie 

novopokrsteného do Cirkvi. S tým úzko súvisia ďalšie dimenzie: účasť na živote Krista, na 

jeho smrti a zmŕtvychvstaní, účasť na Kristových úradoch, zostúpenie Ducha svätého, ale aj 

neprestajný nárok Boha na pokrsteného. 

 

2.1.1 Začlenenie do Cirkvi 

 

Už predchádzajúce úvahy o začleňovaní do Krista boli vlastne začleňovaním do 

eschatologickej cirkvi. Niet inej cesty, ako sa stať kresťanom, iba cestou prijatia krstu.20 Krst 

je právne-sviatostným začlenením do cirkvi. Prijatie a začlenenie do cirkvi je teda prvým 

základným pôsobením krstu.21 Prijatie krstu je zásadnou odpoveďou na ohlasovanie evanjelia. 

Ak človek prijíma krst, vyjadruje sa tým vôľa, úmysel prijať ho za člena Kristovej Cirkvi. Na 

druhej strane Cirkev udelením krstu uskutočňuje svoju ochotu prijať novopokrsteného do 

svojho spoločenstva. Cirkev takto otvára pokrstenému cestu do absolútnej budúcnosti. 

Začlenenie do Cirkvi je súčasne aj začlenením do Krista. Tým sa chce zdôrazniť, že 

novopokrstený nadobúda celkom osobitný a osobný vzťah ku Kristovi ako hlave Cirkvi, stáva 

sa mu podobným v živote a smrti, stáva sa podobným Kristu zmŕtvychvstalému, stáva sa 

úplným človekom. Človek sa postupne stáva čoraz podobnejší Kristovi. Krst jednotlivca 

oprávňuje, ale zároveň aj zaväzuje zúčastňovať sa na slávení pamiatky Ježišovej smrti 

a zmŕtvychvstania. Kristova pečať, ktorá sa pri krste vtláča nie je nejakým vonkajším znakom 

na rozlišovanie či rozpoznávanie. Je vnútornou spôsobilosťou a výzvou k účasti na 

                                                 
19 BUX Nicola: Trinitární pôsobení ve svátostech, in: MKR Communio 3 (2003) 169-178. 
20 Je samozrejmé, že aj nepokrstený človek môže zastávať názory aké prezentuje Cirkev, žiť životom, akým „žije 
Cirkev“. To všetko a podobné však ešte neznamená, že takýto človek sa stáva kresťanom. Podľa písma niet 
kresťanstva bez sviatosti. Krst možno aj v tomto zmysle označiť ako „signum distinctivum“ – raz navždy vytvára 
rozdiely medzi ľuďmi. Na druhej strane vytvára jednotu medzi pokrstenými. Ako hovorí tridentský koncil, vtláča 
do duše nezničiteľných charakter. (Porov.: SCHMAUS, M.: Sviatosti, Bratislava: 1992, s. 211). 
21 DS 632. 1050. 1314n. 1621. 1627 
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uskutočňovaní života a poslania Ježiša Krista.22 Presvedčenie o spojení s Kristom a z toho 

vychádzajúcej nádeje na večný život sú charakteristické nie len pre život prvotnej 

Jeruzalemskej cirkvi, ale aj pre ďalšie obce, ktoré túto obec nasledujú. 

 

2.1.2 Pokrstený ako Boží syn 

 

 Človek, ktorý bol krstom spojený s Kristom v Duchu Svätom sa stáva ako Kristov brat 

zároveň aj synom nebeského Otca. Nebeský Otec ma len jedného Syna, ale toto synovstvo sa 

krstom prenáša aj na všetkých prijatých synov (porov. Ef 1, 5). Týmto synovstvom sa 

pokrstení stávajú deťmi, ale keď deťmi, tak aj dedičmi Božími, či spoludedičmi Kristovými 

(porov. Rim 8, 14-17). Toto synovstvo je Božím darom. Človek v tomto prípade len prijíma 

pozvanie za člena nebeskej rodiny (porov. Jn 1, 9-13). 

 

2.1.3 Ospravodlivenie 

 

Krst udeľuje milosť ospravodlivenia, ktorá má dva rozmery. Pozitívny, kde dochádza 

krstom k posväteniu a obnoveniu vnútorného človeka (DS 1528), a negatívny, ktorý môžeme 

rozumieť v podobe odpustenia hriechov. 

Krst pôsobí odpustenie všetkých trestov za hriechy, jednak večných, ako aj časných.23 

Podľa tridentského koncilu v pokrstených nezostáva nič, čo by Boh nenávidel a čo by mohlo 

človeka zdržovať od vstupu do neba (Porov. DS 1515, 1316). Spojenie s Kristom otvára dvere 

k Bohu. Odpustenie hriechu prináša nový život, pravý život pre Boha. Z odpustenia hriechu 

však nevyplýva zrušenie hriešneho činu. To čo sa v minulosti raz stalo, naďalej pôsobí vo 

svete; každý ľudský skutok má vplyv na budúcnosť. V tomto ponímaní je odpustenie hriechu 

zotretie viny hriešneho skutku a teda aj prekážky v „čistom“ vzťahu človeka s Bohom. Písmo 

viackrát dosvedčuje odpustenie hriechu, ale nehovorí nič o podstate odpustenia hriechu.24 

Keďže sa v prvotnej cirkvi vo všeobecnosti krst udeľoval najmä dospelým, jeho udelenie 

a prijatie bolo spojené s obrátením, so zanechaním dovtedajšieho spôsobu života, s radikálnym 

existenciálnym rozhodnutím. Keď sa postupne viac zavádzal krst detí, ktorý sa stal potom aj 
                                                 
22 Porov. SCHMAUS, M.: Sviatosti, Bratislava: 1992, s. 214. 
23 OTTO: Dogmatika VI. De Sacramentis I. Olomouc: Matica cyrilometodějská s.r.o., 1994, s. 26-28. 
24 Porov. SCHMAUS, M.: Sviatosti, Bratislava: 1992, s. 228-229. 
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pravidlom, nebolo možné naň už viacej viazať obrátenie, ako v prípade dospelého človeka, ale 

šlo o postupné formovanie človeka v Kristovom duchu.25 

 

2.1.4 Eschatologické zameranie krstu 

 

 Ak chceme správne rozumieť spásonosnému účinku krstnej milosti je nutné si 

uvedomiť, že krst predstavuje len začiatok. Krst nie len uspôsobuje a zacieľuje človeka na 

plnosť života v Bohu, na eucharistiu, ale otvára mu dvere do absolútneho života s Bohom vo 

večnosti. Človek krstom berie na seba veľkú celoživotnú úlohu. V krste sa kladie dôraz nie len 

na minulé spásne Kristove činy, ale aj na to, čo pre človeka prinášajú do budúcnosti: 

vzkriesenie z mŕtvych pre život budúceho veku. V krste Kristus „znovu zobúdza“ v človeku 

túžbu po budúcom oslávení vo večnosti. Krstom sa takto začína pre človeka večnosť 

v budúcnosti oslávenia, kde budúcnosťou je sám Boh. 

 

 
25 SCHMAUS, M.: Sviatosti, Bratislava: 1992, s. 232. 



3 NEVYHNUTNOSŤ KRSTU – ZÁKLADNÝ POHĽAD 

 

 

V predchádzajúcom texte bolo stručne uvedené, čo krst je, čo pôsobí. Na podklade 

toho sa pokúsim v nasledujúcej kapitole nasmerovať základný pohľad na to, akú súvislosť 

možno nájsť medzi touto sviatosťou na jednej strane a jej nevyhnutnosťou k spáse, k očisteniu, 

k ospravedlneniu od hriechu na strane druhej. Podkladom budú najprv niektoré texty Písma 

a následne aj úvahy, ktoré sa objavili v dejinách teologického bádania v danej oblasti. 

V diele kardinála Jeana Daniélou sa nachádza na úvod pozoruhodné vyjadrenie: 

 

„Vo veľkonočnom ráne je dosiahnuté spásy pre všetkých ľudí v tom zmysle, že 

spása je zavŕšená v Kristovom oslávenom človečenstve, ktoré sa stáva 

princípom spásy pre všetkých ľudí, ktorí majú podiel na tej istej ľudskej 

prirodzenosti.“26 

 

Kardinál dodáva, že to ale automaticky neznamená, že je spása aktuálne daná všetkým ľuďom. 

Upozorňuje, že Písmo nás výslovne uisťuje, že je to krst, ktorý zahŕňa na jednej strane akt 

viery a na druhej strane samotnú účinnosť sviatosti umožňujúcej všetkým ľuďom, každému 

jednotlivcovi, aby získali podiel na dobrách spásy. Ako je to teda so spásou nepokrstených? 

Ostatné prostriedky, ktoré umožňujú dosahovať ľuďom spásu sú teda mimoriadne vždy pre 

všetkých nepokrstených, ktorí bez vlastnej viny nepoznali evanjelium. V tejto súvislosti 

podčiarknime, že Cirkev, ktorá si je vedomá, že riadnou cestou na dosiahnutie spásy je 

skutočne udelený krst, si veľmi dobre vie, akú veľkú pomoc môžu poskytnúť tí, ktorí veria.27 

Cirkev verí a dúfa, že existujú aj iné cesty, ako dosiahnuť spásu, existujú aj iné cesty ako 

dosiahnuť cieľ všetkých ľudí, a to stať sa synmi v Synovi.28 Dôležitý text nachádza v 

Markovom evanjeliu, kde sa popisuje situácia, kedy nie samotná viera chorého (hriešneho) 

človeka, ale viera iných ľudí bola účinná pre spásu tohto hriešnika, ktorý bol privedený ku 

Kristovi: „Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu odpúšťajú sa ti hriechy.“ (Mk 

2, 1-5) Z Nového zákona jednoznačne vyplýva, že celým svojim životom zjavoval Otcovu 
                                                 
26 DANIÉLOU Jean: Evangelizace a křest, in: MKR Communio 2 (2004) 159-162. 
27 MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 10. 
28 SCOLA, A; MARENGO, G; LÓPEZ JP: La persona umana. Antropologia teologica, Sezione sesta di 
AMATECA La persona umana. Volume 15, Milano: Jaca Book, 2006, s. 183. 
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univerzálnu lásku ku všetkých bez rozdielu. To ale vôbec neneguje fakt, žeby nám nebolo 

zjavené, že krst je tou cestou, na ktorej človek dosahuje spásu. Nutné je ale pýtať, či deti 

a dospelí, ktorí zomreli bez krstu, ktorí nekladú odpor pôsobeniu tejto univerzálnej 

vykupiteľskej milosti a za ktorých cirkev vo svojej modlitbe výslovne prosí, budú navždy 

vylúčení z Otcovej večnej lásky, z blaženého hľadenia na Boha? 

 

3.1 Biblické podklady 

 

V tejto kapitole sa pokúsim v stručnosti spomenúť niektoré state Písma týkajúce sa 

našich otázok ohľadne problematiky krstu tak, ako boli uvedené v úvode. To samozrejme 

neznamená, že nemožno vo všeobecnosti o krste nájsť aj iné odkazy.29 

Proces, kedy sa nezasvätený nejakým iniciačným rítom zasväcuje do posvätného 

tajomstva pozná v rôznej forme každé náboženstvo. Ten, čo stojí vonku sa týmto rítom 

začleňuje do spoločenstva, stáva sa zasväteným. V kresťanstve má túto funkciu rituálne 

ponorenie do vody, teda krst.30 

Jednou z takýchto iniciácií predstavoval Jánov krst, ktorého pôvod môžeme vystopovať 

pravdepodobne v židovskom rituálnom očisťovaní.31 Toto rituálne očisťovanie sa stalo 

v Jánovej dobe silným výrazom očistenia, zmierenia a nevyhnutne aj výrazom pokánia. 

V evanjeliu podľa Marka a Lukáša sa Jánovo posolstvo prezentuje ako výzva k obráteniu 

(pokániu), „krst na odpustenie hriechov“.32 Matúš na rozdiel od týchto dvoch evanjelistov 

zdôvodňuje Jánov krst „lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“. (Mt 3, 2) Jánov krst je 

zameraný k nadchádzajúcemu súdu, na ktorom môže človek obstáť, ak sa obráti a bude konať 

pokánie. Podľa Marka je tento súd spojený s tým, ktorý prichádza po Jánovi. Matúš dáva 

Jánovým slovám zreteľný apokalyptický ráz. (Mt 3, 10-12) Krstiteľ podľa Hansjörg Riggera33 

v púšti pri rieke Jordán naliehavo vyzýva k obráteniu, pretože tuší, že konečný príchod 

Božieho kráľovstva je veľmi blízko. Sloveso obrátiť sa resp. podstatné meno obrátenie tvoria 

light-motív celého Jánovho kázania. Toto obrátenie musí nasledovať rýchlo, keďže súd je už 
                                                 
29 Pozri napr. elektronické texty MOHELNÍK Benedikt: Teologie svátostí – texty. Novozákonní texty o křtu. 
http://ktf.cuni.cz/~mohelnik/TS-Texty09-10/Texty07-KrestNZ+gr.pdf (15. 11. 2010). 
30 KARFÍKOVÁ Lenka: Křesťanská iniciace podle svědectví Nového zákona. Interpretace vybraných textů, in: 
Teologické texty 2 (1996) 44. 
31 Lv 1, 9; Lv 8, 6; Lv 13-15; Nm 8, 7 a 19, 7. 
32 Lk 3, 3; Mk 1, 4. 
33 Tento príspevok vyšiel pôvodne v nemeckej mutácii IkZ Communio 1 (2005) 23-32. Tu bude použitý český 
preklad, ktorý vyšiel v MTK Communio 1 (2005) 9-18. 
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za dvermi, veď „sekera je už priložená ku koreňom“ a „lopata je už v ruke“ toho, kto bude 

súdiť a kto prichádza za ním. Podľa Riggera Krstiteľ vidí, že stojí na konci jednej epochy 

a s tým, ktorý prichádza po ňom, prichádza epocha nová. Výsledkom tohto súdu bude pravý 

Izrael, kde už nebude rozhodovať príslušnosť k Abrahámovmu potomstvu, ale bude 

rozhodujúce obrátenie sa k Bohu. Tak, ako znamenal prechod rieky Jordán po štyridsiatich 

rokoch putovania púšťou nový začiatok pre izraelitov, tak po Jánovom kázaní nasledujúce 

ponorenie do rieky Jordán znamenajúce začiatok nového života pod milostivým Božím 

vedením.34 

Činnosť Jána Krstiteľa má úzke prepojenie s Ježišovým verejným vystúpením.35 Ak 

chceme hlbšie pochopiť krstný základ života, je nutné sa zamyslieť nad udalosťou Ježišovho 

krstu.36 Je zrejmé, že z toho, čo znamenal a znamená Ježišov krst, vyplýva, dalo by sa 

povedať, povinnosť premýšľať nie len svoj vlastný krst a s tým súvisiace životné smerovanie 

a snaženie, ale aj život tých, ktorí nemajú tú milosť volať sa kresťanmi. Ježišov krst, ktorým 

ho pokrstil Ján a ktorý platil od cirkevných najrannejších dôb ako zjavenie trojjediného Boha, 

mal svoje pevné miesto už kázaní prvotnej cirkvi.37 V tretej kapitole Matúšovho evanjelia (Mt 

3, 13-17) v rozhovore medzi Ježišom a Jánom sa vysvetľuje rozlíšenie medzi Jánovým krstom 

a krstom, ktorým bude krstiť Ježiš. Krstiteľ totiž v Ježišovi poznáva toho, ktorého ohlasoval 

a preto sa zdráha pokrstiť Ježiša svojim krstom. Rozhodujúcou požiadavkou pre Ježišove 

pripustenie k Jánovmu krstu je, podľa Matúša, to, aby sa naplnila všetka spravodlivosť.38 

Ježišov krst je podľa R. Machana úkonom solidarity s hriešnikmi, ktorí túžia po odpustení 

a znovuzrodení.39 Keď zostupuje do vôd Jordánu, tak tam zostupuje preto, aby zjavil svoju 

solidaritu s každým človekom a lásku ku každému hriešnikovi, vyjadruje túžbu, ktorá sa 

                                                 
34 RIGGER Hansjörg: Já vás křtím vodou k obrácení, in: MTK Communio 1 (2005) 11-12, 17-18. 
35 Porov. Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Lk 3, 21-22. 
36 MACHAN Richard: Plnost Ježíšova křtu, in: Communio 1 (2005) 33. 
37 FIGURA Michael: Ježíšův křest – zjevení trojjediného Boha, in: MTK Communio 1 (2005) 19. Pôvodne práca 
vyšla v nemeckom originále „Die Taufe Jesu als Offenbarung des Dreifaltigen Gottes“ v IzK Communio 1 
(2005) 33-46. 
38 Otcovia od začiatku rozmýšľali, prečo sa dal Ježiš, ktorý bol bez hriechu, pokrstiť Jánom v Jordáne. Pre 
Origena bol Jánov krst na obrátenie cestou k dokonalému krstu Kristovmu, ale na rozdiel od tohto krstu nepôsobil 
odpustenie hriechov. Ježiš prichádza k Jánovi, aby posvätil krstnú vodu, ktorou sme my pokrstený. Keďže bol 
Kristus dokonalý podľa zákona, prijíma aj Jánov krst a dospieva takto k naplneniu zákona. Aj keď Kristus 
nepotreboval krst, nechal sa napriek tomu Krstiteľom pokrstiť, aby ku krstu pristupovali ľudia, ktorý ho na 
rozdiel od Ježiša potrebujú. Veľmi zaujímavo o tom píše sv. Bernard: „Keby [Ježiš] prijal len krst, mohlo by to 
vzbudzovať dojem, že sa vyhýba obriezke...Keby sa ale nechal len obrezať a nie pokrstiť, ako by som bol 
presvedčený o nutnosti vyhnúť sa obriezke a nechať sa pokrstiť? Teraz však, pretože po obriezke prijal krst ma 
naučil, že sa mám riadiť podľa toho, čo na seba vzal ako posledné.“ Pozri FIGURA Michael: Ježíšův křest – 
zjevení trojjediného Boha, in: MTK Communio 1 (2005) 21-30. 
39 MACHAN Richard: Plnost Ježíšova křtu, in: Communio 1 (2005) 33nn. 
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naplní v celom jeho živote, byť s nimi.40 Vstupuje tam teda preto, aby na seba vzal to, čo tam 

iní chcú zanechať: hriechy.41 Takto sa v Ježišovom krste stretávajú dve protikladné veci. Na 

jednej strane je to hriech, do oblasti ktorého sa Ježiš dobrovoľne začleňuje a na druhej strane 

je to oblasť absolútnej svätosti a poslušnosti k Otcovi, čoho znamením je zostúpenie holubice 

(Ducha Svätého) pri jeho krste. Začína spojenie neba a zeme, neba, ako princípu Božského 

života a zeme, ako priestoru, kde sa rozmnožil hriech, aby sa tam Kristovým „zostúpením“ 

ešte väčšmi rozhojnila milosť. Svoju úvahu rozvíja ďalej o porovnanie udalosti Ježišovho 

krstu a kríža. Nachádza tu významný rozdiel. Kým zostúpenie Ježiša do Jordánu bolo 

zostúpenie k tým, ktorí hľadajú Boha, tak na kríži bola podľa Machana táto dimenzia 

solidarity Ježiša Krista rozšírená aj na tých, ktorý Boha ani nehľadajú; Ježiš takto zostupuje do 

situácie ľudí, kde sa Boh ani nenachádza.42 Táto solidarita sa stáva nie len solidaritou byť 

„s“ druhými, ale aj byť solidaritou „pre“ druhých. „Teofánia Kríža je existenciálnym 

naplnením teofánie pri Jordáne“43 My môžeme ísť Ježišovou cestou len preto, pretože on šiel 

tou našou. 

