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Súhrn: V súčasnej dobe možno sledovať vzostup prípadov, kedy
na tomto svete zomierajú deti bez krstu. Deje sa tak okrem
iného i kvôli praktizovaniu umelých potratov, abortívnej
antikoncepcie, taktiež kvôli praktikám sprevádzajúcim umelé
oplodnenie, no i kvôli všeobecnej sekularizácii doteraz
kresťanského sveta. Tieto skutočnosti nútia teológov znova
premýšľať nad témou spásy takýchto detí, ktoré zomierajú bez
sviatostného krstu. Článok podáva historický prehľad
jednotlivých teologických mienok v tejto oblasti a načrtáva
perspektívy ďalších úvah, ktoré sú v súlade s učením

katolíckej Cirkvi.
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Ak má byť človek zachránený, nemá inú možnosť, ako vstúpiť do
katolíckej Cirkvi, čo sa deje krstom. Faktom je, že vstúpiť do
Cirkvi sa dá aj implicitnou túžbou po nej. Takýto spôsob platí
pre tých, ktorí sa s pravdou o katolíckej Cirkvi nestretli, no
túžia sa zachrániť zo svojich hriechov. Keď však hovoríme
o deťoch, ktoré zomierajú nepokrstené, nemôžeme aplikovať na
nich ani jeden z týchto uvedených spôsobov vstupu do Cirkvi.
Sviatostným krstom do Cirkvi nevstúpili a túžby po konaní
dobra nie sú schopné, keďže ešte neužívajú rozum a nedokážu sa
ešte slobodne rozhodovať. Bez vstupu do katolíckej Cirkvi,
ktorá je Kristovým tajomným telom, je ich záchrana nemožná,
pretože bez účasti na Kristovom živote nikto nie je schopný
žiť úplne spravodlivý život. Znamená to, že deti, ktoré
zomierajú nepokrstené, nemôžu byť zachránené?
Táto otázka oddávna zamestnávala teológov, ktorí sa pokúšali
nájsť nejaké fakty či už v Písme, alebo v Tradícii Cirkvi,
z ktorých by sa dala odvodiť spoľahlivá odpoveď na tento
problém. Svätý Augustín a mnohí latinskí Otcovia došli
k presvedčeniu, že deti, ktoré zomierajú bez krstu, jednoducho
odchádzajú po smrti do pekla. Nie je totiž žiaden spôsob, ako
by mohli získať účasť na Kristovom živote.[1]
V ďalšej histórii Cirkvi sa však hlavný teologický prúd v tejto oblasti vydal cestou učenia východných Otcov (napr. Gregor
Naziánsky), podľa ktorých duše nepokrstených detí síce nemôžu
vstúpiť do neba, predsa však netrpia pekelné muky, ale ich
utrpenie spočíva výlučne v nemožnosti hľadieť na Boha.[2] S
týmto názorom sa stotožnil aj pápež Inocent III. v liste
Ymbertovi, biskupovi v Arles z roku 1201: „Trestom za dedičný

hriech je strata videnia Boha, trestom za osobný hriech sú
však muky pekla.“[3] (DS 780).
Túto mienku ďalej rozvíjala scholastika na čele s Tomášom
Akvinským a vypracovala učenie o limbe. Limbus má znamenať
niečo ako okraj pekla, či predpeklie, kde duše požívajú
prirodzenú blaženosť, ktorá spočíva v užívaní si šťastia, no
s vylúčením blaženého videnia Boha.[4]
Aj keď žiaden koncil priamo a výslovne nepotvrdil túto náuku,
akýsi náznak podobnej mienky možno vybadať vo vyhlásení
Druhého lyonského (r. 1274) aj Florentského koncilu (r. 1439),
ktoré zhodne tvrdia, že duše tých, ktorí umierajú v aktuálnom
smrteľnom hriechu alebo v samotnom dedičnom hriechu, okamžite
zostupujú do pekla, kde podliehajú nerovnakým trestom (DS 856,
DS 1306). Niektorí teológovia vykladajú tvrdenie o nerovnakých
pekelných trestoch práve v zmysle scholastického učenia
o limbe, podľa ktorého ľudia zomierajúci v aktuálnom smrteľnom
hriechu trpia trestami v pekle, kým ľudia odchádzajúci výlučne
v dedičnom hriechu, teda nepokrstené deti, trpia iným druhom
trestu, ktorým je výlučne strata videnia Boha, pričom im
prirodzená blaženosť zostáva.[5]

