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ESIPUHE 

1. Haluten yhdessä köyhän leskivaimon kanssa panna jotain vähästämme ja puutteestamme 

Herran uhriarkkuun (Luuk. 21:1–4, Mark. 12:41–44) olemme rohjenneet vaikeaan ylös 

kiipeämisen työhön, joka on voimamme ylittävä. Vaivannäön palkan ja luottamuksen työn 

päätökseen saamisesta perustamme samarialaiseen, joka annettuaan kaksi denaaria 

henkihieverissä olevan hoitamiseen lupasi maksaa kaiken takaisin, jos kulutettaisiin enemmän 

(Luuk. 10:35). Lupauksen esittäjän totuudellisuus ilahduttaa meitä, mutta työn valtavuus 

kauhistuttaa. Meitä kannustaa edistymisen halu, mutta luopumaan kehottaa lamaava 

heikkoutemme, jonka vain kiivaus Jumalan huoneen puolesta voittaa (Ps. 69:10, Joh. 2:17). 

2. Tuosta kiivaudesta palavina olemme halunneet suojata ”uskoamme lihallisten ja 

animaalisten ihmisten erehdyksiä vastaan” Daavidin tornin kilvillä (vrt. Laul. l. 4:4), tai 

pikemminkin osoittaa uskomme niiden suojaamaksi, ja olemme pyrkineet avaamaan 

teologisten tutkistelujen saloja sekä opettamaan kirkollisten sakramenttien tuntemusta 

vähäisen ymmärryksemme rajoissa. ”Emme näet kyenneet oikeamielisesti vastustamaan 

opinhaluisten veljiemme vetoomuksia, kun he kiihkeästi pyysivät meitä palvelemaan heidän 

kunnioitettavissa opinnoissaan Kristuksessa käyttäen kieltä ja kynää, joita yhteen 

valjastettuina ohjastaa meissä Kristuksen rakkaus (caritas Christi).”2 

3. Tosin meille ei ole epäselvää, että ”jokainen inhimillinen puhe on aina ollut alttiina 

kateellisten parjaukselle ja vastaväitteille, koska tahdon liikahdusten ollessa erilaisia 

muodostuu myös sieluilla oleva käsitys erilaiseksi. Vaikka kaikki sanottu näet olisi täydellisen 

totta, niin kun asiat kuitenkin näyttävät eri ihmisistä erilaisilta tai he ovat mieltyneitä eri 

asioihin, harhautuva kunnioituksen puute nousee vastustamaan totuutta, jos sitä ei ymmärretä 

tai jos se koetaan loukkaavaksi, ja seurauksena on tahdon kauna. Tällaista tämän maailman 

                                                           
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, apokryfikirjat 2003–5) sanamuodoista. Jos poikkeamisen tarve johtuu suomennosten ja 

latinankielisen Vulgata-käännöksen erilaisuudesta, on viitteessä maininta ”Vulgata”.  
2 Kappaleen lainausmerkeissä olevat kohdat vrt. Augustinus, Kolminaisuudesta III, 1, 1. 
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jumala saa aikaan noissa epäuskon lapsissa (2. Kor. 4:4, Ef. 2:2), jotka eivät alista tahtoaan 

järjelle eivätkä tutki oppia, vaan koettavat mukauttaa viisauden sanat itse unelmoimiensa 

ajatusten tueksi, eivät totta vaan itselle mieluista tavoitellen. Väärämielinen tahto ei innosta 

heitä totuuden ymmärtämiseen vaan heille mieleen olevien asioiden puolustamiseen. He eivät 

halua totuutta opetettavan vaan kääntyvät siitä pois kuuntelemaan taruja (2. Tim 4:4). Heidän 

toimenaan on pikemminkin mieluisan keräily kuin opetettavan selvittäminen, eivätkä he halua 

opetettavia asioita vaan mukauttavat opetuksen haluamaansa. Heidän viisautensa perustana 

on taikausko (Kol. 2:23 Vulgata), koska uskosta luopumisesta seuraa valheellinen tekopyhyys 

(1. Tim. 4:2), jotta edes sanoissa olisi sitä hurskautta, jonka omatunto on hylännyt. Tämän 

teeskennellyn hurskautensa he vielä tekevät kirotuksi kaikenlaisilla valheellisilla sanoilla, kun 

he koettavat turmella uskon pyhyyden väärän opin säädöksillä ja tyrkyttävät korvasyyhyään 

(2. Tim. 4:3) toisille uudessa oman halunsa mukaisessa opissa. Riitaa haastaen he käyvät 

sotaa totuutta vastaan ilman mitään rajoitteita. Totuuden julkituomisen ja mieleisen 

puolustamisen välillä vallitsee nimittäin ainainen taistelu, niin kauan kuin totuus pysyy 

voimassa ja tahto erehtyä säilyy.”3 

4. Haluten tuhota näiden ihmisten seurakunnan, jota Jumala vihaa (vrt. Ps. 26:5, Vulgata 

25:5), ja tukkia heidän suunsa, jotta he eivät voisi levittää kelvottomuutensa myrkkyä muihin, 

olemme halunneet nostaa totuuden lampun ylös lampunjalkaan (Matt. 5:15). Siksi olemme 

Jumalan avulla koonneet suurella työllä ja vaivalla niteen ikiajoiksi säädetyistä (Ps. 119:152, 

Vulgata 118:152) totuuden todistuksista (testimonia veritatis), jakaen sen neljään kirjaan. 

Siitä saat selville meitä suurempien menettelytavat ja heidän opetuksensa; siinä olemme 

Herralta saadun uskon vilpittömän tunnustamisen avulla tuoneet esiin myrkyllisen opetuksen 

petollisuuden. Näiden kahden välillä maltillisesti ohjaten (temperato inter utrumque 

moderamine utentes) vaalimme totuuden todistamisen mahdollisuutta ilman vaaraa 

jumalattomien väitteiden tunnustamisesta. Jos äänemme jossain kohdassa hieman kovenee, ei 

se silti poikkea isiemme asettamista rajoista. 

5. ”Tämän työn ei siis tule näyttää turhalta kenenkään laiskan tai suuresti oppineen 

silmissä, koska se on tarpeellinen monille uutterille ja monille oppimattomille, jälkimmäisten 

joukossa myös minulle itselleni.” Lyhyeen niteeseen on näet kerätty kokoon isien sentenssit 

(sententiae) heidän otollisten todistajanlausuntonsa avulla, niin ettei asioita tutkivan ole pakko 

käydä läpi kirjojen paljoutta, kun lyhyt kokoelma tarjoaa hänelle hänen haluamansa ilman 

vaivannäköä. Tässä teoksessa ”en kuitenkaan halua ainoastaan harrasta lukijaa vaan myös 

                                                           
3 Kappaleen sisältö vrt. Hilarius, Kolminaisuudesta X, n. 1–2. 
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puolueettoman oikaisijan, ja näin etenkin kohdissa, joissa on tutkittavana jokin syvälle 

totuuteen menevä kysymys; jospa niillä olisikin yhtä paljon selvittäjiä kuin on 

vastaanväittäjiä!” Jotta asiat, joista halutaan tietää, olisi helpompi löytää, olemme liittäneet 

alkuun luettelon otsikoista, joiden mukaan eri kirjat jakautuvat luvuiksi.4 

 

 

 

ENSIMMÄISEN KIRJAN LUVUT 

Jakso 15 

Luku 1. Kaikki opetus koskee joko asioita tai merkkejä 

Luku 2. Nautittavat ja käytettävät asiat, sekä nauttivat ja käyttävät 
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Luku 2 (5). Mikä on ollut kolminaisuudesta kirjoittaneiden tarkoitus 

Luku 3 (6). Kolminaisuuden käsittelyssä noudatettava järjestys 

Luku 4 (7). Kolminaisuuden mysteerin ilmaisevia Vanhan testamentin todistuksia 

Luku 5 (8). Uuden testamentin todistuksia samasta asiasta 

 

[…] 

 

Jakso 48 

[…]  

Luku 4 (210). 

