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Suomennos © Toivo Holopainen 2016 

 

KVESTIO 25 

JUMALAN VOIMA 

 

Jumalan tiedon ja tahdon ja niiden kanssa yhteenkuuluvien asioiden jälkeen on tarkasteltava 

Jumalan voimaa/kykyä/valtaa (divina potentia). Tästä aihepiiristä kysytään kuutta asiaa.  

Ensimmäiseksi, onko Jumalalla voimaa? [kyllä] 

Toiseksi, onko Jumalan voima ääretön? [kyllä] 

Kolmanneksi, onko Jumala kaikkivaltias? [kyllä] 

Neljänneksi, voiko Jumala saada aikaan, että menneet asiat eivät olekaan olleet 

olemassa? [ei] 

Viidenneksi, voiko Jumala tehdä sellaista, mitä hän ei tee, tai jättää tekemättä sellaista, 

minkä hän tekee? [kyllä] 

Kuudenneksi, voiko Jumala tehdä tekemänsä asiat paremmin? [kyllä] 

 

[…] 

 

Artikla 3. Onko Jumala kaikkivaltias? 

Näyttää, että Jumala ei ole kaikkivaltias (omnipotens) [kaikkivoipa, kaikkeen-kykenevä]. 

1. Liikutetuksi tai vaikutetuksi tuleminen kuuluu näet ”kaiken” piiriin. Jumala ei 

kuitenkaan voi tulla liikutetuksi tai vaikutetuksi, sillä hän on muuttumaton, kuten edellä 

todettiin (q. 9, a. 1). Hän ei siis ole kaikkivaltias [kaikkeen kykenevä]. 

2. Edelleen, synnin tekeminen on tekemistä sekin. Jumala ei kuitenkaan voi tehdä syntiä 

eikä ”kieltää itseään”, niin kuin 2. Tim. 2 sanotaan (2:13). Jumala ei siis ole kaikkivaltias. 

3. Edelleen Jumalasta sanotaan, että hän ”osoittaa kaikkivaltiuttaan ennen kaikkea 

säälimällä ja armahtamalla” [kollehtarukous, 10. sunnuntai helluntaista]. Sääliminen ja 

armahtaminen on siis äärimmäinen teko, johon Jumalan voima pystyy. On kuitenkin olemassa 

paljon suurempia asioita kuin sääliminen ja armahtaminen, esimerkiksi toisen maailman 

luominen ja muu sen tapainen. Jumala ei siis ole kaikkivaltias. 

4. Edelleen, kohdassa ”Jumala on tehnyt tämän maailman viisauden hulluudeksi” (1. Kor. 

1:20) oleva glossa sanoo: ”Jumala on tehnyt tämän maailman viisauden hulluudeksi 
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osoittamalla mahdolliseksi sen, minkä maailman viisaus arvosteli mahdottomaksi”. Siksi 

näyttää, että mitään ei pidä arvostella mahdolliseksi tai mahdottomaksi alempien syiden 

mukaan, niin kuin tämän maailman viisaus tekee, vaan Jumalan voiman mukaan. Jos Jumala 

siis olisi kaikkivaltias, kaikki asiat olisivat mahdollisia. Siis mikään ei olisi mahdotonta. 

Kuitenkin jos mahdoton häviää, häviää samalla välttämätön, koska minkä on välttämätöntä 

olla, sen on mahdotonta olla olematta. Asioiden piirissä ei siis olisi mitään välttämätöntä, jos 

Jumala olisi kaikkivaltias. Tämä on kuitenkin mahdotonta. Siis Jumala ei ole kaikkivaltias. 

TOISELTA PUOLEN Luuk. 1 sanotaan: ”Mikään sana ei ole Jumalalle mahdoton” (non erit 

impossibile apud Deum omne verbum) (1:37). 

VASTAUS: Kaikki yleisesti tunnustavat, että Jumala on kaikkivaltias. Näyttää kuitenkin olevan 

vaikeaa lausua julki kaikkivaltiuden luonne, sillä kun sanotaan, että Jumala kykenee kaikkeen 

(omnia posse Deum), voi olla epätietoisuutta siitä, mikä sanan ”kaikki” sovellusalue on. 

Oikea tapa lähestyä kykyä (potentia) on tarkastella sitä suhteessa mahdollisiin asioihin 

(possibilia).1 Siksi kun Jumalan sanotaan kykenevän kaikkeen, on asianmukaista tulkita 

tämän tarkoittavan, että hän kykenee kaikkeen mahdolliseen, ja tästä syystä häntä sanotaan 

kaikkivaltiaaksi.  

