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Jakson 2 lopussa olevassa siirtymässä Lombardus ilmoittaa, että hän seuraavaksi pyrkii 

osoittamaan jaksossa 2 esitellyn käsityksen kolminaisesta Jumalasta todeksi perustelujen ja 

vertausten avulla: 

Mutta koska lähestulkoon jokainen Uuden testamentin tavu yksituumaisesti johdattaa 

tähän ykseyden ja kolminaisuuden lausumattomaan totuuteen, sivuutamme enempien 

tätä asiaa koskevien todistusten esiin tuomisen. Osoitamme seuraavaksi perustelujen ja 

soveltuvien vertausten avulla, että asia on sillä tavalla, sen mukaan kuin heikkoutemme 

siihen pystyy. (d. 2, luku 5, n. 5) 

 

Jakso 3 

Luku 1 (9). Luojan tunteminen niiden luotujen avulla, joissa ilmenee kolminaisuuden jälki 

Luku 2 (10). Ihmissielussa oleva kolminaisuuden kuva ja kaltaisuus 

Luku 3 (11). Luovan ja luodun kolminaisuuden välisestä kaltaisuudesta  

Luku 4 (12). Kolminaisuuden ykseydestä 

 

Jakso 3 

Luku 1 (9). Luojan tunteminen niiden luotujen avulla, joissa ilmenee kolminaisuuden jälki 

1. {35} HÄN RUPEAA OSOITTAMAAN, MITEN LUOJA ON VOITU TUNTEA LUOTUJEN AVULLA. 

Apostoli näet sanoo, että Jumalan näkymättömät asiat (invisibilia Dei) ovat maailman 

luodusta havaittavissa tehtyjen asioiden avulla ymmärrettynä, samoin hänen iäinen voimansa 

ja jumaluutensa (Room. 1:20). Maailman luodulla (creatura mundi) tarkoitetaan ihmistä, 

”joko sen erinomaisuuden takia, jolla ihminen nousee esiin muiden luotujen joukosta, tai sen 

                                                           
1 Suomennos perustuu vuoden 1971 editioon. Aaltosuluissa {} annettu juokseva numerointi on 

kuitenkin vuoden 1916 editiosta. Apuneuvona on käytetty Silanon englanninnosta (2007). – 

Lombardus yleensä viittaa lähteisiin vain kirjan tarkkuudella ja välillä viite kokonaan puuttuu. 

Suluissa ja alaviitteissä olevat viittaukset perustuvat vuoden 1971 edition viitteisiin, mutta ne on 

mahdollisuuksien mukaan tarkistettu. – Kirkkoisien teoksista otetuiksi merkityt kohdat ovat vain 

harvoin sanatarkkoja lainauksia; yleensä niissä on poistoja, lisäyksiä tai muita muutoksia. 

Raamatunkohtia suomennettaessa on tarpeen mukaan poikettu viimeaikaisten suomennosten (1933/38, 

1992) sanamuodoista. Jos poikkeamisen tarve johtuu suomennosten ja latinankielisen Vulgata-

käännöksen erilaisuudesta, on viitteessä maininta ”Vulgata”. Katso myös alaviitteet 5–8 teoksen alun 

suomennoksessa, jossa selostetaan muun muassa lukujen otsikkoihin ja väliotsikkoihin liittyviä asioita. 
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yhteensopivuuden takia, joka ihmisellä on jokaisen luodun kanssa.”2 Ihminen on siis voinut 

mielellä ymmärtäen havaita – tai on havainnutkin – Jumalan näkymättömät asiat tehtyjen 

asioiden avulla (per ea quae facta sunt), eli näkyvien ja näkymättömien luotujen avulla. Hän 

on näet saanut apua kahtaalta, nimittäin rationaalisesta luonnostaan, ja töistä joita Jumala on 

tehnyt jotta totuus ilmenisi ihmiselle. Siksi apostoli sanoo, että Jumala on ilmoittanut heille 

(Room. 1:18–19), nimittäin tekemällä töitä, joissa tekijän tunnusmerkki jossain määrin 

kuultaa. 