Dôležitý text vzťahujúci sa na krst nachádzame v Jánovom evanjeliu v spojitosti 

s témou nového narodenia z vody a Ducha. (Jn 3, 3-5) Je zrejmé, že zmienka o vode explicitne 

odkazuje na krst vodou, hoci ako poznamenáva B. Moheník, exegéti nie sú zajedno, či je tento 

odkaz autentický.44 To znamená, že hlavným činiteľom je tu Duch svätý pôsobiaci skrze 

krstný obrad vody (v krstnom obrade vody). Z toho by jednoznačne vyplývalo, že sviatostný 

krst tak, ako ho poznáme je pre nové narodenie nevyhnutný.45 Tu možno cítiť určité napätie 

s textom v predchádzajúcom odseku a ako ďalej uvidíme, nebude jediné. 

Ježišovo vzkriesenie znamená v súvislosti s krstom a jeho významom pre spásu 

zásadný obrat. Krst sa totiž rozširuje až po vzkriesení a, napríklad, v synoptických evanjeliách 

nenachádzame zmienku o inom krste pred Kristovým zmŕtvychvstaním okrem zmienky o 

pokrstení Ježiša Krista. Nenachádzame jednoznačnú zmienku o tom, že by Ježiš sám krstil, 

                                                 
40 Toto ponímanie v podaní Machana je veľmi dôležité, lebo Ježiš nezostupuje a nespája sa iba s kresťanmi, ale 
s tými ktorí úprimne hľadajú Boha, chcú sa obrátiť a ešte väčšmi sa ho držať. Ježišove zostúpenie do vôd Jordánu 
nie je podmienené ničím iným, len aby sa naplnilo to, čo je spravodlivé. 
41 Ibidem, s. 35. Ježiš tu prijíma hriechy všetkých ľudí, ktorý prichádzali za Jánom. V Písme nachádzame 
zmienku, že za Jánom prichádzali zástupy, mýtnici a vojaci a nemusíme sa domnievať, že to boli len židia. 
42 Ibidem, s. 37. 
43 Ibidem, s. 38. 
44 MOHELNÍK Benedikt: Skriptum, http://ktf.cuni.cz/~mohelnik/TS-Texty09-10/Script01krest-bible.pdf, s. 18, 
(15. 11. 2010). 
45 Takto uvažovali niektorí cirkevný otcovia napr. Tertulián, Augustín a ďalší, ako to uvidíme v niektorých 
nasledujúcich kapitolách. 
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alebo žeby nabádal svojich učeníkov, aby krstili.46 Dá sa teda usudzovať, že hlavným 

podnetom k tomu, aby učeníci (cirkev) krstili bola udalosť kríža a udalosti, ktoré po ňom 

nasledovali. 

Pre pochopenie a „ocenenie“ významu krstu pre spásu je dôležité si uvedomiť fakt, že 

prvotná Cirkev prakticky od začiatku svojej činnosti udeľovala krst a učila, že jeho prijatie je 

dôležité pre spásu. Otvára sa otázka, prečo sa práve krst začiatku považoval za jednoznačný 

symbol (spôsob), akým jednotlivec realizoval uznanie Ježiša Nazaretského ako Mesiáša 

a Spasiteľa, a zároveň začlenenie sa do spoločenstva „svätých“? Jedným z možných vysvetlení 

je, že Ježiš celým svojím verejným životom (účinkovaním), svojou smrťou a následným 

zmŕtvychvstaním „pripravoval cirkev na krst“, ako na vstupný obrad do eschatologického 

spoločenstva spásy, ako obrad symbolizujúci nového, od hriechov očisteného človeka, 

uzmiereného s Bohom a ľuďmi. V Skutkoch apoštolov môžeme nájsť výzvu k obráteniu, kde 

autor tejto knihy vkladá apoštolovi Petrovi výzvu k obráteniu, či k pokániu, alebo inak 

povedané k zmene života a novému začiatku. (Sk 2, 37-39) V tejto scéne o Petrom hlásaní po 

zoslaní Ducha svätého (Sk 2, 37n) si môžeme všimnúť pre naše úvahy dve dôležité 

skutočnosti. Prvou je, že Peter s úplnou samozrejmosťou hovorí „...nech sa každý z vás dá 

pokrstiť v mene Ježiša Krista – Mesiáša na odpustenie hriechov...“ a druhou, nie menej 

zaujímavou, je otvorenosť jeho poslucháčov pre túto reč. Čo z toho vyplýva? Ak si Peter 

„trúfol“ takto samozrejme, bez okolkov požadovať od svojich poslucháčov krst, ktorý označil 

ako prostriedok na odpustenie hriechov, je dosť pravdepodobné, že tento „príkaz“ nepočul od 

nikoho iného, ako od samotného Ježiša. Peter v tomto prípade musel byť sám presvedčený 

o dôležitosti krstu, ak o ňom takto otvorene učil. Kde sa berie tento Kristov príkaz? Odpoveď 

treba hľadať po Kristovom zmŕtvychvstaní, keď Ježiš dáva učeníkom misijný príkaz hlásať 

spásu všetkým národom a okrem iného dodáva „...Kto uverí a dá sa pokrstiť, ten bude 

spasený“ (Mk 16, 15n). Ak sa pozrieme na inú formu tohto „príkazu“ u Matúša, tak tu sa 

priamo vyskytuje poverenie učiť a krstiť všetky národy v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 

(Mt 28, 19). Na rozdiel od Jánovho krstu už to v tomto prípade nie je len krst pokánia a, tak 

povediac, prípravy na budúci súd. Je to už krst v mene Ježiša Krista, v mene Mesiáša, ktorý už 

prišiel, ktorý spolu s krstom dáva (dar) Ducha Svätého. Krst je spájaný s Duchom svätým, nie 

                                                 
46 V Jn 3, 22: „Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil.“ sa síce 
píše, že Ježiš chodil po krajine a krstil, lenže v Jn 4, 1-2a sa už toto vlastne popiera: „Keď sa Ježiš dozvedel, že 
farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján - hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci...“. Asi sa 
v tomto prípade jedná o spájanie Ježišovho verejného života s konaním poveľkonočnej cirkvi. Porov. 
ROSKOVEC Jan: Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe 4 (1998) 32-53. 
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však nevyhnutne (priamo). Na druhej strane nie je dar Ducha viazaný výlučne na krst. Pri 

krste učeníkov, ktorý síce boli pokrstení v mene Pána Ježiša, ale Ducha prijali až potom, čo na 

nich vložili ruky Peter a Ján. (Sk 8 17-19) Opačný prípad nachádzame opäť v Skutkoch 

v prípade krstu pohanského stotníka Kornélia. Krst nasleduje až po prijatí Ducha a je akoby 

priamo vynútený vyliatím Ducha. (Sk 10, 44-48a) Tým sa nepopiera vážnosť krstu vodou, na 

druhej strane sa potvrdzuje aj to, že aj nepokrstení môžu mať podiel na Božích zasľúbeniach 

a tajomstvách. 

Súčasť Pavlovej krstnej náuky tvorí šiesta kapitola listu Rimanom. (Rim 6, 3-11) 

Podľa tejto state sme krstom ponorený do Kristovej smrti, sme spolu s ním pochovaní, zrástli 

sme s obrazom jeho smrti.47 To všetko sa deje preto, aby sme kráčali v novosti života, viedli 

nový život,48 život smerujúci ku vzkrieseniu tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych 

Otcovou slávou. (Rim 6, 4-5) Tak mu budeme podobný nie len v smrti, ale aj v 

zmŕtvychvstaní. Navyše touto smrťou už sme sa vymanili z nadvlády hriechu, sme oslobodený 

pre nový život v Kristovi pre Boha. Starý človek, ktorý bol pod mocou hriechu je 

ospravodlivený v krste z hriechu, lebo veď ten kto zomiera je ospravedlnený z hriechu (Rim 6, 

6-7). Smrť nad vzkrieseným Kristom už nepanuje, tak nebude panovať ani nad nami. Máme 

žiť tak, že sme mŕtvy hriechu, ale živý pre Boha v Ježišovi Kristovi. (Rim 6, 10-11) Ďalšiu 

dôležitú časť Pavlovej teológie krstu tvoria formulácie o prebývaní Krista v človeku 

a o prebývaní človeka v Kristovi (porov. napr. Rim 8, 9n; Ef 3, 16; Gal 2, 19n. 4, 19; Flp 1, 

21). V prvom prípade je to Boh - Ježiš, ktorý pôsobí ako prvý, v druhom prípade prebieha 

„pohyb spásy“ opačným smerom – od človeka ku Kristovi. Kristom preniknutý ľudia sú 

„pohýnaní“ životnými silami zmŕtvychvstalého Ježiša k odpovedi na jeho prebývanie v 

človeku49. To, čo sa stalo s Kristom sa nanovo špecifickým spôsobom stáva s pokrsteným. 

Dodáme, že ako človek umrel spolu s Kristom, spolu s ním aj oživne. Potom podľa 1 Kor 15, 

22n je možné tvrdiť, že prebývanie v Kristovi, ktoré je z Božieho milosrdenstva, je zárukou 

zmŕtvychvstania. L. Karfíková z celku Pavlovej teológie krstu uzatvára, že „...krst má pre 

apoštola zmysel natoľko, nakoľko znázorňuje a spečaťuje vieru v Krista, účasť na jeho údele.“ 

                                                 
47 Teda v krste sme prijali obraz jeho smrti. 
48 KARFÍKOVÁ Lenka: Křesťanská iniciace podle svědectví Nového zákona. Interpretace vybraných textů, in: 
Teologické texty 2 (1996) 47. 
49 Porov. SCHMAUS, M.: Sviatosti, Bratislava: 1992, s. 214-217. 
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Zároveň ale podotýka, že „...krst predstavuje skutočnosť našej spásy, darovanej od Boha, ktorá 

je tu vždy pred nami a do ktorej postupne vzrastáme...“50 

V Písme, keď sa hovorí o krste, myslí sa tým krst dospelých. Z predošlých odsekov 

vyplýva, že v niektorých novozákonných textoch možno na jednej strane nájsť state, ktoré 

jasne hovoria o nutnosti krstu pre spásu. Na druhej strane podľa Roskovca z rozboru 

novozákonných spisov vyplýva, že podmienkou spásy je jednoznačne Kristovo dielo,51 

podmienka raz a navždy splnená a teda nie samotný fakt krstu. Z toho vyplýva, že v Písme 

môžeme pozorovať akoby napätie, čo sa týka toho, či je alebo nie je krst pre spásu výslovne 

nevyhnutný. To bude práve zjavné aj v nasledujúcom stručnom historickom prehľade 

teologických úvah o nevyhnutnosti krstu pre spásu človeka, kde sa niektorí teológovia 

prikláňali viac k jednej alebo druhej interpretácii. Rovnako bude toto napätie rezonovať aj 

v našich ďalších úvahách týkajúcich sa nevyhnutnosti krstu. Čo sa týka detí, tak novozákonné 

texty nevylučujú možnosť krstu detí. V Skutkoch a v prvom liste Korinťanom sa spomína, že 

krstené boli celé domy a je teda dosť dobre možné, že spolu s dospelými boli krstené aj deti.52 

V Písme ale sa nedá nájsť stať, ktorá by priamo spomínala, aký údel prináleží deťom, ktoré 

zomierajú bez krstu a o to je táto problematika zložitejšia. 

 

3.2 Stručný dejinný exkurz k danej problematike 

 

State Nového zákona, nad ktorými sme sa v krátkosti zamýšľali slúžili teológom na 

východe aj na západe ako základ k uvažovaniu o krste, o jeho význame pre človeka, o jeho 

spojitosti s našou spásou. Pri svojich úvahách niektorí z nich narazili aj na problematiku 

nevyhnutnosti krstu pre spásu detí a dospelých.53 

Klement Alexandrijský v diele Paedagogus54 podľa J. Kellyho hovorí, že krst udeľuje 

znovuzrodenie, osvietenie, božské synovstvo, nesmrteľnosť, odpustenie hriechov. Vysvetľuje, 

že synovstvo je výsledkom znovuzrodenia, ktoré je dielom Ducha. Krst podľa Klementa 

z Alexandrie vtláča nezmazateľný znak, Boží obraz. V krste sa udeľuje Duch. Podľa Origena 
                                                 
50 KARFÍKOVÁ Lenka: Křesťanská iniciace podle svědectví Nového zákona. Interpretace vybraných textů, in: 
Teologické texty 2 (1996) 47. 
51 ROSKOVEC Jan: Problém křtu ve světle Nového zákona, in: Teologická reflexe 4 (1998) 52. 
52 Porov. Sk 16, 15. 33; 18, 8; 1 Kor 1, 16. 
53 MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 13-31; KELLY John D. 
Norman: Křest v prvních staletích po Kristu, in: MKR Communio 2 (2004) 128-135; FLORIO Mario, 
ROCCHETTA Carlo: Sacramentaria speciale I, Bologna: EDB, 2004, s. 11-111. 
54 Paed. 1, 5, 21 a 1, 6, 26. 
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sa kresťan, v krste zjednocuje s Kristom v jeho smrti a vzkriesení. Je to jedinečný prostriedok, 

ktorým sa odpúšťajú hriechy, ktorý človeka vyslobodzuje z moci diabla a robí z kresťanov údy 

cirkvi, teda Kristovho tela.55 Veľmi dôležité ponímanie krstu predstavil podľa J. Kellyho Cyril 

Jeruzalemský najmä vo svojich katechetických prednáškach.56 Podľa jeho náuky možno 

účinky krstu, ktorý nazýva kúpeľom znovuzrodenia, rozdeliť do troch veľkých skupín. Prvá 

skupina predstavuje vzťah k hriechu. Podľa Cyrila krstenec dostane odpustenie všetkých 

hriechov, ktorých sa dopustil pred krstom. Takto prechádza z hriechu do spravodlivosti, od 

nečistoty k čistote. Tento proces pripodobňuje k liečeniu pacienta, kedy tento je nie len že 

vyliečený, ale dokonca zmiznú aj jazvy po predchádzajúcich poraneniach.57 Do druhej oblasti 

môžeme zaradiť Cyrilovu náuku o tom, že krst vtláča znamenie do duše veriaceho. Toto 

znamenie vzniká v okamihu krstu (v okamihu ponorenia). V dôsledku toho sa pokrstený 

raduje z prítomnosti Ducha svätého. Do tretej oblasti patrí náuka o udeľovaní požehnania 

a posvätenia, prebývania Ducha svätého, oblečenie si nového človeka, milosť prijatia za 

Božích synov, duchovné znovuzrodenie a spása, právo na nebeské dedičstvo. V Cyrilovom 

pohľade sa hriechy odpúšťajú všetkým rovnako, ale vyliatie Ducha je úmerné viere.58 J. Kelly 

dopĺňa, že podobne učia aj ďalší otcovia, ako napríklad Pseudo-Didymus, Optatus, 

Hieroným.59 Augustín upresňuje, že krst zmýva úplne všetky hriechy, osobné aj dedičných, 

vedomé či hriechy nevedomé.60 Ďalej vo svojom diele De peccatorum meritis et remissione et 

de baptismo parvulorum hovorí, ako dopĺňa Florio,61 že pokrstení, a platí to aj pre 

nemluvňatá, sú obdarovaní milosťou osvietenia a ospravodlivenia. Sú zbavení smrti a zmierení 

s Bohom k životu večnému. Z ľudských synov sa stávajú synmi Božími. Atanáz učí, že človek 

sa skrze krst zjednocuje z Bohom. Je to podľa neho sviatosť znovuzrodenia, kedy sa obnovuje 

Boží obraz v človeku. Kresťan sa stáva adoptívnym synom Otca a teda dedičom večného 

života. Podobne podľa Gregora z Nyssy prijíma pokrstený Boha a je v ňom. Je zjednotený 

s Kristom a stáva sa účastným Božej prirodzenosti. Ján Zlatoústy hovorí, že kresťan má po 

krste v sebe Krista a je mu takýmto spôsobom pripodobnený. Veľmi závažné tvrdenie možno 

nájsť u Cyrila Alexandrijského, ktorý vo svojich komentároch na knihu Exodus tvrdí, že 

dokonalé poznanie Krista a plnú účasť na ňom je možné získať iba milosťou krstu 
                                                 
55 KELLY John D. Norman: Křest v prvních staletích po Kristu, in: MKR Communio 2 (2004) 129. 
56 Ibidem 131-132. 
57 Cat. 3, 3. 
58 KELLY John D. Norman: Křest v prvních staletích po Kristu, in: MKR Communio 2 (2004) 132. 
59 Ibidem, s.132. 
60 Ibidem, s.133. 
61 AUGUSTINUS Aurelius: De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, 
http://www.augustinus.it/latino/castigo_perdono/index2.htm (31. 10. 2010). 
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a osvietením Duchom svätým.62 S. Košíčková tento prehľad dopĺňa o pohľad Theodora 

z Mopsuestie, ktorý krst prirovnáva k znameniu vojakov na predlaktiu a Ambrozius, ktorý 

označuje krst za vytetované znamenie na čele otrokov.63 Podľa Hilária je krst, okrem toho, že 

zmýva hriechy aj sviatosťou božského zrodenia, stavaním sa Božím chrámom, vyslobodením 

od smr

u, a naopak, ten kto si nezasluhuje chválu neznamená, že si automaticky 

zasluhu

                                                

ti. 

