
Wola źródłem sensu? 

Tomasz z Akwinu o wolności religijnej 



Struktura wykładu 

(I) Stanowisko Tomasza 
(II) Kontekst 
(III) Kilka wniosków 



(I) Stanowisko Tomasza  
STh, II-II, q. 10, a. 8, corp:  
Są tacy niewierzący, którzy nigdy nie przyjęli wiary, jak poganie i żydzi. 
Takich w żaden sposób nie należy zmuszać do wiary, by sami uwierzyli, 
ponieważ wiara to rzecz woli. Wierzący powinni jednak wobec nich 
używać przymusu, jeśli jest to możliwe, by wierze nie szkodzili, czy to 
bluźnierstwami, czy złą propagandą, czy wreszcie otwartymi 
prześladowaniami. I z tego powodu wierzący w Chrystusa często 
przeciw niewierzącym toczą wojnę – nie po to, by ich zmusić do 
wierzenia (gdyż gdyby ich nawet zwyciężyli i mieli w niewoli, w ich 
wolności pozostawałoby, czy będą chcieli wierzyć), lecz po to, by ich 
zmusić do nieszkodzenia wierze w Chrystusa.  
Inni zaś są niewierzący, którzy kiedyś wiarę przyjęli i ją wyznają, jak 
heretycy czy jacykolwiek apostaci. Takich należy także cieleśnie 
zmuszać, by wypełnili to, co obiecali i dotrzymali tego, co raz przyjęli. 



(I) Stanowisko Tomasza 

Niechrześcijanie 

 
…gdyby ich nawet 
zwyciężyli i mieli w 

niewoli, w ich wolności 
pozostawałoby, czy będą 

chcieli wierzyć… 

Heretycy 

 
Takich należy także 

cieleśnie zmuszać, by 
wypełnili to, co obiecali i 
dotrzymali tego, co raz 

przyjęli. 



(I) Stanowisko Tomasza 
STh, II-II, q. 11, a. 3, corp.  
Odnośnie heretyków trzeba rozważyć dwie rzeczy, jedną od ich strony, drugą od strony 
Kościoła. Od strony heretyków jest grzech, przez który zasłużyli nie tylko na wyłączenie 
z Kościoła przez ekskomunikę, lecz także na wyłączenie ze świata przez śmierć. Czymś 
bowiem dużo poważniejszym jest niszczenie wiary, która daje życie duszy, niż 
podrabianie pieniądza, który wspomaga życie doczesne. Dlatego, jeśli fałszerze 
pieniędzy, lub inni złoczyńcy, są przez władców świeckich natychmiast i sprawiedliwie 
wydawani na śmierć, to tym bardziej heretycy, natychmiast gdy przyjmą z 
przekonaniem herezję, mogą zostać nie tylko ekskomunikowani, ale i sprawiedliwie 
zabici. Od strony Kościoła zaś jest miłosierdzie dla nawrócenia błądzących. I dlatego nie 
potępia natychmiast, lecz po pierwszym i drugim upomnieniu, jak uczy Apostoł. 
Jednakże potem, jeśli napomniany okazuje się uparty, Kościół nie mając nadziei na 
jego nawrócenie, troszczy się o zbawienie innych, odłączając go od siebie przez wyrok 
ekskomuniki i, dalej, pozostawia go świeckiemu sądowi dla usunięcia ze świata przez 
śmierć. Mówi bowiem Hieronim, co znajdujemy w rozdziale 24, kwestii 3 [Dekretu 
Gracjana]: „Należy wyciąć zgniłe członki, wypędzić parszywą owcę ze stada, aby cały 
dom, grupa, ciało, stado nie rozpaliło się, nie zepsuło, nie zgniło i zginęło. Ariusz w 
Aleksandrii był iskrą, ale ponieważ nie został od razu zduszony, cały świat został 
zniszczony jego płomieniami”. 



(I) Stanowisko Tomasza 

Dwa pytania:  
1. Skąd różnica w podejściu do niechrześcijan i 

chrześcijan – heretyków? 
2. Jaka wizja teologiczna usprawiedliwiała 

używanie przemocy wobec heretyków? 