Termiä ”mahdollinen” (possibile) kuitenkin käytetään kahdella tavalla, niin kuin Filosofi 

sanoo Metafysiikan V kirjassa (1019b28–1020a1). Yhtäältä mahdollista ajatellaan suhteessa 

johonkin kykyyn, esimerkiksi inhimillisen kyvyn piiriin sisältyvää sanotaan ihmiselle 

mahdolliseksi. Ei kuitenkaan voida sanoa, että Jumalaa sanottaisiin kaikkivaltiaaksi sillä 

perusteella, että hän kykenee kaikkeen luoduille luonnoille mahdolliseen, koska Jumalan 

voima ulottuu tätä laajemmalle. Jos taas sanottaisiin, että Jumala on kaikkivaltias, koska hän 

kykenee kaikkeen omalle kyvylleen mahdolliseen, kaikkivaltiuden selvityksessä olisi kehä. 

Tämä näet on sama kuin jos sanottaisiin, että Jumala on kaikkivaltias, koska hän kykenee 

kaikkeen mihin hän kykenee. 

Jää siis jäljelle vaihtoehto, että Jumalaa sanotaan kaikkivaltiaaksi sillä perusteella, että hän 

kykenee kaikkeen sinänsä mahdolliseen, mikä on termin ”mahdollinen” toinen käyttötapa. 

Jotain sanotaan sinänsä mahdolliseksi ja vastaavasti sinänsä mahdottomaksi termien välisen 

suhteen nojalla: sinänsä mahdolliseksi (possibile absolute) sillä perusteella, että predikaatti 

                                                           
1 Sekä sana potentia ’kyky’, ’voima’ että sana possibilis ’mahdollinen’ tulevat verbistä posse ’voida’, 

’kyetä’, jonka partisiippimuoto on potens ’kykenevä’. Potentia on kykenevyyttä, possibilis on 

sellainen mihin voidaan kyetä. 
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sopii yhteen subjektin kanssa, kuten että ”Sokrates istuu”; sinänsä mahdottomaksi taas sillä 

perusteella, että predikaatti ei sovi yhteen subjektin kanssa, kuten että ”ihminen on aasi”. 

Tässä on otettava huomioon, että jokainen toimija saa aikaan jotain itsensä kaltaista. Siksi 

kutakin aktiivista kykyä vastaa sille ominaisena kohteena jokin mahdollinen, jonka luonne 

vastaa aktiivisen kyvyn perustana olevaa aktuaalisuutta. Esimerkiksi kuumentamisen kyky on 

suhteessa sille ominaiseen kohteeseen, joka on kuumennettavissa oleva oleminen (esse 

calefactibile). Jumalan kyvyn luonne perustuu Jumalan olemiseen, joka on ääretöntä olemista. 

Se taas ei ole mihinkään olevan sukuun rajoittunutta vaan edeltäpäin jo sisältää kaiken 

olemisen täydellisyyden. Siksi mikä tahansa, millä voi olla olevan luonne (quidquid potest 

habere rationem entis), sisältyy siihen sinänsä mahdolliseen, jonka suhteen Jumalaa sanotaan 

kaikkivaltiaaksi. Olevan luonteen vastaista taas ei ole mikään muu kuin ei-oleva. Jumalan 

kaikkivaltiuden piiriin kuuluu siis sinänsä mahdollinen, eikä sinänsä mahdollisen luonteen 

kanssa sovi yhteen se, mihin sisältyy samalla kertaa oleminen ja ei-oleminen. Tällainen ei 

näet kuulu kaikkivaltiuden piiriin, ei Jumalan voimassa olevan vajavuuden takia vaan koska 

sillä ei voi olla tehtävissä olevan tai mahdollisen luonnetta. Siis niiden mahdollisten asioiden 

joukkoon, joiden suhteen Jumalaa sanotaan kaikkivaltiaaksi, kuuluu mikä tahansa, mihin ei 

sisälly ristiriitaa. Mikään ristiriidan sisältävä ei taas kuulu Jumalan kaikkivaltiuden piiriin, 

koska sellaisella ei voi olla mahdollisen asian luonnetta. Siksi on parempi sanoa, että tällaiset 

asiat eivät voi toteutua, kuin että Jumala ei voi tehdä niitä. Eikä tämä käsitys ole vastoin sitä 

mitä enkeli sanoi: ”Mikään sana ei ole Jumalalle mahdoton”. Ristiriidan sisältävä ei näet voi 

olla ”sana”, koska mikään ymmärrys ei voi käsittää sellaista. 