Nedostatky učenia o limbe
Voči učeniu o limbe sa však postupne začali objavovať hlasy,
ktoré sa pokúšali poukazovať na určité jeho nedostatky.
Belarmín upozorňuje na to, že nemožno hovoriť o prežívaní
akejsi blaženosti hoci v prirodzenom slova zmysle, ak
nepokrstené dieťa nebude nikdy vidieť Boha. Každý človek je
totiž nasmerovaný na tento posledný cieľ, ktorým je videnie
Boha a jeho nedosiahnutie vždy znamená utrpenie, preto
v prípade, že by limbus existoval, aj tak by bol peklom
v pravom slova zmysle.[6] Takéto uvažovanie by bolo v podstate
návratom k mienke svätého Augustína a ďalších latinských
cirkevných Otcov.
Ďalším vážnym problémom učenia o limbe je fakt, že miesto,

ktoré nie je ani nebom, ani peklom, a predsa je trvalým posmrtným stavom, nepozná ani Písmo, ani Tradícia.[7] Je to len
logický záver vyplývajúci z určitých predpokladov, no jednak
to nie je jediný možný záver, a jednak kritika tohto záveru
dosvedčuje, že neboli brané do úvahy všetky predpoklady,
z ktorých treba vychádzať. Už sme v tomto zmysle spomenuli
Belarmínovu námietku. Taktiež sa zanedbal fakt, že Boh chce
spasiť všetkých ľudí (porov. 1Tim 2, 4), čo by v prípade
existencie limba detí bolo značne spochybnené. Zdá sa ťažko
pravdepodobné, že by Boh niečo neurobil, aby mohli byť
zachránení tí, ktorí sa bez vlastnej viny ocitli v stave
hriechu a nemajú možnosť sa tomuto stavu nijako vzoprieť.
Ďalším zanedbaným východiskom je Tradícia Cirkvi, podľa ktorej
sa každý rok oslavuje sviatok betlehemských neviniatok, detí,
ktoré boli bez krstu a bez svojho slobodného rozhodnutia
prikloniť sa k Bohu zabité a museli opustiť tento svet. To, že
Cirkev ich oslavuje, naznačuje, že nemôžu trpieť v pekle.
Námietka, že sú pokrstené krstom krvi, lebo zomreli pre
Krista, nemôže obstáť, lebo krst krvi má účinok na základe
toho, že sa človek sám a slobodne rozhodne vzdať sa svojho
života, aby sa nemusel vzdať Krista, čo v prípade týchto detí
nepripadá do úvahy.
Taktiež
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Krista, ktorý hovorí, že deťom patrí Božie kráľovstvo (porov.
Mk 10, 13 – 14), pričom evidentne hovorí o izraelských, teda
nepokrstených deťoch. Tieto deti pokrstené byť ešte nemohli,
keďže žili v čase, kedy Cirkev ešte nebola založená.
Nepokrstené deti zomierajúce v súčasnosti žijú síce objektívne
v čase, kedy Cirkev už existuje, ale z ich subjektívneho
hľadiska, keďže nemajú žiadnu možnosť Cirkev spoznať, je to to
isté, ako by Cirkev ešte neexistovala.
Tieto nedostatky učenia o limbe detí nútili teológov, aby
brali do úvahy všetky potrebné východiská a hľadali nové
riešenie problému spásy nepokrstených detí. Už v dobe pred
Tridentským koncilom sa objavila mienka, podľa ktorej existuje