2. {36} ENSIMMÄINEN PERUSTE TAI TAPA, JOLLA JUMALA ON VOITU TUNTEA*. Kuten 

Ambrosius näet sanoo: ”Jotta myös näkyvät luodut voisivat tuntea Jumalan, joka on 

luonnoltaan näkymätön, Jumala on tehnyt töitä, jotka ovat näkyvyydessään ilmaisseet 

tekijänsä, niin että epävarma voitaisiin tietää varman avulla, ja sen, joka on tehnyt ihmisen 

tehtäväksi mahdottomia asioita, uskottaisiin olevan kaikkien Jumala.”3 Ihmiset ovat siis 

voineet huomata tai ovat huomanneet, että sellaisia asioita tekevä, joita mikään luoduista ei 

pysty tekemään tai hävittämään, on jokaisen luodun tuolla puolen. Astukoon mikä tahansa 

luotu esiin ja tehköön tällaisen taivaan ja tällaisen maan, ja minä sanon, että hän on Jumala. 

Koska mikään luotu ei kuitenkaan pysty tällaisia tekemään, on varmaa, että ne tehnyt on 

kaikkien luotujen yläpuolella. Tällä perusteella ihmismieli on voinut huomata, että 

kysymyksessä oleva tekijä on Jumala. 

3. TOINEN PERUSTE, JOLLA HÄNET ON VOITU TUNTEA, TAI TAPA, JOLLA HE OVAT HÄNET 

TUNTENEET. Toisellakin tavalla he ovat voineet järjen johdolla oppia tuntemaan Jumalan 

totuuden tai ovat oppineet. Kuten Augustinus näet sanoo kirjassa Jumalan valtio (VIII, 6): 

”Filosofeista suurimmat ovat käsittäneet, ettei mikään ruumis (corpus, ainekappale) ole 

Jumala, ja siksi he ovat nousseet kaikkien ruumiillisten asioiden tuolle puolen Jumalaa 

etsiessään. He ovat käsittäneet myös, ettei mikään muuttuvainen ole korkein Jumala ja 

kaikkien asioiden alkuperuste, ja siksi he ovat nousseet kaikkien sielujen ja muuttuvaisten 

henkien tuolle puolen. Sitten he ovat käsittäneet, ettei mikään muuttuvainen voi olla olemassa 

muuten kuin siitä, mikä on olemassa muuttumattomasti ja yksinkertaisesti. He ovat siten 

ymmärtäneet, että tämä on tehnyt nuo kaikki muut ja että mikään ei ole voinut tehdä sitä.” 

4. KOLMAS PERUSTE TAI TAPA. ”He ovat mietiskelleet myös, että mikä tahansa olemassa 

oleva substanssi on joko ruumis tai henki ja että on parempi olla henki kuin ruumis. Kuitenkin 

se, mikä on tehnyt hengen ja ruumiin, on vielä paljon parempi.” 

                                                           
2 Glossa ordinaria -nimellä tunnetun raamatunselityksen asianomaisesta kohdasta. 
3 Viittaus on Ambrosiuksen kirjoittamaksi oletettuun Roomalaiskirjeen kommentaariin, 1:19. 

Kirjoittajaan, jonka henkilöllisyys on epäselvä, viitataan nykyään nimellä Ambrosiaster. 
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5. NELJÄS TAPA TAI PERUSTE. ”He ovat käsittäneet myös, että ruumiin muoto (species) on 

aistittava ja hengen muoto ymmärrettävä, ja he ovat pitäneet ymmärrettävää muotoa 

aistittavaa parempana. Aistittavaksi sanomme sitä, mikä voidaan tuntea ruumiin näkö- ja 

tuntoaisteilla, ja ymmärrettäväksi sitä, mikä voidaan havaita mielen katseella. Heidän 

havaintonsa mukaan sekä ruumis että henki olivat muodoltaan enemmän tai vähemmän 

kauniita (speciosus), mutta jos ne voisivat olla kokonaan vailla muotoa, ne eivät ylipäätään 

olisi mitään. Siten he ovat oivaltaneet, että on olemassa jokin ne muodoltaan kauniiksi tehnyt, 

jossa on ensimmäinen ja muuttumaton muoto ja joka siksi on vertaansa vailla. He ovat mitä 

oikeimmin uskoneet, että se on asioiden alkuperuste (principium), jota ei ole tehty ja joka on 

tehnyt kaikki asiat.” 

6. Kas näin monella tavalla on Jumalan totuus voitu tuntea. Vaikka Jumala siis on yksi ja 

yksinkertainen olemus, joka ei perustu mihinkään osien tai aksidenssien erillisyyteen, apostoli 

kuitenkin sanoo monikossa Jumalan näkymättömät asiat, koska Jumalan totuus tunnetaan 

usealla tavalla tehtyjen asioiden avulla. Luotujen yhtämittaisesta jatkumisesta näet käsitetään 

Luoja ikuiseksi, niiden suuruudesta kaikkivaltiaaksi, säännöllisyydestä ja järjestyksestä 

viisaaksi, ohjautuneisuudesta hyväksi. Nämä kaikki asiat näet kuuluvat jumaluuden ykseyden 

osoittamisen piiriin. 

