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KVESTIO 14 

JUMALAN TIETO 

 

Jumalan substanssiin liittyvien asioiden [q. 3–13] jälkeen on tarkasteltava hänen toimintaansa 

(operatio) liittyviä asioita. Koska toiminnoista jotkin jäävät toimijan sisäisiksi kun taas toiset 

etenevät ulkopuoliseen vaikutukseen, käsitelkäämme ensiksi tietoa [scientia, q. 14–18] ja 

tahtoa [voluntas, q. 19–24] (ymmärtäminen nimittäin on ymmärtäjässä ja tahtominen 

tahtojassa) ja hieman myöhemmin Jumalan voimaa [potentia Dei, q. 25], jonka katsotaan 

olevan Jumalan ulkopuoliseen vaikutukseen etenevän toiminnan alkuperuste. Koska 

ymmärtäminen on puolestaan eräänlaista elämistä, Jumalan tiedon jälkeen on tarkasteltava 

Jumalan elämää [q. 18]; ja koska tieto kohdistuu tosiin asioihin, on tarkasteltava myös 

totuutta [q. 16] ja epätotuutta [q. 17]. Toiselta puolen jokainen tunnettu asia on tuntijassa ja 

niitä asioiden määritteitä, joiden mukaan ne ovat Jumalassa tuntijana, kutsutaan ”ideoiksi”. 

Siksi tiedon tarkastelun oheen on liitettävä ideoita koskeva tarkastelu [q. 15].  

Tiedon aihepiiristä kysytään kuuttatoista asiaa. 

Ensimmäiseksi, onko Jumalalla tietoa? [kyllä] 

Toiseksi, ymmärtääkö Jumala itsensä (intelligat seipsum)? [kyllä] 

Kolmanneksi, tunteeko Jumala itsensä täysin (comprehendat se)? [kyllä] 

Neljänneksi, onko Jumalan ymmärtäminen sama kuin hänen substanssinsa? [kyllä] 

Viidenneksi, ymmärtääkö Jumala hänestä itsestään erillisiä asioita? [kyllä] 

Kuudenneksi, onko Jumalalla näistä asioista niitä itseään koskeva tieto? [kyllä]  

Seitsemänneksi, onko Jumalan tieto diskursiivista? [ei] 

Kahdeksanneksi, onko Jumalan tieto asioiden syy? [kyllä] 

Yhdeksänneksi, onko Jumalalla tietoa ei-olevista? [kyllä] 

Kymmenenneksi, onko Jumalalla tietoa pahoista asioista? [kyllä] 

Yhdenneksitoista, onko Jumalalla tietoa singulaarisista asioista? [kyllä] 

Kahdenneksitoista, onko Jumalalla tietoa äärettömistä asioista? [kyllä] 

Kolmanneksitoista, onko Jumalalla tietoa tulevista kontingenteista asioista? [kyllä] 

Neljänneksitoista, onko Jumalalla tietoa propositioista? [kyllä] 

Viidenneksitoista, onko Jumalan tieto muuttuvaista? [ei] 
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Kuudenneksitoista, onko Jumalan tieto asioista teoreettista vai käytännöllistä? 

[teoreettista] 

 

[…] 

 

Artikla 8. Onko Jumalan tieto asioiden syy? 

Näyttää, että Jumalan tieto ei ole asioiden syy (causa rerum). 

1. Origenes näet sanoo Roomalaiskirjeen selityksessä: ”Se, että jotain tapahtuu, ei ole siitä 

syystä, että Jumala tietää sen tulevaksi; vaan koska se on tuleva, Jumala tietää sen ennen kuin 

se tapahtuu.” 

2. Edelleen, kun syy oletetaan, vaikutus tulee oletetuksi. Jumalan tieto on kuitenkin 

ikuista. Jos Jumalan tieto siis on luotujen asioiden syy, näyttää että luodut ovat olemassa 

ikuisuudesta saakka. 

3. Edelleen, tiedettävä on ennen tietoa ja tiedon mitta, niin kuin Metafysiikan X kirjassa 

sanotaan. Kuitenkaan se, mikä on myöhempi ja mitä mitataan, ei voi olla syy. Siis Jumalan 

tieto ei ole asioiden syy.  