akýsi náhradný krst prostredníctvom túžby rodičov. Aj keď
kresťanskí rodičia nestihnú dať pokrstiť svoje dieťa, alebo
dôjde k potratu pred pôrodom, a tak je nemožné udeliť dieťaťu
sviatostný krst, túžba rodičov dať pokrstiť dieťa by mala
udeliť dieťaťu krstnú milosť. Túto mienku pôvodne zastával už
kardinál Cajetan a hoci na Tridentskom koncile nenašla
súhlasný ohlas, v potridentskom období si našla svojich
sympatizantov.[8] Aj dnes pastorálna teológia odporúča rodičom
čakajúcim dieťa vzbudiť si túžbu pokrstiť svoje dieťa, čím by
malo byť dieťa zaradené medzi katechumenov.
Táto teória má však aj svoje slabiny. V prvom rade o takejto
zástupnej túžbe nehovorí ani Písmo, ani Tradícia. Cirkev síce
učí o krste túžby (porov. DS 741, 788, 3870), no ide o túžbu
človeka, ktorý sa sám za seba rozhodol, že sa chce dať
pokrstiť, a tento jeho úmysel spôsobuje v prípade smrti a
nemožnosti formálne prijať krst odpustenie hriechov. Otázkou
je, či existuje reálny základ, na ktorom možno postaviť vplyv
túžby rodičov na očistenie dieťaťa od dedičného hriechu. Aj
keď na jednej strane sú to práve rodičia, ktorí bez vôle
dieťaťa prinášajú dieťa na krst a takto oni spolupôsobia bez
dieťaťa na jeho začlenení do tajomného Kristovho tela, na
druhej strane predsa len sa zdá, že vplyv túžby rodičov na
takéto začlenenie zostane asi vždy len nepotvrdenou hypotézou.
Ak by sme aj pripustili tento mimosviatostný spôsob začlenenia
do katolíckej Cirkvi, nerieši to otázku, čo bude so zomrelými
deťmi neveriacich rodičov, ktoré predsa taktiež nemôžu za to,
v akom stave z tohto sveta odchádzajú. Tento problém sa
pokúšal vyriešiť Michael Schmaus, keď účinok začlenenia do
Cirkvi nepripisuje len túžbe rodičov dieťaťa, ale túžbe celej
Cirkvi,[9] čím túto túžbu pokrstiť rozšíril na všetky
zomierajúce deti. Veď neexistuje dieťa, ktoré by Cirkev
netúžila začleniť do tajomného Kristovho tela a tak zachrániť,
ak sa jedná o nebezpečenstvo smrti. Opäť však treba
pripomenúť, že s istotou dokázať pravosť takejto mienky je
zrejme nemožné, a preto sa na ňu ani nemožno spoliehať.
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V roku 2007 nechal pápež Benedikt XVI. zverejniť dokument
Medzinárodnej teologickej komisie s názvom Nádej na spásu
detí, ktoré zomreli bez krstu. Je to zatiaľ posledný oficiálny
dokument Cirkvi, ktorý sa dotýka problematiky spásy
nepokrstených detí. Možno tu nájsť vysvetlenie aktuálnosti
tejto problematiky, historický prehľad rôznych teologických
mienok v tejto oblasti i načrtnutie určitých zásad, podľa
ktorých by sa mala uberať teologická reflexia v tejto oblasti
v budúcnosti.[10]
Dokument vysvetľuje, že žiadna z doterajších teologických
mienok, vrátane v stredoveku populárneho limba, sa nestala
oficiálnou a definitívnou náukou Cirkvi a celú svoju reflexiu
končí prakticky otvoreným vyjadrením, ktoré neprináša žiadne
jednoznačné a definitívne vysvetlenie otázky, ako je to

