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Czy dziesięć przykazań jest wciąż aktualnych? 
Problem obowiązywalności Dekalogu w filozoficznym 
dyskursie Tomasza z Akwinu

Are Ten Commandments still actual? The problem of Decalogue 
actuality in Thomas Aquinas’ philosophical discourse

The main purpose of the paper is an attempt of presenta-
tion of Thomas Aquinas’ ideas in relation to Decalogue actual-
ity problem. The paper purpose realization is possible thanks 
to juxtaposition of philosopher’s ideas and nowadays attempt 
of solution the problem. The paper was divided into four parts. 
In the first one the nowadays discussion was presented. In the 
next one the proposition of solution the problem was present-
ed. Next Thomas’ opinion was presented. Finally the juxtaposi-
tion of philosopher’s ideas and nowadays proposition took place. 
On the basis of the analysis it should be claimed that Thomas 
accepted Decalogue actuality on global level. It is hard to recon-
struct his standpoint in relation to Decalogue actuality on detailed 
level because the philosopher was not consistent in his ideas.

Keywords: Decalogue, Ten Commandments, Thomas Aquinas, fol-
lowing the Decalogue, attitude towards Decalogue.

Celem niniejszej pracy jest próba przybliżenia stanowiska 
Tomasza z Akwinu w odniesieniu do problemu obowiązywalności 
Dekalogu. Osiągnięcie celu pracy jest możliwe dzięki zestawieniu 
opinii filozofa ze współczesną próbą ustosunkowania się do po-
stawionego problemu. Opracowanie podzielone zostało na cztery 
części. Najpierw zarysowano współczesną dyskusję w zakresie obo-
wiązywalności Dekalogu. Następnie przedstawiono próbę rozwią-
zania problemu. Potem przybliżono stanowisko Tomasza z Akwinu. 
Na końcu zestawiono jego refleksje ze współczesną propozycją. 
W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że Tomasz 
uznawał obowiązywalność Dekalogu na poziomie globalnym. Od-
tworzenie jego stanowiska w zakresie obowiązywalności Dekalogu 
na poziomie szczegółowym jest już natomiast bardzo trudne, po-
nieważ filozof nie jest do końca konsekwentny w swych poglądach.

Słowa kluczowe: Dekalog, dziesięć przykazań, Tomasz z Akwinu, 
zachowywanie przykazań, stosunek do przykazań.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.

Cytowanie: Mielnik D., (2017) Czy dziesięć przykazań jest wciąż aktualnych? Problem obowiązywalności Dekalogu w filozoficznym dyskursie Tomasza z Akwinu, 
„Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr specjalny (26)/2017, s. 58-64, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-Specjalny-2017/RSK-Specjalny-2017-Mielnik-Czy-dzie-
siec-przykazan-jest-wciaz-aktualnych.pdf

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

Wstęp

Czy przykazania Dekalogu nadal obowiązują wyznawców Chry-
stusa? Odpowiedź na tak postawione pytanie pozornie wydaje się 
bardzo prosta i zapewne niemało osób udzieliłoby na nią pozytyw-
nej odpowiedzi bez jakiegoś głębszego zastanowienia. Tymczasem 
bliższe przyjrzenie się prowadzonej dyskusji ukazuje niemałe trud-
ności związane z odpowiedzią na to pytanie i chociaż wielu egze-
getów chrześcijańskich potwierdza niezmienną obowiązywalność 
Dekalogu, to jednak wydaje się, że na poziomie naukowym dysku-
sja pozostaje ciągle aktualna. W związku z tym cenne wydaje się 
sięganie po opinie autorytetów w tej sprawie i po argumentację, 
jaką oni wytaczają. Jednym z większych autorytetów katolickich 
jest bez wątpienia średniowieczny myśliciel Tomasz z Akwinu, który 
w swojej Sumie teologicznej podejmował różne problemy związane 
z dziesięcioma przykazaniami. Poznanie jego opinii w kontekście 
przywołanego problemu może okazać się cennym głosem w pro-
wadzonej dyskusji.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia stano-
wiska Tomasza z Akwinu w zakresie problemu obowiązywalności 

Dekalogu w nowym chrześcijańskim porządku prawnym. Osiągnię-
cie celu pracy będzie możliwe dzięki zestawieniu stanowiska filo-
zofa ze współczesną próbą rozwiązania postawionego problemu. 
Opracowanie zostanie ustrukturyzowane w czterech zasadniczych 
częściach. Najpierw będzie miało miejsce przybliżenie reprezenta-
tywnej argumentacji wykorzystywanej przez poszczególne strony 
na rzecz obowiązywalności bądź nie dziesięciu przykazań. W dal-
szej kolejności ciężar analiz zostanie zogniskowany wokół próby roz-
wiązania postawionego problemu. Następnie zostanie przybliżone 
stanowisko Tomasza z Akwinu w zakresie analizowanego problemu. 
Wreszcie opracowanie zwieńczy próba aplikacji stanowiska filozofa 
do współczesnej propozycji rozwiązania postawionego problemu, co 
pozwoli na ustalenie, na ile opinia średniowiecznego myśliciela jest 
tożsama ze współczesnym rozwiązaniem, a na ile od niego odbiega.

Zarys dyskusji na temat obowiązywalności Dekalogu

Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy obowiązywalności dzie-
sięciu przykazań przytaczają poważne argumenty mające przema-
wiać za ich stanowiskami. W niniejszej części opracowania najpierw 
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zostaną przybliżone reprezentatywne argumenty przeciwników, 
a następnie zwolenników ciągłej obowiązywalności Dekalogu w no-
wym porządku przymierza1.

Argumenty przeciwko obowiązywalności Dekalogu
Pozornie prosta i oczywista odpowiedź na pytanie, czy Deka-

log nadal obowiązuje chrześcijan, staje się bardziej złożona i już nie 
taka intuicyjna w chwili, kiedy prześledzi się pewne wybrane frag-
menty skrypturystyczne z ksiąg Nowego Testamentu oraz dokładnie 
przeanalizuje niektóre urywki samego tekstu Dekalogu zapisanego 
w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. W niniejszej 
części opracowania zostaną przybliżone dwie grupy argumentów 
wytaczane przeciwko ciągłemu obowiązywania Dekalogu. Pierwsza 
grupa dotyczyć będzie racji związanych z wybranymi fragmentami 
pism Nowego Testamentu (tzw. racje zewnętrzne), druga natomiast 
będzie wynikać z wewnętrznej analizy tekstu Dekalogu (tzw. racje 
wewnętrzne).