TOISELTA PUOLEN Augustinus sanoo Kolminaisuudesta -teoksen XV kirjassa: ”Ei Jumala 

tiedä kaikkia luotuja, henkisiä ja ruumiillisia, siksi että ne ovat, vaan ne ovat siksi että hän 

tietää ne.” (XV, 13, 22) 

VASTAUS: Jumalan tieto on asioiden syy. Jumalan tiedon suhde kaikkiin luotuihin asioihin on 

nimittäin samanlainen kuin käsityöläisen tiedon suhde hänen taitonsa tuotoksiin. 

Käsityöläisen tieto taas on näiden tuotosten syy siksi, että käsityöläinen työskentelee 

ymmärryksensä perusteella. Siksi ymmärryksessä olevan muodon (forma) on oltava hänen 

työskentelynsä alkuperuste (principium), niin kuin kuumuus on lämmittämisen alkuperuste. 

Tässä on otettava huomioon, että luonnollinen muoto ei ole toiminnan alkuperuste sikäli kuin 

se on asiassa pysyvä ja tälle olemisen antava muoto, vaan sen mukaan kuin se on 

suuntautunut vaikutukseen. Vastaavalla tavalla ymmärryksessä oleva muoto ei ole toiminnan 

alkuperuste sikäli kuin se pelkästään on ymmärtäjällä, ellei siihen liity vaikutukseen 

suuntautumista, joka taas on tahdon perusteella. Nimittäin koska ymmärryksessä olevalla 

muodolla on [samanlainen] suhde vastakohtiin (sillä vastakohtiin soveltuu sama tieto), se ei 

tuottaisi määrättyä vaikutusta, ellei [tahdon] pyrkimys määrittäisi sitä toiseen vastakohdista, 

niin kuin Metafysiikan IX kirjassa sanotaan. On kuitenkin selvää, että Jumala aiheuttaa asiat 
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ymmärryksensä avulla, koska hänen olemisensa on sama kuin hänen ymmärtämisensä. Sen 

tähden on välttämättä niin, että Jumalan tieto on asioiden syy sen mukaan kuin siihen liittyy 

hänen tahtonsa. Tästä syystä Jumalan tietoa, sikäli kuin se on asioiden syy, on tapana sanoa 

”hyväksyväksi tiedoksi” (scientia approbationis).  

Siksi: 

1. Origenes ajatteli tuossa kohdassa tiedon luonnetta sinänsä, sillä siihen ei liity 

kausaalisuutta, ellei tahto ole mukana, niin kuin sanottiin. Kun hän sanoo Jumalan ennalta 

tietävän joitain asioita sen tähden, että ne ovat tulevia, pitää tämä ymmärtää seuraussuhteen 

syytä koskevaksi eikä olemisen syytä koskevaksi. Nimittäin siitä, että jotkin asiat ovat tulevia, 

seuraa että Jumala tietää ne, ja kuitenkaan tulevat asiat eivät ole syy sille, että Jumala tietää 

ne. 

2. Jumalan tieto on asioiden syy siten kuin asiat ovat tuossa tiedossa. Jumalan tietoon ei 

kuitenkaan ole sisältynyt se, että [luodut] asiat olisivat olemassa ikuisuudesta saakka. Siksi 

vaikka Jumalan tieto on ikuista, siitä ei seuraa, että luodut olisivat ikuisuudesta saakka.  

3. Luontoon kuuluvat asiat ovat Jumalan tiedon ja meidän tietomme välissä. Me nimittäin 

saamme tietomme luontoon kuuluvien asioiden perusteella, ja Jumala on niiden syy oman 

tietonsa perusteella. Niinpä Jumalan tieto on ennen luontoon kuuluvia asioita ja niiden mitta, 

niin kuin luontoon kuuluvat tiedettävät ovat ennen meidän tietoamme ja sen mitta. Samalla 

tavalla talo on sen rakentaneella mestarilla olevan tiedon ja valmiiksi saadun talon perusteella 

siitä käsityksensä muodostaneen henkilön tiedon välissä. 

 

[…] 

 

Artikla 13. Onko Jumalalla tietoa tulevista kontingenteista asioista? 

Näyttää, että Jumalalla ei ole tietoa tulevista kontingenteista asioista. 

1. Välttämättömästä syystä aiheutuu näet välttämätön vaikutus. Jumalan tieto on kuitenkin 

tiedettyjen asioiden syy, niin kuin edellä todettiin (a. 8). Koska Jumalan tieto on 

välttämätöntä, seuraa siis, että siinä tiedetyt asiat ovat välttämättömiä. Jumalalla ei siis ole 

tietoa kontingenteista asioista.  