s nepokrstenými deťmi. Odmieta síce kategorické tvrdenie, že
nepokrstené deti po smrti zostupujú do pekla, no nepopisuje
jasný spôsob, ako by mohli byť spasené. Zostáva len pri
vyjadrení nádeje, že Boh má spôsob, ako a za akých okolností
tieto deti zachráni. Záver celého dokumentu je teda
sformulovaný takto: „Bolo nám zjavené, že riadna cesta spásy
vedie cez sviatosť krstu. Žiadna z predložených úvah preto
nemôže slúžiť na to, aby oslabila nutnosť krstu, alebo
oddialila vyslúženie tohto obradu (KKC 135). Skôr by sme
chceli na záver zdôrazniť, že jestvujú závažné dôvody dúfať,
že Boh tieto deti spasí, keďže nebolo možné vykonať, čo sa
túžilo pre ne urobiť – pokrstiť ich do viery a do života
Cirkvi.“[11]
Hoci ambíciou Medzinárodnej teologickej komisie nebolo podať
jednu definitívnu náuku o spáse nepokrstených detí, predsa
možno z jej vyjadrenia vyťažiť nevyhnutné zásady, podľa
ktorých sa bezpodmienečne musí riadiť teologická reflexia,
ktorá by mala ambíciu v budúcnosti vyriešiť tento problém.
Tieto zásady samozrejme nie sú ustanovené samotnou komisiou.
Tá len pripomína základné východiská súvisiace s touto témou,
ktoré sú obsahom Pokladu viery. Tieto zásady sú sformulované
v 32. článku dokumentu, ktorý vyzerá takto: „Z dejinnej
analýzy je zrejmé, že katolícke učenie týkajúce sa osudu detí,
ktoré zomreli bez krstu, podlieha evolúcii a vyvíja sa. Tento
postupný vývoj súvisí s niektorými základnými doktrinálnymi
princípmi, ktoré zostávajú nemenné, a s niektorými druhotnými
prvkami rôznej dôležitosti. Zjavenie nám priamo a výslovne
neumožňuje poznať Boží plán ohľadne nepokrstených detí, ale
osvetľuje Cirkvi princípy viery, ktoré majú riadiť
jej myslenie i prax. Teologická interpretácia dejín
katolíckeho učiteľského úradu do Druhého vatikánskeho koncilu
zvlášť poukazuje na to, že existujú tri principiálne tvrdenia,
ktoré sú súčasťou viery Cirkvi a ktoré, zdá sa, tvoria jadro
otázky o osude nepokrstených detí:
I) Boh chce, aby boli všetky ľudské bytosti spasené.

II) Táto spása je im daná len prostredníctvom účasti na
Kristovom veľkonočnom tajomstve, a to prostredníctvom krstu na
odpustenie hriechov, ktorý má sviatostnú či inú formu. Ľudské
bytosti, vrátane detí, nemôžu byť spasené odlúčene od Božej
milosti, vyliatej Duchom Svätým.
III) Deti nevojdú do Božieho kráľovstva, ak nebudú
prostredníctvom spásnej milosti oslobodené od prvotného
hriechu.“[12]
Zohľadňujúc tieto východiská môžeme sledovať súčasný vývoj
teologickej reflexie ohľadom problematiky spásy nepokrstených
detí, ktorý upriamuje pozornosť aj na ďalšie v histórii často
prehliadané skutočnosti a súvislosti, ktoré majú vplyv na
riešenie tejto otázky. Pri uvažovaní o osude zomierajúcich
nepokrstených detí musíme vziať do úvahy aj fakt, že svojou
smrťou s najväčšou pravdepodobnosťou vstupujú do stavu, kedy
si začnú uvedomovať sami seba, čo znamená, že budú schopné
užívať svoj rozum. Nemalo by žiadny zmysel uvažovať v histórii
Cirkvi o tom, či takéto zomrelé deti budú, alebo nebudú
trpieť, či budú, alebo nebudú užívať aspoň prirodzenú
blaženosť, keby sa spontánne nepredpokladalo, že po smrti budú
schopné vďaka rozumu uvedomovať si, čo sa s nimi deje.
V týchto úvahách možno teda vidieť implicitne prítomnú náuku
Cirkvi o tom, že dieťa smrťou prejde do stavu užívania rozumu.
Akýsi náznak potvrdenia takejto náuky možno vidieť v Izaiášovom proroctve, podľa ktorého v novom nebi a na novej zemi
nebudú „párdňové deti“ (porov. Iz 65, 17 – 20). Zároveň podľa
niektorých teológov k pôvodným darom človeka pred pádom do
hriechu patrila aj vedomosť v tom zmysle, že mal poznať svoj
nadprirodzený cieľ a mal natoľko rozumieť prirodzeným veciam,
že by vôbec nebol potrebný rozvoj vedy.[13] V takom prípade
možno uvažovať o tom, že nevedomosť a potreba vzdelávania sú
následkami dedičného hriechu. Pred hriechom mal človek dokonalú vládu nad svojim telom a telo bolo dokonalým nástrojom
jeho duše. Keď však duša odvrátením sa od Boha stratila túto
božskú moc, nedokázala už takto spoľahlivo ovládať telo.[14]