 

                                                           
4 Kappaleen lainausmerkeissä olevat kohdat vrt. Augustinus, Kolminaisuudesta III, 1, 1–2.  
5 Lombardus pelkästään luettelee lukujen otsikot, ilman lukujen numeroita tai jakoa jaksoihin. Jako 

jaksoihin eli distinktioihin (distinctio) on 1220-luvulta, jolloin Lombarduksen teosta ruvettiin 

käyttämään systemaattisen teologian opetuksen perustekstinä Pariisin yliopistossa. Ensimmäisessä 

kirjassa on 48 jaksoa ja yhteensä 210 lukua. 
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ENSIMMÄINEN KIRJA: KOLMINAISUUDEN MYSTEERI 

 

Jakso 1 

Luku 1. Kaikki opetus koskee joko asioita tai merkkejä6 

1. {1}7 KAIKKI OPETUS KOSKEE JOKO ASIOITA TAI MERKKEJÄ. Vanhan ja uuden lain sisältöjä 

huolellisesti yhä uudelleen tutkiessamme on Jumalan edellä käyvä armo tehnyt meille 

selväksi, että pyhän kirjoituksen tarkastelut käsittelevät ennen muuta asioita tai merkkejä (res 

vel signa). Kuten maineikas opettaja Augustinus näet sanoo kirjassa Kristillinen opetus: 

”Kaikki opetus koskee joko asioita tai merkkejä; mutta myös asiat opitaan tuntemaan 

merkkien avulla. Tässä kuitenkin sanotaan asioiksi varsinaisesti niitä, joita ei käytetä 

tarkoittamaan jotain muuta, ja merkeiksi taas niitä, joiden käyttö on tarkoittamisessa.”8 (I, 2, 

2.) – Jotkin merkeistä ovat sellaisia, että niiden koko käyttö on tarkoittamisessa, ei 

vanhurskaaksi tekemisessä, eli käytämme niitä, esimerkiksi joitain lain sakramentteja, 

pelkästään tarkoittaaksemme jotain. Jotkin toiset merkit eivät pelkästään tarkoita vaan tuovat 

mukanaan jotain, mikä auttaa sisältä käsin, niin kuin evankeliumin sakramentit. – {2} 

Augustinus sanoo samassa teoksessa (I, 2, 2): ”Tästä käsitetään selvästi, mitä tässä sanotaan 

merkeiksi, nimittäin niitä asioita, joita käytetään tarkoittamaan jotain muuta. Jokainen merkki 

(signum) on siis myös jokin asia (res), koska mikä ei ole mikään asia, ei ylipäätään ole 

mitään. Toiselta puolen jokainen asia ei ole merkki,” koska emme käytä jokaista asiaa 

tarkoittamaan jotain muuta. 

2. Aina kun teologien uuttera ja nöyrä selvitystyö kohdistaa tarkkaavaisuutensa näihin 

asioihin, se on huomaava, että pyhä kirjoitus (Raamattu) pitää opetuksessaan kiinni edellä 

kuvatusta muodosta. 

                                                           
6 Lombardus antoi lukujen otsikot vain alussa olevassa lukujen luettelossa. Tekstiin kuitenkin sisältyi 

punaisella musteella kirjoitettuja väliotsikkoja, jotka on tässä osoitettu KAPITEELILLA. Osa 

väliotsikoista on samoja kuin lukujen otsikot mutta osa on muotoiltu uudelleen, ja väliotsikoita on 

myös lukujen sisällä. Jos väliotsikon lopussa on asteriski*, on se alun perin sijainnut käsikirjoituksen 

marginaalissa. Vuoden 1916 editiosta väliotsikot puuttuvat, koska niitä silloin ajateltiin myöhemmiksi 

lisäyksiksi. Suomennoksessa esitetään sekä lukujen otsikot että väliotsikot, vaikka siitä seuraakin 

päällekkäisyyttä. 
7 Vuoden 1971 editiossa kunkin luvun kappaleet on numeroitu juoksevasti (paitsi jos luvussa on vain 

yksi kappale). Aaltosuluissa annettu numerointi on vuoden 1916 editiosta. Siinä numerointi jatkuu 

juoksevana kirjan loppuun, numeroon 438 asti. 
8 Lombarduksen alkutekstissä lainauksen laajuutta oli osoittamassa punaisella musteella piirretty 

pystysuora viiva marginaalissa, ja lainauksen alkukohta (ja usein myös loppukohta) oli osoitettu 

punaisella musteella tehdyillä pisteillä. Suomennos seuraa lainausmerkkien sijoittelussa vuoden 1971 

editiota. 
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3. Meidän tulee siis käsitellä näitä kahta, kun Jumalan opastuksella haluamme jossain 

määrin avata pääsyä jumalallisten asioiden ymmärtämiseen. ”Käsittelemme ensin asioita ja 

sen jälkeen merkkejä” (I, 2, 2). 

 

Luku 2. Nautittavat ja käytettävät asiat, sekä nauttivat ja käyttävät 

1. {3} HÄN KÄSITTELEE ASIOITA YLEENSÄ. ”Asioita koskien on siis otettava huomioon”, niin 

kuin Augustinus samassa teoksessa sanoo, ”että jotkin niistä ovat nautittavaksi, toiset ovat 

käytettäväksi, ja vielä jotkin ovat nauttivia ja käyttäviä. Ne, jotka ovat nautittavaksi, tekevät 

meidät autuaiksi. Ne, jotka ovat käytettäväksi, auttavat ja tukevat meitä autuuteen 

pyrkiessämme niin, että voimme päästä perille autuaaksi tekeviin asioihin ja pysyä niissä 

kiinni.” (I, 3, 3.) 

2. NAUTTIVAT JA KÄYTTÄVÄT*. ”Nauttivia ja käyttäviä taas olemme me, jotka sijoitumme 

ikään kuin näiden kahden väliin” (I, 3, 3), ja meidän lisäksemme pyhät enkelit. 

3. {4} MITÄ NAUTTIMINEN JA KÄYTTÄMINEN OVAT*. ”Nauttiminen (frui) on sitä, että 

rakkaudella pysytään kiinni jossain asiassa sen itsensä takia (amore inhaerere alicui rei 

propter se ipsam). Käyttäminen (uti) on taas sitä, että käyttöön tuleva suhteutetaan sen 

saavuttamiseen, mikä on nautittavaksi (id quod in usum venerit referre ad obtinendum illud 

quo fruendum est). Muussa tapauksessa kysymys ei ole käyttämisestä vaan väärin 

käyttämisestä, koska luvatonta käyttöä tulee sanoa väärinkäytöksi (abusus) tai vääräksi 

käytöksi.” (I, 4, 4.) 