2. Edelleen jokaisessa konditionaalissa (conditionalis), jonka edeltävä jäsen (antecedens) 

on sinänsä välttämätön (necessarium absolute), on seuraava jäsen (consequens) sinänsä 

välttämätön. Edeltävän jäsenen ja seuraavan jäsenen välinen suhde on nimittäin samanlainen 

kuin prinsiippien suhde johtopäätökseen, eikä välttämättömistä prinsiipeistä voi seurata kuin 
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välttämätön johtopäätös, niin kuin Toisen analytiikan I kirjassa todistetaan. Seuraava on 

kuitenkin tosi konditionaali: ”Jos Jumala on tiennyt tämän tulevan asian olevan, niin se on 

oleva”, koska Jumalan tieto koskee vain tosia asioita. Tämän konditionaalin edeltävä jäsen on 

puolestaan sinänsä välttämätön yhtäältä siksi, että se on ikuinen, ja toisaalta siksi, että se 

ilmaistaan menneessä aikamuodossa. Myös seuraava jäsen on siis sinänsä välttämätön. Mikä 

tahansa Jumalan tietämä on siis välttämätöntä, eikä Jumalalla siten ole tietoa kontingenteista 

asioista. 

3. Edelleen, jokaisen Jumalan tietämän asian on välttämättä oltava, koska jopa jokaisen 

meidän tietämämme asian on välttämättä oltava ja Jumalan tieto on kumminkin varmempaa 

kuin meidän tietomme. Mikään tuleva kontingentti asia ei kuitenkaan ole välttämättä. Siis 

mikään tuleva kontingentti asia ei ole Jumalan tietämä. 

TOISELTA PUOLEN Psalmissa 33 sanotaan: ”joiden sydämen hän itse on luonut, joiden teot hän 

kaikki tuntee” (33:15), ihmisten nimittäin. Ihmisten teot ovat kuitenkin kontingentteja, koska 

ne ovat vapaan ratkaisun (liberum arbitrium) alaisia. Siis Jumala tietää tulevia kontingentteja 

asioita. 

VASTAUS: Kuten edellä osoitettiin (a. 9), Jumala tuntee kaikki asiat, ei vain aktuaalisesti 

olemassa olevat vaan myös ne, jotka ovat hänen itsensä tai luodun kyvyssä. Näistä jotkin ovat 

kontingentteja ja meille tulevia. Seuraa, että Jumala tuntee tulevat kontingentit asiat. 

Jotta tämä kävisi ilmeiseksi, on pantava merkille, että kontingenttia asiaa on mahdollista 

tarkastella kahdella tavalla. Yhtäältä sitä voidaan tarkastella itsessään, kun se jo on 

aktuaalisesti olemassa. Tällä tavalla sitä ei tarkastella tulevana vaan nykyisenä, eikä kumman 

tahansa vaihtoehdon suhteen kontingenttina (contingens ad utrumlibet) vaan niistä toiseen 

määräytyneenä. Tästä syystä se voi tulla erehtymättömästi varman tuntemisen kohteeksi, 

esimerkiksi näköaistin kohteeksi, niin kuin silloin kun näen Sokrateen istuvan.  

Toisaalta sitä voidaan tarkastella kontingenttina ja syyssään olevana. Tällä tavalla sitä 

tarkastellaan tulevana ja kontingenttina asiana, joka ei vielä ole määräytynyt toiseen 

vastakohdista, koska kontingentti syy on suhteessa vastakohtiin. Tällä tavalla kontingentti ei 

voi varmuudella tulla tuntemisen kohteeksi. Niinpä kenelläkään, joka tuntee kontingentin 

vaikutuksen vain sen syyssä, ei ole siitä kuin arveluun perustuva tunteminen.  

Jumala kuitenkin tuntee kaikki kontingentit asiat, ei vain sikäli kuin ne ovat syissään, vaan 

myös sikäli kuin kukin niistä on aktuaalisesti olemassa itsessään. Lisäksi vaikka kontingentit 

asiat tulevat aktuaalisiksi peräjälkeen, Jumala ei, toisin kuin me, tunne kontingentteja asioita 
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peräjälkeen, sen mukaan kuin ne ovat olemassa, vaan hän tuntee ne samalla kertaa. Hänellä 

olevan tuntemisen mittana on näet ikuisuus, niin kuin hänen olemisensakin mittana, ja 

