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rzy tego okresu rów nież przyjm ują zgodnie, że Chrystus posiadał bezpośrednie 
poznanie Boga, dyskutują jedynie nad jego zasięgiem  i czy dokonyw ało się 
przy pom ocy pojęć (species).  Psychologia augustyńska ze sw ym  m odelem  
scientia  m atu tina  — vesper tina  stw arzała zatem  ciągle napięcie m iędzy dosko
nałością poznania, jakie przypisyw ano C hrystusow i-człow iekow i a Jego praw 
dziw ym  człow ieczeństw em . Dopiero przyjęcie Tom aszowego rozw iązania, bę
dącego rów nocześnie niedw uznacznym  odrzuceniem  m odelu augustyńskiego, 
otw arło przed teologią drogę um ożliw iającą jej pogodzenie ludzkich doskona
łości C hrystusa Pana z Jego praw dziw ie ludzkim  sposobem  bytow ania.
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K siążka jest zbiorową pracą w ie lu  autorów  katolickich i protestanckich na 
tem at chrztu m ałych dzieci. Zagadnienie byw a om aw iane na ogół w  krótkich  
artykułach i pod różnym i aspektam i jak biblijnym , historycznym , dogm atycz
nym , pastoralnym , religijno-pedagogicznym  i liturgicznym . Mając na uwadze  
tak szeroki w achlarz problem atyki i w yznaniow e różnice autorów, trudno się  
dziw ić, że różni się podejście do praktyki udzielania chrztu m ałym  dzieciom. 
A utorzy ew angeliccy skłaniają się coraz bardziej do tezy K. B a r t h a: 
decydującym  czynnikiem  uspraw iedliw ienia są subiektyw ne akty poszczegól
nego człow ieka, czyli jego wiara; dlatego też z chrztem  należy poczekać aż do 
chw ili, k iedy człow iek do tego rodzaju aktu będzie zdolny, tzn. będzie w  sta
nie z pełnym  osobistym  zaangażow aniem  się przyjąć zbaw ienie ofiarow ane mu  
przez Chrystusa. Idzie to zresztą po lin ii protestanckiej sakram entologii, w e
dług której jedyną funkcją sakram entu jest rozbudzanie i podtrzym yw anie  
ufności w  Boże obietnice. Tylko m ocą jakiejś niekonsekw encji L u t e r  
i K a l w i n  przyjm ują chrzest m ałych dzieci, nie m ając odw agi przeciw sta
w ić się długow iecznej i siln ie zakorzenionej tradycji.

S tanow isko autorów  katolickich jest w  znacznej m ierze odm ienne. Jakkol
w iek  m iędzy wiarą i sakram entem  zachodzi ścisły zw iązek (bez w iary sa 
kram ent chrztu nie będzie u osoby dorosłej owocny), jednak K ościół stale  
w ierzył, że skuteczność sakram entów  jest w  pierw szym  rzędzie obiektyw na  
(ex opere operato). Z tej też racji, chociaż w  pierw szych w iekach przew ażał 
zasadniczo chrzest dorosłych, jednak w ystępow ała także praktyka udzielania  
chrztu m ałym  dzieciom, co z czasem  stało się pow szechną regułą. Dla nich  
bow iem  z chw ilą przyjęcia chrztu zaczyna się ich osobista historia zbaw ienia. 
Pam iętać bow iem  należy, że łaska chrztu nie jest rzeczą (Sache), ale u b óstw ie
niem  człow ieka jako osoby, jest czym ś dynam icznym , w yw ierając na jego 
relig ijne życie nader potężny w pływ . D laczego dzieci przez 10—12 lat m iałyby  
być w yjęte spod jej w pływ u? Jest delikatną i coraz to bardziej aktualną  
spraw ą pastoralną, w  jaki sposób zapew nić ochrzczonym  dzieciom  chrześci
jańskie w ychow anie, k iedy ich rodzice np. są religijn ie oziębli lub naw et 
niew ierzący. Z zachow aniem  duszpasterskiej roztropności należy jednakow oż  
unikać przesadnego pod tym  w zględem  rygoryzm u, który w  sw ych skutkach  
przynieść m oże rezultaty w ręcz przeciw ne tym , jakich się spodziewano. D o
wodem  tego są te w spólnoty ew angelick ie, które odkładając chrzest dzieci 
do lat późniejszych stanęły w obec faktu gw ałtow nie rosnącej liczby n iew ie
rzących. N ierzadkie są bow iem  wypadki, że dzieci rodziców  niereligijnych  
są nieraz bardzo religjne i n iejednokrotnie m ogą być w zorem  życia głęboko  
chrześcijańskiego. Chociaż książka uw zględnia zasadniczo stosunki zachodnio- 
niem ieckie, to jednak pod w zględem  m erytorycznym  posiada znaczenie ogólne, 
poniew aż porusza problem , który w  dzisiejszych czasach postępującej sekula
ryzacji jest w szędzie w  w iększym  lub m niejszym  stopniu na czasie.
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