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Boethius, Filosofian lohdutus, V kirja, proosa 6 

Teos päättyy tähän jaksoon, jossa Rouva Filosofia puhuu Boethiukselle. Edellä on jo 

viitattu Jumalan kaikkitietävyyttä ja ihmisen ratkaisun vapautta koskevaan ongelmaan. 
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”Koska tiedon kohteena olevia asioita ei siis tunneta niiden oman luonteen mukaan vaan 

tietävän kyvyn luonteen mukaan, niin kuin vähän aikaa sitten osoitettiin (proosa 4), 

tarkastelkaamme nyt Jumalan olemisen luonnetta, sen verran kuin mahdollista, jotta voisimme 

havaita, millaista hänen tietonsa osaltaan on. Kaikki järkeen nojaavat ihmiset ovat yhtä mieltä 

siitä, että Jumala on ikuinen. Tarkastelkaamme siis, mitä ikuisuus on, sillä siitä meille käy 

selväksi sekä Jumalan luonnon että hänen tietonsa ominaislaatu. Ikuisuus on rajattoman 

elämän omistamista kokonaan ja täydellisesti samalla kertaa. (Aeternitas igitur est 

interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio.) Ajallisiin asioihin vertaaminen 

selventää, mitä tämä tarkoittaa. Ajassa elävä olento nimittäin etenee nykyisessä 

menneisyydestä tulevaisuuteen, eikä mikään ajallinen kykene sulkemaan elämänsä koko 

laajuutta yhtäläisesti helmaansa, vaan se ei vielä saa otetta huomisesta, eilisen se taas on jo 

menettänyt, eikä tässä päivässäkään teidän elämänne ole laajempaa kuin tässä muuttuvassa ja 

haihtuvassa hetkessä elämistä. Siis mikä on olemassa ajallisuuden alaisena, vaikka sen 

olemisella ei olisi mitään alkua eikä loppua ja vaikka sen elämä olisi yhtä ääretöntä kuin aika 

on (Aristoteleen mukaan maailman oleminen on tällaista), se ei vielä kumminkaan ole 

sellainen, mitä voitaisiin perustellusti pitää ikuisena. Se ei nimittäin tavoita ja syleile 

elämänsä koko laajuutta yhdellä kertaa (vaikka sen elämä olisi ääretön), vaan sillä ei vielä ole 

tulevaisuutta eikä enää tehtyjä asioita. Siis sellainen, mikä tavoittaa ja omistaa rajattoman 

elämän koko täyteyden yhtäläisesti ja miltä ei puutu mitään tulevaisuudestaan eikä mikään 

menneisyydestä ole liioin hävinnyt, sitä perustellusti sanotaan ikuiseksi. Se on itsensä herrana 

itsellensä aina välttämättä läsnä, ja muuttuvainen aika äärettömyydessään on sille välttämättä 

läsnä.” 

 ”Siten ne, jotka kuullessaan Platonin käsityksen olevan, ettei tällä maailmalla ole ollut 

ajallista alkua eikä myöskään ole loppua, ovat väärässä olettaessaan, että maailma tällä lailla 

tulisi yhtä ikuiseksi kuin sen luoja on. Nimittäin rajattoman elämän lävitse kulkeminen, jonka 

Platon suo maailmalle, on eri asia kuin rajattoman elämän koko läsnäolon yhtäläinen syliin 

sulkeminen, joka selvästikin on jumalallisen mielen erityisominaisuus. Jumalaa ei myöskään 

tule katsoa luotuja asioita vanhemmaksi ajallisen keston perusteella vaan pikemminkin 

luontonsa yksinkertaisuuden vuoksi. Sillä tämä ajallisten asioiden ääretön liike jäljittelee tuon 

liikkumattoman elämän aina läsnä olevaa luonnetta, ja kun se ei kykene ilmaisemaan eikä 
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saavuttamaan sitä, se vaipuu liikkumattomuudesta liikkeeseen ja vajoaa läsnäolon 