7. {37} MILLÄ TAVALLA LUODUISSA ILMENEE KOLMINAISUUDEN JÄLKI. Nyt pitää vielä 

osoittaa, onko tehtyjen asioiden avulla ollut mahdollista saavuttaa jokin merkki tai rahtunen 

kolminaisuudesta. Augustinus kirjoittaa tästä Kolminaisuudesta-teoksen VI kirjassa: 

”Koettaessamme ymmärryksellä havaita Luojan tehtyjen asioiden avulla tulee meidän 

huomata kolminaisuus. Luoduissa ilmenee näet jälki tästä kolminaisuudesta. (KÄSITÄ TÄMÄ 

SUBSTANSSEJA KOSKEVAKSI!*) Jumalan taidon tekemät asiat ilmentävät nimittäin ykseyttä, 

muotoa ja järjestystä (unitas, species, ordo). Jokainen luoduista näet on yksi jokin, sen 

mukaan kuin ruumiilla ja sieluilla on erilaisia luontoja; jokainen on jonkin muodon 

muovaama, jollaisia ovat ruumiissa ulkomuoto ja kvaliteetit ja sieluissa opit ja taidot; ja 

jokainen joko pyrkii johonkin järjestykseen tai pysyy jossain järjestyksessä, jollaisia ovat 

ruumiilla erilaiset painot tai sijainnit ja sieluilla eri asioiden rakastaminen tai eri asioista 

iloitseminen. Tällä lailla luoduissa kajastaa kolminaisuuden jälki. Tuossa kolminaisuudessa 

nimittäin on kaikkein asioiden perimmäinen alkuperä (summa origo) sekä täydellisin kauneus 

ja autuain iloitseminen.” (VI, 10, 12.) 

8. {38} Kuten Augustinus osoittaa kirjassa Tosi uskonnosta, perimmäiseksi alkuperäksi 

käsitetään Isä Jumala, josta kaikki asiat ovat ja josta Poika ja Pyhä Henki ovat. 

Täydellisimmäksi kauneudeksi käsitetään Poika eli ”Isän totuus, joka ei miltään osalta ole 
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erilainen Isään nähden ja jota yhdessä Isän kanssa ja Isässä palvomme. Tämä totuus on 

kaikkien niiden muoto (forma), mitkä yksi on tehnyt ja mitkä suuntautuvat yhteen. Niitä 

kaikkia ei Isä kuitenkaan olisi Pojan kautta tehnyt, eivätkä ne säilyisi omissa rajoissaan 

hyvällä kannalla, ellei Jumala olisi korkeimmalla tavalla hyvä. Hän ei kadehdi minkään 

luontoiselta asialta sitä, mikä olisi sille hyväksi, ja hän antaa sille kyvyn pysyä hyvässä, sikäli 

kuin se tahtoo tai sikäli kuin se pystyy. Tämä hyvyys käsitetään Pyhäksi Hengeksi, joka on 

Isän ja Pojan lahja (donum). Siksi meidän sopii palvoa tuota Jumalan Lahjaa, joka on Isän ja 

Pojan kanssa yhtä muuttumaton, ja pitää siitä kiinni. – Tarkastelemalla luotuja käsitämme siis 

substanssiltaan yhden kolminaisuuden, nimittäin yhden Jumalan, Isän josta olemme, Pojan 

jonka kautta olemme ja Pyhän Hengen jossa olemme. Eli alkuperusteen johon palaamme 

takaisin, muodon johon mukaudumme ja armon joka sovittaa meidät. Eli yhden, jonka 

tekemänä meidät on luotu, ja hänen kaltaisuutensa, jonka kautta meidät muovataan ykseyteen, 

ja rauhan, jolla riipumme ykseydessä kiinni. Eli Jumalan, joka sanoi Tulkoon (1. Moos. 1), ja 

Sanan, jonka kautta tehtiin (1. Moos. 1 Vulgata, Joh. 1:3 Vulgata) kaikki millä on substanssi 

tai luonto, ja hänen suopeutensa Lahjan, jolla hän näki hyväksi sen, mitä hän Sanan kautta 

teki ja sovitti tekijänsä kanssa, jotta se ei hukkuisi.” (55, 113.) 