Siksi: 

1. Kuten todettiin (a. 1), Jumalaa sanotaan kaikkivaltiaaksi aktiivisen kykynsä perusteella, 

ei passiivisen kykynsä perusteella. Siksi ei ole kaikkivaltiuden vastaista, että hän ei voi tulla 

liikutetuksi tai vaikutetuksi. 

2. Synnin tekemisessä ei ylletä täydelliseen toimintaan. Kyky synnin tekemiseen on siksi 

kykyä toiminnan vajavaisuuteen, eikä tämä sovi yhteen kaikkivaltiuden kanssa. Sen vuoksi 

Jumala, joka on kaikkivaltias, ei voi tehdä syntiä. Tosin Filosofi sanoo Topiikan IV kirjassa, 

että Jumala ja hyvä ihminen kykenevät tekemään pahaa (126a34–35). Tämä voidaan 

kuitenkin tulkita ehdolliseksi siten, että edeltävä jäsen (antecedens) on mahdoton, niin kuin 

jos esimerkiksi sanoisimme: ”Jumala kykenee tekemään pahaa, jos hän tahtoisi”. Mikään ei 

näet estä sellaista konditionaalia olemasta tosi, jossa sekä edeltävä jäsen että seuraava jäsen 

(consequens) ovat mahdottomia, niin kuin jos esimerkiksi sanottaisiin: ”Jos ihminen on aasi, 
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hänellä on neljä jalkaa”. Vaihtoehtoisesti tuo kohta tulee tulkita niin, että Jumala kykenee 

tekemään joitain asioita, jotka nyt vaikuttavat pahoilta; jos hän kuitenkin tekisi ne, ne olisivat 

hyviä. Tai sitten Filosofi puhuu pakanojen yleisen käsityksen mukaan: he sanoivat ihmisten 

muuttuvan jumaliksi, vaikkapa Juppiteriksi tai Mercuriukseksi.  

3. Ennen kaikkea sääliminen ja armahtaminen osoittavat Jumalan kaikkivaltiutta, koska se, 

että hän vapaasti antaa syntejä anteeksi, osoittaa korkeimman vallan olevan hänellä. Nimittäin 

toimijalla, jota sitoo jonkun ylemmän laki, ei ole valtaa armahtaa syntejä vapaasti. Tai ne 

osoittavat Jumalan kaikkivaltiutta sillä perusteella, että säälimällä ja armahtamalla ihmisiä 

hän johdattaa heidät osallisuuteen äärettömästä hyvästä, joka on Jumalan voiman 

äärimmäinen vaikutus. Tai sillä perusteella, että Jumalan armon vaikutus on kaikkien Jumalan 

tekojen perusta, kuten edellä todettiin (q. 21, a. 4). Sillä millekään luodulle ei oikeutetusti 

kuulu mitään muuten kuin jonkin sellaisen takia, minkä Jumala on hänelle antanut ilman 

velvoitusta siihen. Jumalan kaikkivaltius ilmenee ennen kaikkea siinä, että kaikkien hyvien 

asioiden ensimmäinen luominen kuuluu sille. 

4. Asiaa ei sanota sinänsä mahdolliseksi ylempien syiden mukaan eikä alempien syiden 

mukaan vaan sen itsensä perusteella. Jollekin kyvylle mahdollista taas sanotaan mahdolliseksi 

lähimmän syyn mukaan. Sen tähden asioita, jotka luonteensa vuoksi voi saada aikaan vain 

Jumala välittömästi, kuten luominen ja vanhurskauttaminen ja muut sellaiset, sanotaan 

mahdollisiksi ylemmän syyn mukaan, kun taas asioita, joita alemmat syyt voivat luonnostaan 

saada aikaan, sanotaan mahdollisiksi alempien syiden mukaan. Nimittäin vaikutukselle 

kuuluu kontingenttius tai välttämättömyys lähimmän syyn luonteen perusteella, kuten edellä 

todettiin (q. 14, a. 13). Maailman viisaus taas todetaan hulluudeksi siitä syystä, että se 

arvostelee luonnolle mahdottomat asiat myös Jumalalle mahdottomiksi. Tällä tavalla on 

selvää, ettei Jumalan kaikkivaltius vie asioilta pois niiden mahdottomuutta ja 

välttämättömyyttä. 

 