4. ASIAT JOTKA OVAT NAUTITTAVAKSI*. ”Asioita, joista tulee nauttia, ovat siis Isä, Poika ja 

Pyhä Henki. Tämä kolminaisuus on kuitenkin myös muuan yksi korkein asia (res), joka on 

kaikille siitä nauttiville yhteinen – jos sitä nimittäin tulee sanoa asiaksi eikä kaikkien asioiden 

syyksi (causa), tai tulee sanoa edes syyksikään. Ei nimittäin ole helppo löytää sanaa, joka 

soveltuu johonkin näin ylhäiseen – paitsi että tätä kolminaisuutta voidaan hyvin sanoa yhdeksi 

Jumalaksi.” (I, 5, 5.) 

5. {5} ASIAT JOTKA OVAT KÄYTETTÄVÄKSI*. Käytettäväksi ovat taas maailma ja siinä 

olevat luodut. Augustinus sanoo tästä tuossa samassa teoksessa: ”Tästä maailmasta ei tule 

nauttia vaan sitä tulee käyttää niin, että Jumalan näkymättömät asiat havaitaan tehtyjen 

asioiden avulla ymmärrettynä (Room. 1:20), eli niin että ajallisten asioiden avulla saadaan 

kiinni siitä, mikä on ikuista.” (I, 4, 4.) Samoin samassa teoksessa: ”Nautittavaksi ovat 

ainoastaan ne asiat, jotka ovat ikuisia ja muuttumattomia. Kaikkia muita tulee käyttää niin, 

että päästään perille näiden täysinäiseen nauttimiseen.” (I, 22, 20.) Augustinus sanoo tästä 
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Kolminaisuudesta-teoksen X kirjassa: ”Nautimme niistä tuntemisen kohteista, joissa tahto 

lepää niistä iloa niiden itsensä takia saaden; käytämme puolestaan niitä, mitkä suhteutamme 

johonkin muuhun, mikä on nautittavaksi” (X, 10, 13). 

 

Luku 3. Mitä nauttiminen ja käyttäminen ovat 

1. {6} SAMATEN NAUTTIMISEN JA KÄYTTÄMISEN EROSTA, TOISELLA TAVALLA KUIN EDELLÄ. 

On kuitenkin huomattava, että samainen Augustinus sanoo Kolminaisuudesta-teoksen X 

kirjassa seuraavaa, käsittäen nauttimisen ja käyttämisen toisella tavalla kuin edellä: 

”Käyttäminen (uti) on jonkin ottamista tahdon vallan alle (assumere aliquid in facultatem 

voluntatis). Nauttiminen (frui) on iloiten käyttämistä (uti cum gaudio), ei vielä toivossa vaan 

jo toteutuneessa asiassa. Siksi jokainen nauttiva käyttää, koska hän ottaa jotain tahdon vallan 

alle saadakseen siitä iloa. Jokainen käyttävä ei kuitenkaan nauti, jos on niin, että hän ei 

tavoittele tahdon vallan alle ottamaansa sen itsensä takia vaan jonkin muun takia.” (X, 11, 

17.) – {7} Pane merkille, että Augustinus näyttää sanovan, että ainoastaan ne nauttivat, jotka 

iloitsevat toteutuneesta asiasta (eivätkä nyt toivossa). Siten näyttää siltä, että me emme nauti 

vaan ainoastaan käytämme tässä elämässä, jossa iloitsemme toivossa. Edellä kuitenkin 

sanottiin nauttimisen olevan sitä, että ”rakkaudella pysytään kiinni jossain asiassa sen itsensä 

takia” (luku 2, n. 3), ja monet jo täällä ajassa riippuvat kiinni Jumalassa sillä tavoin. 

2. VASTAKKAISILTA NÄYTTÄVIEN TOTEAMUKSIEN MÄÄRITYS. Määrittääksemme tämän 

ristiriitaiselta näyttävän asian sanomme, että me nautimme sekä täällä että tulevassa elämässä. 

Nautimme kuitenkin täydellisesti, varsinaisesti ja täydesti vasta siellä, missä näkemällä 

näemme sen, mistä me nautimme. Täällä me kyllä nautimme, mutta niin kauan kuin 

kuljemme toivossa, emme nauti niin täydesti. Augustinus sanoo tästä Kolminaisuudesta-

teoksen X kirjassa: ”Nautimme niistä tuntemisen kohteista, joissa tahto on” (X, 10, 13). 

Kirjassa Kristillinen opetus hän sanoo: ”Enkelit ovat jo nyt autuaita nauttien siitä, mistä 

mekin haluamme nauttia. Mitä enemmän nautimme nyt tässä elämässä, kuin kuvastimesta tai 

kuin arvoituksen tavoin (1. Kor. 13:12), sitä helpommin pystymme kestämään maallista 

vaellustamme ja sitä palavammin haluamme saada sen päätökseen.” (I, 30, 31.) – {8} TOINEN 

MÄÄRITYS*. Lisäksi voidaan sanoa, että jo tässä elämässä nauttiva ei iloitse vain toivossa vaan 

iloitsee myös asiasta, koska hän jo nyt saa iloa rakastamastaan ja siten jossain määrin jo pitää 

asiaa hallussaan. 

3. On siis varmaa, että meidän tulee nauttia Jumalasta eikä käyttää häntä. Augustinus 

sanoo: ”Nautit näet hänestä, joka tekee sinut autuaaksi ja johon panet toivosi, että pääset 
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autuuteen” (I, 33, 37). Hän sanoo tästä myös kirjassa Kristillinen opetus: ”Sanomme meidän 

nauttivan siitä, mitä rakastamme sen itsensä takia, ja sanomme, että meidän on nautittava vain 

siitä, mikä tekee meidät autuaiksi. Muut asiat ovat käytettäväksi.” (I, 31, 34.) – Usein 

kuitenkin ”nauttimiseksi (frui) sanotaan käyttämistä iloitsemisen kanssa (cum delectatione 

uti). Kun rakastamisen kohde näet on läsnä, se tuo myös iloitsemisen mukanaan. Jos kuitenkin 

ohitat tämän ja suhteutat sen siihen, mihin tulee pysyvästi jäädä, niin käytät sitä. Silloin sinun 

ei voi sanoa varsinaisesti nauttivan siitä, vaan vain tuota sanaa väärin käyttäen. Jos taas pysyt 

kiinni tässä kohteessa ja jäät siihen olemaan, pitäen sitä iloitsemisesi päämääränä, silloin voi 

todella ja varsinaisesti sanoa, että nautit siitä – eikä näin tule tehdä paitsi sanotun 

kolminaisuuden kohdalla, eli korkeimman ja muuttumattoman hyvän kohdalla.” (I, 33, 37.) 