yksinkertaisuudesta tulevan ja menneen äärettömäksi kestoksi. Kun se ei kykene pitämään 

elämänsä koko täyteyttä yhtäläisesti hallussaan, niin juuri sen takia, että se eräällä tavalla ei 

koskaan luovu olemasta sitä, mitä se ei kykene toteuttamaan eikä ilmaisemaan, se jossain 

määrin näköjään yrittää yltää samaan sitomalla itsensä tämän mitättömän ja haihtuvan hetken 

jonkin kaltaiseen läsnäoloon, joka tuon pysyvän läsnäolon jonkinlaista kuvaa kantavana saa 

aikaan, että mikä tahansa sen koskettama näyttäytyy olemassa olevana. Mutta kun se ei kerran 

kyennyt pysyvään olemiseen, se lähti ajan äärettömälle matkalle, ja niin se eteenpäin 

kulkemalla olisi jatkava elämää, jonka täyteyttä se ei kyennyt sulkemaan syliinsä pysyvänä 

ollen. Siksi jos haluamme kutsua asioita niiden arvoisilla nimillä, sanokaamme Platonia 

seuraten tosiaan Jumalaa ikuiseksi (aeternum), maailmaa taas ainaiseksi (perpetuum).” 

 ”Kun kerran jokainen arvostelma siis käsittää asiat, jotka ovat sen kohteina, oman 

luontonsa mukaan, ja Jumalan oleminen on ikuista ja aina läsnä olevaa, niin myös hänen 

tietonsa pysyy läsnäolonsa yksinkertaisuudessa kaiken ajan liikkeen ylittäen, ja sulkien 

syliinsä menneen ja tulevan äärettömät laajuudet se tarkastelee kaikkia asioita yksinkertaisella 

tietämisellään ikään kuin ne tapahtuisivat nyt. Niinpä jos haluat punnita ennalta näkemistä 

(praevidentia), jonka avulla hän erottaa kaikki asiat, oikeammin arvostelet sen tiedoksi 

(scientia) koskaan raukeamattomasta nykyisyydestä etkä ’ennalta’ tietämiseksi (praescientia), 

ikään kuin tulevasta. Sitä sanotaan siksi paremmin ’sallimukseksi’ (providentia) eikä ennalta 

näkemiseksi (praevidentia), koska kauaksi alimmista asioista sijoittuneena se ikään kuin 

ylimmältä huipulta katselee kaikkea. Mitä siis väität, että jumalallisen valon valaisemat asiat 

tulevat välttämättömiksi, kun eivät ihmisetkään tee välttämättömiksi niitä asioita, jotka he 

näkevät? Sillä kun havaitset joitain asioita nykyisyydessä, lisääkö katseesi niihin jonkin 

välttämättömyyden?” ”Ei ollenkaan.” ”Mutta jos jumalallisen ja inhimillisen nykyhetken 

toisiinsa vertaaminen on soveliasta, niin samalla lailla kuin te näette joitain asioita tässä 

ajallisessa nykyhetkessä, siten hän havaitsee kaikki asiat omassa ikuisessa nykyhetkessään. 

Sen vuoksi tämä jumalallinen ennalta tunteminen ei muuta asioiden luontoa tai ominaislaatua, 

ja hän katselee niitä, itselleen nykyisinä, juuri sellaisina kuin ne kerran tulevat ajassa 

toteutumaan. Sekoittamatta asioita koskevia arvostelmia hän yhdellä mielensä katseella 

erottaa niin välttämättä toteutuvat asiat kuin nekin, jotka eivät tule välttämättä, samalla lailla 

kuin te nähdessänne samanaikaisesti maan päällä kävelevän ihmisen ja taivaalla nousevan 

auringon, vaikka ne kumpikin havaitaan samanaikaisesti, kuitenkin erotatte ne toisistaan ja 

arvostelette tämän vapaaehtoiseksi (voluntarius) ja tuon toisen välttämättömäksi 
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(necessarius). Tällä lailla siis Jumalan katse havaitsee aivan kaiken saattamatta asioiden 

ominaisluonnetta millään tavalla epäjärjestykseen – asioiden jotka ovat sille nykyisiä mutta 

ajallisuuden alaisena tulevia. Tästä seuraa, että kun hän tietää tulevaksi asian, josta hän tietää, 

ettei sen olemassaololle ole välttämättömyyttä, ei kyseessä ole mielipide vaan totuuteen 

sidottu käsitys.” 