Racje zewnętrzne
Jednym z ciekawszych argumentów na rzecz nieobowiązywal-

ności Dekalogu w nowym porządku prawnym zapoczątkowanym 
wraz z nauczaniem Jezusa jest sposób Jego odwoływania się do 
Dekalogu podczas tzw. kazania na górze (Mt 5, 21-37). Zgodnie z re-
lacją ewangelisty Chrystus odwołał się do trzech przykazań Dekalo-
gu (zakazu zabójstwa, cudzołóstwa i fałszywego przysięgania), przy 
czym, interpretując te przykazania, nadał im nowy sens osadzony na 
znaczeniu pierwotnym. Przykład ten pokazuje, że Jezus nie respek-
tuje Dekalogu w jego tradycyjnej postaci (a więc w takiej, w jakiej 
został przekazany przez YHWH), ale przypisuje sobie prawo do jego 
reinterpretacji i relektury (Uglorz 2003: 8). W sposób pośredni na 
podstawie tego tekstu można wyciągnąć wniosek, że skoro nawet 
Jezus nie odnosił się do objawionego na Synaju Dekalogu jako do 
czegoś absolutnie ustalonego i nienaruszalnego, to w związku z tym 
Dekalog zapisany w księgach Starego Testamentu utracił swoją waż-
ność i obowiązywalność.

Podobny wniosek można również wyciągnąć w oparciu o prze-
kaz ewangeliczny opowiadający o rozmowie odbytej przez Jezusa 
z bogatym młodzieńcem (Mk 10, 17-22). Chociaż Chrystus, odpo-
wiadając na pytanie interlokutora o sposób zbawienia, wymienia 
poszczególne przykazania Dekalogu, to jednak na tym się nie zatrzy-
muje. Zgodnie z relacją ewangelistów Jezus wskazuje na koniecz-
ność przekroczenia tych przykazań, w tym sensie, że ich zachowy-
wanie nie daje jeszcze gwarancji osiągnięcia zbawienia. Wskazanie 
na inne jego źródło (sprzedanie majętności, rozdanie ubogim i pój-
ście za Jezusem) sugeruje zatem, że przestrzeganie danych przez 
YHWH na Synaju przykazań nie ma wystarczającej mocy zbawczej, 
co w sposób pośredni można traktować jako pomniejszenie ich roli 
w nowym przymierzu wprowadzonym przez Chrystusa.

Warto również wspomnieć, że w przytaczanym przez ewan-
gelistów epizodzie (Mt 22, 34-40) o pytaniu uczonego w Piśmie, 
które przykazanie jest największe, Jezus wcale nie wymienia żad-
nego z przykazań Dekalogu, co wydaje się dziwne przy założeniu, 

1 Chociaż statystycznie argumentów na rzecz nieobowiązywalności Dekalo-
gu zostało przywołanych więcej, nie musi wcale oznaczać to pierwszeństwa 
właśnie takiego rozwiązania – zawsze należy pamiętać o tym, że argumenty 
się waży, a nie liczy.

że to właśnie Dekalog stanowił podstawowy zbiór norm etycznych 
Starego Testamentu. Chrystus wskazuje na dwa przykazania, które 
w żaden sposób z Dekalogiem związane nie były (tzw. przykazania 
miłości Boga i bliźniego).

Przesłanki innego ciekawego argumentu na rzecz tego, że 
chrześcijan Dekalog nie obowiązuje, można odnaleźć w listach św. 
Pawła. Zgodnie z teologią głoszoną przez tego apostoła prawo Sta-
rego Testamentu (do którego m.in. należał również Dekalog) miało 
swoją moc obowiązującą jedynie do ściśle ustalonego czasu i miało 
swój ściśle określony cel. W chwili nastania owego kairosu zatem 
starotestamentowe prawo definitywnie straciło swoją moc (por. Ga 
3, 23-25) (Turkanik 1988: 168). Ustanie owego prawa nie jest jednak 
związane z całkowitym bezprawiem, ale z nastaniem nowego prawa, 
prawa Ewangelii, które wypełnia i zastępuje starotestamentowe za-
sady. Ów obraz jest szczególnie znamienny w pewnym fragmencie 
Drugiego Listu do Koryntian (3, 6-11), w którym apostoł wyraźnie 
przeciwstawia sobie obydwa prawa (starego i nowego przymierza). 
Z poczynionego przez Pawła zestawienia wyraźnie wynika, że dla 
chrześcijan obowiązującą wartość ma nowe prawo, podczas gdy sta-
re, nie dość, że całkowicie straciło swoją moc, to jeszcze na dodatek 
jest zaledwie „cieniem” starego prawa (Banman 2014: 265).

Wreszcie należy podkreślić inną istotną rzecz, związaną tym ra-
zem z pierwotnymi adresatami Dekalogu otrzymanego przez Moj-
żesza na Synaju. Zgodnie z przekazem zawartym w Księdze Wyjścia 
(24, 1-8) przymierze synajskie, którego elementem składowym był 
Dekalog jako jeden ze zbiorów praw obowiązujących stronę zawie-
rającą przymierze, zostało zawarte z ludźmi znajdującymi się wtedy 
razem z Mojżeszem u stóp góry. Tymi ludźmi byli Izraelici, których 
ten wyprowadził z niewoli egipskiej. Oznacza to, że Dekalog, zgodnie 
z logiką zawierania przymierza, miał obowiązywać tylko Izraelitów, 
gdyż to oni do jego zachowywania się zobowiązali (24, 7-8) (Heinz 
2017: 668). Zgodnie ze słowami Mojżesza z Pwt 5, 1-5 przymierze to 
nie miało obowiązywać tylko ludzi, którzy zawarli go czterdzieści lat 
wcześniej, ale miało również dotyczyć kolejnych pokoleń izraelskich. 
Na podstawie tego tekstu można wyciągnąć wniosek, że przymierze 
rozciągało się na wszystkie kolejne pokolenia żydowskie, co oznacza, 
że warunki tego przymierza (w tym również Dekalog) miało obowią-
zywać wszystkie kolejne pokolenia żydowskie.