4. {9} OVATKO IHMISET KÄYTETTÄVÄKSI VAI NAUTITTAVAKSI. Koskapa ihmiset, jotka 

nauttivat muista asioista ja käyttävät niitä, kuuluvat itsekin asioihin, kysytään, ”tuleeko heidän 

nauttia itsestään vai käyttää itseään vai kumpaakin” (I, 22, 20). – Augustinus vastaa tähän 

seuraavasti kirjassa Kristillinen opetus: ”Jos ihmistä on rakastettava hänen itsensä takia, 

nautimme hänestä; jos jonkin muun takia, käytämme häntä. Minusta kuitenkin näyttää, että 

ihmistä on rakastettava jonkin muun takia. Itsensä takia rakastettava on näet autuaan elämän 

perusta, ja tuon elämän toivo sitä paitsi lohduttaa tässä ajassa. Toivoa ei kuitenkaan pidä 

laittaa ihmiseen, koska niin tekevä on kirottu (Jer. 17:5). Jos siis katsot asiaa selkeästi, ei 

kenenkään tule nauttia itsestään, koska hänen ei tule rakastaa itseään itsensä takia vaan sen 

takia, mistä tulee nauttia.” (I, 22, 20–21.) 

5. {10} Kuitenkin se, mitä Apostoli sanoo Filemonille puhuen, näyttää olevan tätä 

vastaan: Niin, veljeni, olen nauttiva sinusta Herrassa (1:20 Vulgata). – Augustinus selvittää 

tämän asian näin: ”Jos hän olisi sanonut pelkästään olen nauttiva sinusta, lisäämättä 

Herrassa, näyttäisi että hän perustaa rakkautensa päämäärän ja toivonsa Filemonin varaan. 

Tekemällä tuon lisäyksen hän kuitenkin osoittaa asettavansa päämäärän Herraan ja hänestä 

nauttivansa.” (I, 33, 37.) Kuten samainen Augustinus sanoo: ”Kun näet nautit ihmisestä 

Jumalassa, nautit pikemminkin Jumalasta kuin ihmisestä” (I, 33, 37). 

6. {11} TÄSSÄ KYSYTÄÄN, NAUTTIIKO JUMALA MEISTÄ VAI KÄYTTÄÄKÖ HÄN MEITÄ. Kun 

Jumala kuitenkin rakastaa meitä, niin kuin Kirjoitus toistuvasti sanoo ja ”suuresti ylistää 

hänen rakkauttaan meitä kohtaan” (I, 30, 33), kysyy Augustinus, millä tavalla hän meitä 

rakastaa, käyttäen vai nauttien (I, 31, 34). – Näin hän käsittelee asiaa: ”Jos Jumala nauttii 

meistä, hän on meidän hyvämme tarpeessa. Kukaan terveesti ajatteleva ei sanoisi tällaista. 

Profeetta näet sanoo: Et tarvitse minulla olevaa hyvää (Ps. 16:2, Vulgata 15:2). Kaikki meillä 

oleva hyvä joko on Jumalalta tai on Jumala itse. Hän ei siis nauti meistä vaan käyttää meitä. 
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Nimittäin jos hän ei nauti meistä eikä käytä meitä, en keksi, millä tavalla hän rakastaisi meitä. 

Kuitenkaan hän ei käytä meitä niin kuin me käytämme muita asioita. Me suhteutamme 

käyttämämme asiat siihen, että pääsisimme nauttimaan Jumalan hyvyydestä. Jumala taas 

suhteuttaa meidän käyttämisemme omaan hyvyyteensä. Hän näet säälii meitä oman 

hyvyytensä tähden, me taas säälimme toisiamme hänen hyvyytensä tähden. Hän säälii meitä 

jotta me voisimme nauttia hänestä, me taas säälimme toisiamme voidaksemme nauttia 

hänestä. Kun me näet säälimme jotakuta ja pidämme hänestä huolta, teemme sen hänen 

etunsa takia ja hänen etuaan silmällä pitäen. Mutta mekin saamme tästä, koska Jumala ei jätä 

muita kohtaan osoittamaamme armeliaisuutta ilman palkkaa. Korkein palkka on, että saamme 

nauttia hänestä.” (I, 31, 34 – 32, 35.) – Samoin: ”Koska Jumala on hyvä, me olemme 

olemassa, ja siinä määrin kuin olemme olemassa, olemme hyviä. Koska hän lisäksi on 

oikeamielinen, emme voi olla pahoja ilman rankaisua, ja siinä määrin kuin meissä on pahaa, 

sitä vähemmän olemme olemassa. Niinpä se käyttäminen, jolla Jumala käyttää meitä, ei koske 

hänen etuaan vaan meidän etuamme – se koskee vain hänen hyvyyttään.” (I, 32, 35.)  

7. {12} OVATKO HYVEET NAUTITTAVAKSI VAI KÄYTETTÄVÄKSI. Tässä kohtaa on 

tarkasteltava, tuleeko hyveitä käyttää vai nauttia niistä. – Jotkut ovat sitä mieltä, että niitä 

tulee käyttää eikä niistä tule nauttia. He vahvistavat tämän Augustinuksen lausumalla 

(auctoritas), kun tämä sanoo: ”ei tule nauttia muusta kuin kolminaisuudesta, eli korkeimmasta 

ja muuttumattomasta hyvästä” (I, 33, 37), niin kuin edellä (n. 3) käsiteltiin. – Niin ikään he 

sanovat, ettei hyveistä tule nauttia, koska niitä ei tule rakastaa niiden itsensä takia vaan 

ikuisen autuuden takia. Sitä taas, mikä on nautittavaksi, tulee rakastaa sen itsensä takia. – 

Ettei hyveitä tule rakastaa niiden itsensä takia vaan päinvastoin pelkästään autuuden takia, sen 

he todistavat Augustinuksen lausumalla, jossa tämä Kolminaisuudesta-teoksen XIII kirjassa 

sanoo joitain muita vastaan: ”Ehkäpä hyveet, joita rakastamme pelkästään autuuden takia, 

rohkenevat taivuttaa meidät siihen, että emme rakastakaan autuutta itsessään. Jos hyveet 

saavat aikaan tämän, luovumme kaiketi niidenkin rakastamisesta, kun emme enää rakasta sitä, 

minkä takia niitä pelkästään rakastimme.” (XIII, 8, 11.) Kas näillä sanoillaan Augustinus 

näyttää osoittavan, ettei hyveitä tule rakastaa niiden itsensä takia vaan pelkästään autuuden 

takia. Jos asia on näin, niistä ei tule nauttia. 

8. {13} Joidenkin toisten mielestä asia taas on päinvastoin eli hyveistä tulee nauttia, koska 

niitä tulee tavoitella niiden itsensä takia ja rakastaa niiden itsensä takia. He vahvistavat tämän 

Ambrosiuksen lausumalla, jossa tämä selittää Galatalaiskirjeen kohtaa Hengen hedelmää taas 

on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys jne. (5:22–23): ”Apostoli ei sano näitä töiksi vaan 
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hedelmiksi, koska niitä tulee tavoitella niiden itsensä takia.”9 Jos niitä tosiaan tulee tavoitella 

niiden itsensä takia, tulee niitä siis rakastaa niiden itsensä takia. 