ikuisuus taas, kokonaan samalla kertaa olevana, sulkee sisäänsä ajan kokonaan, niin kuin 

edellä todettiin (q. 10, a. 2). Sen tähden kaikki ajassa olevat asiat ovat Jumalalle läsnä 

ikuisuudesta saakka, ei vain siinä mielessä, että hänellä on asioiden perusteet luonaan läsnä 

olevina, niin kuin jotkut sanovat, vaan koska hänen katseensa lentää ikuisuudesta saakka yli 

kaikkien asioiden sellaisina kuin ne ovat nykyisyydessään. Tästä syystä on selvää, että 

yhtäältä Jumala erehtymättömästi tuntee kontingentit asiat sikäli että ne ovat Jumalan 

katsomisen kohteina nykyisyytensä mukaan, ja toisaalta ne yhtä kaikki ovat tulevia 

kontingentteja asioita omiin syihinsä nähden. 

Siksi: 

1. Vaikka ylin syy on välttämätön, vaikutus voi kuitenkin olla kontingentti siksi, että lähin 

syy (causa proxima) on kontingentti, niin kuin kasvin versominen on kontingenttia lähimmän 

syyn kontingenttiuden vuoksi, vaikka auringon liike, joka on ensimmäinen syy (causa prima), 

on välttämätöntä. Samalla tavalla Jumalan tietämät asiat ovat kontingentteja lähimpien syiden 

vuoksi, vaikka Jumalan tieto, joka on ensimmäinen syy, on välttämätön. 

2. Jotkut sanovat, että edeltävä jäsen (antecedens) ”Jumala on tiennyt tämän tulevan asian 

olevan” ei ole välttämätön vaan kontingentti, koska siinä menneestä aikamuodosta huolimatta 

on kysymys suhteesta tulevaan. Tämä ei kuitenkaan poista edeltävältä jäseneltä sen 

välttämättömyyttä. Millä näet on ollut suhde tulevaan, sillä välttämättä on ollut se, vaikka tuo 

tuleva asia ei koskaan toteutuisikaan.  

Jotkut toiset taas sanovat, että tuo edeltävä jäsen on kontingentti, koska se muodostuu 

kontingentista ja välttämättömästä, samalla lailla kuin lausesisältö (dictum) ”Sokrates on 

valkoinen ihminen” on kontingentti. Myös tämä vastaus on tyhjän arvoinen. Nimittäin kun 

sanotaan ”Jumala on tiennyt tämän kontingentin asian tulevaksi”, kontingenttius ei tässä 

kuulu lauseen pääasiallisiin rakennusosiin vaan se vain sisältyy verbin kohteena olevaan 

rakenteeseen. Sen tähden tällä kontingenttiudella tai välttämättömyydellä ei ole mitään 

tekemistä sen kanssa, onko lause välttämätön vai kontingentti, tosi vai epätosi. Nimittäin niin 

kuin voi olla totta, että olen sanonut Sokrateen juoksevan tai Jumalan olevan olemassa, 

samalla tavalla voi olla totta, että olen sanonut ihmisen olevan aasi. Lauseen 

välttämättömyyden ja kontingenttiuden kanssa on samoin.  

Sen tähden on sanottava, että tuo edeltävä jäsen on sinänsä välttämätön.  
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Jotkut sanovat, ettei tästä kuitenkaan seuraa, että seuraava jäsen (consequens) on sinänsä 

välttämätön, koska edeltävä jäsen on kaukaisempi syy (causa remota) seuraavalle jäsenelle, 

joka on kontingentti lähimmän syyn vuoksi. Mutta tämäkin on tyhjää puhetta. Nimittäin 

sellainen konditionaali, jonka edeltävä jäsen on välttämätön kaukaisempi syy ja seuraava 

jäsen kontingentti vaikutus, olisi epätosi, niin kuin jos esimerkiksi sanoisin: ”Jos aurinko 

liikkuu, niin yrtti versoo.”  

Siksi on vastattava toisella tavalla. Kun edeltävässä jäsenessä oletetaan jotain sielun aktia 

koskevaa, seuraavaa jäsentä ei pidä tulkita asiaa sinänsä koskevana vaan sen mukaan kuin se 

on sielussa. Asian oleminen itsessään ja asian oleminen sielussa ovat näet eri asioita. 