9. Kas näin on osoitettu, millä tavalla luoduissa jossain määrin ilmenee kolminaisuuden 

kuva. Luotuja tarkastelemalla ei kuitenkaan ole voitu eikä voida saada riittävää tietoa 

kolminaisuudesta, ilman opetuksen kautta tai sisäisessä inspiraatiossa saatua ilmoitusta 

(revelatio). Siksi nuo entisaikojen filosofit ovat nähneet totuuden ikään kuin varjokuvana ja 

etäältä, epäonnistuen kolminaisuuden katselemisessa, niin kuin faaraon tietäjät epäonnistuivat 

kolmannessa tunnusteossa (2. Moos. 8:14). Kuitenkin saamme tehtyjen asioiden avulla apua 

näkymättömien asioiden uskomiseen. 

 

Luku 2 (10). Ihmissielussa oleva kolminaisuuden kuva ja kaltaisuus 

1. {39} MILLÄ TAVALLA SIELUSSA ON KOLMINAISUUDEN KUVA. ”Pääskäämme nyt siihen 

todisteluun, jossa löydämme kolminaisuuden kuvan ihmismielestä, joka tuntee tai voi tuntea 

Jumalan.” Kuten Augustinus näet sanoo Kolminaisuudesta-teoksen XIV kirjassa: ”Vaikka 

ihmismieli ei ole saman luontoinen kuin Jumala, kuitenkin ’sen mitä parempi mikään ei ole’ 

kuvaa tulee etsiä siitä, mitä parempaa mikään meidän luonnosamme ei ole, eli mielestä, ja se 

tulee siitä myös löytää. Juuri mielestä näet löytyy Jumalan kuva, jo ennen kuin se on 

Jumalasta osallinen. Vaikka mieli näet on muotopuoli menetettyään osallisuuden Jumalaan, 

Jumalan kuva kuitenkin pysyy. Mieli näet on Jumalan kuva (imago Dei) juuri siinä, että se on 
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kykenevä (capax) Jumalaan ja voi olla tästä osallinen (particeps).” (XIV, 8, 11.) Etsikäämme 

mielestä siis nyt sitä kolminaisuutta, joka Jumala on. 

2. HÄN OSOITTAA SIELUSSA OLEVAN KOLME ASIAA, JOTKA SANOTAAN RELATIIVISESTI JA 

OVAT YHTÄLÄISIÄ, NIMITTÄIN MUISTI, YMMÄRRYS JA RAKKAUS*. ”Kas mieli siis muistaa 

itsensä, ymmärtää itsensä ja rakastaa itseään. Jos oivallamme tämän, oivallamme 

kolminaisuuden – emme kylläkään vielä Jumalaa, vaan Jumalan kuvan.” (XIV, 8, 11.) Tässä 

näet ilmenee ikään kuin muistin, ymmärryksen ja rakkauden kolminaisuus. 

”Tarkastelkaamme siis erityisesti näitä kolmea: muistia, ymmärrystä ja tahtoa (memoria, 

intelligentia, voluntas)” (X, 11, 17). 

3. {40} MITÄ TERÄVIN TARKASTELU JA SOVELIAS VERTAUS*. Kuten Augustinus sanoo 

Kolminaisuudesta-teoksen X kirjassa: ”Nämä kolme eivät ole kolme elämää vaan yksi elämä, 

eivätkä kolme mieltä vaan yksi mieli, ja yksi olemus. Muistiksi kuitenkin sanotaan jonkin 

suhteen, ja samalla tavalla ymmärrykseksi ja tahdoksi eli rakkaudeksi sanotaan jonkin 

suhteen. Elämäksi taas sanotaan itsensä suhteen, ja samoin mieleksi ja olemukseksi. Nämä 

kolme [= muisti, ymmärrys ja tahto eli rakkaus] ovat siis yksi sillä perusteella, että ne ovat 

yksi elämä, yksi mieli ja yksi olemus; ja mitä muuta niistä kustakin erikseen sanotaan sen 

itsensä suhteen, sitä ei edes näistä kolmesta yhdessä sanota monikossa vaan vain yksikössä. 

Ne taas ovat kolme sillä perusteella, että ne ovat suhteessa toisiinsa.” (X, 11, 18.) 

4. {41} MITEN NE OVAT YHTÄLÄISIÄ SIKSI, ETTÄ KUKIN NIISTÄ TAVOITTAA NE KAIKKI JA 

KOKONAAN. ”Ne ovat myös yhtäläisiä, eivät ainoastaan kukin kuhunkin toiseen nähden, vaan 

myös kukin kaikkiin nähden. Muuten ne eivät näet tavoittaisi toisiaan. Ne kuitenkin 

tavoittavat toisensa. Ne näet tavoittavat sekä kukin kunkin että kukin kaikki.” – TÄSSÄ HÄN 

OSOITTAA, MITEN KUKIN TAVOITTAA KAIKKI*. ”Muistan näet, että minulla on muisti, 

ymmärrys ja tahto; ja ymmärrän ymmärtäväni, tahtovani ja muistavani; ja tahdon tahtovani, 

muistavani ja ymmärtäväni.” – TÄSSÄ MITEN MUISTI TAVOITTAA NÄMÄ KOLME KOKONAAN*. 