Grécky cirkevní otcovia podľa Dokumentu MTK nevenovali veľkú pozornosť priamo 

osudu detí umierajúcich bez krstu, alebo venovali svoju pozornosť stavu a nie miestu, kde sa 

tieto deti nachádzajú. Riešili rovnaký problém, aký sme načrtli v predchádzajúcej stati: napätie 

medzi univerzálnou spasiteľskou vôľou Boha a evanjeliovými odkazmi na nevyhnutnosť 

sviatostného krstu. Pseudo-Atanázius na základe Písma tvrdí, že nepokrstená osoba nemôže 

vstúpiť do Božieho kráľovstva. Ale v ďalšom predkladá zaujímavý názor, že deti, ktoré 

umierajú nepokrstené síce nevojdú do Božieho kráľovstva, ale ani nebudú zatratené, lebo sa 

nedopustili žiadneho osobného hriechu.64 Podľa Atanázia zo Sinaja nepokrstené deti síce 

určite nepôjdu do pekla, ale on sám necháva ich údel Božiemu súdu, keďže na podklade Písma 

jednoznačne nedokáže popísať ich údel.65 Gregor z Nyssy ako jediný grécky cirkevný otec 

napísal ucelené dielko týkajúce sa údelu detí, ktoré umierajú bez krstu. Aj pre neho je veľký 

problém rozriešiť napätie, ktoré je možné cítiť v Písme medzi vôľou Boha, aby všetci boli 

spasení a nevyhnutnosťou krstu. Podľa jednej z jeho myšlienok prežívanie pravého života 

odpovedá ľudskej prirodzenosti a udeľuje sa v závislosti na tom, ako kto vo svojom 

pozemskom živote uplatňoval čnosť. Predčasná smrť malých detí, podľa Gregora, nie je 

dôvodom na to, aby sme sa domnievali, že budú trpieť nejaké strasti, ale ani na to, aby boli 

v rovnakom stave ako tí, čo v tomto živote boli očistení prostredníctvo všetkých čností.66 

Gregor Naziánsky tvrdí, že ten kto si nezasluhuje trest si ešte kvôli tomu automaticky 

nezasluhuje chvál

je trest.67 

Vo všeobecnosti možno s autormi Dokumentu MTK zhrnúť, že podľa gréckych otcov 

deti, ktoré umierajú bez krstu, si nezasluhujú večné zavrhnutie, aj keď nedosahujú rovnakého 

 
62 KELLY John D. Norman: Křest v prvních staletích po Kristu, in: MKR Communio 2 (2004) s.135. 
63 KOŠÍČKOVÁ Světluše: Chápaní a prožívaní křtu v prvokřesťanské době, in: Teologické texty 2 (1996) 44. 
64 Porov. Pseudo-Atanáz: Questionem ad Antiochum ducem, qn. 101, PG 28, 660C; qn. 115, PG, 28, 672A. 
65 Porov. Atanázius zo Sinaja: Questiones et risponsiones, qn. 81, PG 89, 709C. 
66 Porov. Gregor z Nyssy: De infantibus praemature abreptis libellum, ab H Polack ad editionem praeparatum in 
Colloquio Leidensi testimoniis instructum renovatis curis recensitum edentum curavit; H Hörner in J. Downing, 
J.A. McDonough, H. Hörner (eds.) Gregori Nysseni opera, Vol III, Pars II, Leiden – New York – København – 
Köln, 1987, s. 65-97. 
67 Porov. Gregor Naziánsky: Oration XL: In sanctum baptisma, 23; PG 36, 389BC. 
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stavu ako tí, ktorí boli pokrstení. Rovnako ani neposkytujú žiadne bližšie vysvetlenie ako je to 

so stavom týchto detí a ani na ako mieste sa nachádzajú.68: „Nie je vhodné, aby sa človek 

svojimi

                                                

 vlastnými rukami prehrabával Božími súdmi.“69 

O nepokrstené deti a ich posmrtný údel sa latinskí cirkevní otcovia začali zaoberať 

podrobnejšie až v súvislosti s vystúpením Pelagia na začiatku piateho storočia.70 Pelagius učil, 

že deti môžu dôjsť spásy, hoci neboli pokrstené. Na tom by nemuselo byť nič zlého či 

nepravdivého, ak by sa Pelagius neopieral o svoje tvrdenie, že list sv. apoštola Pavla Rimanom 

(Porov. Rim 5, 12) neobsahuje skutočné učenie, že všetky ľudské bytosti zhrešili v Adamovi 

a že nezriadená žiadostivosť, utrpenie a smrť sú dôsledkom Adamovho pádu.71 Keďže takto 

Pelagius svojím učením popieral, žeby sa hriech Adamov prenášal na jeho potomkov, boli 

práve narodené deti nevinnými bytosťami bez akéhokoľvek hriechu. Takéto deti mali podľa 

Pelagia zaistený vstup do večného života, nie však do Božieho kráľovstva, pričom tvrdil, že 

Boh by iste neuvrhol do pekla toho, kto sa neprevinil žiadnym osobným hriechom.72 Toto 

tvrdenie o neuvrhnutí do pekla niekoho, kto sa neprevinil žiadnym osobným hriechom je 

akoby v súlade s univerzálnou vôľou spasiť všetkých ľudí. Je však ešte raz dôležité zdôrazniť, 

že je postavené na mylných základoch popierajúcich prenos prvotného hriechu na potomkov 

Adamových (dedičný hriech). Sv. Augustín vo svojich niekoľkých dielach proti Pelagiovi 

a pelagianizmu, odvolával na Jn 3, 5 a na liturgickú prax cirkvi, ktorá prinášala na krst deti 

v útlom veku. Prečo vlastne prinášať malé deti ku krstu, ak by boli bez hriechu, ako to tvrdí 

Pelagius? Prečo deti podstupujú obrady exorcizmu, ak by nepotrebovali byť oslobodené od 

diabla? Podľa Augustína liturgická prax cirkvi potvrdzuje vieru, že všetci ľudia dedia Adamov 

hriech a preto potrebujú byť prenesení z moci temnôt do kráľovstva svetla.73 Existuje len 

jeden krst, krst na odpustenie hriechov, ktorý je totožný pre deti aj pre dospelých.74 Ak sú 

malé deti krstené, tak jedine preto, že sú hriešne. Aj keď sa evidentne neprevinili a ani sa 

nemohli previniť žiadnym osobným hriechom, majú podľa Rim 5, 12 hriech v „Adamovi“. 

Augustín sa pýta, prečo za nich Kristus zomrel, keď sú nevinné?75 Všetci potrebujú Krista ako 

 
68 MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 14. 
69 Atanázius zo Sinaja: Questiones et risponsiones, qn. 81, PG 89, 709C. 
70 Porov. FLORIO Mario, ROCCHETTA Carlo: Sacramentaria speciale I, Bologna: EDB, 2004, s. 11-111; 
MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008. 
71 MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008. 
72 Porov. Pelagius: Expositio in epistulam ad Romanos, in Expositiones XIII epistularum Pauli, A Souter (ed.) 
Cambridge, 1926. 
73 Porov. Augustin: De peccatorum meritis et remissionem et de baptismo parvulorum, 1, 34, 63, CSEL 60, s. 
63n. 
74 Porov. Augustin: Sermo, 293, 11, PL 38, s. 1334. 
75 Augustin: De nuptiis et concupiscientia, 2, 33, 56, CSEL 42, s. 513. 
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svojho Spasiteľa. Podľa autorov Dokumentu MTK na základe podobných úvah Augustín 

dochádza k tvrdeniu, že deti, ktoré zomierajú bez krstu sú vydané peklu.76 Kristus prišiel 

preto, aby spasil hriešnikov, aby vyslobodil ľudí od hriechu zdedeného po Adamovi. Jediným 

liekom, ktorý uzdravuje chorého človeka od dedičného hriechu, ktorý sa prenáša na potomkov 

pomocou plodenia je krst. V človeku je v priamej závislosti na Adamovom hriechu skutočný, 

reálny hriešnik (proti Pelagiovi), čo ho predznamenáva k tomu, že si zasluhuje večné 

zatratenie.77 Tí, ktorý nie sú pokrstený, nemôžu vstúpiť do Božieho kráľovstva. Potom, tí ktorí 

nevstúpili do Božieho kráľovstva, budú odsúdení do pekla.78 Z Písma podľa Augustína 

nevyplýva, že ostalo nejaké tretie miesto, kde by bolo možné umiestniť deti (ľudí), čo zomreli 

bez toho, aby priali sviatostný krst na odpustenie hriechov.79 Ten, kto nie je s Kristom môže 

byť jedine s diablom.80 Boh je spravodlivý a ak odsudzuje do pekla aj malé deti, tak sa deje 

jedine preto, že sú hriešnikmi. Augustín však dodáva, že navzdory tomu, že tieto deti sú 

navždy zavrhnuté od Boha, budú vystavené iba najmiernejšiemu trestu.81 Podľa toho sú 

možné rôzne druhy či stupne trestov v závislosti na hriešnikovej vine.82 Augustínovi je 

zrejmé, že tieto deti nenesú osobnú zodpovednosť, ale na druhej strane v ich zavrhnutí nie je 

žiadna nespravodlivosť, keďže sú hriešne a patria k mase, ktorá je určená k zavrhnutiu. 

Podobne to platí aj o dospelých. Boh sa nedopúšťa žiadnej nespravodlivosti voči tým, ktorí nie 

sú vyvolení, pretože všetci si zaslúžia peklo.83 Takto môžeme skonštatovať, že Augustín sa 

prikláň

oproti odporcom tvrdiac, že kresťania musia byť pokrstení, že krst je pre spásu jednoznačne 

                                                

a k reštriktívnej interpretácii84 univerzálnej spasiteľskej vôle.85 

Tertulián vo svojom diele De Baptismo, ktoré je ukážkou obrany nutnosti krstu a je 

jedným z prvých komplexných diel pojednávajúcom o krste jednoznačne zastáva pozíciu 

 
76 Porov. Augustin: De peccatorum meritis et remissionem et de baptismo parvulorum, 1, 16, 21, CSEL 60, s. 
20n; Sermo, 294, 3, PL 38, s. 1337; Contra Iuliatum, 5, 11, 44, PL 44, s. 809. 
77 SCOLA, A; MARENGO, G; LÓPEZ JP: La persona umana. Antropologia teologica, Sezione sesta di 
AMATECA La persona umana. Volume 15, Milano: Jaca Book, 2006, s. 228. 
78 Porov. Mt, 25, 34.41. 
79 Porov. Augustin: Sermo, 294, 3, PL 38, s. 1337. 
80 Augustin: De peccatorum meritis et remissionem et de baptismo parvulorum, 1, 28, 55, CSEL 60, s. 54. 
81 Augustin: Contra Iulianum, 5, 11, 44, PL 44, s. 809. 
82 Porov. Augustin: Contra Iulintum opus imperfectum, 4, 122, CSEL 85, s. 141-2. 
83 Porov. Augustin: Contra duas Epistulas Pelagianorum, 2, 7, 13, CSEL 60, s. 474. 
84 MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 18. 
85 Na počiatku pelagiánskeho sporu zastával Augustín viac univerzálnu spasiteľskú vôľu Božiu. Neskôr však 
začal rôznymi spôsobmi obmedzovať rozsah slova „všetci“, ktoré nachádzame v 1 Tim 2, 4. Postupne sa to všetci 
stávalo pre neho všetci tí a len tí, ktorí budú skutočne spasení; všetky druhy ľudí (Hebreji a pohania) a nie všetky 
jednotlivé osoby; mnohí ale nie všetci (porov. Augustin: Enchir., 103, PL 40, s. 280; Contra Iulianum, 4, 8, 44, 
PL 44, s. 760); Pozri MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 18. 
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nevyhnutný.86 Ak nasledujeme príklad Krista, sme znovuzrodený vodou a môžeme byt 

spasený iba vytrvaním v pripodobňovaní sa Kristu.87 Tertulián odvolávajúc sa na Jn 3, 5 píše: 

„Je určené zákonom, že nikomu nenáleží spása bez krstu.“88 

Keďže autorita Augustínova bola na západe veľká aj iný teológovia po ňom preberali 

podobnú náuku. Napr. Gregor Veľký tvrdí, že Boh zavrhuje aj tých ľudí, ktorí su poškvrnení 

iba dedičným hriechom, a preto dokonca aj malé deti, ktoré nikdy nezhrešili z vlastnej vôle, 

musia ísť do večného trápenia.89 Podobne aj v stredovekej scholastike bol referenčným bodom 

pre teologické úvahy Augustín. Podľa Dokumentu MTK napríklad Anselm z Canterbury tvrdí, 

že malé deti, ktoré umierajú bez krstu, sú zavrhnuté, lebo sú nositeľmi prvotného hriechu, 

presne tak, ako to odpovedá Božej spravodlivosti.90 Hugo od sv. Viktora to zhŕňa, že deti, 

ktoré umierajú bez krstu nemôžu byť spasené, lebo nepriali sviatosť a ani nemôžu vykonať 

osobný úkon viery, ktorý by eventuálne túto sviatosť nahradzoval.91 Tu už značne cítiť 

rozlíšenie medzi osudom zomrelých nepokrstených detí na jednej strane a nepokrstených 

zomrelých dospelých na strane druhej. Zo spomínanej Hugovej úvahy vyplýva, že existuje 

prostriedok, ktorý môže nahradiť krst, ale ten je určený iba tým, ktorí sa dokážu slobodne 

rozhodnúť pre vieru. Ak akceptujeme túto náuku, tak je zrejmé, že človek, aby mohol po smrti 

vstúpiť do večného života, musí byť už za svojho pozemského života ospravodlivený. Smrť 

podľa toho vystavuje stop ďalšiemu možnému rozhodnutiu sa pre Boha, pre milosť, proti 

Bohu, proti milosti, pretože po smrti už nemožno nijako meniť pomer určitej osoby k Bohu. 