9. {14} Me puolestamme haluamme pyyhkiä pois ristiriidan, joka näiden lausumien välillä 

näyttää olevan, ja sanomme, että hyveitä tulee tavoitella ja rakastaa niiden itsensä takia, ja 

kuitenkin pelkästään autuuden takia. Niitä tulee tosiaan rakastaa niiden itsensä takia, koska ne 

ilahduttavat omistajiaan puhtaalla ja pyhällä iloitsemisella, joka synnyttää heissä hengellistä 

iloa. Tähän ei kuitenkaan saa seisahtua vaan tulee käydä eteenpäin. Rakkauden askellus ei saa 

pysähtyä tähän, eikä tässä saa olla rakkauden päätepiste, vaan ilo tulee suhteuttaa sen 

korkeimman hyvän saavuttamiseen, jossa pelkästään tulee kokonaan pysyä kiinni, koska 

ainoastaan sitä tulee rakastaa sen itsensä takia eikä mitään tule tavoitella sen tuolta puolen, 

sillä se on ylin päämäärä. – Sen tähden Augustinus sanoo, että rakastamme hyveitä pelkästään 

autuuden takia, ei sen vuoksi, ettemme rakastaisi niitä itsensä takia, vaan koska suhteutamme 

tuon rakastamisen sen korkeimman hyvän saavuttamiseen, jossa yksin tulee pysyä kiinni. 

Siihen on jäätävä olemaan ja siihen asetettava iloitsemisen päämäärä. Siksi hyveistä ei tule 

nauttia. 

10. {15} Joku voi kuitenkin sanoa: ”Nauttiminen on sitä, että rakkaudella pysytään kiinni 

jossain asiassa sen itsensä takia”, kuten edellä sanottiin (luku 2, n. 3). Jos hyveitä siis tulee 

rakastaa niiden itsensä takia, tulee niistä myös nauttia. – Tähän vastaamme, että esitetyn 

luonnehdinnan osaan ”sen itsensä takia” tulee ajatella sisältyvän ”yksinomaan”, eli että 

rakastetaan ainoastaan sen itsensä takia, suhteuttamatta sitä johonkin muuhun ja asettaen 

päämäärän siihen itseensä. Tämän Augustinus osoittaa edellä (ks. tämä luku, n. 3) sanoen: 

”Jos pysyt kiinni tässä kohteessa ja jäät siihen olemaan, pitäen sitä iloitsemisesi päämääränä, 

silloin voi todella ja varsinaisesti sanoa, että nautit siitä – eikä näin tule tehdä paitsi sanotun 

kolminaisuuden kohdalla, eli korkeimman ja muuttumattoman hyvän kohdalla.” – Hyveitä 

tulee siis käyttää, ja niiden avulla tulee nauttia korkeimmasta hyvästä. Sanomme samalla 

tavalla hyvästä tahdosta. Augustinus sanoo tästä Kolminaisuudesta-teoksen X kirjassa: ”Tahto 

on se, minkä avulla nautimme” (X, 10, 13). Samalla tavalla nautimme hyveiden avulla, emme 

hyveistä, ellei jokin hyve, esimerkiksi rakkaus, ole Jumala, mitä käsitellään tuonnempana 

(jaksossa 17). 

11. {16} LOPPUSANAT. ”Kaikesta siitä, mitä olemme käsitelleet otettuamme asiat (res) 

erityiseen tarkasteluun, on tämä siis ydin” (I, 35, 39): Jotkin niistä ovat nautittavaksi, toiset 

                                                           
9 Viittaus on Ambrosiuksen kirjoittamaksi oletetun Galatalaiskirjeen kommentaarin asianomaiseen 

kohtaan. Kirjoittajaan, jonka henkilöllisyys on epäselvä, viitataan nykyään nimellä Ambrosiaster 

(vapaasti suomentaen Ambrosioija).  
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ovat käytettäväksi, ja vielä jotkin ovat nauttivia ja käyttäviä. Käytettävien joukossa on joitain, 

joiden avulla nautimme, esimerkiksi hyveet ja sielun kyvyt, jotka ovat luonnollisia hyviä. 

Näitä kaikkia tulee käsitellä ennen kuin siirrymme tarkastelemaan merkkejä. Ensimmäiseksi 

on käsiteltävä asioita, joista tulee nauttia, eli pyhää ja jakamatonta kolminaisuutta. 

 

 

Jakso 2 

Luku 1 (4). Kolminaisuudesta ja ykseydestä 

1. {17} KOLMINAISUUDEN JA YKSEYDEN MYSTEERI. Niin kuin Augustinus sanoo 

Kolminaisuudesta-teoksen I kirjassa, tulee hurskaalla tosi uskolla pitää kiinni siitä, että 

”kolminaisuus – eli Isä, Poika ja Pyhä Henki – on yksi, ainoa ja tosi Jumala, ja tämän 

kolminaisuuden sanotaan, uskotaan ja ymmärretään olevan yksi ja sama substanssiltaan eli 

olemukseltaan (unius eiusdemque substantiae vel essentiae), joka olemus on se korkein hyvä, 

jonka puhtaimmat mielet oppivat tuntemaan. Ihmismielen heikko katse ei näet voi kiinnittyä 

tähän näin kirkkaaseen valoon, ellei uskon vanhurskaus puhdista sitä.” (I, 2, 4.) 

2. {18} Samainen Augustinus sanoo samassa teoksessa: ”En hyväksy sitä mitä sanoin 

rukouksessa: ’Jumala, joka olet halunnut ainoastaan puhtaiden tuntevan toden.’ Tähän voi näet 

vastata, että monet, jotka eivät ole puhtaita, tietävät hekin monia totuuksia.”10 

3. {19} Tätä korkeinta ja erinomaisinta asiaa tulee käsitellä pelolla ja nöyryydellä, ja 

hartain ja tarkkaavaisin korvin tulee kuunnella ”silloin, kun tutkitaan kolminaisuuden eli Isän, 

Pojan ja Pyhän Hengen ykseyttä, koska missään asiassa ei erehtyminen ole vaarallisempaa, 

etsiminen työläämpää eikä löytäminen tuottoisampaa” (I, 3, 5). – Sen vuoksi koettakoon 

jokainen, joka kuulee tai lukee mitä jumaluuden lausumattomasta ja luoksepääsemättömästä 

valosta (vrt. 1. Tim. 6:16) sanotaan, jäljitellä ja noudattaa sitä, mitä kunnianarvoisa opettaja 

Augustinus sanoo itseään koskien Kolminaisuudesta-teoksen I kirjassa: ”Jos jossain asiassa 

epäröin, ei sen kyseleminen hävetä minua; jos jossain asiassa erehdyn, ei sen oppiminen 

nolostuta minua. Kuka tämän sitten kuuleekin tai lukeekin, jos hän on kanssani yhtä lailla 

varma asiasta, jatkakoon matkaa kanssani; jos hän yhtä lailla epäröi, kyselköön kanssani; jos 

hän huomaa oman erehdyksensä, palatkoon luokseni; jos minun erehdykseni, kutsukoon 

                                                           
10 Lainaus ei ole teoksesta Kolminaisuudesta vaan teoksesta Jälkitarkasteluja (Retractationes) I, 4, 2. 

Tämä kappale on Lombarduksen teoksen marginaaliin tekemä lisäys, samoin kuin luvun 2 numero 2 

tuonnempana. 
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minut luokseen. Tällä lailla voimme lähteä yhtä matkaa kulkemaan rakkauden tietä pyrkien 

hänen luokseen, josta on sanottu: Etsikää aina hänen kasvojaan (Ps. 105:4).” (I, 2, 4 – 3, 5.)  