”Muistan myös samalla kertaa koko muistini, ymmärrykseni ja tahtoni. Mitä en näet muista 

muistillani, se ei ole muistissani; mikään ei taas ole muistissa niin suuressa määrin kuin muisti 

itse; muistan sen siis kokonaan. Samoin tiedän ymmärtäväni kaiken mitä ymmärrän, ja tiedän 

tahtovani kaikkea mitä tahdon; mutta muistan kaiken mitä tiedän; muistan siis koko 

ymmärrykseni ja koko tahtoni.” – MITEN YMMÄRRYS TAVOITTAA NÄMÄ KOLME KOKONAAN. 

”Samoin kun ymmärrän nämä kolme, ymmärrän ne samalla kertaa kokonaan. Ei nimittäin ole 

mitään ymmärrettävää, jota en ymmärtäisi, paitsi jos olen siitä tietämätön; mutta en muista 

enkä tahdo sitä, mistä olen tietämätön. Seuraa siis, että en myöskään muista enkä tahdo 

mitään ymmärrettävää, jota en ymmärrä. Mitä ymmärrettävää siis muistankaan tai 
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tahdonkaan, sen myös ymmärrän.” – MITEN TAHTO TAVOITTAA NE KOKONAAN. ”Myös tahtoni 

tavoittaa koko ymmärrykseni ja koko muistini, kun käytän (utor) kaikkea mitä ymmärrän ja 

muistan. Kun kukin näistä siis tavoittaa kaikki kokonaan, kukin kokonaan on yhtäläinen 

verrattuna kuhunkin kokonaan, ja kukin kokonaan on yhtäläinen verrattuna kaikkiin kokonaan 

yhdessä; ja nämä kolme ovat yksi: yksi elämä, yksi mieli, yksi olemus.” (X, 11, 18.) 

5. Kas tällä lailla ihmismieli on tuon korkeimman ykseyden ja kolminaisuuden kuva, jossa 

on yksi olemus ja kolme persoonaa, olkoon että huonompi kuva (vrt. XV, 7, 11 ja X, 12, 19). 

– Mielellä taas tässä tarkoitetaan itse sielua, jossa tämä kolminaisuuden kuva on. Kuten 

Augustinus sanoo (XV, 7, 11), mieleksi ei varsinaisesti sanota sielua sinänsä vaan sen 

korkeampaa osaa, niin kuin tätä sanaa usein käytetään. – Tulee myös tietää, että muisti ei 

koske vain poissaolevia ja menneitä asioita, vaan myös läsnä olevia, kuten Augustinus sanoo 

Kolminaisuudesta-teoksen XIV kirjassa (XIV, 11, 14). Muuten muisti ei tavoittaisi itseään. 

6. {42} KYSYTÄÄN, MISSÄ MERKITYKSESSÄ NÄIDEN KOLMEN SANOTAAN OLEVAN YKSI JA 

YKSI OLEMUS. Tässä on kiinnitettävä tarkkaa huomiota, mistä merkityksestä lähtien oikein 

tulee käsittää tuo edellä esitetty Augustinuksen huomautus, että nämä kolme eli siis muisti, 

ymmärrys ja tahto ovat yksi, yksi mieli ja yksi olemus (vrt. n. 3 ja 4). Tämä ei kaiketi näytä 

olevan totta varsinaisen puhetavan mukaan. Mieli eli rationaalinen henki on näet hengellinen 

ja ei-ruumiillinen olemus. Mainitut kolme taas ovat tuon mielen ominaisuuksia tai kykyjä ja 

eroavat toisistaan, sillä muisti ei ole ymmärrys tai tahto, eikä ymmärrys ole tahto tai rakkaus.  