Na tej podstawie można zatem przyjąć, że Dekalog nie obowią-
zywał nie-Żydów. W takim razie w chwili założenia Kościoła i wcie-
lenia do niego ludzi pochodzenia pogańskiego (a więc nie-żydów) 
ich obowiązek zachowywania Dekalogu nie dotyczył, ponieważ ten 
miał swoją moc tylko wobec pokoleń żydowskich, do których chrze-
ścijanie pochodzenia pogańskiego nie należeli. W konsekwencji więc 
należałoby uznać, że chrześcijan, z którymi nie zostało zawarte przy-
mierze na Synaju, prawa Starego Testamentu, w tym Dekalog, nie 
dotyczą. Warto również zaznaczyć, że nawet wewnętrzna analiza 
tekstu Dekalogu zdaje się potwierdzać powyższą interpretację. Jak 
pokazują egzegeci, obecny w Pwt 5, 14 wyraz „obcy” odnosi się do 
cudzoziemca, a więc nie-Izraelity, do którego orędzie Dekalogu nie 
jest kierowane (Łach 1971: 316). Badacze zwracają również uwagę 
na to, że wykorzystywany w tekście Dziesięciu Przykazań rzeczownik 
„bliźni” (Pwt 5, 20-21) oznacza po prostu Izraelitę, co sugeruje, że 
poszczególne przykazania regulujące stosunki międzyludzkie doty-
czą właśnie członków narodu żydowskiego, a nie wszystkich ludzi 
(Łach 1971: 301). Za tym, że Dekalog kierowany jest tylko do Żydów, 
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przemawia również motywacja przykazania nakazującego świętowa-
nie szabatu. W Księdze Powtórzonego Prawa ma miejsce odwoła-
nie do sytuacji niewoli egipskiej, której z oczywistych powodów nie 
doświadczyli chrześcijanie, ale właśnie Żydzi (Łach 1947: 144-145). 
To wszystko również wydaje się potwierdzać tezę, że chrześcijan De-
kalog nie obowiązuje.

Racje wewnętrzne
Jak już wspomniano, Dekalog przekazany został w dwóch miej-

scach Pisma Świętego (Wj 20, 2-17; Pwt 5, 6-21), przy czym w obu tych 
wariantach zauważalne są ewidentne różnice uzasadniające nawet 
zupełnie inny podział poszczególnych przykazań. Nie wnikając w dość 
skomplikowaną dyskusję dotyczącą sposobu podziału poszczególnych 
przykazań Dekalogu2, warto w kontekście postawionego problemu 
odnieść się zwłaszcza do dwóch przykazań: zakazu sporządzania 
obrazów i podobizn oraz nakazu dotyczącego świętowania szabatu.

Zakaz wykonywania obrazów w wariancie z Księgi Wyjścia po-
siada następującą postać3: „Nie uczynisz sobie rzeźby ani żadnej 
podobizny tego, co na niebie wysoko, ani tego, co na ziemi nisko, 
ani tego, co w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokło-
nu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja YHWH, twój Bóg, jestem 
Bogiem zazdrosnym, karzącym winę ojców na synach do trzeciego 
i czwartego pokolenia względem nienawidzących Mnie, okazującym 
zaś łaskę do tysiącznego pokolenia miłującym Mnie i zachowującym 
Moje przykazania”. Zgodnie z literalną interpretacją tej wypowiedzi 
Bóg zabrania adresatom Dekalogu wykonywania różnego rodzaju 
wizerunków kultycznych, grożąc odpowiednimi sankcjami w przy-
padku złamania tego zakazu. Tymczasem, jak powszechnie wiado-
mo, w Kościele katolickim panuje powszechna praktyka umieszcza-
nia w kościołach świętych obrazów i rzeźb, co sankcjonuje nawet 
Kodeks Prawa Kanonicznego i Katechizm Kościoła Katolickiego4. 
Wydaje się zatem, że władza kościelna nie przestrzega tego zakazu 
Dekalogu, sugerując w ten sposób, że cały Dekalog nie obowiązuje 
już ludzi wierzących w Chrystusa.

W tym miejscu warto zauważyć, że dość istotną (choć nie roz-
strzygającą) kwestią jest sposób kwalifikacji tego zakazu w poszcze-
gólnych konfesjach. W Kościele katolickim i luterańskim, zgodnie 
z tzw. Augustyńskim podziałem Dekalogu, zakaz sporządzania rzeźb 
i wizerunków jest częścią składową pierwszego przykazania („Nie 
będziesz miał bogów cudzych przede Mną”), a zatem stanowi do 
niego rodzaj komentarza (Kiedzik 2000: 175). W takim razie zakaz 
ten jest traktowany nie w kategoriach zakazu absolutnego (nie wol-
no wykonywać absolutnie żadnego obrazu religijnego), ale w kate-
goriach zakazu podporządkowanego (nie wolno wykonywać obrazu 
religijnego w celu oddawania mu czci należnej tylko Bogu). W przy-
padku podziału przyjmowanego przez większość protestantów 
natomiast zakaz sporządzania podobizn funkcjonuje jako odrębne 
przykazanie (drugie). Wyodrębnienie tego zakazu jako odrębnego 
przykazania bardziej ułatwia dopatrywanie się w normie zabrania-
2 Obecnie dominują trzy główne sposoby podziału (katolicki, protestancki, 
żydowski). Znany jest też czwarty podział (samarytański), który jednak ewi-
dentnie jest wtórny wobec samego tekstu Dekalogu.
3 Wszelkie tłumaczenia tekstów hebrajskich i greckich zamieszczono w prze-
kładzie autorskim. Wybór cytowania właśnie z Księgi Wyjścia, a nie Księgi 
Powtórzonego Prawa podyktowany został bardziej dobitnym brzmieniem 
tych przykazań w wariancie z Księgi Wyjścia w zakresie omawianym w ni-
niejszym opracowaniu.
4 Zob. np. KPK 1188-1189; KKK 2129-2132.

jącej sporządzania wizerunków zakazu o charakterze absolutnym, co 
też we wspólnotach protestanckich ma swoje praktyczne odzwier-
ciedlenie w nieumieszczaniu w miejscach świętych wizerunków5.

Drugie warte przytoczenia przykazanie dotyczy świętowania 
dnia świętego. Oto treść tego przykazania: „Pamiętaj o dniu szaba-
tu, żeby go uświęcić. Przez sześć dni będziesz pracować i wykony-
wać wszelką twoją pracę. A dzień siódmy jest szabatem dla YHWH, 
twojego Boga. Nie będziesz wykonywać żadnej pracy ty, twój syn, 
twoja córka, twój sługa, twoja służebnica, twoje bydło i twój cu-
dzoziemiec, który jest w twoich bramach, ponieważ w sześć dni 
YHWH uczynił niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, 
i odpoczął w dniu siódmym. Dlatego pobłogosławił YHWH dzień 
szabatu i uświęcił go”. Już nawet pomijając kwestię tego całkowite-
go powstrzymywania się od wykonywanej pracy, o czym wyraźnie 
tekst Dekalogu wspomina6, warto zatrzymać się na dniu, w którym 
owo powstrzymywanie się od pracy miało mieć miejsce. Zgodnie 
z treścią cytowanego tekstu tym dniem miała być sobota (siódmy 
dzień tygodnia), a nie niedziela (pierwszy dzień tygodnia). O tym, 
że w tym miejscu słowo „szabat” należy rozumieć właśnie w ten 
sposób, świadczy motywacja tego przykazania, która wyraźnie od-
wołuje się do dzieła stwórczego Boga opisanego w Rdz 1, 1-2, 3. 
Zgodnie z tą relacją Stwórca odpoczął dnia siódmego (sobota) i to 
ten dzień został przez Niego uświęcony. Katolicy i większość deno-
minacji chrześcijańskich, świętując niedzielę, a nie sobotę, wydają 
się nie przestrzegać tego przykazania, w sposób pośredni sugerując 
nieaktualność przykazań Dekalogu (Strohman 2014: 228)7.