Pier Abelard alebo Peter Lombardský podtrhovali Božiu dobrotivosť. Chytali sa stále 

ešte Augustína a jeho myšlienky o najmiernejšom treste a vylúčení z blaženého hľadenia na 

Boha tvrdiac, že deti, ktoré zomierajú bez krstu nebudú okrem vylúčenia trpieť žiadnymi 

inými trestami, samozrejme bez akejkoľvek nádeje, žeby niekedy mohli byť touto odmenou 

večného hľadenia na Boha obdarované. To znamená, že nepokrsteným deťom sa vyhradzoval 

údel, ktorý bol odlišný od svätých v nebi, ale zároveň čiastočne odlišný od tých, ktorí budú 

zavrhnutí v pekle, hoci stále boli k zavrhnutým priraďované. V ďalšom došlo k postupnému 

                                                 
86 DANIÉLOU Jean: Evangelizace a křest, in: MKR Communio 2 (2004) 159-162; TERTULLIANUS Quintus 
Septimius Florens: De Baptismo, Cap. 12; 13, 1-2, 
http://www.tertullian.org/articles/evans_bapt/evans_bapt_text_trans.htm (31. 10. 2010). 
87 KELLY John D. Norman: Křest v prvních staletích po Kristu, in: MKR Communio 2 (2004) 130. 
88 Tertulian: De baptismo 12, 1. http://www.tertullian.org/articles/evans_bapt/evans_bapt_text_trans.htm (18. 10. 
2009). 
89 Porov. napr. Gregor Veľký: Moralia, 12, 9, PL 75, s. 992-3; 13, 44, PL 75, s. 1038; 9, 21, PL 75, s. 877. 
90 Porov. Anselm z Cantenbury: De conceptu virginali et de originali peccato, Schmitt, F. S. (ed.), t. II. Cap. 28, 
s. 170-71. 
91 Porov. Hugo od sv. Viktora: Summa Sententiarum, tract. V, cap. 6, PL 176, s. 132; Pozri MTK: Naděje na 
spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008. 
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rozšíreniu náuky a stave týchto detí, kde vylúčenie z blaženého nazerania na Boha bolo 

spravodlivým trestom za dedičný hriech, ale pravé pekelné trýzne (muky) boli tresty 

následkom smrteľných hriechov, ktorých sa človek sám dopustil. Zdá sa, že v stredoveku 

došlo jednoznačne k oddeleniu pohľadu na stav detí a stav dospelých či už v pozitívnom alebo 

negatívnom zmysle. Obe skupiny sa líšia hlavne v tom, že dospelí sa slobodne a zodpovedne 

rozhodujú, ale deti takto konať objektívne nemôžu. Magistérium v stredoveku zdôrazňovalo, 

že existuje veľký rozdiel medzi osudom (trestami) tých, ktorí umierajú v stave prvotného 

hriechu, a tých, ktorí umierajú v stave smrteľného hriechu.92 Keďže malé deti ešte nemajú vek 

na to, aby slobodne a zodpovedne užívali rozum a vôľu, stredoveký teológovia (T. Akvinský, 

J. Duns Scotus), ako sa píše v Dokumente MTK, dospeli k názoru, že takéto deti, ktoré sa ešte 

vlastne nedopustili osobných hriechov netrpia po smrti žiadnymi bolesťami, alebo dokonca 

zakusujú prirodzenú blaženosť prostredníctvom spojenia s Bohom vo všetkých prirodzených 

dobrách. To je dôležité konštatovanie, lebo sa pripúšťa, že deti, ktoré zomreli bez sviatostného 

krstu, vnímajú radosť a teda sú určitým spôsobom zjednotené s Bohom tak, ako to odpovedá 

ich stavu.93 Sv. Tomáš dodáva, že dušiam detí chýba nadprirodzené poznanie, ktoré majú 

dospelí vďaka viere. Nemajú totiž túto vieru ani ako úkon, ani nepriali sviatosť viery. Preto 

tieto deti vlastne ani nevedia, že sú vylúčené z daného dobra (blaženého hľadenia na Boha). 

A keďže o tom nevedia, tak preto ani netrpia.94 Nie všetci vylúčenie z blaženého hľadenia na 

Boha prijímali v tak pozitívnom zmysle ako Tomáš, ale brali to ako určitý trest. Na prelome 

dvanásteho a trinásteho storočia sa objavuje pojem „limbus (detí)“, keď sa chce pomenovať 

miesto spočinutia nepokrstených detí. V porovnaní so sv. Augustínom to už bol krok vpred 

v smere dôrazu na Božiu dobrotu a milosrdenstvo. Takto sa akcentovala gratuitná povaha 

Božej milosti. Florentský koncil (1442) v dekréte Pre Jakobitov učí: deťom „nemožno pomôcť 

inak, než sviatosťou krstu, ktorý oslobodzuje človeka z moci zlého ducha a robí z nich 

adoptívne Božie deti“. (DS 1349) Cirkev nepozná zo zjavenia žiaden iný riadny prostriedok, 

ktorý by mohol deťom zaistiť prístup do večného života. 

Z Otovej dogmatiky De Sacramentis sa dozvedáme, že Tridentský koncil prehlásil, že 

ospravedlnenie môže nastať po zvestovaní evanjelia95 nie však bez krstu či túžby po ňom 

                                                 
92 Porov. napr. II. Lyonský koncil: Vyznanie viery Michaela Paleologa, DS 858; Jan XXII: List Arménom, 
Nequaquam sine dolore, DS 926; Florentský koncil: Dekrét Laetentur Caeli, DS 1306. 
93 Porov. AKVINSKÝ, T.: II Sent., d. 33, q. 2, a. 2; De malo, q. 5, a. 3; Duns Scotus, J.: Lectura II, d. 33, q. un; 
Ordinatio, d. 33; q. un. 
94 Porov. AKVINSKÝ, T.: De malo, q. 4, a. 5. 
95 post evangelium promulgatum 
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(porov. DS 1524). Z Písma vyplýva, že nutnosť krstu k spáse je nutnosťou prostriedku96 (Jn 3, 

5; Mk 16, 16) a (pre dospelých) tiež nutnosťou príkazu97 (Mt 28, 19). Nutnosť prostriedku nie 

vnútorná, s povahe samotnej sviatosti, ale vonkajšia, pokiaľ je krst určený pozitívnym 

Božským ustanovením ako nevyhnutný prostriedok spásy98. 

V potridentskej diskusii ohľadne spásy nepokrstených detí a dospelých sa pápeži (napr. 

Pavol III., Benedikt XIV., Klement XIII.) snažili brániť právo katolíkov zastávať tvrdú 

Augustínovu teóriu, podľa ktorej deti, ktoré umierajú bez krstu iba s dedičným hriechom sú 

zavrhnuté a trpia naveky pekelnými mukami aj keď sa jedná o veľmi mierny trest v porovnaní 

s utrpením dospelých, ktorí sú trestaní za smrteľné hriechy.99 Na druhej strane, keď synoda 

v Pistoia (1786) zavrhla stredovekú teóriu limbu, Pius VI. bránil právo katolíckych škôl učiť, 

že tí, ktorí umierajú len s prvotným hriechom, sú trestaní vylúčením z blaženého nazerania na 

Boha (trest vylúčenia), ale nie sú trestaní zmyslovo-vnímateľnými trestami (trest ohňa).100 

Tvrdenie formulované Inocentom III. v liste arcibiskupovi z Arles, že „trestom za 

prvotný hriech je vylúčenie z blaženého nazerania“ sa týka viery, pretože prvotný hriech je 

jednoznačne sám o sebe prekážkou v prístupe k blaženému nazeraniu na Boha.101 Autori 

Dokumentu MTK vo svojich úvahách o osude nepokrstených detí citujú vyjadrenie 

dokumentu Druhého lyonského koncilu, v ktorom sa okrem iného píše: 

 

„Duše tých, ktorí zomierajú v smrteľnom hriechu, alebo iba s prvotným 

hriechom, okamžite zostupujú do pekla, ale sú postihované odlišnými 

trestami.“102 

 

Táto náuka bola v dejinách aplikovaná spoločne na všetkých a teda aj na nepokrstené deti 

a preto logicky platilo, že ako trest si zaslúžili trest vylúčenia z blaženého nazerania. Treba 

však podotknúť, že tieto prehlásenia cirkvi sa netýkali toho, žeby nepokrstené deti boli 

vylúčené zo spásy, ale skôr sa týkali bezprostredného súdu po smrti a toho, že duše idú do 

neba alebo do pekla. Ako píšu autori dokumentu MTK, učenie Inocentra III. vo svojom 

vieroučnom obsahu neznamená nevyhnutne, že deti, ktoré umierajú bez sviatostného krstu, sú 

                                                 
96 necessitas medii 
97 necesitas praecepti 
98 OTTO: Dogmatika VI. De Sacramentis I. Olomouc: Matica cyrilometodějská s.r.o., 1994, s. 29. 
99 Porov. FLORIO Mario, ROCCHETTA Carlo: Sacramentaria speciale I, Bologna: EDB, 2004. 
100 Porov. MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 22-23. 
101 INOCENT III.: List Imberovi, arcibiskupovi z Arles, Maiores Ecclesiae causas, DS 780. 
102 DRUHÝ LYONSKÝ KONCIL: Vyznanie viery Michaela Paleologa, DS 858. 
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automaticky vylúčené z milosti a odsúdené k strate blaženého nazerania. Podľa nich je 

dovolené dúfať, že Boh, ktorý chce, aby všetci boli spasení, zo svojho veľkého milosrdenstva 

a lásky ponúka mimoriadny liečebný prostriedok k tomu, aby títo ľudia (deti) mohli byť 

očistené od dedičného hriechu a následne mať prístup k blaženému nazeraniu. Ako sa ďalej 

píše v Dokumente MTK, tieto magisteriálne výroky nás nezaväzujú myslieť si, že tieto deti 

umierajú nevyhnutne s prvotným hriechom a že teda pre nich nie je žiadna cesta k spáse.103 

S novovekom sa naplno prejavila verejne praktikovaná nekresťanskosť. Krstné 

uvažovanie sa tak presúva od soteriologických (vzťah krstu k mojej večnej spáse) k úvahám 

ekleziologickým (kto tu a teraz tvorí Kristovu cirkev).104 Pred I. Vatikánskym a potom opäť 

pred II. Vatikánskym koncilom sa objavovali tendencie smerujúce k novému definovaniu 

náuky v danej oblasti.105 Ale aj počas Druhého vatikánskeho koncilu sa objavili názory, že by 

cirkev mala definitívne potvrdiť spoločnú náuku, že nepokrstené deti nemôžu nijako dostať 

(dosiahnuť) milosť blaženého nazerania na Boha.106 Takto by sa definitívne uzavrela daná 

problematika. Proti tomu sa objavili názory, že teologická reflexia ohľadne danej 

problematiky ešte nie je dostatočná a preto sa otázka ohľadne stavu týchto detí nechala 

otvorená k ďalšiemu skúmaniu.107 

Teologické bádanie sa až v posledných rokoch postupne prikláňa k chápaniu 

spasiteľskej Božej vôle ako univerzálnej z hľadiska kvantitatívneho. Najjasnejšie sa táto 

tendencia prejavila v devätnástom storočí, kde Pius IX. v encyklike Quanto conficiamur 

hovorí o možnosti spásy pre tých (dospelých), ktorí vlastnou vinou nepoznajú katolícku vieru: 

 

„Tí, ktorí vedú riadny a počestný život, môžu s pomocou Božieho svetla 

a milosti dospieť k večnému životu, takže Boh, ktorý dokonale vidí, skúma 

a pozná ľudskú myseľ, dušu, myšlienky, správanie všetkých ľudí, kvôli svojej 

zvrchovanej dobrote a zhovievavosti nedovolí, aby bol večnými trestami 

postihnutý ten, kto sa slobodne neprevinil.“108 

                                                 
103 MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 29-30. 
104 ŠTEFAN Ján: Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, in: Teologická reflexe 3 (1997) 153. 
105 Napr. bola preformulovaná konštitúcia De doctrina catholica, ktorá bola pripravená na prejednanie na 
I. Vatikánskom koncile, nebola však nikdy predložená k hlasovaniu. Práve v tomto texte sa hovorili o údele detí, 
ktoré zomierajú bez krstu, kde sa mal jednať o akýsi medzistav medzi zavrhnutím na jednej strane a stavom duší 
v očisci na strane druhej.  
106 Porov. MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 25-35. 
107 Pozri odkazy v poznámke pod čiarou č. 55 a 56 v MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, 
Praha: Krystal OP, 2008, s. 24. 
108 PIUS IX: Encyklika Quanto conficiamur (10. 9. 1863), 
http://www.ewtn.com/library/ENCYC/P9QUANTO.HTM (2. 2. 2010). 
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Pius XII. vyzdvihol dôležitosť krstu v prejave k pôrodným sestrám v roku 1951 a zároveň 

potvrdil dôležité rozlíšenie týkajúce sa stavu na jednej strane detí, ktoré ešte nedosiahli veku 

zrelého užívania rozumu a na druhej strane dospelých, ktorí nie z vlastnej viny nepoznajú 

pravého Boha: 

 

„Platí, že stav milosti v okamihu smrti je pre spásu absolútne nevyhnutný. Bez 

neho nemožno dosiahnuť nadprirodzenej blaženosti, blaženého nazerania na 

Boha. Úkon lásky môže stačiť dospelému k tomu, aby dostal milosť 

posväcujúcu, čo slúži ako náhrada chýbajúceho krstu. Nenarodenému alebo 

novonarodenému dieťaťu však táto cesta otvorená nie je.“109 

 

V dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu nenájdeme jednoznačné vyjadrenie 

ohľadne osudu nepokrstených detí. Určité vymedzenia, podľa ktorých by sa mala ďalšia 

teologická reflexia vyvíjať, tam ale nájsť môžeme. Napríklad v Deklarácii Nostra Aetate sa 

okrem iného píše: „...všetky národy tvoria jedno spoločenstvo a majú jeden pôvod, lebo Boh 

stanovil, aby celé ľudstvo obývalo povrch zeme, a majú aj jeden konečný cieľ – Boha, ktorého 

prozreteľnosť, svedectvo dobroty a plán spásy sa rozprestierajú na všetkých, až kým vyvolení 

nebudú zhromaždení vo svätom meste...”110 Na koncile bola niekoľkokrát zdôraznená 

univerzálna spasiteľská Božia vôľa, ktorá sa týka všetkých ľudí: „Cirkev vie, že z viacerých 

dôvodov je spojená aj s tými, ktorí sú pokrstení a poctení menom kresťan, ale nevyznávajú 

úplnú vieru alebo nezachovávajú jednotu spoločenstva pod vedením Petrovho 

nástupcu...Napokon aj tí, ktorí ešte neprijali evanjelium, sú rozličným spôsobom zameraní na 

Boží ľud. A na prvom mieste ten národ, ktorý dostal zmluvy a prisľúbenia a z ktorého sa 

podľa tela narodil aj Kristus (porov. Rim 9, 4 – 5);...Ale plán spásy zahŕňa aj tých, ktorí 

uznávajú Stvoriteľa, a medzi nimi predovšetkým moslimov, ktorí tvrdia, že sa pridŕžajú 

Abrahámovej viery a spolu s nami sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu...Boh však nie je 

ďaleko ani od ostatných, ktorí v tieňoch a obrazoch hľadajú neznámeho Boha, „veď on dáva 

všetkým život, dych a všetko“ (Sk 17, 25 – 28) a ako Spasiteľ chce všetkých ľudí spasiť 

(porov. 1 Tim 2, 4). Lebo tí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho 

Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť 

                                                 
109 PIUS XII: Príhovor k Národnému kongresu Katolíckej jednoty talianskych pôrodných sestier, AAS 43, 1951, 
s. 841. 
110 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Deklarácia Nostra Aetate, 1. 
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jeho vôľu, poznávanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu. Božia prozreteľnosť 

neodopiera prostriedky potrebné na spásu ani tým, ktorí bez vlastnej viny ešte neprišli k 

jasnému poznaniu Boha a usilujú sa, nie bez Božej milosti, správne žiť. Lebo všetko, čo je u 

nich dobré a pravdivé, Cirkev pokladá za prípravu na evanjelium a za dar toho, ktorý osvecuje 

každého človeka, aby mal napokon život... ”111 V konštitúcii Gaudium et spes sa píše, že 

jedine v tajomstve vteleného Slova sa vo svojej úplnosti objasňuje tajomstvo človeka: „Keďže 

Kristus zomrel za všetkých a konečné povolanie človeka je v skutočnosti len jedno, a to Božie, 

máme veriť, že Duch Svätý dáva všetkým možnosť, aby sa – spôsobom známym Bohu – stali 

účastnými na tomto Veľkonočnom tajomstve.“112 Podobné vyjadrenie nachádzame aj 

v dekréte Ad gentes.113 

Podľa autorov Dokumentu MTK možno v súvislosti s týmto historickým exkurzom 

sformulovať tri skupiny tvrdení, ktoré tvoria jadro problému osudu nepokrstených detí a 

dospelých, keďže ich postavenie je rozdielne: 

 

1. Boh chce, aby všetky ľudské bytosti bez rozdielu boli spasené bez akýchkoľvek 

zvláštnych, dodatočných podmienok. 

2. Táto spása je zdarma darovaná (gratuitná) výhradne prostredníctvom účasti na 

veľkonočnom tajomstve Ježiša Krista: krstom na odpustenie hriechov, a to buď 

sviatostným krstom, alebo nejakou inou formou. Ľudské bytosti, a teda ani deti, 

nemôžu byť spasené nezávisle na Božej milosti, ktorá je darovaná Duchom svätým. 

3. Deti, rovnako ako dospelí nevstúpia do Božieho kráľovstva, pokiaľ nie sú 

prostredníctvom vykupiteľskej milosti oslobodené od prvotného hriechu (nie sú v stave 

posväcujúcej milosti).114 

 

Spomínané vyjadrenia II. Vatikánskeho koncilu, ktoré sa týkajú predovšetkým dospelých, bola 

novým impulzom pre premýšľanie osudu malých detí, ktoré z povahy veci na rozdiel od 

dospelých nemôžu (nemohli) viesť žiaden „riadny a počestný život“, ba dokonca sa ani na 

tento svet nenarodili živé. Tvrdenie, že deti, ktoré umierajú bez krstu sú vylúčené z blaženého 

nazerania bolo po dlhé stáročia prijímané ako spoločná náuka cirkvi, čo je ale na druhej strane 

niečo iné ako viera cirkvi. V Dokumente MTK sa zdôrazňuje, že aj napriek tomu, že 
                                                 
111 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Konštitúcia Lumen Gentium, 15-16. 
112 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Konštitúcia Gaudium et spes, 22. 
113 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Dekrét Ad Gentes, 7. 
114 MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 27-28. 
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v západnej teológii prevládala daná teória o vylúčení detí z blaženého nazerania na Boha dlhé 

stáročia, predsa je to len teologická mienka a nie o definitívna náuka. Špecifická teologická 

téza o prirodzenej blaženosti, ktorá by eventuálne náležala týmto deťom, tiež predstavuje 

„len“ teologickú domnienku. Z toho vyplýva, že popri teórii limbu, ktorá je tiež možným 

teologickým mienením, môžu existovať ešte aj ďalšie spôsoby, ako dať do vzájomného súladu 

princípy viery, ktoré majú základ v Písme a ako ich možno vyčítať v Dokumente MTK: 

 

 univerzálna spasiteľská Božia vôľa; 

 dôsledky prvotného hriechu a jeho predávanie; 

 nevyhnutnosť milosti k tomu, aby človek mohol vstúpiť do Božieho kráľovstva 

a dospieť k blaženému nazeraniu; 

 jedinečnosť a univerzalita spasiteľskej mediácie Ježiša Krista; 

 nevyhnutnosť krstu pre spásu. 