7. NE SANOTAAN RELATIIVISESTI MYÖS TOISISTAAN. Nämä kolme ovat suhteessa myös 

itseensä, niin kuin Augustinus sanoo Kolminaisuudesta-teoksen IX kirjassa: ”Mieli ei näet voi 

rakastaa itseään” tai muistaa itseään, ”ellei se myös tunne itsensä, sillä kuinka se rakastaisi 

sitä, mitä se ei tunne” (IX, 3, 3), tai muistaisi sen? ”Ihmeellisellä tavalla näitä kolmea ei siis 

ole mahdollista erottaa toisistaan, ja kuitenkin niistä kukin erikseen ja kaikki yhdessä on yksi 

olemus, samalla kun ne sanotaan relatiivisesti toisistaan.” (IX, 5, 8.) 

8. {43} TÄSSÄ SELVITETÄÄN EDELLÄ KYSYTTY ASIA, MITEN NÄIDEN KOLMEN VOI SANOA 

OLEVAN YKSI. Nyt on kuitenkin katsottava, miten näiden kolmen voi sanoa olevan yksi 

substanssi – nimittäin sillä tavalla, että ne ovat sielussa tai mielessä substantiaalisesti. Ne 

eivät siis ole sielussa tai mielessä niin kuin aksidenssit ovat subjektissa – aksidenssit voivat 

olla läsnä ja poissa. Niinpä Augustinus sanoo Kolminaisuudesta-teoksen IX kirjassa: ”Jos 

jollain tavalla voimme tämän käsittää, meille tulee mieleen, että nämä ovat sielussa 

substantiaalisesti eivätkä niin kuin subjektissa (niin kuin väri on ruumiillisessa asiassa). 

Vaikka ne näet sanotaan toisistaan relatiivisesti, ne kukin kuitenkin ovat substantiaalisesti 
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substanssissaan.” (IX, 4, 5.) Kas tässä merkitys, jossa näiden kolmen sanotaan olevan yksi tai 

yksi substanssi. 

9. Kuten Augustinus sanoo Kolminaisuudesta-teoksen XV kirjassa: ”Kuka tahansa, joka 

antaumuksella paneutuu näihin kolmeen asiaan, jotka Jumala on asettanut mielen luontoon, ja 

pohtii, kuinka suurta on mielessä se, mistä lähtien voidaan palauttaa mieleen ja havaita jopa 

tuo iäinen ja muuttumaton luonto ja kiihkeästi himota sitä – se näet palautetaan mieleen 

muistin avulla, sitä ajatellaan ymmärryksen avulla, siihen tartutaan rakkauden avulla – hän 

totta tosiaan löytää tuon ylimmän kolminaisuuden kuvan” (XV, 20, 39).  

 

Luku 3 (11). Luovan ja luodun kolminaisuuden välisestä kaltaisuudesta 

1. {44} TÄSSÄ KALTAISUUDESSA ON ERILAISUUS. ”Hänen tulee kuitenkin huolehtia, että hän ei 

pidä tätä tuon Kolminaisuuden tekemää kuvaa sen itsensä vertaisena niin, että hän katsoisi sen 

olevan kaikin tavoin samanlainen. Päinvastoin hänen tulee huomata tässä jonkinlaisessa 

kaltaisuudessa suurikin erilaisuus.” (XV, 20, 39.) – ENSIMMÄINEN ERO. ”Tämä voidaan 

osoittaa lyhyesti. Näiden kolmen avulla muistaa, ymmärtää ja rakastaa yksi ihminen, joka ei 

ole muisti, ymmärrys ja rakkaus, vaan jolla on nämä. Siis yhdellä ihmisellä on nämä kolme, 

eikä hän ole nämä kolme. Tuon korkeimman luonnon eli Jumalan yksinkertaisuudessa on taas 

niin, että vaikka on yksi Jumala, on kuitenkin kolme persoonaa, Isä ja Poika ja Pyhä Henki”, 

ja nämä kolme ovat yksi Jumala. (XV, 22, 42.) ”Toisessa asiassa oleva Kolminaisuuden kuva 

on siis erilainen kuin se asia, joka on Kolminaisuus. Tuon kuvan vuoksi sanotaan kuvaksi 

myös sitä, missä nämä kolme ovat, eli siis ihmistä. Samalla lailla kuvaksi sanotaan sekä 

taulua että siinä olevaa maalausta, mutta taulua kutsutaan kuvaksi siinä olevan maalauksen 

vuoksi”. (XV, 23, 43.) – {45} TOINEN ERO. ”Toisaalta tämä kuva eli ihminen, jolla on nämä 

kolme, on yksi persoona. Tuo Kolminaisuus ei taas ole yksi persoona vaan kolme persoonaa: 

Pojan Isä, Isän Poika ja Isän ja Pojan Henki. (HUOMAA: NE EIVÄT VAIN OLE YHDEN JUMALAN 