Argumenty na rzecz obowiązywalności Dekalogu

Jedną z najistotniejszych argumentacji na rzecz ciągłej obowią-
zywalności Dekalogu jest wypowiedź Zbawiciela zawarta w Ewan-
gelii według św. Mateusza w tzw. Kazaniu na górze: „Nie sądźcie, że 
przyszedłem rozwiązać prawo lub proroków. Nie przyszedłem roz-
wiązać, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem mówię wam: aż do prze-
minięcia nieba i ziemi ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie 
z prawa aż do spełniania się wszystkiego. Ktokolwiek więc rozwiązał-
by jedno z tych przykazań najmniejszych i uczyłby ludzi [w ten spo-
sób postępować], zostanie uznany za najmniejszego w królestwie 
niebios. Kto zaś wypełnia i uczy [wypełniać], ten zostanie uznany 
za wielkiego w królestwie niebios”. Zgodnie z logiką tej wypowiedzi 
Jezus nie chciał zapoczątkowywać nowego porządku prawnego, co 
oznacza, że nie miał zamiaru znoszenia dotychczas obowiązujących 
zasad prawnych. Tymi zasadami prawnymi były natomiast m.in. za-
kazy i nakazy zawarte w Dekalogu. W związku z tym dziesięć przyka-
zań nawet po przyjściu Chrystusa utrzymują swoją moc i nie zostają 
rozwiązane, co oznacza konieczność ich zachowywania.
5 Warto jednak w tym miejscu przywołać Kościół prawosławny, który, choć 
również wyodrębnia zakaz sporządzania podobizn jako odrębne przykaza-
nie, to jednak nie widzi najmniejszego problemu w szeroko rozpowszech-
nionym kulcie ikon. Ten przykład pokazuje, że nawet wyodrębnienie oma-
wianego zakazu nie od razu zmusza do odczytywania go w kategoriach ab-
solutnych. Zob. Betlejko 2003: 101.
6 KKK dla przykładu wymienia różne obowiązki, które „stanowią słuszne 
usprawiedliwienie niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego” (KKK 
2185). Niezależnie od desygnatów kryjących się pod tym pojęciem na tzw. 
pierwszy rzut oka nie są one zgodne z bezwzględnym zakazem wykonywa-
nia jakiejkolwiek pracy, który to zakaz jasno wynika z Dekalogu.
7 Warto wspomnieć, że są takie odłamy chrześcijańskie, które za dzień świę-
ty uważają sobotę (np. adwentyści). Zob. Broadwater 2014: 44.
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Nierzadko spotkać się można z argumentem również odwo-
łującym się do wypowiedzi Jezusa zgrupowanej przez ewangelistę 
Mateusza w zbiorze mów wygłoszonych w kazaniu na górze. Pod-
czas nauczania tłumów Chrystus, odwołując się do trzech przykazań 
zawartych w Dekalogu, dokonał ich reinterpretacji. Gdyby dziesięć 
przykazań miało utracić swoją moc w nowym porządku prawnym 
zapoczątkowanym przez Jezusa, Ten nie dokonywałby ich relektury, 
ale po prostu wprowadził nowe normy postępowania. Skoro jednak 
Chrystus je przywołał, to tym samym potwierdził w ten sposób ich 
ciągłą obowiązywalność.

Sceną ewangeliczną chętnie wykorzystywaną przez zwolen-
ników ciągłej obowiązywalności dziesięciu przykazań jest narracja 
opowiadająca o rozmowie Jezusa z bogatym młodzieńcem. Na py-
tanie przybysza, co należy czynić, żeby osiągnąć życie wieczne, Chry-
stus uznał za podstawę konieczność zachowywania poszczególnych 
przykazań Dekalogu, wymieniając tzw. przykazania drugiej tablicy, 
a więc te odnoszące się do relacji z bliźnimi. Z logiki tej sceny wyni-
ka, że zachowywanie norm Dekalogu daje człowiekowi możliwość 
osiągnięcia życia wiecznego, a zatem najwyższej, z chrześcijańskiego 
punktu widzenia, wartości. Z tej narracji wynika zatem, że Jezus, 
który zapoczątkował nowy porządek prawy, ciągle uznaje obowią-
zywalność przykazań ogłoszonych przez pośrednictwo Mojżesza 
(Węgrzyniak 2010: 32; Synowiec 2004: 8)8.

Inny argument broniący nieustannej obowiązywalności zasad 
moralnych zawartych w Dekalogu osadza się na tezie utrzymującej, 
że dziesięć biblijnych przykazań jest wyrazem prawa naturalnego 
(May 2004: 118). Zgodnie z tą argumentacją chociaż Dekalog został 
ogłoszony dopiero przez pośrednictwo Mojżesza na górze Synaj pod-
czas wyjścia Izraelitów z Egiptu (Siller 2000: 233), to jednak faktycz-
nie obowiązywał zawsze jako wyraz prawa naturalnego wiążącego 
wszystkich ludzi bez względu na przynależność etniczną, religijną 
czy społeczną (Jodzio 2009: 206). Skoro zatem dziesięć przykazań 
jest wyrazem powszechnego prawa, to nie może ono zostać w ża-
den sposób unieważnione, a zatem obowiązuje nawet w nowym 
porządku prawnym zapoczątkowanym przez Jezusa jako jego inte-
gralny element9.

Warto wspomnieć również o takiej argumentacji, która od-
wołuje się do wypowiedzi zawartej w Liście św. Jakuba. Autor tego 
pisma zapisał takie zdanie: „Jeśli ktoś zaś strzegłby całego prawa, 
przekroczyłby zaś [tylko] jedno, staje się winny wszystkich. Ten bo-
wiem, kto powiedział «nie cudzołóż», powiedział też «nie zabijaj». 
Jeśli zaś nie cudzołożysz, ale zabijasz, stajesz się przestępcą prawa”. 
Kontekst całej wypowiedzi wyraźnie wskazuje, że pod pojęciem 
„prawo” autor listu ma na myśli właśnie przykazania Dekalogu (Woj-
ciechowski 2011: 24). Tymczasem z treści przytoczonych słów wy-
raźnie wynika, że niezachowywanie przykazań sprowadza winę na 
osobę niezachowującą przykazań, co w sposób pośredni potwierdza 
ich ciągłą obowiązywalność nawet w nowym porządku prawnym 
zapoczątkowanym przez Chrystusa10.