 

Ako je uvedené v tejto kapitole, je podľa dokumentov II. Vatikánskeho koncilu treba klásť 

väčší dôraz na našu solidaritu v Kristovi ako v Adamovi a na univerzálnu spasiteľskú vôľu 

Božiu.115 

 V nasledujúcich častiach sa budeme naďalej zaoberať úvahami nad niektorými 

vymenovanými princípmi. To nás bližšie posunie k pochopeniu problematiky o nevyhnutnosti 

krstu pre spásu s ohľadom na niektoré teologické názory. 

 
115 Ibidem, s. 30-31. 



4 UNIVERZÁLNA SPASITEĽSKÁ BOŽIA VÔĽA 

 

 

Zamyslime sa nad prvým princípom uvedeným v predchádzajúcej kapitole. Platí, že 

žiadna ľudská bytosť nemôže spasiť seba samu. Spása prichádza jedine od Boha Otca skrze 

Ježiša Krista v Duchu Svätom. Spolu s univerzálnou spasiteľskou Božou vôľou hrajú tieto 

princípy ústrednú a zásadnú úlohu v kontexte diskusie o údele detí a dospelých, ktorí 

zomierajú bez krstu. 

V Novom zákone nachádzame niekoľko textov vzťahujúcich sa k univerzálnej 

spasiteľskej Božej vôli. C. V. Pospíšil podtrháva, že v prvom liste Timotejovi sa zreteľne píše 

o tom, ako sa univerzalita spasiteľskej vôle Božej uskutočnila skrze jedinú a univerzálnu 

mediáciu Božieho Syna Ježiša Krista:116 „Toto je dobré a milé pred Bohom, našim 

Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh 

a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Ježiš Kristus – ktorý vydal seba samého, 

ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.“ (1 Tim 2, 3-6) Z toho, ako sa 

opakuje slovo všetci a zdôrazňuje jedinosť Boha a prostredníka, ktorým je On sám ako človek, 

možno uzavrieť, že nikto nie je vylúčený z tejto spasiteľskej vôle. Vôľa spasiť všetkých 

(každého jednotlivca) predstavuje úprimné prianie Boha, ktorému my ľudia niekedy kladieme 

určitý odpor. (Porov. Mt 23, 37) V súvislosti s udalosťou kríža možno spomenúť Kristov 

výrok, ktorý má úzku nadväznosť na problematiku jeho univerzálnej spasiteľskej vôle: 

 

„A ja až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“117 

 

Z tohto výroku možno uvažovať univerzalitu významu Jeho smrti na kríži. Ježiš takto nie je 

iba akýmsi nositeľom spásonosnej náuky, ktorú je potrebné nejakým spôsobom zvládnuť. On 

sám je nositeľom spásy, on sám je spásou pre všetkých, jeho vtelenie, život, smrť 

a zmŕtvychvstanie, jeho dielo má spasiteľný a univerzálny význam.118 V tomto prípade možno 

čítať slovo univerzálny ako zameraný všetkých a všetkého k Jedinému. Preto, ako píše 

Bordoni, skutočná univerzálnosť je úzko previazaná s jedinečnosťou a neopakovateľnosťou 
                                                 
116 Porov. POSPÍŠIL, C.V.: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Praha: Krystal OP, Karmelitánske nakl., 2006. 
117 Jn 12, 32. Podobne možno porov. Jn 11, 52. 
118 Porov. POSPÍŠIL, C.V.: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Praha: Krystal OP, Karmelitánske nakl., 2006, 
s. 299-300. 
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Ježiša Krista, ku ktorému smeruje všetko, vyplýva s jeho osobnej božskej identity, zo 

skutočnosti vtelenia.119 Ak by sme sa pokúsili z tejto univerzality vynechať Krista, Boha, tak 

by sme sa mohli ocitnúť na okraji priepasti pokušenia autosotérie, pokušenia zbožšťovať 

človeka.120 V Skutkoch apoštolských nachádzame jednoznačné vyjadrenie smerom k Tomu, 

len skrze ktorého (meno) môžu byť všetci ľudia spasení: 

 

„V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, 

v ktorom by sme mali byť spasení.“ (Sk 4, 12) 

 

Peter sa v spojitosti s Kornéliovou udalosťou vyjadruje, že Ježiš je Pánom všetkých. (Porov. 

Sk 10, 36) 

Toto silné christocentrické presvedčenie nachádza výraz v celej tradícii. Napríklad 

svätý Irenej tvrdí,121 že Kristus príde znovu preto, aby v ňom Boh rekapituloval (obnovil, 

zjednotil) všetko, aby pokľaklo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk 

vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.122 Platí aj výrok sv. Gregora Naziánskeho: 

 

„Veď to, čo nie je prijaté, nie je spasené; na druhej strane to, čo je (bolo) 

spojené (prijaté) s Bohom, to bude spasené“123 

 

Synod v Quiercy dodáva: 

 

„Všemohúci Boh chce, aby všetky ľudské bytosti bez výnimky došli spásy; avšak 

nie všetky dôjdu spásy. To, že niektorí sú spasení je dar toho, ktorý zachraňuje. 

To, že niektorí pôjdu do zatratenia, je vinou zatratených.“124 

 

Keď synod zdôrazňuje pozitívnu implikáciu tohto prehlásenia ohľadne univerzálnej solidarity 

všetkých bytostí vo veľkonočnom tajomstve Ježiša Krista vyslovuje následné tvrdenia: 

 
                                                 
119 BORDONI, M.: Singolarità e universalità di Gesù Cristo nella riflessione cristologica contemporanea, In. 
Coda, P. (ed.) L’unico a molti.La salvezza in Gesù Cristo e la sfida del pluralismo: Roma, 1997, s. 87-95. 
120 Porov. POSPÍŠIL, C.V.: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Praha: Krystal OP, Karmelitánske nakl., 2006, s. 
298. 
121 POSPÍŠIL, C.V.: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Praha: Krystal OP, Karmelitánske nakl., 2006, s. 296. 
122 Porov. Irenej: Adv. haer., I, 10, 1, PG 7, s. 550. 
123 POSPÍŠIL, C.V.: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Praha: Krystal OP, Karmelitánske nakl., 2006, s. 296. 
124 Porov. DS 623. 
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„Ako nie je, nebol a nebude žiaden človek, ktorého prirodzenosť by nebola 

prijatá Ježišom Kristom, naším Pánom, tak tiež nie je žiaden človek, nebol 

a ani nebude, pre ktorého by On netrpel. Avšak platí, že nie všetci vďaka 

tajomstvu jeho utrpenia dôjdu vykúpenia.“125 

 

Podobne aj deklarácia Dominus Iesus vyjadruje jasný postoj katolíckej cirkvi: 

 

„Je teda treba pevne veriť ako pravdu katolíckej cirkvi, že univerzálna spásna 

vôľa trojjediného Boha sa uskutočnila raz a navždy v tajomstve vtelenia, smrti 

a zmŕtvychvstania Božieho Syna.“126 

 

Z citovaných textov môžeme odvážne tvrdiť, že toto vyznanie má univerzálny význam pre 

všetkých ľudí bez rozdielu. Spása totiž môže prísť a príde jedine skrze Ježiša Krista. To, že 

Ježiš z Nazareta je jediný a univerzálny Spasiteľ celého ľudstva predstavuje pre kresťanov 

jeden zo základných stavebných kameňov viery. Kto toto odmieta, ten sa kresťanom môže 

nazývať len ťažko.127 S tým, že Ježiš Nazaretský je Spasiteľom všetkých ľudí bez rozdielu je 

samozrejme úzko spojená univerzálna spasiteľská Božia vôľa. Z toho možno vyvodzovať, že 

nikomu, žiadnemu ľudskému stvoreniu, nie je žiadnym spôsobom automaticky uzatvorená 

cesta k spáse, či sa jedná o pokrsteného, alebo nie, pretože Kristus je univerzálnym 

Spasiteľom všetkých, je univerzálnym prostredníkom medzi ľuďmi a Bohom. Všeobecná 

spasiteľská vôľa Božia dáva možnosť, aby taký človek, ktorý bez svojho zavinenia neprijal 

krst a nedošiel k viere v Ježiša Krista, nebol zo spásy vylúčený.128 Možno sa pýtať, či k 

dosahovaniu spásy, ktorá sa uskutočňuje vždy výhradne skrze Ježiša Krista sú tradície, ktoré 

možno nájsť v iných, mimokresťanských náboženstvách či filozofických smeroch k niečomu 

dobré, či sú ambivalentné, alebo dokonca predstavujú prekážku k prístupe k spáse skrze Ježiša 

Krista. V deklarácii Dominus Iesus čítame: „Príchodom Ježiša Krista, Spasiteľa, Boh chcel, 

aby Cirkev ním založená bola nástrojom pre spásu celého ľudstva (porov. Sk 17, 30 - 31). 

Táto Pravda viery neuberá nič skutočnosti, že Cirkev pozerá na náboženstvá sveta s úprimnou 

úctou, ale súčasne zásadne odmieta indiferentistickú mentalitu „poznačenú náboženským 
                                                 
125 Porov. DS 624. 
126 Kongregácia pre náuku viery: Deklarácia Dominus Iesus, 
http://www.kbs.sk/do_pdf/index.php?cid=1195146347, (7. 3. 2010). 
127 Porov. POSPÍŠIL, C.V.: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Praha: Krystal OP, Karmelitánske nakl. 2006, s. 
296. 
128 Ibidem, s. 315-316. 
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relativizmom, ktorý vedie k mienke, že je „jedno náboženstvo ako druhé“. Ak je pravda, že 

príslušníci iných náboženstiev môžu prijať Božiu milosť, rovnako je pravda aj to, že sa 

nachádzajú objektívne vo veľmi nevýhodnej situácii, ak ju porovnávame so situáciou tých, čo 

majú v Cirkvi plnosť spásonosných prostriedkov. Predsa však treba pripomenúť „všetkým 

synom a dcéram Cirkvi, aby nezabúdali, že svoje jedinečné postavenie nemajú pripisovať 

svojim zásluhám, ale majú za ne vďačiť osobitnej Kristovej milosti, s ktorou ak nebudú v 

súlade naše myšlienky, slová a skutky, nielenže sa nespasíme, ale navyše budeme prísnejšie 

súdení". Rozumie sa teda, že Cirkev podľa Pánovho príkazu (porov. Mt 28, 19-20) a 

požiadavky milovať všetkých ľudí „ohlasuje a je povinná neprestajne ohlasovať Krista, ktorý 

je ,cesta, pravda a život‘ (Jn 14, 6), v ktorom ľudia nachádzajú plnosť náboženského života a v 

ktorom Boh zmieril so sebou všetko".129 

Dielo spásy tak, ako bolo uskutočnené, nie je nutnou, ale zo strany Boha slobodnou 

nápravou stvorenia a teda slobodným zavŕšením diela stvorenia. Ak večné Slovo je 

prostredníkom pri stvorení všetkého čo existuje, potom z toho jednoznačne vyplýva, že Ježiš 

Kristus by mal byť Spasiteľom všetkého, čo bolo stvorené skrze Logos. Potom by logicky 

vtelenie večného slova predstavovalo rozhodujúcu udalosť pre všetko stvorenie, zdôraznime, 

pre všetkých ľudí.130 C. V. Pospišil túto reflexiu uvádza v súvislosti so spásou hypotetických 

mimozemšťanom a preto ju vzťahuje na celý vesmír. Ak urobíme záver, že ak je platná pre 

celý vesmír, musí byť, logicky, platná aj pre podmnožinu, ktorou je ľudstvo, toto následne 

implikuje univerzalitu spasenia aj pre nepokrstených a to či už dospelých ľudí alebo malé detí 

(narodené alebo nenarodené). Aj keď podľa našich predchádzajúcich úvah je zrejmé, že 

postavenie nepokrsteného zosnulého dospelého a dieťaťa je odlišné, univerzálna Božia vôľa 

je, aby všetci bez výnimky došli spásy v jedinom a jedinečnom a preto univerzálnom 

Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. V podobnom duchu sa ohľadne univerzality a jedinečnosti 

Ježiša z Nazareta pre našu spásu píše aj v deklarácii Dominus Iesus.131 Iný dokument 

Kongregácie pre náuku viery, ktorý sa zaoberá niektorými aspektmi evanjelizácie, ale 

upozorňuje: 

 

                                                 
129 Kongr. pre náuku viery: Deklarácia Dominus Iesus, 22, 
http://www.kbs.sk/do_pdf/index.php?cid=1195146347, (7. 3. 2010). 
130 Porov. POSPÍŠIL, C.V.: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Praha: Krystal OP, Karmelitánske nakl. 2006, s. 
301. 
131 Kongr. pre náuku viery: Deklarácia Dominus Iesus, 15, 
http://www.kbs.sk/do_pdf/index.php?cid=1195146347, (7. 3. 2010). Možno tiež porov. č. 12. 
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„Hoci nekresťania môžu byť spasení prostredníctvom milosti, ktorú im Boh 

udeľuje „cestami, ktoré pozná jedine on“, Cirkev si musí byť vedomá 

skutočnosti, že na tomto svete im chýba jedno veľké dobro: poznanie pravej 

Božej tváre a priateľstvo s Ježišom Kristom, ktorý je Boh s nami. Vskutku, „niet 

nič krajšie, ako keď nás evanjelium, teda Kristus, zasiahne a prekvapí. Niet nič 

krajšie, ako spoznať ho a hovoriť druhým o priateľstve s ním". Pre každého 

človeka je veľkým dobrom odhaliť základné pravdy o Bohu, o ňom samom a o 

svete; zatiaľ čo život v tme, bez poznania pravdy o posledných otázkach je zlom 

a neraz aj zdrojom utrpenia a tragického otroctva. Preto sa sv. Pavol nezdráha 

opisovať konverziu na kresťanskú vieru ako oslobodenie „z moci tmy“ a vstup 

„do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie 

hriechov (Kol 1, 13 - 14).“ 132 

 

Keďže Kristus je jediný Spasiteľ, niet inej cesty spásy pre človeka, ako je cesta skrze Krista, 

s Kristom a v Kristovi. Ak dejiny ľudstva chápeme christocentrický, potom každý človek má 

určitý, osobitý vzťah ku Kristovi, aj keď často neuvedomelý. Na základe týchto predpokladov 

Schmaus usudzuje, že každá forma viery, nech má akúkoľvek povahu, ba každá túžba po 

absolútne je určitým smerovaním ku Kristovi133. Pius XII v encyklike Mystici Corporis 

vyhlásil, že aj neuvedomelá túžba po Bohu je dostatočne účinná pre spásu134. Opäť narážame 

na odlišné vnímanie situácie dospelých a detí. Ako môžu malé deti hoci aj neuvedomelo túžiť 

po Bohu? Ako je to v prípade ľudí iných veľkých náboženstiev? Podľa Schmausa môžeme aj 

vo viere týchto ľudí vidieť v zmysle christocentrického pohľadu na ľudské dejiny spásy 

účinnú, aj keď neuvedomelú túžbu po krste. To neznamená, že v týchto oblastiach, že týmto 

ľuďom sa nemá ohlasovať evanjelium. Treba si pritom uvedomiť, že možnosti spásy, aké 

poskytuje plná účasť na Kristovom živote v jeho Cirkvi prevyšujú všetky ostatné spôsoby 

dosahovania spásy a viera predstavuje spolu s krstom najúčinnejšiu silu pre dosiahnutie 

nebeského kráľovstva. 

 

                                                 
132 Kongregácia pre náuku viery: Vieroučná nóta o niektorých aspektoch evanjelizácie, 7, 
http://www.kbs.sk/do_pdf/index.php?cid=1197622423 (7. 3. 2010). 
133 SCHMAUS, M.: Sviatosti, Bratislava: 1992, s. 236. 
134 PIUS XII: Encyklika Mystici Corporis, 
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-
christi_en.html (2. 2. 2010). 
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4.1 Univerzalita hriechu – dedičný hriech a jeho predávanie 

 

 Z doteraz uvedeného je zrejmé, že univerzálna spasiteľská Božia vôľa sa obracia na 

všetkých ľudí, ktorí sú podľa viery cirkvi a podľa Písma hriešni a nutne potrebujú spasenie 

prostredníctvom vykupiteľskej smrti a vzkriesenia Ježiša Krista, nového Adama. Podľa 

apoštola Pavla nie skutky zo zákona, ale viera v Ježiša Krista môže spasiť ľudí, či sa už jedná 

o židov alebo pohanov. Apoštol zdôrazňuje, že hriešna situácia ľudstva je úzko spojená 

s prvotným hriechom Adama: „Lebo tak, ako je skrze jedného človeka smrť, tak je skrze 

človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zas všetci ožijú 

v Kristovi.“ (1 Kor 15, 21-22) A ďalej: „Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto 

sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.“ 

(Rim 5, 12) Pavol však nikde nevysvetľuje, ako sa tento hriech predáva, len konštatuje fakt, že 

hriech Adamov prechádza ako dedičný hriech na všetkých jeho potomkov. A preto všetci jeho 

potomkovia nutne potrebujú spásu skrze Ježiša Krista. 