 ”Saatat tähän sanoa: ’Tapahtuma, josta Jumala näkee, että se on toteutuva, ei voi olla 

toteutumatta, ja mikä ei voi olla toteutumatta, toteutuu välttämättömyyden pakosta.’ Jos tällä 

lailla sidot minut tuohon sanaan ’välttämättömyys’, myönnän että sanomasi asia on lujasti 

totuudenmukainen, mutta tuskin kukaan muu kuin jumaluuden tutkija pystyy tarttumaan 

siihen. Vastaan nimittäin, että yksi ja sama tuleva asia on välttämätön, kun sitä tarkastellaan 

Jumalalla olevan tiedon suhteen, kun taas oman luontonsa mukaan punnittuna se nähdään 

täysin vapaaksi ja ehtoja vailla olevaksi. Välttämättömyyttä (necessitas) on nimittäin kahta 

lajia: toinen on yksinkertaista (necessitas simplex), kuten että kaikki ihmiset ovat välttämättä 

kuolevaisia; toinen on ehdollista (necessitas conditionis), kuten että jos tiedät jonkun 

kävelevän, hänen on välttämättä käveltävä. Sillä se, minkä joku kuka tahansa tietää, ei pysty 

olemaan muulla tavalla kuin se tiedetään. Mutta tämä ehdollinen välttämättömyys ei suinkaan 

tuo mukanaan tuota yksinkertaista välttämättömyyttä. Tämä välttämättömyys ei nimittäin 

johdu asian omasta luonnosta vaan ehdon lisäämisestä. Mikään välttämättömyys ei nimittäin 

pakota omasta tahdostaan kävelevää astelemaan, vaikka hänen onkin välttämättä asteltava 

silloin kun hän kävelee. Siis aivan samalla tavalla, jos sallimus näkee jotain nykyisenä, tuon 

asian on välttämättä oltava, vaikka sillä ei ole mitään luonnosta johtuvaa välttämättömyyttä. 

Mutta Jumala nimenomaan katselee nykyisinä niitä tulevia asioita, jotka saavat alkunsa 

ratkaisun vapaudesta (libertas arbitrii). Ne tulevat siis Jumalan katseen suhteen tarkasteltuina 

välttämättömiksi Jumalan tietoa koskevan ehdon vuoksi, sinänsä tarkasteltuina ne taas eivät 

luovu luontonsa mukaisesta ehdottomasta vapaudesta. Siis kaikki asiat, jotka Jumala ennalta 

tietää tuleviksi, tulevat epäilemättä tapahtumaan, mutta jotkin niistä saavat alkunsa vapaasta 

ratkaisusta (liberum arbitrium). Vaikka ne toteutuvat, ne eivät kuitenkaan ole menettäneet 

oman olemassaolonsa luonnetta, jonka mukaan ne olisivat voineet olla myös toteutumatta, 

ennen kuin ne tapahtuivat. Mitä merkitystä on siis sillä, että ne eivät ole välttämättömiä, kun 