8 Warto również zauważyć, że w sposób pośredni Chrystus wiąże te przyka-
zania z YHWH, nadając im tym samym bardzo wysoką rangę nawet w no-
wym porządku prawnym.
9 Warto zaznaczyć, że ten argument w pierwszej kolejności uzasadnia ko-
nieczność zachowywania przykazań Dekalogu przez wszystkich ludzi, a nie 
tylko przez chrześcijan.
10 List św. Jakuba został napisany kilkadziesiąt lat od śmierci Jezusa, a więc 
już w kontekście nowego przymierza.

Próba rozwiązania problemu

Jak pokazał poprzedni etap analiz, argumentacje wytacza-
ne przez obie strony są różne, aczkolwiek jest rzeczą ciekawą, że 
adherenci obu rozwiązań odwołują się do tych samych fragmentów 
skrypturystycznych, dowodząc przeciwne tezy. W kontekście do-
tychczas wykonanych badań wydaje się, że można wyróżnić dwie 
płaszczyzny dyskusji nad problemem obowiązywalności Dekalogu. 
Pierwszą płaszczyzną jest obowiązywalność dziesięciu przykazań 
w aspekcie zasadniczym, a zatem takim, gdzie dyskusja prowadzo-
na jest jedynie na ogólnym poziomie ich ciągłej aktualności bez 
wchodzenia w konkretną treść poszczególnych przykazań. Drugą 
płaszczyzną jest problem obowiązywalności Dekalogu w aspekcie 
szczegółowym, a zatem takim, gdzie dyskusja dotyczy już jedynie 
faktycznego zakresu obowiązywalności poszczególnych przykazań11.

W odniesieniu do problemu generowanego przez pierwszą 
płaszczyznę wydaje się, że zgodna opinia wielu teologów oraz wy-
raźne stanowisko wspólnot protestanckich i Kościoła katolickiego 
wyrażone choćby w Katechizmie Kościoła Katolickiego w sposób ja-
sny przemawiają za tym, że w opinii chrześcijan Dekalog obowiązuje 
nadal, nawet pomimo tego, że wraz z przyjściem Jezusa rozpoczęła 
się nowa era prawna12. Problemem, który należy rozwiązać, jest za-
tem kwestia obowiązywalności Dekalogu w aspekcie szczegółowym.

Rangę tak postawionego problemu jest zrozumieć łatwiej wte-
dy, gdy uwzględni się dość rozbudowane dyskusje egzegetów zwią-
zane z takimi zagadnieniami, jak choćby różnice w obu wariantach 
Dekalogu przekazanych w Starym Testamencie czy problem tzw. 
pierwotnej wersji dziesięciu przykazań. Nie wchodząc w te dysku-
sje, na potrzeby niniejszego studium warto jedynie zauważyć, że 
pierwotna wersja Dekalogu przekazana na górze Synaj Mojżeszowi 
nie jest tożsama z tą wersją, która aktualnie znajduje się w księgach 
Pisma Świętego. Ten fakt rodzi kolejny ważny problem. Jeżeli wer-
sja pierwotna różniła się od aktualnie obecnych wariantów z Księ-
gi Wyjścia i z Księgi Powtórzonego Prawa, to wydaje się rozsądne 
przyjąć, że wszelkie różnice pomiędzy wersją pierwotną a warian-
tami aktualnymi nie muszą być traktowane jako integralna część 
dziesięciu przykazań w aspekcie ich obowiązywalności. To z kolei 
każe przypuszczać, że Dekalog powinien obowiązywać jedynie co 
do swojej istoty, która została wyrażona właśnie w jego pierwotnej 
wersji (Gronkowski 1948: 90).

Co to zmienia w odniesieniu do postawionego problemu? Takie 
rozwiązanie przede wszystkim neutralizuje różne wskazania noszą-
ce wyraźnie żydowskie cechy. Dla przykładu przykazanie dotyczące 
świętowania dnia świętego, zgodnie z zaproponowanym rozwiąza-
niem, w pierwotnej wersji nie dotyczyło siódmego dnia tygodnia 
(soboty), ale generalnie wypowiadało się o konieczności uświęcenia 
jakiegoś dnia tygodnia. Dopiero w wyniku nawarstwiania pierwotnej 
wersji Dekalogu przez poszczególne tradycje została nadana inter-
pretacja utożsamiająca dzień święty właśnie z sobotą. Jeżeli zatem 
chrześcijan obowiązuje jedynie pierwotna wersja dziesięciu przy-
kazań (w której był nakaz świętowania dnia świętego, a nie było 
nakazu świętowania soboty), to obchodzenie niedzieli zamiast so-

11 Oczywiście ten drugi poziom jest koniecznie związany z pozytywną odpo-
wiedzią na problem obowiązywalności Dekalogu w aspekcie zasadniczym.
12 Zob. np. Witczyk 1997: 73; Peter 1982: 68; Klimaszewski 2006: 11; Kem-
piak 2014: 16.
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boty nie jest naruszeniem trzeciego przykazania Dekalogu, ponieważ 
pozostaje zgodne z duchem pierwotnej wersji dziesięciu przykazań 
(Gronkowski 1948: 101).

Podobnie można spojrzeć na problem zakazu oddawania czci 
wizerunkom. Jeżeli w pierwotnej wersji Dekalogu nie było takiego 
zakazu, a pojawił się on dopiero na późniejszym etapie redakcji, co 
niektórzy egzegeci przyjmują (Łach 1964: 185)13, to konsekwentnie, 
przy przyjęciu proponowanego rozwiązania, chrześcijan ten zakaz 
nie obowiązuje. Przy tym układzie restrykcje dotyczące wykonywa-
nia obrazów byłyby jedynie komentarzem do pierwszego przykaza-
nia Dekalogu i rodzajem zobrazowania tego, w jaki sposób to przyka-
zanie można złamać, ale nawet przy tej interpretacji ten komentarz 
dotyczyłby jedynie Żydów, a nie chrześcijan.