Následkom toho je, že rozum, ktorý je mohutnosťou duše, nemôže
pri svojej realizácii v tomto svete používať mozog ako svoj
nástroj dokonale, ale musí s týmto nástrojom ťažko pracovať,
aby sa mohol prostredníctvom neho postupne čoraz viac
realizovať. Z toho by mohol vyplývať záver, že dieťa nedokáže
spočiatku užívať rozum, pretože mu to nedovolí nerozvinutý
mozog, ktorý dedičným hriechom oslabená duša len postupne
a ťažko prebúdza k tomu, aby mohol byť nástrojom rozumu. Keďže
však mozog je prostriedkom realizácie rozumu v tomto
materiálnom svete, vo svete nemateriálnom sa rozum môže
realizovať bez neho. Tak sa dá predpokladať, že dieťa, ktorému
mozog nedovolil na tomto svete užívať rozum, smrťou opúšťa
telo a dostáva sa do stavu, kde ho mozog už nebrzdí pri
užívaní rozumu. Vtedy dochádza k uvedomeniu si seba samého a
k nadobudnutiu schopnosti rozmýšľať.
Niektorí teológovia vysvetľujú, že zomrelé deti bezprostredne
po smrti začnú užívať rozum jednoducho tak, že v okamihu smrti
ich Boh osvieti.[15] Či už je to tak alebo onak, v každom
prípade sa zdá, že Cirkev predpokladá užívanie rozumu po smrti
u tých, ktorí odišli z tohto sveta ako deti.
Ďalším dôležitým bodom v uvažovaní o zomrelých nepokrstených
deťoch je fakt, že sa jedná o ľudí, ktorí bez vlastnej viny
nemali počas života žiadnu možnosť dopátrať sa k pravdivosti
katolíckej Cirkvi a jej nevyhnutnosti na spásu.
U ľudí, ktorí nemali žiadnu možnosť dopátrať sa k tomu, že
Cirkev je nevyhnutný prostriedok spásy, sa podľa učenia Cirkvi
vyžaduje aspoň disponovanosť prijať pravdu, ak by sa s ňou
stretli.[16] Možno uvažovať aj spôsobom podľa ktorého síce v
objektívnom čase Starý zákon prestal platiť pred 2000 rokmi a
nastala doba Nového zákona, v ktorom nám Boh zjavil plnosť
pravdy o našej spáse, zo subjektívneho hľadiska jednotlivých
ľudí však nastal Nový zákon len pre toho, kto sa o Kristovom
evanjeliu už dopočul. Tí ostatní žijú prakticky v dobe Starého
zákona. Podľa učenia Cirkvi aj v Starom zákone žili ľudia,
ktorí sú spasení, a predsa zomreli nepokrstení. Ich spása