Jumalan tietoa koskevan ehdon vuoksi asia toteutuu aivan kuin kysymyksessä olisi 

välttämättömyys? Se mitä äsken otin esille esimerkissä auringon noususta ja ihmisen 

kävelemisestä, jotka tapahtuessaan eivät voi olla tapahtumatta, ja kuitenkin toiselle niistä oli 

toteutuminen välttämätöntä jo ennen tapahtumista, toiselle taas ei lainkaan. Samalla tavalla 
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myös asiat, jotka ovat Jumalalle nykyisiä, epäilemättä ovat olemassa, ja silti jotkin niistä 

johtuvat asioissa olevasta välttämättömyydestä, toiset taas tekijöillä olevasta voimasta. Emme 

siis sano aiheettomasti, että nämä asiat ovat välttämättömiä Jumalan tiedon suhteen 

tarkasteltuina mutta itsessään tarkasteltuina ne eivät ole välttämättömyyden siteiden 

rajoittamia, samalla lailla kuin kaikki aistein havaittava on universaalista, jos tarkastelet sitä 

järjen kannalta, mutta singulaarista, jos katsot sitä itsessään.” 

 ”Sanot: ’Mutta jos minulla on valta vaihtaa aikomustani, teen sallimuksen tyhjäksi, kun 

ehkä muutan sitä, mitä sallimus ennalta tietää.’ Vastaan, että voit tosiaankin pyörtää 

aikomuksesi, mutta koska sallimuksen totuus näkee nykyisenä paitsi sen, että kykenet niin 

tekemään, myös sen, teetkö niin ja mihin suuntaan käännyt, et pysty väistämään Jumalan 

ennalta tietämistä, samalla lailla kuin et pysty pakenemaan läsnä olevan silmäparin katsetta, 

vaikka voit vapaasta tahdostasi kääntyä monenlaisiin toimiin. Sanot: ’Kuinka siis on? 

Muuttuuko Jumalan tieto minun mielialojeni mukaan, niin että kun minä tahdon nyt sitä ja nyt 

tätä, näyttää myös Jumalan tieto samalla lailla vaihtelevan?’ Ei suinkaan. Jumalan katse 

rientää nimittäin jokaisen tulevan tapahtuman edellä ja kääntää sen takaisin palauttaen sen 

oman tietämisensä nykyisyyteen. Se ei vaihtele arvelemallasi tavalla, nyt sitä ja nyt tätä 

ennalta tuntien, vaan kertaiskulla se ennakoi ja sulkee syliinsä sinun muutoksesi itse samana 

pysyen. Jumalan omasta yksinkertaisuudesta nousee se, että hän näkee ja käsittää kaiken 

nykyisenä; se ei tule hänelle tulevien asioiden toteutumisesta. Näin ratkeaa myös vähän aikaa 

sitten esittämäsi ongelma, ettei ole soveliasta, että meidän tulevien tekojemme sanottaisiin 

muodostavan syyn Jumalan tiedolle (proosa 3). Sillä tuo tieto asettaa voimallaan mitan 

kaikille asioille kaikkea käsityksellään syleillen, eikä se ole mitään velkaa myöhemmille 

tapahtumille. Näin ollen kuolevaisten ratkaisun vapaus säilyy turmelemattomana, eivätkä ole 

epäoikeudenmukaisia lait, jotka määräävät palkintoja ja rangaistuksia kaikesta 

välttämättömyydestä vapaille tahdoille. Asemassaan pysyy myös ylhäältä päin katselija, 

kaiken ennalta tietävä Jumala, ja hänen katseensa aina läsnä oleva ikuisuus kulkee meidän 

tekojemme tulevan laadun rinnalla jakaen hyville palkintoja ja pahoille rangaistuksia. 

Toiveita ja rukouksia ei turhaan kohdisteta Jumalalle; kun ne ovat oikeita, ne eivät voi olla 

ilman tehoa. Kääntykää siis pois paheista, viljelkää hyveitä, nostakaa sielu toivomaan oikeita 

asioita, osoittakaa nöyriä rukouksia korkeuksiin. Teille on asetettu suurenmoinen 

välttämättömyys, jos ette tahdo jättää sitä huomiotta: nuhteettomuus kun toimitte kaiken 

näkevän tuomarin silmien edessä.” 