 

Luku 2 (5). Mikä on ollut kolminaisuudesta kirjoittaneiden tarkoitus 

1. {20} MIKÄ ON OLLUT KOLMINAISUUDESTA KIRJOITTANEIDEN TARKOITUS. Augustinus sanoo 

samassa teoksessa (I, 4, 7): ”Kaikilla katolisilla selittäjillä, jotka ovat kirjoittaneet 

kolminaisuudesta joka on Jumala, on ollut tarkoituksena opettaa Kirjoitusten mukaan, että Isä, 

Poika ja Pyhä Henki ovat substanssiltaan yksi (unius sint substantiae) ja ovat 

erottamattomalla yhtäläisyydellä yksi Jumala”, niin että olemuksessa on ykseys ja persoonissa 

moneus. ”Siksi ne eivät ole kolme jumalaa vaan yksi Jumala, vaikka Isä onkin synnyttänyt 

Pojan ja siksi se, joka on Isä, ei ole Poika; Poika taas on syntynyt Isästä ja siksi se, joka on 

Poika, ei ole Isä; eikä Pyhä Henki ole Isä eikä Poika vaan ainoastaan Isän ja Pojan Henki, 

niiden kummankin kanssa yhtäläinen ja kolminaisuuden ykseyteen kuuluva.” 

2. {21} Augustinus sanoo Jälkitarkasteluja-teoksen I kirjassa: ”Kohdassa, jossa sanoin 

Isästä ja Pojasta: synnyttäjä ja synnytetty on yksi, olisi tullut sanoa ovat yksi, niin kuin Totuus 

itse lausuu sanoen: Minä ja Isä olemme yksi (Joh.10:30).” (I, 4, 3.) 

3. {22} Augustinus sanoo kirjassa Uskosta Petrukselle: ”Pitäkäämme siis kiinni siitä, että 

Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat luontonsa puolesta (naturaliter) yksi Jumala. Ja kuitenkaan se, 

joka on Poika, ei ole sama kuin Isä, eikä se, joka on Isä, ole sama kuin Poika, eikä se, joka on 

Isä tai Poika, ole sama kuin Pyhä Henki. Nimittäin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen olemus 

(essentia), jota kreikkalaiset sanovat homouusiseksi (homousion), on yksi, ja siinä ei Isä ole 

jokin (aliud), Poika jokin muu (aliud) ja Pyhä Henki vielä jokin muu (aliud). Silti persoonan 

puolesta (personaliter) isä on joku (alius), Poika joku toinen (alius) ja Pyhä Henki vielä joku 

muu (alius).”11 

 

Luku 3 (6). Kolminaisuuden käsittelyssä noudatettava järjestys 

{23} KOLMINAISUUDEN KÄSITTELYSSÄ NOUDATETTAVA JÄRJESTYS. Kuten Augustinus opettaa 

Kolminaisuudesta-teoksen I kirjassa: ”Ensiksi on näytettävä pyhien Kirjoitusten lausumilla 

(auctoritates) toteen, onko uskon sisältö tuo sanomamme. Sitten tulee noita suulaita 

järkeilijöitä vastaan, jotka ovat enemmän pöyhkeitä kuin kyvykkäitä”, käyttää katolisia 

perusteita ja soveliaita vertauksia uskon puolustamiseksi ja julkituomiseksi, niin että heidän 

                                                           
11 Fulgentius Ruspelainen, De fide ad Petrum 1, 5. Lombarduksen aikaan teosta pidettiin 

Augustinuksen kirjoittamana. 
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kyselyihinsä riittävästi vastaamalla pystymme opettamaan rauhallisia luonteita täydemmin. 

Jos he ”eivät itse onnistuisi tavoittamaan etsimäänsä, he kuitenkin tajuaisivat surkutella 

pikemminkin omaa ymmärrystään kuin itse totuutta tai meidän selitystämme.” (I, 2, 4.) 

 

Luku 4 (7). Kolminaisuuden salaisuuden ilmaisevia Vanhan testamentin todistuksia 

1. {24} PYHIEN TODISTUKSIA KOLMINAISUUDESTA. Tuokaamme siis julki Vanhan ja Uuden 

testamentin lausumia (auctoritates), joiden avulla Jumalan ykseyden ja kolminaisuuden totuus 

voidaan todistaa. Ensimmäiseksi johtuvat mieleen nuo lain alkulauseet, joissa Mooses sanoo: 

Kuule, Israel! Herra, sinun Jumalasi, Herra on yksi (5. Moos. 6:4). Samoin: Minä olen 

Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptin maasta. Sinulla ei saa olla muita 

jumalia minun rinnallani (2. Moos. 20:2–3; 5. Moos. 5:6–7). Tässä hän ilmaisee jumalallisen 

luonnon ykseyden. ”Jumala ja Herra ovat näet luontoa tarkoittavia nimiä, valtaa tarkoittavia 

nimiä”, niin kuin Ambrosius sanoo Kolminaisuudesta-teoksen I kirjassa (Uskosta I, 1, 7). – 

Samoin toisessa kohdassa Jumala sanoo Moosekselle puhuen: Minä olen se joka olen, ja jos 

he kysyvät minun nimeäni, mene ja sano heille: Hän joka on lähetti minut teidän luoksenne 

(2. Moos. 3:14). Sanomalla minä olen, eikä me olemme, ja sanomalla hän joka on, eikä me 

jotka olemme, hän ilmaisi mitä selkeimmällä tavalla, että Jumala on yksi ja ainoa. Lisäksi 

Exoduksen ylistyslaulussa lukee: Herra, Kaikkivaltias on hänen nimensä (2. Moos. 15:3). 

Siinä ei sanota Herrat, koska halutaan ilmaista jumaluuden ykseys.   

2. Herra lisäksi osoittaa samanaikaisesti persoonien moneuden ja luonnon ykseyden 

sanoessaan Genesiksessä: Tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaisuudeksemme (ad 

imaginem et similitudinem nostram) (1. Moos. 1:26). Sanomalla tehkäämme ja meidän 

(nostram) hän osoittaa persoonien moneuden; sanomalla puolestaan kuvaksi (imaginem) hän 

osoittaa olemuksen ykseyden. {25} Kuten Augustinus näet sanoo kirjassa Uskosta 

Petrukselle: ”Jos tuossa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen luonnossa olisi vain yksi persoona, ei 

sanottaisi Tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaisuudeksemme. Kun hän näet sanoo 

kuvaksi, hän osoittaa, että on yksi luonto, jonka kuvaksi ihminen tehtäisiin. Kun hän taas 

sanoo meidän, hän osoittaa, että tuo sama Jumala ei ole yksi persoona vaan useita 

persoonia.”12 

3. HÄN OSOITTAA SELKEÄSTI ETTEI KOLMINAISUUDESSA OLE YKSINÄISYYTTÄ EIKÄ 

ERILAISUUTTA EIKÄ YKSINOLOA VAAN KALTAISUUS*. Myös Hilarius sanoo Kolminaisuudesta-

teoksen III kirjassa, että noilla sanoilla ilmaistaan, ettei kolminaisuudessa ole erilaisuutta eikä 