Stanowisko Tomasza z Akwinu

Warto na wstępie zauważyć, że Tomasz nigdzie nie poruszył 
problemu obowiązywalności Dekalogu w sposób bezpośredni. 
Pośrednio jego stanowisko może zostać odtworzone w oparciu 
o passus poświęcony problemowi możliwości dyspensowania od 
dziesięciu przykazań. Punktem wyjścia dla systematycznej refleksji 
Tomasza jest urywek z Księgi Izajasza opowiadający o pogwałceniu 
przykazań, co zdaniem filozofa jest aluzją do trwałości przykazań 
i niemożności dyspensowania od nich14. Dyspensa w opinii chrześci-
jańskiego myśliciela jest narzędziem ochrony zamiaru prawodawcy 
w sytuacji, w której literalne przestrzeganie jakiegoś zapisu praw-
nego łamałoby ten zamiar. Pierwszym i podstawowym zamiarem 
prawodawcy jest natomiast dbanie o dobro wspólne i przestrzega-
nie porządku sprawiedliwości prowadzącego do dobra wspólnego 
(Budziszewski 2017: 269). W sytuacji zatem, w której jakieś zapisy 
prawne doskonale odzwierciedlałyby zamiar prawodawcy, dyspen-
sowanie od nich byłoby niemożliwe, ponieważ w tym przypadku 
dyspensa polegałaby na odstąpieniu od dbania o dobro wspólne. 
Zdaniem Tomasza poszczególne przykazania Dekalogu stoją na 
straży dobra wspólnego i doskonale odzwierciedlają zamiar same-
go prawodawcy, którym w tym przypadku jest Stwórca. Z tego po-
wodu, w oparciu o poczynione powyżej uwagi, dyspensowanie od 
Dekalogu w opinii chrześcijańskiego myśliciela jest niedopuszczalne 
(Tomasz z Akwinu 1986: I-II, q. 100, a. 8, corp).

Zgodnie ze sposobem systematyzacji materiału w Sumie teolo-
gicznej Tomasz przywołuje również i obala funkcjonujące w jego cza-
sach zarzuty przeciwko dowodzonej tezie. Najpoważniejszy z zarzu-
tów przeciwko bezwzględnej obowiązywalności dekalogu dotyczył 
kwestii wykonywania wyroków śmierci15. Już od starożytności za-
uważono bowiem, że w różnych kulturach, w tym również w obrębie 
cywilizacji żydowskiej czy chrześcijańskiej, osoby sprawujące władzę 
dopuszczali możliwość wykonywania wyroków śmierci, udzielając 
sobie w ten sposób rodzaju dyspensy od obowiązującego prawa 
Bożego (Tomasz z Akwinu 1986: I-II, q. 100, a. 8, opp. 3). Ten krótko 
13 Niemniej trzeba uczciwie przyznać, że akurat w tej materii opinie egzege-
tów są bardzo zróżnicowane.
14 Należy jednak uczciwie zauważyć, że tekst jest na tyle ogólny, że jedno-
znaczna kwalifikacja go jako tekstu odnoszącego się do Dekalogu jest nie-
pewna.
15 Za tym, że w opinii Tomasza był to najpoważniejszy z zarzutów, przemawia 
fakt, że właśnie obaleniu tej obiekcji Akwinata poświęcił najwięcej miejsca – 
objętościowo wykładnia filozofa jest ponad czterokrotnie większa niż druga 
z najdłuższych odpowiedzi.

sformułowany zarzut stał się pretekstem do podjęcia przez Tomasza 
bardzo rozległej refleksji dotyczącej bezwzględnej obowiązywalności 
zakazu zabijania, jak również pozostałych przykazań, więc, co za tym 
idzie, i całego dekalogu.

Punktem wyjścia dla ustosunkowania się Akwinaty do posta-
wionego problemu jest swoistego rodzaju precyzacja właściwego 
i zamierzonego przez autorów natchnionych sensu biblijnego zakazu 
zabijania. Filozof nie zatrzymuje się więc na powierzchownym rozu-
mieniu tego zwrotu, ale stara się jednocześnie ustalić, o jakich sytu-
acjach faktycznie to przykazanie mówi. Zdaniem Tomasza kluczem 
do odczytania piątego punktu dekalogu jest odwołanie się do kate-
gorii słuszności pozbawiania życia drugiej osoby. W tym kontekście 
Akwinata rozumie piąte przykazanie jako zakaz zabijania w sposób 
bezprawny, a więc w sytuacji, kiedy dana osoba nie zasłużyła na 
śmierć16. Patrząc na to z drugiej strony, można zatem stwierdzić, że 
pozbawianie życia tych, którzy w jakiś sposób zasłużyli na śmierć 
(np. złoczyńców czy wrogów ojczyzny) nie narusza zakazu wyrażo-
nego w piątym przykazaniu dekalogu. Dla potwierdzenia słuszności 
własnego sposobu rozumowania filozof w tym miejscu powołuje się 
na opinię jednego z Ojców Kościoła, Augustyna, który również w ten 
sam sposób uważał. W zaproponowanym przez Akwinatę kluczu 
można zatem stwierdzić, że pozbawianie życia tych, którzy zasłużyli 
na śmierć, choć wydaje się naruszać piąte przykazanie, to dzieje się 
tak jedynie powierzchownie, ponieważ istota zakazu zabijania nie 
zostaje w żaden sposób naruszona (Zob. Tomasz z Akwinu 1986: 
I-II, q. 100, a. 8, ad 3)17.

Obok powyżej przedstawionego rozumienia relacji pomiędzy 
przykazaniem dekalogu, jego istotą i złamaniem zakazu Tomasz od-
wołuje się równocześnie do innego sposobu wytłumaczenia, dla-
czego w pewnych przypadkach, pomimo pozbawienia życia osoby 
ludzkiej, nie można mówić o naruszeniu piątego przykazania. W tym 
kontekście Akwinata sięga do kategorii uszczegóławiania poszczegól-
nych czynów i ich odpowiedniego kwalifikowania. Konkretny czyn 
pozbawienia życia człowieka może zdaniem filozofa zmienić swoją 
orientację istotową i zostać przekwalifikowana jako inny rodzaj czy-
nu. Oczywiście tego typu redefinicja jest możliwa albo przez autory-
tet samego Boga, albo przez uzasadnioną decyzję wybranych ludzi, 
którym zostało powierzone działanie w imieniu Stwórcy. W świetle 
tego, co zostało powiedziane, można zatem przyjąć, że wykonanie 
wyroku śmierci na zbrodniarzu skazanym prawomocnym wyrokiem 
skazującym nie będzie zabójstwem, ale realizacją woli Boga, który 
powierzył ludziom obowiązek utrzymywania ładu w społeczeństwie. 
Zdaniem Akwinaty Stwórca, jako pan życia i śmierci, ma prawo ka-
rania wszystkich ludzi ze względu na popełniony przez pierwszych 
rodziców grzech, więc realizację tego wyroku może powierzać dzia-
łającym w jego imieniu ludziom. W tym kontekście zatem osoba 
wykonująca wyrok śmierci nie łamie piątego przykazania, ponieważ 
dokonywany przez nią czyn nie jest zabójstwem (Tomasz z Akwinu 
1986: I-II, q. 100, a. 8, ad 3).