(II) Kontekst  

Typy niewiary:  
- (I) Poganie – opór wobec wiary, która nie 

została przyjęta 
- (II) Żydzi – opór wobec wiary przyjętej w 

zapowiedziach i figurach 
- (III) Heretyccy chrześcijanie – opór wobec 

wiary ofiarowanej przez objawienie prawdy 



(II) Kontekst 
STh, II-II, q. 10, a. 1, corp.: 
Niewiarę można ujmować dwojako. Po pierwsze, jako czysty brak, gdy mówi 
się, że ktoś jest niewierzący tylko dlatego, że nie ma wiary. Po drugie, można 
rozumieć niewiarę jako przeciwieństwo wobec wiary, gdy mianowicie ktoś 
odmawia dania posłuchu wierze lub ją potępia, zgodnie ze słowami Izajasza: 
„któż uwierzył temu, cośmy usłyszeli?” (53, 1). Na tym polega istota niewiary. I 
w ten sposób niewiara jest grzechem. 
Gdy zaś ujmiemy niewiarę jako czysty brak, jak w przypadku tych, którzy nigdy 
nie słyszeli o wierze, nie jest ona grzechem, ale raczej karą, gdyż taka 
niewiedza rzeczy boskich jest następstwem grzechu pierwszych rodziców. Ci 
zaś, którzy w taki sposób są niewierzącymi, są potępiani ze względu na inne 
grzechy, które bez wiary nie mogą być odpuszczone, nie są natomiast 
potępiani za grzech niewiary. Dlatego Pan mówi: „Gdybym nie przyszedł i nie 
mówił do nich, nie mieliby grzechu” (J 15, 22), co Augustyn wyjaśnia, że 
„mówił o grzechu, przez który nie wierzyli w Chrystusa”. 



(II) Kontekst 

Sytuacja polityczno-społeczna:  
- apogeum christianitas  
- świat dużo bardziej wspólnotowy 
- kara śmierci nie ma tak wyjątkowego 

znaczenia jak dzisiaj  
- wiara w życie wieczne, życie doczesne jest 

etapem 
- heretycy pierwszego pokolenia 



(II) Kontekst 
Tło teologiczne: niewiara to najcięższy grzech 
STh, II-II, q. 10, a. 3, corp.:  
Każdy grzech formalnie polega na odwróceniu się od Boga, jak 
powiedziano wyżej. Dlatego tym cięższy jest jakiś grzech, im bardziej 
przezeń człowiek jest oddzielany od Boga. Przez niewiarę zaś człowiek 
w największym stopniu oddala się od Boga, ponieważ nie ma 
prawdziwego poznania Boga, a przez fałszywe poznanie nie zbliża się 
do Niego, lecz raczej się od Niego oddala. Nie jest też możliwe, by ktoś, 
kto ma fałszywą opinię o Bogu, poznawał Go jednak co do czegoś, bo 
to, o czym ma opinię, nie jest Bogiem. Dlatego jest oczywiste, że grzech 
niewiary jest największym ze wszystkich grzechów, które zdarzają się 
przy zepsuciu obyczajów. Inaczej jest jednak z grzechami, które 
przeciwstawiają się innym cnotom teologalnym, jak powiemy o tym 
niżej. 



(II) Kontekst 

Definicja wiary (STh, II-II, q. 4, a. 1, 
corp.):  
…sprawność umysłu, która 
zapoczątkowuje w nas życie wieczne, 
skłaniając intelekt do uznania rzeczy 
niewidzialnych. 



(II) Kontekst 

Wiara to  
- Początek życia wiecznego 

- Boży dar  



(II) Kontekst 

Niewiara to  
odrzucenie Boga  

intymnie działającego  
w ludzkim sercu  



(III) Wnioski?  

 Tomasz         Sobór Watykański II 
Nieciągłość 

 
 Heretycy   Bracia odłączeni 
cielesne przymuszanie wolność sumienia 



(III) Wnioski 

 Tomasz         Sobór Watykański II 
Ciągłość 

 
1. Nauczanie na temat sumienia 
2. Znaczenie porządku naturalnego 



(III) Wnioski 

Inspiracja na dziś? 
Życzliwa rekonstrukcja:  

- Wiara darmo dana 
- Nie wolno do niej nikogo zmuszać 
- Gdy raz przyjęta, należy ją ochraniać 
- Także przez wychowawczy przymus – pomoc 

dla woli wierzącego/-ych  
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