VAAN MYÖS OVAT YKSI JUMALA!*) Siten tässä Kolminaisuuden kuvassa nämä kolme eivät ole 

yksi ihminen vaan kuuluvat yhdelle ihmiselle. Siinä ylimmässä Kolminaisuudessa taas, jonka 

kuva tämä on, nuo kolme eivät kuulu yhdelle Jumalalle vaan ovat yksi Jumala, eivätkä ne ole 

yksi persoona vaan kolme persoonaa.” (XV, 23, 43.) ”Nämä kolme eivät näet ole ihminen, 

vaan kuuluvat ihmiselle tai ovat ihmisessä. Mutta voimmeko sanoa Kolminaisuuden olevan 

Jumalassa niin, että se on jotain Jumalalle kuuluvaa mutta ei itse ole Jumala?” (XV, 7, 11.) 

Pois se, että uskoisimme niin! Sanokaamme siis, että meidän mielessämme on 



Petrus Lombardus, Sentenssit I, dist. 3 

8 

 

Kolminaisuuden kuva, mutta vain heppoinen ja sellainen, että se kantaa ylimmän 

Kolminaisuuden kaltaisuutta vain ollen suurimmaksi osaksi erilainen. 

2. Kuten Augustinus sanoo Kolminaisuudesta-teoksen XIV kirjassa, tulee tietää, että 

”tämä mielessä olevan kolminaisuus ei ole Jumalan kuva ainoastaan siksi, että mieli muistaa 

ja ymmärtää itsensä ja rakastaa itseään, vaan myös siksi, että se pystyy muistamaan ja 

ymmärtämään sen, jonka tekemä se on, ja rakastamaan tätä” (XIV, 12, 15). 

3. {46} TOINEN TAPA NIMETÄ SIELUSSA OLEVA KOLMINAISUUS: MIELI, TUNTEMINEN, 

RAKKAUS. Sielussa voidaan myös toisella tavalla ja toisilla nimillä erottaa kolminaisuus, joka 

on tuon ylimmän lausumattoman Kolminaisuuden kuva. Kuten Augustinus sanoo 

Kolminaisuudesta-teoksen IX kirjassa: ”Mieli ja sillä oleva tunteminen ja rakkaus ovat kolme 

jotain. Mieli näet tuntee itsensä ja rakastaa itseään, eikä se voi rakastaa itseään, ellei se myös 

tuntisi itsensä. Mieli ja sillä oleva tunteminen ovat kaksi jotain; samoin mieli ja sillä oleva 

rakkaus ovat kaksi jotain. Siis kun mieli tuntee itsensä ja rakastaa itseään, pysyy 

kolminaisuus, nimittäin mieli, rakkaus ja tunteminen”. (IX, 3–5.) Mielellä ei tässä tarkoiteta 

sielua vaan sen korkeampaa osaa (ks. edellä luku 2, n. 5).   

4. MITEN NIIDEN SANOTAAN OLEVAN YKSI. Näiden kolmen sanotaan olevan yksi, vaikka ne 

ovat toisistaan erillisiä, koska ne ovat sielussa substantiaalisesti (ks. edellä luku 2, n. 8). 

5. {47} MIELI KÄSITETÄÄN ISÄN ASEMAAN, TUNTEMINEN POJAN, RAKKAUS PYHÄN HENGEN 

ASEMAAN. Mieli itse on ikään kuin vanhempi ja sillä oleva tunteminen on ikään kuin sen 

jälkeläinen: ”Kun mieli oppii tuntemaan itsensä, se synnyttää itseään koskevan tuntemisen ja 

se on tuntemisensa ainoa vanhempi” (IX, 12, 18). Kolmantena on rakkaus, joka lähtee 

mielestä ja tuntemisesta, kun mieli tullessaan tuntemaan itsensä rakastaa itseään. Se ei näet 

voisi rakastaa itseään, ellei se tuntisi itseään. Se rakastaa myös mieluisaa jälkeläistä eli 

itsellään olevaa tuntemista, ja tällä lailla rakkaus on eräänlaista vanhemman ja jälkeläisen 

syleilyä. 

6. TUNTEMINEN EI OLE MIELTÄ VÄHÄISEMPI EIKÄ RAKKAUS NIITÄ KUMPAAKAAN 

VÄHÄISEMPI. ”Eikä jälkeläinen ole vanhempaa vähäisempi, koska mieli tuntee itsensä koko 

olemisensa määrän mukaan; eikä rakkaus ole vanhempaa ja jälkeläistä vähäisempi eli mieltä 

ja tuntemista vähäisempi, koska mieli rakastaa itseään tuntemisensa ja olemisensa määrän 

mukaan.” (IX, 12, 18.) 