A. Scola nás uvádza do zaujímavej histórie skúmania dedičného hriechu a jeho vzťahu 

k spáse človeka.135 Otcovia prvých štyroch storočí považovali situáciu ľudí, ktorí nie sú 

krstom pričlenení ku Kristovi za narušený stav Adamovou vinou, avšak myšlienky, žeby sa 

každý jednotlivo priamo zúčastňoval na Adamovom prestúpení sa vyskytuje len zriedkavo. 

Výnimkou je snáď len Irenej, ktorý otvorene hlása tézu, že všetci ľudia sú hriešny 

v Adamovi.136 Cirkevným otcom, ktorý zavádza výraz prvotný hriech (peccatum originale) do 

katolíckej teológie svätý Augustín v zmysle Adamovej viny. Neskôr uvádza Augustín tento 

výraz v zmysle dedičného hriechu, t.j. hriechu, ktorý prechádza na Adamových potomkov 

dedením. Tým sa samozrejme nechce tvrdiť, žeby Augustín akosi svojvoľne zavádzal do 

katolíckej teológie vlastné kategórie. Už pred ním cirkevný otcovia ako napríklad Irenej, 

Cyprián, Tertulián a ďalší danú problematiku reflektujú a uznávajú v človeku prítomnosť 

hriešnej situácie, v ktorej sa človek reálne nachádza, aj keď to neurobili do takej hĺbky, ako to 

vo svojom diele urobil Augustín.137 Augustín vo svojich úvahách vychádza z cirkevnej praxe 

krstiť malé deti. To teda znamenalo, že aj malé deti, hoci sa ešte nemali možnosť dopustiť 

žiadneho hriechu sú hriešnikmi, takže aj keď sú mravne nevinné bez Kristovho vykúpenia sa 

                                                 
135 SCOLA, A; MARENGO, G; LÓPEZ JP: La persona umana. Antropologia teologica, Sezione sesta di 
AMATECA La persona umana. Volume 15, Milano: Jaca Book, 2006. 
136 Ibidem, s. 226. 
137 Ibidem, s. 225. 
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nemôžu dostať do nebeského kráľovstva. Takto presvedčený o hriešnom stave detí, a teda sa 

odvážim dodať takto všetkých ľudí, dochádza Augustín k problematike konkupisciencie, ktorú 

chápe ako dedičstvo po Adamovi a ako zdroj a pôvod všetkých osobných hriechov, a takto je 

považovaná za príčinu hriechu nepokrstených. V závislosti na Adamovej vine sa človek vo 

svojom živote nevyznačuje len nejakou všeobecnou skazenosťou, ktorá ho predchádza a hoci 

ovplyvňuje každé jeho konanie, nie je možné mu ju mravne pripočítať. V človeku je skutočný, 

reálny hriešnik v priamej súvislosti s Adamom (nadväznosti na Adama), čo ho predznamenáva 

k tomu, že si zasluhuje večné zatratenie. Táto Augustínova teológia bolo vo všeobecnosti 

prijatá a podporila osvojenie si tzv. hamartiocentrického poňatia západnej teológie. Ale 

pochopiť skutočnú podobu dedičného hriechu bolo naďalej ťažké, pretože sa tu nachádza 

napätie, keď človek je skutočne vinný, ale táto vina nijako nevychádza z jeho mravnej 

zodpovednosti.138 A Scola a P. Brož vo svojich komentároch odkazujú na tretí kánon 

Tridentského dekrétu o prvotnom hriechu139, ktorý jednoznačne prehlasuje, že hriech je 

vlastný každému človeku (omnibus inest uniquique proprium). Zaujímavé stanovisko ponúka 

A. Vanneste.140 Celé ľudstvo je v znamení resp. s predznamenaním hriechu. Táto situácia by 

bola v prípade dospelých zastrešená (sarebbe garantita) ich osobnými a aktuálnymi hriechmi, 

ale u detí práve zatiaľ len hriechom dedičným, t.j. virtuálnym aktuálnym hriechom. 

Znamenalo by to, že každé dieťa potrebuje byť vykúpené Kristom, pretože virtuálne odmietlo 

Božiu milosť, takže aj ono nutne potrebuje obrátenie ku Kristovi. Samozrejme hneď môžeme 

namietať, že nie je možne dedičný hriech redukovať (adaptovať) na hriech personálne-

aktuálny alebo dokonca na virtuálne-personálny. 

Reflexia o negatívnej solidarite ľudí s Adamom, ku ktorej sa okrem samotného faktu 

prvotného hriechu viaže aj spôsob predávanie tohto hriechu predstavuje dôležitú časť náuky 

o prvotnom a dedičnom hriechu a o spáse človeka, a teda aj o predmete tejto práce, 

o nevyhnutnosti krstu pre spásu. Svätý Anzelm a podobne aj svätý Tomáš Akvinský zastávajú 

názor, že predávanie dedičného hriechu má ontologický charakter. Pre nich je základom 

jednota ľudského rodu, ktorej sa účastní Adam a ostatní ľudia. Tomáš rozlišuje v prvotnom 

hriechu formálny prvok (amissio iustitiae originalit, strata prvotnej spravodlivosti) 

a materiálny prvok (konkupisciencia). V oboch prípadoch vychádza Tomáš, podľa Scolu, 

z koncepcie sv. Anzelma, ktorý v prvom, formálnom prvku vychádza z účinku Adamovho 
                                                 
138 Ibidem, s. 227-228. 
139 DS 1512, 1513. 
140 SCOLA, A; MARENGO, G; LÓPEZ JP: La persona umana. Antropologia teologica, Sezione sesta di 
AMATECA La persona umana. Volume 15, Milano: Jaca Book, 2006, s. 229-30. 
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hriechu, a v druhom prípade Tomáš popisuje spravodlivosť ako dokonalý poriadok všetkých 

zložiek ľudskej osoby vďaka daru posväcujúcej milosti, s čím sa spájajú aj dary 

mimoprirodzené (praetenaturalia). Z toho vychádza, že materiálny prvok konkupisciencie nie 

je možné chápať ako samotný prvotný hriech, ale ako plod, ktorý nasleduje po strate prvotnej 

spravodlivosti.141 Pre Tomáša je v nás prvotný hriech skrze ľudskú prirodzenosť, pretože 

milosť prvotnej spravodlivosti, ktorú chápe ako habitus a je prirodzenosti udelená, nebola 

Adamovi poskytnutá len čoby osobe jej samotnej, ale bola poskytnutá ako „praotcovi“ celého 

ľudstva. Keď potom Adam túto milosť stráca, nestráca ju len pre seba, ale stráca ju pre 

všetkých. Prvotný hriech sa týka ľudskej prirodzenosti a nie je hriechom osobným, respektíve 

(lepšie povedané) osobný Adamov hriech mal taký vážny dopad, že poškodil (znehodnotil, 

contaminazione) prirodzenosť všetkých jeho potomkov. Ako uzatvára Scola, návrhy svätého 

Tomáša takto posúvajú problematiku dopredu, bez toho, aby opakoval náuku niekoho iného, 

zakladajúc na dvoch pojmoch: definuje prvotný hriech ako amissione iustitiae originalis 

(strata prvotnej spravodlivosti) a peccatum naturae (hriech prirodzenosti). Oproti 

augustiniánskemu prístupu sa v koncepte Tomášovom jedná o prvotný stav, v  rámci ktorého 

je možné prvotný hriech (hriech Adamov) popísať aj v jeho predávaní potomkom. Už 

spomínaný tretí kánon Tridentského dekrétu o prvotnom hriechu upresňuje, že sa tak deje 

skrze predávanie života (plodenie – rodenie; origine unum est et propagatione, non imitatione 

trasfusum). Každý jednotlivý človek teda prichádza na svet zaťažený dedičným hriechom. 

A v neposlednom rade dekrét zdôrazňuje, že uzdravenie a vyslobodenie z tohto stavu nie je 

možné žiadnym čisto ľudským úsilím, ale len pre zásluhy Ježiša Krista, kde riadnym 

prostriedkom je krst a niet človeka, ktorý by toto oslobodenie nepotreboval. 

Teológia po Tridentskom koncile dávala priestor formulovaniu tzv. právneho prístupu 

k problému predávania prvotného hriechu. Dedičný hriech zasiahne každého človeka, pretože 

Adam je zakladateľom ľudského rodu a do svojho hriešneho priestupku zahŕňa tiež mravnú 

zodpovednosť každého jednotlivca. Louis Billot sa pokúsil o nové uchopenie tejto náuky. 

Tvrdí, že pokiaľ prvotný hriech znamená stratu posväcujúcej milosti, ktorá bola daná 

Adamovi, aby skrze neho malo na nej účasť celé ľudstvo, dedičný hriech teda bude znamenať 

nepredávanie tejto milosti. Vďaka predávaniu života sa mala predávať aj milosť (gratia). Tak 

ale tomu nie je: predáva sa ľudstvo, ktoré nie len že nie je v milosti, ale má aj nedostatok 

(defectum). Hriech by teda znamenal istý nedostatok toho, čo Boh určil človeku na začiatku. 

                                                 
141 Porov. AKVINSKÝ, T.: Summa Theologiae, Prima Secundae Pars, q. 82, a. 2, 3, co. 

 39



Ľudstvo malo mať úplne zdarma (gratuitne) účasť na nadprirodzených daroch milosti.142 Ale 

ide o tajomstvo, ktoré, ako píše Katechizmus, nemôžeme úplne preniknúť: 

 

„Ako sa Adamov hriech stal hriechom všetkých jeho potomkov? Celé ľudské 

pokolenie je v Adamovi „akoby jedným telom jediného človeka“. Pre túto 

„jednotu ľudského pokolenia“ sú všetci ľudia zatiahnutí do Adamovho hriechu, 

ako sú všetci zahrnutí do Kristovej spravodlivosti. No i tak je prenášanie 

prvotného hriechu tajomstvom, ktoré nemôžeme úplne pochopiť. Zo Zjavenia 

však vieme, že Adam dostal prvotnú svätosť a spravodlivosť nielen pre seba, ale 

pre celú ľudskú prirodzenosť. Vo chvíli, keď Adam a Eva podliehajú 

Pokušiteľovi, páchajú osobný hriech, ale tento hriech zasahuje ľudskú 

prirodzenosť, ktorú budú prenášať v padlom stave. Je to hriech, ktorý sa bude 

prenášať na celé ľudstvo rozmnožovaním, to jest prenášaním ľudskej 

prirodzenosti pozbavenej prvotnej svätosti a spravodlivosti. Preto sa dedičný 

hriech volá „hriechom“ v analogickom zmysle: je to hriech „zdedený“, nie 

spáchaný, je to stav, nie čin.“143 

 

Sumarizujme, že prvotný hriech spočíva v strate prvotnej spravodlivosti. Ak uvažuje 

predávanie prvotného hriechu (dedičný hriech), tak si musíme uvedomiť negatívnu solidaritu 

s Adamom. Tá však sa môže naplno ukázať len vďaka pozitívnej solidarite s Kristom. Človek 

sa tak vďaka vteleniu dostáva do dvoch dôležitých solidarít: na jednej strane (na prvom 

mieste) do solidarity s Kristom a táto solidarita mu prináša spásu a vykúpenie a na druhej 

strane (na druhom mieste) do solidarity s Adamom, ktorá prináša pád, stratu milosti a smrť. 

Dôležité však je, že Kristus sa ujíma aj Adamovho hriechu, preto v úvahách je nutné 

akcentovať práve túto solidaritu. 

Ako vo svojich prácach poznamenávajú A. Scola a C. V. Pospíšil, keď Adam odmieta 

slobodne dar milosti (prvotný hriech), čoby zakladateľ celého ľudstva, určuje týmto svojím 

skutkom celé dejiny človečenstva. Táto negatívna solidarita kladie človeka do pozície, kde 

človek nemôže dosiahnuť svoje zavŕšenie a spásu. Táto solidarita človeka „privatizuje“, 

„deprivuje“, stáva sa akoby sebestačným (autosoteria), je len „sám so sebou“ a nie je vo 

                                                 
142 SCOLA, A; MARENGO, G; LÓPEZ JP: La persona umana. Antropologia teologica, Sezione sesta di 
AMATECA La persona umana. Volume 15, Milano: Jaca Book, 2006, s. 249. 
143 Katechizmus katolíckej cirkvi, č. 404. 

 40



vzťahu ku Kristovi. Len vďaka tomu, že Boh znova zasahuje do dejín, je človeku možné, aby 

opäť na základe solidarity (tentoraz už pozitívnej) našiel svoje pôvodné určenie a dosiahol to, 

že nebude myslieť len sám na seba, ale bude si úplne slobodne (gratuitne) voliť Boha. Takto 

možno rozumieť tomu, že dedičný hriech označovaný ako peccatum naturae nie je hriechom 

stotožneným s prirodzenosťou, ale je po línii prirodzenosti predávaný a umožnený. Tento 

hriech je potom akýmkoľvek osobným hriechom ratifikovaný. Je to nedostatok, porucha 

(defectum), ktorý v človeku reálne je.144 

 

4.2 Nevyhnutnosť cirkvi k spáse 

 

Keď uvažujeme o nevyhnutnosti krstu pre spásu, nemôžeme sa vyhnúť otázke, akú 

úlohu v tejto problematike zohráva Cirkev. Autori Dokumentu MTK v súvislosti so svojimi 

úvahami o nevyhnutnosti krstu hovoria, že katolícka tradícia vždy zastávala tvrdenie, podľa 

ktorého je cirkev pre spásu ľudí nevyhnutná ako historické sprostredkovanie vykupiteľského 

diela Ježiša z Nazareta. Florentský koncil v tejto súvislosti učí: 

 

„Cirkev pevne verí, vyznáva a zvestuje, že nikto z tých, kto sú mimo katolícku 

cirkev, a to nie len pohania, ale tiež židia, heretici a schizmatici, nemôže 

dosiahnuť večný život, ale pôjde do večného ohňa, ktorý je pripravený pre 

diabla a jeho anjelov (porov. Mt 25, 4), pokiaľ sa pred svojou smrťou s cirkvou 

nezjednotia...Nikto, hoci by rozdal mnoho almužien a dokonca by prelial krv 

pre Kristovo meno nemôže byť spasený, pokiaľ nezostane v lone katolíckej 

cirkvi“145 

 

Pápež Bonifác VIII. dokonca vo svojej bule Unam Sanctam prehlasuje a dopĺňa: 

 

„A prehlasujeme, stvrdzujeme a stanovujeme, že byť podriadený rímskemu 

pápežovi je pre každú stvorenú bytosť nevyhnutné k spaseniu.“146 

 

                                                 
144 SCOLA, A; MARENGO, G; LÓPEZ JP: La persona umana. Antropologia teologica, Sezione sesta di 
AMATECA La persona umana. Volume 15, Milano: Jaca Book, 2006, s. 250-58. 
145 FLORENTSKÝ KONCIL: Bula Cantate Domino, DS 1351. 
146 Bonifác VIII: bulla Unam Sanctam, http://www.papalencyclicals.net/Bon08/B8unam.htm  
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Samozrejme, vzhľadom k novým problémom a dejinným situáciám a určitej „exkluzivistickej 

interpretácii“ Cypriánovho výroku „Mimo cirkvi niet spásy“ (napr. prechádzajúci text buly 

Unam Sanctam) predložilo magistérium nové porozumenie tomu, ako sa môže napĺňať 

spásonosný pomer k cirkvi. Pápež Pius IX. sa vyjadruje jasne vo svojom príhovore z roku 

1854: 

 

„Z dôvodov viery sa musí pevne zastávať, že mimo apoštolskú rímsku cirkev 

nikto nemôže dospieť k spaseniu, pretože ona je jedinou archou spásy a preto 

ten, kto do nej nevstúpi, zahynie v potope. Avšak je zároveň nutné rovnakým 

spôsobom prijímať ako isté to, že tým, ktorí podliehajú nedostatočnému 

poznaniu pravého náboženstva, keď daný nedostatok nemôže byť prekonaný, sa 

pred tvárou Pána kvôli tomu nepripočíta žiadna vina.“147 

 

Tu už môžeme sledovať určitý posun oproti striktnému učeniu pápeža Bonifáca, keď Pius IX. 

opatrne pripúšťa možnosť spásy aj tým, ktorý sú nezavinene mimo katolíckej cirkvi, a teda sú 

nepokrstení, ak je splnená podmienka nedostatočného poznania pravého Boha. Že táto otázka 

o možnosti spásy tých, ktorý nie sú reálne pričlenení krstom k pravej cirkvi zaznievala v cirkvi 

aj naďalej svedčí aj list posvätného ofícia adresovaného arcibiskupovi z Bostonu. Z tohto listu 

z roku 1949 vyplýva ďalšie objasnenie spomínaného problému: 

 

„Keď má niekto získať večné spasenie, nie vždy sa vyžaduje, aby bol reálne 

privtelený ako úd k cirkvi. Požaduje sa však aspoň to, aby k cirkvi priľnul 

prostredníctvom rozhodnutia alebo túžby. Toto rozhodnutie nemusí byť vždy 

výslovné, ako je to v prípade katechumenov. Tam, kde človek trpí 

neprekonateľnou nevedomosťou, Boh prijíma implicitné rozhodnutie, ktoré sa 

takto nazýva preto, že je obsiahnuté v dobrej vôli človeka, ktorú človek chce, 

aby sa jeho vôľa zhodovala s Božou vôľou.“148 

 

Na pozadí oboch textov sa dá vyčítať, že sa v nich hovorí najmä o dospelých, ktorí nemajú 

poznanie pravého náboženstva. Existuje reálna možnosť, ako by mohli malé deti urobiť aspoň 

implicitné rozhodnutie? Univerzálna spasiteľská vôľa Božia uskutočňovaná skrze jedinú 

                                                 
147 PIUS IX.: príhovor Singulari quidem, http://www.papalencyclicals.net/Pius09/p9singul.htm. 
148 List posvätného ofícia arcibiskupovi z Bostonu (1949), DS 3870. 
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mediáciu Ježiša Krista v Duchu Svätom a zahŕňajúca cirkev ako univerzálnu sviatosť spásy 

nachádza svoje jasné vyjadrenie v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu. (pozri napr. 