                                                           
12 Fulgentius Ruspelainen, De fide ad Petrum 1, 5. 
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yksinoloa tai yksinäisyyttä vaan kaltaisuus ja moneus tai erottuminen. Hän näet sanoo: ”Se, 

joka sanoo Tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaisuudeksemme, osoittaa itsensä 

kaltaisten olemassaoloa sanoessaan kuvaksemme ja kaltaisuudeksemme. Kuvaa ei nimittäin 

ole itsekseen eikä kaltaisuutta ole itseen nähden; eikä asian kaltaisuus toisen kanssa salli 

erilaisuuden esiintymistä näissä kahdessa.” (III, n. 23.) – Samoin hän sanoo IV kirjassa: ”Että 

tätä ilmausta ei tule käsittää pelkästään häneen itseensä viittaavaksi, hän ilmaisi 

ehdottomammin sanoessaan: Tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaisuudeksemme. 

Kumppanuuden tunnustaminen näet poisti mahdollisuuden käsittää hänet yksin olevaksi, 

koska mikään ei voi yksikseen olla itsensä kumppani. Tehkäämme ei liioin sovi yksin olevan 

yksinäisyyteen, eikä kukaan puhu vieraasta sanaa meidän käyttäen. Kumpikaan näistä 

sanoista – tehkäämme ja meidän – ei salli asian olevan yksi ja sama ja yksinään, mutta ne 

eivät liioin viittaa johonkin erilaiseen ja vieraaseen. Yksin olevaan soveltuvat teen ja minun; 

siihen joka ei ole yksin taas soveltuvat tehkäämme ja meidän. Kummankin sanan 

merkitykseen sisältyy paitsi yksinolemisen kielto myös erilaisuuden tai erillisyyden kielto. 

Meidänkin on tunnustettava, ettei hän ole yksinään eikä erilainen. Huomaamme siis, että 

Jumala teki ihmisen jonkin sellaisen kuvaksi ja kaltaisuudeksi, mikä on Jumalalle yhteistä 

Jumalan kanssa. Tällä lailla aikaansaajan ilmaiseminen ei salli yksinäiseksi käsittämistä eikä 

samaksi kuvaksi tai kaltaisuudeksi tekeminen salli jumaluudessa erilaisuutta.” (IV, n. 17–18.) 

4. {26} MITÄ NÄISTÄ SANOISTA TULEE KÄSITTÄÄ*. Kun Hilarius tässä kohdassa puhuu 

kumppanuudesta, hän tarkoittaa persoonien moneutta, ja hän ilmaisee, että kumppanuudesta 

tai moneudesta puhuttaessa ei aseteta jotain olevaksi vaan rajataan jotain pois. Kun näet 

puhutaan persoonien kumppanuudesta tai moneudesta, kielletään yksinäisyys tai yksinolo. 

Kun sanomme persoonia olevan useita, tarkoitamme, ettei ole vain yksi ainoa persoona. 

Hilarius haluaa, että nämä asiat käsitetään tarkasti ja oikein, ja hän siksi sanoo: 

”Kumppanuuden tunnustaminen poisti mahdollisuuden käsittää hänet yksin olevaksi.” Hän ei 

sano: ”asetti jotain olevaksi”. Samalla tavalla puhuessamme kolmesta persoonasta poistamme 

yksinäisyyden tai yksinolon ja tarkoitamme, ettei Isä ole yksin, eikä Poika ole yksin, eikä 

Pyhä Henki ole yksin, eikä liioin ole vain Isä ja Poika, eikä vain Isä ja Pyhä Henki, eikä vain 

Poika ja Pyhä Henki. – Tätä asiaa kuitenkin käsitellään täydellisemmin tuonnempana 

(jaksoissa 23–24, 31, 34), ja siellä osoitetaan myös, missä suhteessa kolmea persoonaa on 

sanottava samanlaisiksi ja onko niiden välillä jonkinlaista erilaisuutta tai erillisyyttä. 

5. {27} HÄN PALAA ALOITTAMAANSA, ESITTÄÄKSEEN MUITA LAUSUMIA. Palatkaamme 

kuitenkin käsiteltävään asiaan ja ottakaamme esiin muita pyhien miesten lausumia, jotka 

todistavat persoonien moneuden ja jumalallisen olemuksen ykseyden. – Mooses sanoo: 
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Alussa Jumala loi taivaan ja maan (1. Moos. 1:1), tarkoittaen sanalla Jumala Isää ja sanalla 

alku (principium) Poikaa. Lisäksi kun meillä sanotaan Jumala, hepreankielisessä alkutekstissä 

on elohim, joka on monikkomuoto sanasta el. Koska tässä ei sanota el, mikä tarkoittaa 

Jumalaa, vaan elohim, mikä voidaan kääntää ”jumalat” tai ”tuomarit”, viitataan tässä 

persoonien moneuteen. – Tähän näyttää kuuluvan myös se, että paholainen sanoi käärmeen 

kautta: Olette oleva kuten jumalat (1. Moos. 3:5). Tässä on hepreaksi elohim, ikään kuin hän 

olisi sanonut: Olette oleva kuten jumalalliset persoonat. 

6. Myös tuo profeetoista ja kuninkaista suurin, Daavid, joka pitää omaa ymmärrystään 

muiden ymmärrystä parempana, sanoen Olen ymmärtäväisempi kuin vanhat (Ps. 119:100), 

osoittaa jumalallisen luonnon ykseyden, kun hän sanoo: Herra on hänen nimensä (Ps. 68:5). 

Hän ei sano Herrat. – {28} Toisessa kohdassa hän osoittaa sekä sen ykseyden että sen 

ikuisuuden sanoessaan Jumalan nimissä: Israel, kunpa kuulisit minua! Sinulla ei saa olla 

uutta Jumalaa, etkä saa kumartaa vierasta Jumalaa (Ps. 81:9–10, Vulgata 80:9–10). Kuten 

Ambrosius sanoo Kolminaisuudesta-teoksen I kirjassa (Uskosta I, 11, 68): ”Toinen näistä 

kielloista merkitsee erilaisuutta vailla olevan substanssin ikuisuutta, toinen sen ykseyttä, jotta 

emme luulisi Pojan tai Pyhän Hengen olevan Isää myöhäisempi tai toista jumaluutta. Jos 

Poika tai Pyhä Henki näet on Isää myöhäisempi, se on uusi; jos se ei ole yhtä jumaluutta, se 

on vieras. Mutta se ei ole myöhäisempi, koska se ei ole uusi, eikä liioin vieras, koska se on 

syntynyt Isästä”, Poika siis, ja Pyhä Henki on lähtenyt Isästä. 