7. NÄMÄ KOLME OVAT NIISSÄ ITSESSÄÄN. ”Jokainen näistä myös on niissä itsessään, koska 

rakastava mieli on rakkaudessa, rakkaus on rakastavalla olevassa tuntemisessa ja tunteminen 

tuntevassa mielessä” (IX, 5, 8). Näissä kolmessa siis ilmenee jonkinlainen Kolminaisuuden 

jälki. 
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8. {48} MITEN MIELI NÄIDEN ASIOIDEN AVULLA ETENEE JUMALAN YMMÄRTÄMISEEN. Siten 

järjellinen mieli tarkastellessaan näitä kolmea sekä yhtä olemusta, jossa ne ovat, ojentautuu 

Luojan katselemiseen ja näkee ykseyden kolminaisuudessa ja kolminaisuuden ykseydessä. Se 

ymmärtää, että on yksi Jumala, yksi olemus, yksi alkuperuste. Se näet käsittää, että jos niitä 

olisi kaksi, joko kumpikin olisi riittämätön tai toinen olisi turha. Jos toiselta nimittäin 

puuttuisi jotain toisella olevaa, siinä ei olisi korkeinta täydellisyyttä. Jos toiselta taas ei 

puuttuisi mitään toisella olevaa, niin toinen olisi turha, kun yhdessä olisi jo kaikki. Järjellinen 

mieli on siis ymmärtänyt, että on yksi Jumala, yksi kaikkien tekijä. Mieli on myös nähnyt, että 

Jumala ei ole ilman viisautta kuin joku houkka. Siksi mieli on käsittänyt, että tällä on siitä 

itsestään syntynyt viisaus, ja koska se rakastaa viisauttaan, mieli on käsittänyt, että siinä on 

myös rakkaus.4 

 

Luku 4 (12). Kolminaisuuden ykseydestä 

1. {49} TÄSSÄ YLIMMÄN KOLMINAISUUDEN YKSEYDESTÄ. Kuten Augustinus sanoo 

Kolminaisuudesta-teoksen IX kirjassa, tuon esitetyn perustelun mukaan ”uskokaamme Isän ja 

Pojan ja Pyhän Hengen olevan yksi Jumala, kaiken luomakunnan luoja ja hallitsija; eikä Isä 

ole Poika, eikä Pyhä Henki ole Isä tai Poika, vaan on toisiinsa suhteessa olevien persoonien 

kolminaisuus” (IX, 1, 1). – Kuten hän näet sanoo kirjassa Uskosta Petrukselle, on Isän, Pojan 

ja Pyhän Hengen luonto eli olemus yksi mutta persoona ei ole yksi: ”Jos Isän, Pojan ja Pyhän 

Hengen persoona olisi yksi niin kuin niiden substanssi on yksi, niiden sanominen 

kolminaisuudeksi ei olisi todenmukaista. Toisaalta kolminaisuus olisi tosi mutta tuo 

kolminaisuus ei olisi yksi Jumala, jos Isä, Poika ja Pyhä Henki olisivat erillisiä myös 

luontojensa erilaisuuden vuoksi, niin kuin ne eroavat toisistaan persoonien ominaisuuden 

vuoksi. Patriarkkojen, Profeettojen ja Apostolien usko saarnaa yhden Jumalan olevan 

Kolminaisuus.”5 ”Tässä pyhässä Kolminaisuudessa on siis yksi Isä Jumala, joka yksin on 

synnyttänyt itsestään yhden Pojan olemuksellisesti; ja yksi Poika, joka yksin on 

olemuksellisesti syntynyt yhdestä Isästä; ja yksi Pyhä Henki, joka yksin lähtee 

olemuksellisesti Isästä ja Pojasta. Yksi persoona ei voi tehdä tätä kaikkea, nimittäin synnyttää 

itseään, syntyä itsestään ja lähteä itsestään.”6 Kuten Augustinus näet sanoo Kolminaisuudesta-

teoksen I kirjassa: ”ei ole mitään, mikä tulee olevaksi itsensä synnyttämällä” (I, 1, 1). 

                                                           
4 Vrt. Summa Sententiarum, I, 4 ja 6 (PL 176, 47D ja 51A–D). 
5 Fulgentius Ruspelainen, De fide ad Petrum 1, 4. Lombarduksen aikaan teosta pidettiin 

Augustinuksen kirjoittamana. 
6 Fulgentius Ruspelainen, De fide ad Petrum 1, 6. 