LG č. 1, 8, 10, 13, 48) Podtrhuje sa univerzálny rozsah sprostredkovateľskej úlohy, ktorá 

prináleží cirkvi pri sprístupňovaní Božej spásy. Ide predovšetkým o obraty „jednota celého 

ľudstva“, „ako všeobecnú sviatosť spásy“. Z toho jasne vyplýva, že sa jedná skutočne o spásu 

všetkých ľudí.149 

 

 
149 MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 39. 



5 NUTNOSŤ SVIATOSTNÉHO KRSTNÉHO ZNAMENIA 

 

 

John H. Newman vo svojej kázni o Krste detí hovorí: 

 

„Pán zjavil život a nesmrteľnosť. Spolu s nesmrteľným životom odhalil však aj 

večnú smrť. Zjavil hrozivú pravdu, že duša nikdy nezomrie, že nikdy neprestane 

myslieť a uvedomovať si samú seba a byť schopná vnímať šťastie alebo 

nešťastie. Že ani čas ani miesto, ani priateľ ani nepriateľ, ani anjel ani diabol 

nemôžu porušiť v človeku životný princíp, ak raz prišiel na svet. Že dokonca ani 

človek sám nemá žiadnu moc nad svojím životom, že naopak, tak ako začal byť, 

musí byť ďalej až naveky...A že človek – vzdialený od toho (poznania), žeby mal 

isté nebo – musí sa podrobiť skúške, či chce Bohu slúžiť a či nie. Dokonca nie 

len podrobiť skúške, ale podrobiť sa skúške za nerovných podmienok. Nie 

skúške, na ktorú by stačil, ale skúške, do ktorej ide so silnou náklonnosťou 

zvoliť si to horšie, s náklonnosťou, ktorá ho tlačí k zemi, takže sám od seba 

nemôže Bohu slúžiť ani ľutovať svojej nehodnej služby.“150 

 

Z toho vyplýva, že krst a milosti s ním spojené sú tie riadne prostriedky, ktoré človeku dávajú 

silu obstáť v zápase na smrťou. Ako skrze narodenie prijíma prekliatie, prijíma náklonnosť si 

v skúškach vyberať to horšie, tak skrze krst, skrze ktorého nás Kristus prijíma za svojich, nám 

dáva požehnanie a toto požehnanie je väčšie.151 

Kristovmu príkazu krstiť všetky národy predchádza iný príkaz, a to, hlásať evanjelium. 

Toto hlásanie evanjelia prináša (má priniesť) obrátenie a až potom nasleduje príkaz krstu. 

Teda samotnému krstu má predchádzať ohlasovanie radostnej zvesti. Ohlasovanie evanjelia 

a odpoveď v podobe radikálneho obrátenia na toto ohlasovanie je nutným predpokladom 

udelenia krstu. Vďaka tomuto krstu sa ľudská bytosť pričleňuje ku Kristovi, prijíma Ducha 

Svätého, je oslobodená od hriechu a, samozrejme, stáva sa členom cirkvi. 

                                                 
150 NEWMAN John Henry: Křest dětí, in: MKR Communio 2 (2004) 163-171. 
151 Porov. Ibidem, s. 167. 
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Nevyhnutnosť sviatostného krstu je vyznávaná ako integrálna súčasť kresťanského 

porozumenia viere.152 Hoci cirkev učila a učí, že krst je riadnym prostriedkom ustanoveným 

Ježišom Kristom k tomu, aby sa s ním ľudia spodobovali, nikdy neučila, že sviatostný krst je 

vzhľadom ku spáse „absolútne nevyhnutný“. Ako Dokument MTK podčiarkuje, je dôležité si 

objasniť, o aký druh nevyhnutnosti sa v prípade krstu vlastne jedná. Podľa autorov dokumentu 

platí, že nevyhnutnosť krstu, ako ju pozorujeme v Novom zákone, zo strany ľudskej osoby je 

nevyhnutnosťou druhotného rádu vzhľadom k absolútnej nevyhnutnosti spásonosného 

pôsobenia Boha skrze Ježiša Krista. Sviatostný krst je nevyhnutný ako riadny prostriedok, 

vďaka ktorému má dieťa alebo dospelý človek účasť na blahodarných účinkoch Ježišovej 

smrti a zmŕtvychvstaní a na dobrách, o ktorých sme sa zmienili v úvodnej kapitole o krste.153 

Existujú aj iné spôsoby, ako môže uskutočniť toto spodobenie. Napríklad mučeníctvo 

pre Krista, čoby krst krvi sa prijímal už v prvotnej komunite ako náhrada sviatostného krstu. 

Okrem toho sa (v prípade katechumenov) uznával aj krst túžby. Tomáš Akvinský v tejto 

súvislosti rozlišuje: „Sviatosť krstu môže niekomu chýbať dvoma spôsobmi. Po prvé, jak čo 

do obradu, tak čo do priania. Tak je tomu u tých, ktorí nie sú pokrstení a ani nechcú byť 

pokrstení...Po druhé, sviatosť krstu môže niekomu chýbať čo do obradu, ale nie čo do 

priania...Takýto človek môže dosiahnuť spásu bez toho, aby bol pokrstený kvôli prianiu byť 

pokrstený...“154 Toto sa s určitosťou týka dospelých, ale ťažšie to možno považovať za 

uskutočniteľné v prípade malých detí. Vedia tieto deti vyjadriť túžbu po krste? Tridentský 

koncil uznáva krst túžby ako prostriedok k tomu, aby bol človek ospravodlivený, hoci reálne 

nebol nikdy pokrstený.155 

Človek musí rešpektovať slobodu Boha vzhľadom k prostriedkom spásy, ktoré on sám 

poskytuje. On je Spasiteľ všetkých ľudí bez rozdielu a nekonečne túži po tom, aby všetci 

ľudia, aj nepokrstení, mali účasť na Jeho sláve a žili spoločne s Ježišom Kristom. Tak možno 

dúfať, aj keď to nie je vždy dosť dobre možné preniknúť, že aj nepokrstení (a v tejto súvislosti 

zvlášť nepokrstené deti) Boh vo svojom spasiteľskom milosrdenstve a dobrote privinie k sebe 

a budú s ním kraľovať naveky v Jeho kráľovstve lásky a pokoja. 

Zdá sa teda, že niektoré kresťanské teologické princípy nás oprávňujú k nádeji, že aj 

nepokrstené deti a dospelí môžu byť spasení, pretože je to v úplnom súlade s univerzálnou 

Božou vôľou spasiť všetkých. Na druhej strane však v dejinách teologického bádania sa 
                                                 
152 MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 42. 
153 Ibidem, s. 13. 
154 AKVINSKÝ, T.: Summa Theologiae, III. q. 68, a. 2, co. 
155 TRIDENTSKÝ KONCIL: Dekrét o ospravedlnení, DS 1524. 
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vynorilo nie málo aj magisteriálnych dokumentov a prevládala nie krátku chvíľu domnienka 

(aj keď nikdy nebola definovaná ako definitívna), ktorá popierala možnosť spásy tých detí, 

ktoré zomreli bez krstu. U dospelých takto radikálne závery nepozorujeme tak často. Je treba 

priznať, že cirkev nemá bezpečné poznanie ohľadne spásy detí, ktoré umierajú bez krstu. 

Pozná a uctieva slávu Svätých neviniatok, ale všeobecne platí, že údel detí, ktoré zomierajú 

bez krstu nám nebol zjavený. To, čo vieme o Bohu, o Kristovi, o cirkvi, nám však dáva dobrý 

dôvod oprávnene dúfať v ich spásu.156 

Boh je prebohatý na milosrdenstvo. Boží zámer lásky ďaleko presahuje našu 

predstavivosť. Uvažujme spolu s autormi Dokumentu MTK157 v nasledujúcich intenciách: 

1. Božia milosť a prozreteľnosť v sebe zahŕňa všetkých ľudí. Druhý vatikánsky koncil učí, že 

Boh neodopiera pomoc nevyhnutnú ku spáse tým, kto nemajú vlastnú vinu na tom, že ešte 

nedospeli k výslovnému poznaniu Boha, a s pomocou milosti usilujú o spravodlivý spôsob 

života (porov. LG 16). Na inom mieste sa znovu opakuje, že milosť pôsobí neviditeľne 

v srdciach všetkých ľudí dobrej vôle (porov. GS 22). Je zrejmé, že tieto slová sa priamo 

aplikujú na tých, ktorí už dosiahli veku užívania rozumu a ktorí robia zodpovedné 

rozhodnutia. Je ale ťažké tvrdiť, ako poznamenávajú autori dokumentu MTK, žeby sa tieto 

výroky nevzťahovali aj na deti. Zdá sa, že najme nasledujúci výrok má univerzálnu 

platnosť: „Kristus totiž zomrel za všetkých, a pretože posledné povolanie človeka je 

v skutočnosti len jedno, totiž božské, musíme byť tiež presvedčení, že Duch Svätý dáva 

všetkým možnosť, aby sa pričlenili k tomuto veľkonočnému tajomstvu.“ (GS 22) 

2. Boh od nás nežiada to, čo je pre nás nemožné.158 Zároveň platí veľmi dôležitý fakt, že 

Božia moc nie je obmedzená na sviatosti: „Boh neobmedzuje svoju moc na sviatosti, 

a účinok sviatosti môže udeliť aj bez sviatosti.“159 Smieme teda veriť, že Boh môže udeliť 

milosť krstu, hoci nebude vykonané sviatostné znamenie. Nutnosť sviatosti nie je teda 

absolútna. Absolútnou pre človeka je len „Prasviatosť“ – Ježiš Kristus. Spása k nám 

prichádza iba od neho a skrze neho a preto určitým spôsobom aj cez cirkev, ako to bolo 

spomenuté v kapitole o úlohe cirkvi v procese spásy. 

3. „V ktoromkoľvek stave po hriechu bol k dispozícii nejaký liek, vďaka ktorému sa prvotný 

hriech prostredníctvom Kristovho utrpenia odstraňoval.“160 Z tohto Tomášovho výroku 

                                                 
156 MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 49. 
157 Porov. Ibidem, s. 49-52. 
158 Porov. Augustin: De natura et gratia, 43, 50, PL 44, s. 271. 
159 AKVINSKÝ, T.: Summa Theologiae III, 64, 7; porov. tiež III, 64, 3; III 66, 6; III 68, 2. 
160 AKVINSKÝ, T.: In IV Sent., d. 1, q. 2, a. 4; q. 1, a. 2. 
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podľa autorov Dokumentu MTK vyplýva, že v každom okamihu a v každej situácii Boh 

ponúka ľudskej prirodzenosti nejaký liečebný prostriedok spásy. Podobnú náuku 

nachádzame aj u Kajetána: „Je múdre, aby Božia prozreteľnosť ponúkala ľudskej 

prirodzenosti, nech sa už nachádza v akomkoľvek stave, nejaký prostriedok k dosiahnutiu 

spásy.“161 Kajetán hovorí o dobe pred Kristom, keď podľa neho existoval určitý druh 

prirodzenej svätosti, ako napríklad predložením obetného daru, čo bola príležitosť, nie 

však príčina udelenia milosti. Podľa jeho interpretácie sa ľudia pred Kristom nachádzali „v 

dobe prirodzeného zákona“. Základný bod jeho úvah, že v každej historickej epoche a za 

akýchkoľvek okolností Boh berie do úvahy situáciu človeka a ponúka primerané 

prostriedky, je pre naše uvažovanie veľmi dôležitý. Situáciou detí sa v tejto súvislosti 

zaoberal aj pápež Inocent III.: „Nie je totiž mysliteľné, že sú zatratené všetky malé deti, 

ktorých každý deň toľko umiera bez toho, aby milosrdný Boh, ktorý nechce, aby niekto 

zahynul, obstaral tiež pre ne nejaký prostriedok spásy...Tvrdíme a rozlišujeme, že existujú 

dva druhy hriechov, totiž prvotný hriech a osobný hriech. Prvotný hriech, ktorý je človeku 

započítaný bez jeho súhlasu, je mu tiež bez súhlasu odstránený silou sviatosti.“162 Pápež 

ale rozhodne obhajoval krst detí ako prostriedok, ktorý dal Boh pre ich spásu. 

 

Položme si na základe doteraz povedaného odvážnu otázku, či deti, ktoré zomreli bez 

krstu nevyhnutne umierajú s prvotným hriechom? Deti, ktoré neprijali sviatosť krstu zomreli 

bez akéhokoľvek spásneho prostriedku zo strany milosrdného Boha? A ako si tento 

prostriedok eventuálne predstaviť? Ako inak okrem sviatostného znamenia sa ešte môže 

človek a najmä malé deti zjednotiť s Kristom? Môžeme si ho predstaviť ako spoluutrpenie 

s Kristom pri ich umieraní? Môžeme si tento prostriedok v prípade násilnej smrti predstaviť 

ako analógiu so Svätými neviniatkami? Alebo dokonca môžeme si to predstaviť ako 

nezaslúžený dar, ktorý Boh udelil Márii v okamihu nepoškvrneného počatia?163 Veď jej v tom 

okamihu Boh daroval milosť pre budúce zásluhy Ježiša Krista na kríži. Prečo by nemohol 

podobne darovať obdobnú milosť pre zásluhy svojho milovaného Syna aj nepokrsteným 

deťom? 

Ak uznávame, že existuje zásadná jednota a solidarita s Kristom a celým ľudským 

rodom, tak potom Boží Syn sa pri svojom vtelení určitým spôsobom zjednotil s každým 

                                                 
161 Porov. MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008. 
162 INOCENT III.: List Imberovi, arcibiskupovi z Arles, DS 780. 
163 MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 51. 
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jedným človekom a neexistoval, neexistuje a ani nebude existovať nikto, koho by sa 

nedotýkalo tajomstvo vteleného Slova. Celé ľudstvo a každý jednotlivo doznal reálnej 

premeny vďaka aktu vtelenia a je objektívne vykúpený prostredníctvom utrpenia, smrti a 

vzkriesenia Ježiša z Nazareta. Rozhodne však platí, že túto objektívnu spásu si musí každý 

jeden subjektívne privlastniť.164 To sa uskutočňuje slobodným rozhodnutím vôle pre 

„zdarmadanú“ (gratuitnú) milosť v prípade ľudí, ktorý sú vo veku užívania rozumu 

a zodpovednosti za svoje skutky, a to buď spolu s prijatím sviatostného krstu in remissionem 

peccatorum, alebo bez jeho prijatia. V prípade novonarodených detí sa tak môže s určitosťou 

diať prijatím sviatostného krstu. Ale práve tento bod predstavuje vážny problém, pretože sa 

predpokladá, že takýmto malým deťom chýba sloboda rozhodovania. Písmo ale uvádza 

všetkých do vzťahu ku Kristovi – bez výnimky, či je vo veku slobodného užívania rozumu ale 

nie. Ak by sme prijali teóriu limbu, ktorá sa snažila nájsť malým deťom miesto niekde 

uprostred, zistili by sme, že v nej nenachádzame miesto pre vzťah ku Kristovi. Chýba v nej 

jasný christocentrický rozmer. Ak uvážime citát z Nového zákona, že tam, kde rozmnožil 

hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť (Porov. Rim 5, 20), tak sa zdá, že táto teória akosi 

obmedzuje toto rozhojnenie. Slabinou učenia o limbe je aj to, podobne, ako v mnohých iných 

učeniach o prvotnom hriechu, že silne akcentuje našu solidaritu s Adamom namiesto toho, aby 

sa na prvé miesto položila solidaritu s Kristom! Napríklad Augustín reštriktívne vymedzoval 

spôsob, akým sa ľudské bytosti tešia so solidarity s Kristom: „Každý človek je totiž Adam; 

ako v tých kto uverili, je každý človek Kristus, pretože sú Kristovými údmi.“165 Tento text 

celkom zreteľne ukazuje, že Augustín nehodnotí solidaritu s Kristom rovnako vyvážene 

a hlavne univerzálne ako solidaritu s Adamom. Podľa toho všetci sú v solidarite s Adamom, 

ale iba tí, ktorí veria, sú v stave solidarity s Kristom. Kristus zachraňuje nemnohých z masy, 

ktorá je zavrhnutá v Adamovi.166 Druhý vatikánsky koncil ale celkom oprávnene na základe 

Pavlových textov nachádza, na rozdiel od Augustína, vyváženejšie stanovisko v otázke 

solidarity človeka s Kristom a Adamom. Je jasné, jednoznačné a nespochybniteľné, že 

solidarita človeka (ľudstva) s Kristom, resp. solidarita Krista s ľuďmi má a musí mať 

jednoznačne navrch nad solidaritou s Adamom. 