funguje takým spôsobom, že z tohto sveta odišli s túžbou
patriť Bohu a dostať sa do jeho kráľovstva. Keďže nevedeli,
ako stav spravodlivosti dosiahnuť, po smrti sa dostali do
limba starozákonných Otcov, teda do stavu, ktorý nie je
peklom, ale ani nebom. Do tohto limba však zostúpil na Veľkú
sobotu Kristus, aby im ohlásil evanjelium, na ktoré
spravodliví Otcovia čakali, a tak ich Kristus mohol odtiaľ
odviesť do neba.[17] Ak niekto na tomto svete žije subjektívne
v čase Starého zákona a je disponovaný prijať Kristovo
evanjelium, je možné, že po smrti zostupuje práve do tohto
limbu Otcov, kde sa od Krista dozvedá plnosť pravdy a Kristus
ho odvádza do neba. Podľa tejto mienky aj nepokrstené deti
žijú subjektívne v pravidlách Starého zákona. Je možné, že pri
smrti dostávajú osvietenie rozumu, aby sa mohli disponovať
prijať Kristovu pravdu alebo ju odmietnuť.
Počas života si takúto dispozíciu vybudovať nemohli, ale
zároveň platí, že pravdu ani slobodne neodmietli, keďže neboli
schopní rozhodovať sa. No vyššie sme už povedali, že okamih
smrti je zrejme tým momentom, kedy dieťa nadobúda schopnosť
rozmýšľať, a teda keď je zároveň schopné rozhodnúť sa pre
dobro, alebo proti nemu.
V prípade, že sa takéto dieťa slobodne rozhodne odporovať
dobru, nemá žiadnu nádej na záchranu. No ak sa rozhodne pre
dobro, ocitne sa v stave, kedy túži slúžiť Bohu, no nemá na to
dostatok síl, aby to dokázalo. V takom prípade sa však dostáva
presne do toho stavu, v ktorom odchádzajú z tohto sveta
Izraeliti a nekresťania úprimne túžiaci konať dobro. Logicky
by sa teda takéto dieťa malo spolu s nimi dostať do podsvetia,
kde im Kristus ohlási celú pravdu, aby sa tak mohli rozhodnúť
pre záchrannú účasť na jeho živote, teda inak povedané pre
vstup do katolíckej Cirkvi, a tak aby napokon katolíckou
Cirkvou zachránení od svojej hriešnosti mohli vstúpiť do
Božieho kráľovstva.
Tu je dôležité vziať do úvahy, že Kristus krst neustanovil ako
nejaký magický rituál, ktorý je nevyhnutný na spásu. Krst nie