Esimerkiksi kun sanon: ”Jos sielu ymmärtää jotain, niin tuo asia on aineeton”, tulee 

ymmärtää, että tuo asia on aineeton sikäli kuin se on ymmärryksessä, ei sikäli kuin se on 

itsessään olemassa. Samalla tavalla kun sanon: ”Jos Jumala on tiennyt jotain, niin se on 

oleva”, seuraava jäsen on tulkittava sen mukaan kuin tuo asia on Jumalan tiedon kohteena, eli 

sen mukaan kuin se on nykyisyydessään. Tällä tavalla seuraava jäsen on välttämätön, niin 

kuin edeltävä jäsenkin on, koska ”kaikki mikä on, kun se on, on välttämättä”, kuten 

Tulkinnasta-teoksen I kirjassa sanotaan (19a24–25). 

3. Asiat, jotka tulevat aktuaalisiksi ajan myötä, tunnemme me peräjälkeen ajassa, mutta 

Jumala tuntee ne ikuisuudessa, joka on ajan yläpuolella. Sen tähden nämä asiat eivät voi olla 

varmoja meille, koska me tunnemme tulevat kontingentit asiat juuri kontingentteina; ne ovat 

varmoja yksin Jumalalle, jonka ymmärtäminen on ikuisuudessa ajan yläpuolella. Samalla 

tavalla se, joka kulkee tietä pitkin, ei näe perässään tulevia, kun taas se, joka joltain korkealta 

paikalta katselee koko tietä, näkee samalla kertaa kaikki tiellä kulkevat. Sen tähden meidän 

tietämämme pitää olla välttämätöntä myös sellaisena kuin se on itsessään, koska me emme 

voi tietää sellaisia tulevia asioita, jotka ovat itsessään kontingentteja. Jumalan tietämien 

asioiden pitää taas olla välttämättömiä sillä tavalla kuin ne ovat Jumalan tiedon kohteina, niin 

kuin todettiin, mutta ei sinällään ja sikäli kuin niitä tarkastellaan omissa syissään. 

Siksi lauseen ”jokaisen Jumalan tietämän asian on välttämätöntä olla” (omne scitum a Deo 

necessarium est esse) osalta on tapana erottaa kaksi merkitystä. Se voi nimittäin koskea joko 

asiaa tai lausesisältöä (potest esse de re, vel de dicto). Jos se käsitetään asiaa koskevaksi (de 

re), se luetaan jakaen (est divisa) ja on epätotta. Merkitys on: ”jokainen asia, jonka Jumala 

tietää, on välttämätön”. Toisaalta se voidaan käsittää lausesisältöä koskevaksi (de dicto), ja 

silloin se luetaan yhdistäen (est composita) ja on totta. Merkitys on: ”lausesisältö (dictum) 

’Jumalan tietämä asia on’ on välttämätön”. 
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Jotkut kuitenkin väittävät tätä vastaan ja sanovat, että tätä erottelua voi käyttää vain 

silloin, kun kysymyksessä on subjektista erotettavissa oleva muoto. Esimerkiksi jos sanon 

”valkoisen on mahdollista olla musta”, on se epätotta lausesisällöstä (de dicto) mutta totta 

asiasta (de re). Nimittäin sen asian, joka on valkoinen, on mahdollista olla musta, mutta sen 

sijaan lausesisältö ”valkoinen on musta” ei koskaan voi olla tosi. Kun kysymyksessä taas on 

muoto, joka ei ole subjektista erotettavissa – esimerkiksi jos sanon ”mustan korpin on 

mahdollista olla valkoinen” –, ei mainittua erottelua voi käyttää, koska lause on epätosi 

kummassakin merkityksessä. Se seikka, että asia on Jumalan tietämä, ei ole asiasta 

erotettavissa, koska mikä on Jumalan tietämää, ei voi olla hänelle tietämätöntä. 

Vastaväite olisi paikallaan, jos tiedetyksi luonnehtiminen tarkoittaisi sitä, että tiedetyssä 

asiassa on jokin siinä oleva ominaisuus. Näin ei kuitenkaan ole vaan tiedetyksi 

luonnehtiminen viittaa tietävällä olevaan aktiin. Siksi vaikka asia aina tiedettäisiin, voidaan 

tiedetylle asialle sinänsä lukea joitain ominaisuuksia, joita sille ei lueta sikäli kuin se on 

tietämisen aktin alainen. Samalla lailla kivelle sinänsä luetaan kuuluvaksi aineellinen 

olemassaolo, vaikka sitä ei lueta kivelle kuuluvaksi sikäli kuin se on ymmärrettävä. 