7. {29} Toisessa kohdassa Daavid tekee persoonien erottelun tiettäväksi sanoen: Taivaat 

on vahvistettu Jumalan sanalla, kaikki niiden voimat hänen suunsa hengellä (Ps. 33:6, 

Vulgata 32:6). Toisaalla hän vielä sanoo: Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme, 

siunatkoon meitä Jumala, ja pelätköön häntä kaikki maan ääret (Ps. 67:7–8). Jumalan 

tunnustaminen kolmesti ilmaisee näet persoonien kolminaisuuden, kun taas olemuksen 

ykseyden Daavid tuo ilmi sanomalla sitten yksikössä häntä. – Myös Jesaja sanoo kuulleensa 

serafien huutavan: Pyhä, pyhä, pyhä, Herra Jumala! (6:3). Sanomalla kolmesti pyhä hän 

ilmaisee kolminaisuuden, lisäämällä Herra Jumala hän ilmaisee luonnon ykseyden. 

8. {30} Daavid myös tekee Pojan ikuisen syntymisen tiettäväksi selkeällä tavalla, kun hän 

sanoo Pojan nimissä: Herra sanoi minulle: Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut 

synnytin (Ps. 2:7). Tästä lausumattomalla tavalla tapahtuvasta syntymisestä Jesaja sanoo: 

Kuka selittäisi hänen syntymisensä? (53:8 Vulgata). – Pojan ikuisuus yhdessä Isän kanssa 

näytetään toteen myös Viisauden kirjassa, jossa Viisaus puhuu tällä tavalla: Herralla oli 

minut jo kaikkien teidensä alussa, ennen kuin hän teki mitään alusta lähtien. Minut on 

asetettu olemaan ikuisuudesta asti, ennen kuin maa tehtiin. Syvyyksiä ei vielä ollut, kun minä 



Petrus Lombardus, Sentenssit I, dist. 2 

15 

 

sain alkuni, eikä lähteitä eikä vuoria tai kukkuloita, kun minut synnytettiin. Kun hän ei vielä 

ollut tehnyt maata eikä maan piirin napoja, kun hän valmisti taivaat, minä olin läsnä. Kun 

hän ripusti maan perustukset, olin minä hänen kanssaan kaikkea kokoon panemassa ja 

iloitsin päivästä päivään hänen edessään leikkien. (Sananl. 8:22–30 Vulgata.) Kas tässä on 

ikuisesta syntymästä selvä todistus, jossa Viisaus itse kertoo saaneensa alkunsa ja tulleensa 

synnytetyksi eli siis syntyneensä ennen maailmaa ja olevansa ikuisesti olemassa Isän luona. – 

Viisaus sanoo myös toisessa kohdassa: Minä olen lähtöisin Korkeimman suusta, esikoisena 

ennen kaikkia luotuja (vrt. Sir. 24:3, Vulgatassa 24:5). – Profeetta Miika tekee tiettäväksi sekä 

Sanan ikuisen syntymisen että ajallisen syntymisen Mariasta sanoessaan: Sinä Betlehem 

Efrata olet vähäinen Juudan tuhansien joukossa, mutta sinusta lähtee se, joka on oleva 

Israelin hallitsija; ja hänen lähtemisensä on alusta saakka, ikuisuuden päivistä (5:1). 

9. {31} TODISTUKSIA ERITYISESTI PYHÄSTÄ HENGESTÄ. Meillä on Vanhassa testamentissa 

vielä selkeitä todisteita Pyhästä Hengestä. Genesiksestä voi nimittäin lukea: Herran Henki 

liikkui vetten yllä (1. Moos. 1:2). Daavid sanoo: Minne voisin mennä sinun henkesi 

ulottuvilta? (Ps. 139:7). Viisauden kirjassa sanotaan: Kasvatuksen pyhä henki välttää 

valheellista; viisauden henki on näet hyväntahtoinen (Viis. 1:5–6 Vulgata). Jesaja sanoo 

myös: Herran henki on minun ylläni jne. (61:1). 

 

Luku 5 (8). Uuden testamentin todistuksia samasta asiasta 

1. {32} UUDEN TESTAMENTIN TODISTUKSIA. Nyt kun olemme esittäneet Vanhan testamentin 

todistukset (testimonia) pyhää kolminaisuutta ja ykseyttä koskevalle uskolle, ryhtykäämme 

tarkastelemaan Uuden testamentin lausumia (auctoritates), niin että totuus tultaisiin 

tuntemaan kahden eläimen välissä,13 ja että uhrialttarilta otettaisiin pihdeillä hehkuva hiili, 

jolla kosketettaisiin uskovien huulia (Jes. 6:6). 

2. Niinpä Herra Kristus tekee Jumalan olemuksen ykseyden ja persoonien kolminaisuuden 

peittelemättä tiettäväksi sanoessaan apostoleille: Menkää, kastakaa kaikki kansat Isän ja 

Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (Matt. 28:19). Kuten Ambrosius sanoo Kolminaisuudesta-

teoksen I kirjassa (Uskosta I, 1, 8): ”Herra sanoi eritoten nimeen, ei nimiin,” jotta 

osoitettaisiin olemuksen ykseys; persoonia hän ilmaisi olevan kolme mainitsemalla kolme 

nimeä. – Samassa kirjassa Ambrosius sanoo (I, 1, 8): ”Herra toteaa myös: Minä ja isä olemme 

yksi (Joh. 10:30). Hän käytti sanaa yksi, ettei valtaan tai luontoon nähden tapahtuisi 

                                                           
13 Habakuk 3:2, Septuagintaan perustuva Vulgataa aikaisempi latinankielinen käännös. Augustinus 

tulkitsi kohdan viittaukseksi Vanhaan ja Uuteen testamenttiin, Jumalan valtio XVIII, 32. 
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erottamista. Mutta hän liitti siihen sanan olemme, jotta tulisit tuntemaan Isän ja Pojan, eli sen 

että täydellisen Isän uskotaan synnyttäneen täydellinen Poika, ja että Isä ja Poika ovat yksi, 

eivät sekoittumisen vaan luontonsa ykseyden perusteella.” 

3. {33} Johannes myös sanoo kanonisessa kirjeessä: On kolme, jotka antavat todistuksen 

taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki. Ja nämä kolme ovat yksi (1. Joh. 5:7, Vulgatan joissain 

käsikirjoituksissa). Sama Johannes myös sanoo evankeliuminsa alussa: Alussa oli Sana, ja 

Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala (Joh. 1:1). Tässä kohdassa hän selkeästi osoittaa 

Pojan aina ja ikuisesti olleen Isän luona, niin kuin joku on jonkun toisen luona. 

4. {34} Myös Apostoli selkeästi erottelee kolminaisuuden persoonat sanoen: Hän on 

lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa Hengen (Gal. 4:6); ja toisessa kohdassa: Jos 

teissä asuu Hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista jne. (Room. 8:11).  – 

Samoin muualla hän asettuu mitä selkeimmin kolminaisuuden ja ykseyden taakse sanoessaan: 

Koska hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki, hänelle kunnia (Room. 11:36). Kuten 

Augustinus sanoo kirjassa Kolminaisuudesta (I, 6, 12): ”Apostoli sanoo hänestä Isän vuoksi, 

hänen kauttaan Pojan vuoksi ja häneen Pyhän Hengen vuoksi. Kun hän ei sano heistä, heidän 

kauttaan ja heihin, eikä liioin sano heille kunnia vaan hänelle kunnia, hän tekee tiettäväksi, 

että tämä kolminaisuus on yksi Herra Jumala.” 

5. 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. 

 

 