Keďže ľudia boli obdarení slobodou, tak slobodné priatie Krista predstavuje riadny 

prostriedok spásy. Nemôžeme byť spasený bez priľnutia ku Kristovi a určite nie proti svojej 
                                                 
164 Ibidem, s. 53. 
165 Augustín: Enarrationem in Psalmos, Ps. 70/II, 1 http://www.augustinus.it/latino/esposizioni_salmi/index2.htm 
(27. 11. 2010). 
166 MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 55. 
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vôli. Každá jedna osoba, ktorá je vo veku užívania rozumu a zodpovedného rozhodovania sa, 

implicitne alebo explicitne sa rozhoduje ohľadne svojho vzťahu ku Kristovi, ktorý sa s ňou už 

bol predtým spojil. Dokonca podľa niektorých teológov je rozhodnutie sa pre alebo proti 

Kristovi implicitne obsiahnuté v každej našej voľbe.167 Fakt, že malé deti sa ešte nemôžu 

slobodne rozhodovať robí danú problematiku zložitejšou, ako sme už niekoľko krát spomínali. 

Ako sa takéto deti stavajú ku Kristovi, keď umierajú nepokrstené? 

V Dokumente nachádzame rozlíšenie, že krst možno prijať vzhľadom ku spáse 

prostredníctvom obradu (in re) alebo prostredníctvom túžby po krste (in voto). Tradične sa 

akceptuje, že implicitné rozhodnutie sa pre Krista, ktoré môže vykonať dospelý nepokrstený 

človek, predstavuje votum, teda túžbu, a to už je spásonosné. Podľa tej istej interpretácie malé 

deti túto možnosť nemajú, pretože ešte zďaleka nedosiahli užívanie slobody rozhodovania sa. 

Opäť sa dostávame ku kľúčovému problému našej témy a to je nemožnosť priatia krstu 

malými deťmi in voto. Je možné toto votum nejako nahradiť, či dokonca ho predniesť miesto 

dieťaťa, napríklad rodičia, krstný rodičia alebo cirkev? Z faktu, že cirkev je Kristovo telo, kde 

Kristus je jeho hlavou, vyplýva, že všetci ľudia žijú v každom okamihu aj vo vzťahu k cirkvi. 

Cirkev, podobne ako Kristus, keďže prežíva neustálu plnosť vzťahu k Bohu, si praje 

pritiahnuť všetkých k tejto plnosti života. Cirkev, ktorá zakúša život milosti v spoločenstve 

svätých, ku ktorému sú všetci ľudia bez výnimky povolaní, preto do modlitby zahŕňa 

akúkoľvek osobu v hocijakom štádiu jej života. Cirkev teda zahŕňa do svojej modlitby 

zomrelých dospelých nekresťanov ale aj deti, ktoré zomreli bez krstu. Keď je dieťa krstené, 

taktiež nemôže vykonať samostatne vyznanie viery, ale sú to rodičia a cirkev, ktorí 

sviatostnému úkonu dávajú rámec viery. Podľa Augustína je to cirkev, ktorá prináša dieťa ku 

krstu. Pritom cirkev vyznáva svoju vieru a prihovára sa za dieťa, pričom robí onen úkon viery, 

ktorého dieťa ešte nie je schopné. Za nepokrstené dieťa, ktoré objektívne nie je schopné 

vykonať votum baptismi, sa v sile prirodzených a nadprirodzených zväzkov môže cirkev 

prihovárať a v jeho mene vykonať potrebné votum baptismi, ktoré je pred Bohom účinné. 

Ježiš učil, že kto sa nenarodí z vody a Ducha, nemôže vojsť do nebeského 

kráľovstva.168 Z toho zrejme vyplýva, že sviatostný krst je nevyhnutný. Rovnako však Ježiš na 

inom mieste učí z rovnakou autoritou: „...Veru veru hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna 

človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný 

život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 53-54) Z toho vyplýva nevyhnutnosť 

                                                 
167 Ibidem, s. 55-56. 
168 Porov. napr. Mk 16, 16; Mt 28, 19; Jn 3, 5-7 
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eucharistie, ktorá je úzko spätá s krstom. Avšak, ako nás tento druhý text (Jn 6, 53) neprivádza 

k tvrdeniu, že ten kto neprijal sviatosť eucharistie, nemôže byť spasený, v rovnakom duchu by 

sme ani z prvého textu (Jn 3, 5) nemali vyvodzovať, že ten, kto nebol pokrstený, nemôže byť 

spasený. Správnejšie by bolo snáď z tejto úvahy uzavrieť, že nik nemôže byť spasený bez 

nejakého vzťahu ku krstu a k eucharistii, k cirkvi, ktorá je týmito dvoma sviatosťami 

podstatne definovaná, a takto ku Kristovi, ktorý je hlavou cirkvi.169 

 

5.1 Liturgické texty vzťahujúce sa k nepokrsteným deťom 

 

Pred Druhým vatikánskym koncilom neexistovali v západnej cirkvi pohrebné obrady 

pre nepokrstené deti. Takéto deti sa pochovávali do neposvätenej zemi. Oni zvlášť 

neexistovali ani pre zomrelé pokrstené deti, ale v tomto prípade sa ukladali do posvätenej 

pôdy a slávila sa omša pre anjelov. Po reforme Rímskeho misála sa v západnej cirkvi 

nachádza text pohrebnej omše za deti, ktoré zomreli nepokrstené. Rovnako v Ordo 

exsequiarum existujú špeciálne modlitby a prosby za takto zomrelé, či ešte nenarodené deti. 

 

„Láskavý Otče, vypočuj vrúcnu modlitbu svojej Cirkvi, ktorá sa vo viere spája 

s rodinou tohto dieťaťa, a zarmútené srdce jeho rodičov naplň dôverou 

a nádejou v tvoje nekonečné milosrdenstvo.“ 

„Bože, prameň každej potechy, ty poznáš ľudské srdce i vieru týchto 

zarmútených rodičov; prosíme ťa, upevni ich v nádeji, že ich dieťa spočíva 

v náručí tvojej božskej lásky...“170 

 

Aj keď sú tieto texty opatrné, predsa sa v nich vyjadruje liturgicky nádej v milosrdenstvo 

Boha, do ktorého láskavej milosrdnej náruče sa dieťa zveruje. V rubrikách misálu sa 

zdôrazňuje, že je v príhovore nevyhnutné všetkým prítomným veriacich pripomenúť 

nevyhnutnosť sviatostného krstu.171 

V podobnom duchu učí aj Katechizmus katolíckej cirkvi: 

 

                                                 
169 MTK: Naděje na spásu pro děti, které umírajú nepokřtěné, Praha: Krystal OP, 2008, s. 59. 
170 Rímsky misál, s. 1202-1203. 
171 Ibidem, s. 1202: „V poučení veriacich však treba dbať na to, aby sa v ich mysliach neoslabila náuka 
o nevyhnutnosti krstu“. 
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„Pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu, Cirkev ich môže iba zveriť Božiemu 

milosrdenstvu, ako to robí v pohrebnom obrade za ne. A vskutku, veľké 

milosrdenstvo Boha, „ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení“ (1 Tim 2, 4), 

a Ježišova nežnosť k deťom, ktorá mu vnukla slová: „Nechajte deti prichádzať 

ku mne! Nebráňte im...“ (Mk 10, 14), dovoľujú nám dúfať, že jestvuje cesta 

spásy pre deti, ktoré zomreli bez krstu. Tým naliehavejšia je teda výzva Cirkvi, 

aby sa nebránilo deťom prísť ku Kristovi prostredníctvom daru svätého 

krstu.“172 

 

Bolo nám zjavené, že riadna cesta spásy je cestou sviatosti krstu. Preto sa nesmie na základe 

žiadnych úvah oslabovať toto zjavenie a oddiaľovať udelenie sviatostného krstu.173 

 
172 Katechizmus katolíckej cirkvi, č. 1261. 
173 Ibidem, č. 1257. 



5.2 Zástupné možnosti riadnej sviatosti krstu 

 

V úvodnom prehľade bolo naznačené, že Cirkev pripúšťa určité zástupné možnosti 

sviatostného krstu. Krst krvi, ktorý pričleňuje človeka ku Kristovi prostredníctvom mučeníctva 

pre Krista a krst túžby, ktorý pričleňuje ku Kristovi prostredníctvom skutočnej túžby po 

sviatostnom krste sú cirkvou tradične uznávané spôsoby, ako nahradiť sviatostný krst, ktorý je 

(pri)vtelením k tajomstvu vzkrieseného Krista. Krst túžby je teologický pojem vzťahujúci sa 

k otázke, či človek, ktorý z hľadiska jej oficiálnej pôsobnosti nepatrí k cirkvi udeľujúcej 

sviatosti, neverí výslovne v Ježiša Krista a ešte neprijal sviatosť krstu, môže byť spasený.174 

Jednak vzhľadom na milosrdnú spasiteľskú vôľu Božiu spasiť všetkých ľudí je odpoveď na 

danú otázku kladná, veď ani v minulosti, ani dnes a pravdepodobne ani v budúcnosti sa 

evanjelium nedostane ku všetkým ľuďom buď vôbec, alebo nie správne podané a vysvetlené, 

jednak nesmie byť narušené cirkevné učenie o nevyhnutnosti príslušnosti k cirkvi pre 

spasenie. U cirkevných otcov, ako sa uvádza v Otovej Dogmatike, sa s krstom túžby 

stretávame napríklad u Ambróza, ktorý v smútočnej reči za cisára Valentiniána II, ktorý 

zomrel bez krstu uvádza: „Nemal mať milosť po ktorej túžil? Nemal mať to, o čo žiadal? 

Určite ju dosiahol, pretože po nej túžil...jeho zbožná túžba ho obmyla.“175 Cirkev od 

stredoveku učila, že nevyhnutnosť sviatostného krstu môže nahradiť votum sacramenti (túžba 

prijať sviatosť) a samozrejme analogicky nevyhnutnú príslušnosť k cirkvi votum ecclesiae 

(túžba patriť k pravej Kristovej cirkvi).176 Toto prianie tam, kde je láska a viera prítomná, 

nemusí byť výslovné, ale stačí implicitné.177 Tridentský koncil učí, že ospravodlivenie človeka 

z dedičného hriechu nie je možné bez kúpeľu znovuzrodenia alebo bez túžby po ňom.178 Čo sa 

rozumie krstom túžby implicitne vyjadreným? Napríklad taký človek, ktorý žije celý život 

podľa svojho svedomia, pretože takto plní Božiu vôľu? Z hľadiska dejín spásy možno krstu 

túžby rozumieť ako akémusi začiatku, ktorý smeruje k ukončeniu tohto procesu a priatiu 

riadneho sviatostného krstu. Avšak pri prekážkach, ktoré bránia tomuto plnému rozvinutiu 

                                                 
174 RAHNER, K., VORGRIMLER, H.: Teologický slovník, Praha: Zvon České katolícke nakladatelsví, 1996, s. 
148. 
175 Ambrosius: De obitu Valentiniani. http://www.ewtn.com/library/SCRIPTUR/FEENEY2.TXT (18. 10. 2009). 
176 DS 741. 788. 1524. 1604. 1677n. 1932. 1971. 
177 DS 3866-3873. 
178 „...sine lavacro regenerationis aut eius voto“, DS 1524; porov. tiež DS 1604, 741, 788. 
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a zakončeniu milosti, už správny začiatok môže v sebe obsahovať celú spásu.179 Krst túžby 

nahrádza v prípade nutnosti či nemožnosti riadny krst vodou. Krst túžby je výslovná alebo 

poprípade implicitná žiadosť sviatostného krstu spojená s ľútosťou (votum baptismi). 

 

 
179 RAHNER, K., VORGRIMLER, H.: Teologický slovník, Praha: Zvon České katolícke nakladatelsví, 1996, s. 
148. 



6 ZÁVER 

 

 

Presvedčenie nie neprirodzené a nie neopodstatnené, že by boli postihnutí nekonečne 

tvrdo tí, čo bez osobného zavinenia, ale bez možnosti získať spásu riadnym spôsobom, boli na 

veky odvrhnutý od milujúceho Boha vedie k pokusom, ako vysvetliť možnosť spásy aj pre 

takýchto ľudí, ktorý zomierajú bez krstu. 

V novozákonných textoch sa vyskytujú zdanlivo protichodné skutočnosti. Na jednej 

starne sa podtrhuje nevyhnutnosť sviatostného krstu, na druhej strane sa hovorí o univerzálnej 

spasiteľskej vôli Boha.180 Skutočnosť Kristovho spasiteľského diela (jeho učenie, život, smrť, 

zmŕtvychvstanie) je samozrejme skutočnosťou aj bez krstu. Krst však k tejto skutočnosti 

odkazuje a v tejto a len v tejto skutočnosti má svoju účinnosť a platnosť. Len z tejto 

skutočnosti vyvierajú ostatné skutočnosti ako je dar Ducha, život v jeho panstve (kráľovstve), 

začlenenie sa medzi jeho učeníkov. Len vďaka tejto skutočnosti je človek očistený pred 

Bohom. Ako však už bolo zdôraznené, táto skutočnosť nevyplýva z krstu, ale presne naopak, 

krst vyplýva z tejto skutočnosti Kristovho spasiteľského diela. Kresťanský krst je zameraný 

konkrétne k jedinej osobe Ježiša Krista, ale predchádza mu zameranie Krista ku hriešnikom 

ešte pred tým, ako boli pokrstení. Toto Kristovo zameranie je okrem iného vyjadrené aj 

v úkone jeho krstu v Jordáne a v smrti na kríži a je obrátené ku všetkým bez rozdielu. Byť 

v Kristovi znamená viac, ako byť s Kristom. Toto zviazanie sa nedeje naším rozhodnutím, 

našou vôľou, ale deje sa vôľou toho, do ktorého máme byť vbudovaný, deje sa Jeho vôľou 

a Jeho činom v Jordáne a na Kalvárii. Je túto (Božiu) vôľu možné obmedzovať len na úkon 

krstu? Či nemôže byť Božia vôľa zjednotiť sa so všetkými hriešnikmi (prijať všetkých 

hriešnikov spolu s ich hriechmi) vyjadrená najskôr Kristovým zostúpením do vôd Jordánu 

a nekonečne zdôraznená a rozšírená smrťou na kríži a následným zmŕtvychvstaním schopná aj 

iný spôsobom naštepiť ľudí do seba? 

Božia moc sa neviaže nutne na viditeľné sviatosti. Duch Svätý vanie kde sa mu zachce 

a preto nemožno spočítať, koľko ciest má nekonečná Božia láska k dispozícii pre spásu 

človeka. Christocentrizmus dejín spásy a princíp zástupníctva nás oprávňuje predpokladať, že 

zástupnícka túžba po krste zo strany Cirkvi, rodičov a dokonca aj krstných rodičov je 

                                                 
180 Porov. napr. Gn 3, 15; 1 Tim 2, 3-6; Flp 2, 7-11; Rim 14, 9; 1 Kor 15, 20-28. 
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dostatočne účinná pre spásu. Ako jednou z prijateľných sa javí myšlienka o úmysle (votum) 

Cirkvi, keďže Cirkev má od Krista poslanie sprostredkovať všetkým ľuďom spásu, úlohu 

nájsť cestu spásy pre všetkých ľudí. A keďže v tomto sprostredkúvaní či hľadaní spolupôsobí 

Kristus ako hlava Cirkvi, je votum Cirkvi zároveň aj votum Kristovo. Aby sa tento vzťah stal 

účinným pre spásu, musí sa aj človek angažovať, obrátiť sa s vierou ku Kristovi. Ako je to 

však s tými, ktorí nemajú túto možnosť sa slobodne rozhodnúť pre Krista? Nik nemôže byť 

zodpovedný za niečo, o čom nevie. Nik nemôže niesť podľa tejto logiky zodpovednosť za to, 

čo nepozná, čo mu nebolo zjavené. A keďže pohania nemajú podľa kardinála Newmana 

poznanie skutočného stavu ľudstva (porušenosť prvotným hriechom), tak ani nemôžu mať 

žiadnu povinnosť, ktorá vyplýva z tejto neznalosti. 

Pri christocentrickom zameraní dejín každý človek je zameraný na Krista a teda 

Kristus má nárok na každého človeka. A čo iné môže tento nárok vyjadrovať lepšie, ako je 

spása každého jednotlivca? Preto je oprávnené predpokladať, že dospelý človek, ktorý nemôže 

bez vlastného zavinenia urobiť explicitné rozhodnutie sa pre Krista, bude spasený na základe 

tohto Kristovho nároku,181 ak ho výslovne neodmieta. Preto je, minimálne, implicitné 

angažovanie sa každého jednotlivca dôležitou súčasťou tohto Kristovho nároku. Ako je to 

s deťmi, ktoré zomierajú bez krstu? Písmo na otázky ohľadne osudu malých detí nedáva 

odpoveď. Bolo by však ťažké s Božou vôľou spasiť všetkých ľudí bez rozdielu zosúladiť fakt, 

že by čo len jedno jediné dieťa nemalo možnosť sa slobodne rozhodnú pre Krista a navždy by 

tak stratilo nádej pre stretnutie s Bohom, ktorý ho nekonečne miluje a stvoril ho len pre seba. 

Cirkev sa nemôže vzdať toho, aby povzbudzovala k nádeji na spásu detí a dospelých, ktorí 

zomreli bez krstu, pretože „cirkev sa modlí, aby sa nikto nestratil“182 a modlí sa v nádeji, že 

všetci ľudia dôjdu spásy.183 

 
181 Porov. SCHMAUS, M.: Sviatosti, Bratislava: 1992, s. 238-241. 
182 Katechizmus katolíckej cirkvi, č. 1058. 
183 Ibidem, č. 1821. 
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