Drugim przykazaniem Dekalogu, do którego Tomasz bezpośred-
nio się odwołał podczas obalania zarzutów, jest nakaz świętowania 

16 Szczegółowo znaczenie piątego przykazania zostało omówione [w:] Miel-
nik, 2017: 99-112.
17 Nie zostaje naruszona dlatego, że istotą tego przykazania jest zakaz za-
bijania w sposób bezprawny, rozumienie tego przykazania w sposób bez-
względny (czyli taki, że zabronione jest jakiekolwiek zabijanie) natomiast 
jest błędną interpretacją samego zakazu.
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dnia szabatu. W czasach filozofa pojawiały się takie zarzuty, że pod-
czas wojen machabejskich sami Żydzi pozwalali sobie na udzielanie 
dyspensy od wyraźnie sformułowanego w Dekalogu zakazu wyko-
nywania jakiejkolwiek pracy w szabat. Zgodnie z relacją zapisaną 
w Księdze Machabejskiej pozwolili sobie oni na prowadzenie działań 
zbrojnych przeciwko nieprzyjacielowi, nawet jeżeli był to dzień sza-
batu. Zgodnie ze sposobem rozumowania zwolenników dyspenso-
wania od przykazań Dekalogu to wydarzenie jest dowodem na to, 
że w pewnych uzasadnionych sytuacjach od zakazów i nakazów ob-
jawionych na Synaju dyspensować można (Tomasz z Akwinu 1986: 
I-II, q. 100, a. 8, opp. 4).

Ustosunkowanie się chrześcijańskiego teologa do postawio-
nego problemu jest stosunkowo krótkie. Przede wszystkim Tomasz 
odrzuca twierdzenie, jakoby przywoływana z Księgi Machabejskiej 
scena faktycznie dotyczyła kwestii udzielania dyspensy. Jego zda-
niem postępowanie Żydów było bardziej interpretacją trzeciego 
przykazania. Na potwierdzenie swojego schematu rozumowania 
filozof przywołuje nauczanie Chrystusa, który wyraźnie twierdził, że 
czynienie tego, co konieczne dla ocalenia ludzkiego życia, w żaden 
sposób odpoczynku szabatu nie narusza. Zdaniem Tomasza przywo-
ływany przez jego przeciwników przypadek kwalifikuje się właśnie 
do takiej sytuacji (Tomasz z Akwinu 1986: I-II, q. 100, a. 8, ad 4).

Kolejne dwa zarzuty podnoszone przeciwko bezwzględnej obo-
wiązywalności Dekalogu nie wiązały się już bezpośrednio z poszcze-
gólnymi przykazaniami, ale dotyczyły istoty prawa. Pierwszy z nich 
odwoływał się analogii pomiędzy prawodawstwem ludzkim a pra-
wodawstwem Bożym. Przeciwnicy bezwzględnej obowiązywalności 
Dekalogu zauważali, że w przypadku prawa nadawanego przez ludzi 
prawodawca ma prawo do udzielania specjalnych dyspens od jego 
zachowywania, oczywiście w uzasadnionych przypadkach. Na zasa-
dzie analogii Bogu, który jest twórcą dziesięciu przykazań, również 
powinno przysługiwać prawo dyspensowania w pewnych określo-
nych sytuacjach od poszczególnych przykazań. Kolejnym etapem 
tego schematu argumentacyjnego jest przeniesienie uprawnień 
przynależnych Stwórcy na poszczególnych przełożonych Kościo-
ła. Skoro przełożeni ci działają w imieniu samego Boga, któremu 
przysługuje prawo do dyspensowania, to zdaniem zwolenników tej 
argumentacji także i ci przełożeni Kościoła mają prawo do dyspenso-
wania w pewnych sytuacjach od przestrzegania dziesięciu przykazań 
(Tomasz z Akwinu 1986: I-II, q. 100, a. 8, opp. 2).

Obalanie tak sformułowanego argumentu chrześcijański myśli-
ciel rozpoczyna od przytoczenia fragmentu z jednego z listów Paw-
ła, w którym apostoł ten stwierdza, że Bóg, ze względu na swoją 
wierność, nie może się zaprzeć siebie samego, ponieważ inaczej 
złamałby porządek ustanowionej przez siebie sprawiedliwości. Sko-
ro zatem sam Stwórca „nie może” dyspensować od poszczególnych 
przykazań Dekalogu, to zdaniem Tomasza również działający w Jego 
imieniu przełożeni Kościoła także nie mogą tego robić. Filozof bar-
dzo mocno podkreśla, że niemożność ta rozciąga się na dwie sfery 
przykazań: wiążących relację człowieka z Bogiem oraz regulujących 
wzajemne stosunki ludzi pomiędzy sobą (Tomasz z Akwinu 1986: 
I-II, q. 100, a. 8, ad 2).

O ile ostatnio omówiony zarzut wiązał Dekalog z prawodaw-
stwem Bożym, o tyle ostatni z zarzutów odwoływał się do pro-
blematyki prawa naturalnego, uznając Dekalog za zbiór zakazów 
i nakazów przynależący właśnie do prawa naturalnego (Shanley 

2002: 133; Boyle 1994: 75-76). Uznanie tej zależności umożliwiało 
przeciwnikom bezwzględnej obowiązywalności Dekalogu odwołanie 
się do wypowiedzi Arystotelesa, w której ten stwierdził zawodność 
i zmienność sprawiedliwości ludzkiej. Tymczasem zawodność prawa 
jest przyjętym w społeczeństwie powodem do udzielania w pew-
nych przypadkach dyspens. Skoro zatem przynależący do porządku 
naturalnego Dekalog nie byłby wolny od zawodności i „błędności”, 
to w związku z tym w uzasadnionych sytuacjach powinno istnieć 
prawo do dyspensowania od niego (Tomasz z Akwinu 1986: I-II, q. 
100, a. 8, opp. 1).