je svojvoľne vymyslenou podmienkou vstupu do Božieho
kráľovstva, ktorá má tento vstup komplikovať. Krst je
nevyhnutný pre to, čo vo svojej podstate spôsobuje. Ide totiž
o začlenenie do Kristovho tajomného tela a tak o získanie
účasti na jeho dokonalom a spravodlivom živote. Spása bez
krstu je nemožná, pretože je nemožný vstup do neba mimo
Krista. Človek bez Kristovej moci nie je schopný žiť dokonale
poslušný život, ktorý je charakteristický pre život v nebi pod
Božou vládou. Zároveň však platí, že k začleneniu do Kristovho
tajomného tele je možné aj iným spôsobom, ako je sviatostný
krst. Takýmto alternatívnym spôsobom je krst túžby, pričom
táto túžba môže byť explicitná, ako je to u katechumenov,
alebo aj implicitná, ako je to u tých, čo hľadajú pravdu, ale
počas života sa k nej nemohli dopátrať, hoci ak by ju
spoznali, sú disponovaní ju prijať. Ako sme už vyššie
spomenuli, takíto ľudia sú začleňovaní do Krista v okamihu
smrti vďaka Kristovmu zostúpeniu k zosnulým.
I keď na jednej strane musíme potvrdiť spolu s učením Cirkvi,
že možnosť rozhodovania sa končí smrťou a po smrti sa človek
už nemôže rozhodovať pre Boha, alebo proti Bohu. V súvislosti
s týmto tvrdením sa môže zdať, že práve tento fakt
diskvalifikuje nepokrstené deti z možnosti, že by sa mohli
počas života disponovať k prijatiu Krista, keďže neužívajú
rozum. K užívaniu rozumu dospejú až po smrti, keď ich duša
opustí telo a to už je neskoro na to, aby mohli urobiť
definitívne rozhodnutie. Zdá sa teda, že definitívne
odchádzajú z tohto sveta s dedičným hriechom, teda bez účasti
na Božom živote a definitívne nedisponovaní prijať ho. Na
druhej strane si však musíme uvedomiť, že takýto pohľad na
smrť je čisto medicínsky a biologický, nie teologický.
Nemôžeme vedieť, ako presne prebieha smrť, ako presne dochádza
k odpútaniu duše od tela a nemôžeme presne určiť ani odmerať,
kedy v akom časovom okamihu dochádza k spečateniu morálneho
stavu, v ktorom sa dieťa nachádza. Zrejme najsprávnejšie
z teologického hľadiska by bolo možné povedať, že odpútavanie
duše od tela je proces, ktorý ťažko môžeme merať naším

fyzickým časom presný okamih smrti možno definovať ako
spečatenie morálneho stavu človeka. Tak by sme mohli povedať,
že dieťa sa nerozhoduje pre Boha po smrti, ale v okamihu
smrti. Teda v procese odpútavania jeho duše od tela, no ešte
pred definitívnym spečatením jeho dispozície prijať Krista,
alebo ho odmietnuť.

Záver
V stredoveku sme sa mohli stretnúť s tvrdením pápeža Inocenta
III. Potvrdzujúcim vtedajšiu mienku, že trestom za dedičný
hriech je strata videnia Boha, no trestom za osobný hriech sú
muky pekla.[18] (porov. DS 780). Ako sme vyššie spomenuli,
toto tvrdenie sa rozvinulo do scholastického učenia o limbe
ako mieste prirodzenej blaženosti detí, ktoré sú však vylúčené
z blaženého nazerania na Boha. Svojho času bola táto mienka
všeobecne v Cirkvi uznávaná a až v posledných storočiach voči
nej začali byť vznášané závažné námietky. Ak vezmeme do úvahy
možnosť, že nepokrstené deti sa môžu v okamihu smrti

disponovať pre prijatie alebo odmietnutie Boha, potom prípad,
že niekto odchádza z tohto sveta v čírom dedičnom hriechu, by
prakticky nikdy nenastal. Nepokrstené dieťa by totiž v okamihu
smrti túžbou prijalo účasť na Kristovom živote, čím by bolo
dedičného hriechu zbavené, a tak by odchádzalo z tohto sveta
úplne sväté. Druhou možnosťou by bolo odmietnutie Boha zo
strany dieťaťa v okamihu jeho smrti, no v takomto prípade by
neodchádzalo z tohto sveta v čírom dedičnom hriechu, ale už aj
s osobným smrteľným hriechom vzbury proti Bohu, čím by sa
diskvalifikovalo z možnosti užívať si večnú blaženosť. V rámci
takejto teologickej mienky by limbus zostal len teoretickým
teologickým konštruktom, ktorý by sa v praxi nikdy neuplatnil,
keďže nezapadá do kontextu účinnosti Kristovho spasiteľného
diela.
Ak sa teda dieťa v okamihu smrti rozhodne konať dobro a tým
vstúpi do katolíckej Cirkvi, ktorá je Kristovým tajomným
telom, Kristovi nič nebráni, aby ho v podsvetí voviedol do
plnej pravdy, ktorá ho urobí dokonale schopným navždy žiť
v raji.
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