Tomasz był świadomy powagi tego zarzutu. Co ciekawe, nie od-
rzucał on wszystkich założeń poczynionych w przytoczonej powyżej 
argumentacji. Filozof zgadzał się z tym, że rzeczywiście w pewnych 
przypadkach można dyspensować od poszczególnych przepisów 
prawa. Jego zdaniem jednak zasadnicza różnica pomiędzy prawem 
naturalnym a prawem Dekalogu zasadza się na relacji pomiędzy 
samym porządkiem sprawiedliwości a poszczególnymi sposobami 
jego przestrzegania. Wypowiedź Arystotelesa przy tym rozróżnie-
niu ma dotyczyć nie samego porządku sprawiedliwości, ale właśnie 
sposobów jego realizacji. O ile zatem sposób realizacji porządku 
sprawiedliwości może zawodzić, o tyle porządek sprawiedliwości 
sam w sobie jest nieomylny i bezbłędny, a przykazania Dekalogu 
niosą w sobie właśnie ten porządek. W związku tym dyspensowa-
nie od dziesięciu przykazań byłoby dyspensowaniem od porządku 
sprawiedliwości, co jest niedopuszczalnej (Tomasz z Akwinu 1986: 
I-II, q. 100, a. 8, ad. 1).

Zakres obowiązywalności Dekalogu 
w nauczaniu Tomasza

W kontekście całości przeprowadzonych analiz można przejść 
do próby odpowiedzi na postawiony problem badawczy: w jaki spo-
sób Tomasz z Akwinu podchodził do problemu obowiązywalności 
Dekalogu w nowym porządku prawnym zapoczątkowanym przez 
Chrystusa i czy jego rozwiązanie w jakimś stopniu pokrywało się ze 
współczesnymi  zapatrywaniami na ten temat? Na podstawie do-
tychczasowych ustaleń, udzielając odpowiedzi na to pytanie, należy 
uwzględnić dwa poziomy obowiązywalności dziesięciu przykazań: 
zasadniczy oraz szczegółowy.

W odniesieniu do kwestii obowiązywalności Dekalogu na po-
ziomie zasadniczym należy zauważyć, że Tomasz zdecydowanie 
bronił aktualności dziesięciu przykazań w nowym chrześcijańskim 
porządku prawnym. Za takim stanowiskiem przemawia w pierwszej 
kolejności struktura Sumy teologicznej, w której na pytanie, czy od 
Dekalogu można dyspensować, Tomasz udziela zdecydowanej od-
powiedzi: nie można w żadnych okolicznościach. Filozof broni tego 
stanowiska zarówno w wykładzie teoretycznym, jak również w czę-
ści poświęconej obaleniu różnych potencjalnych zarzutów przeciwko 
bronionej tezie. W oparciu o te elementy twierdzenie, że Tomasz 
uznawał ciągłą obowiązywalność Dekalogu na poziomie zasadni-
czym, wydaje się mieć solidną podstawę argumentacyjną.

Trudniejszą kwestią jest natomiast próba ustalenia, w jakim 
zakresie Tomasz uznawał obowiązywalność dziesięciu przykazań na 
poziomie szczegółowym: czy uznawał on obowiązywalność Dekalo-
gu w takiej postaci, w jakiej został utrwalony w Piśmie Świętym, czy 
może opowiadał się za obowiązywalnością jego pierwotnej wersji. 
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Filozof analizował tylko dwa konkretne przykazania Dekalogu, co 
z jednej strony utrudnia znalezienie odpowiedzi na postawiony pro-
blem, ale z drugiej teoretycznie to umożliwia, ponieważ Tomasz ana-
lizuje kluczowe przykazanie dotyczące świętowania dnia świętego.

Temat ten nie jest jednak taki posty. Gdyby poprzestać jedynie 
na przeanalizowanym fragmencie Sumy teologicznej, należałoby na 
tej podstawie uznać, że Tomasz opowiadał się za obowiązywalno-
ścią Dekalogu w jego aktualnej postaci, tzn. tej utrwalonej w Piśmie 
Świętym. Za takim rozwiązaniem przemawia bronienie przez niego 
postawy Żydów, którzy decydowali się na podjęcie działań zbrojnych 
w dzień sobotni18. Z drugiej jednak strony wiadomo, że Tomasz bro-
nił instytucji niedzieli jako dnia świętego, co z kolej przemawiałoby 
za tym, że opowiadał się on za obowiązywalnością jedynie pier-
wotnej wersji dziesięciu przykazań. Takie rozwiązanie jednak kłó-
ciłoby się z tym, czego filozof próbuje dowieść w artykule ósmym 
zagadnienia setnego. W tej części Sumy teologicznej bowiem chrze-
ścijański myśliciel usiłuje dowieść, że od przykazań Dekalogu nie 
można w żaden sposób dyspensować i sam dowodzi, że w czasach 
wojen machabejskich nie doszło do złamania nakazu świętowania 
dnia świętego, który w tym konkretnym przypadku miał postać ży-
dowską, tzn. dotyczył soboty. Oznacza to, że w tej sytuacji Tomasz 
broni zakazu dyspensowania od finalnej wersji Dekalogu utrwalonej 
w Piśmie Świętym, a nie od jego pierwotnej wersji. Nie trudno jest 
zatem zauważyć tu widoczną niekonsekwencję, która uniemożliwia 
precyzyjną odpowiedź na pytanie, jak na poziomie szczegółowym 
Tomasz rozwiązywał problem obowiązywalności dziesięciu przykazań.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba prezentacji stanowiska To-
masza z Akwinu w zakresie obowiązywalności Dekalogu w chrześci-
jańskim porządku prawnym. Osiągnięcie celu pracy było możliwe 
dzięki zestawieniu opinii średniowiecznego myśliciela ze współcze-
sną próbą ustosunkowania się do postawionego problemu. Sama 
praca została podzielona na cztery etapy analiz. Najpierw przed-
stawiono współczesną dyskusję w zakresie obowiązywalności Deka-
logu. Następnie zaprezentowano próbę rozwiązania postawionego 
problemu. Potem przybliżono stanowisko Tomasza z Akwinu, by 
w ostatniej części dokonać zestawienia tego stanowiska ze współ-
czesną propozycją.

W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że 
zdaniem Tomasza Dekalog ciągle reguluje postępowanie moralne 
chrześcijan na poziomie globalnym. Oznacza to, że w opinii tego 
filozofa dziesięć przykazań nie zostało zniesionych w chwili zapo-
czątkowania przez Chrystusa nowego porządku prawnego. Trudniej 
jest natomiast ustalić, w jakim zakresie Dekalog obowiązuje w opi-
nii średniowiecznego myśliciela na poziomie szczegółowym. Owa 
trudność wynika z możliwej do zaobserwowania niekonsekwencji 
Tomasza w zakresie problemu dyspensowania od finalnej wersji 
dziesięciu przykazań, a więc tej wersji, która została utrwalona w Pi-
śmie Świętym.

18 Ten szczegół potwierdza, że za szabat była w tym przypadku uznawana 
sobota.
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