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TEKSTIN JAKO1 

 

Esipuheen päätyttyä seuraa aloitus tälle teokselle, jossa Maisterin tarkoituksena on välittää 

meille oppi Jumalaa koskevista asioista totuutta tutkimalla ja erehdykset kumoamalla. Tästä 

syystä hänen esitystapansa koko teoksessa perustuu argumenttien esittämiseen ja ennen 

kaikkea auktoritatiivista kirjoituksista otettuihin argumentteihin. Aloitus jakautuu kahteen 

osaan, joista ensimmäisessä hän tarkastelee, mitä on käsiteltävä ja missä järjestyksessä, ja 

toisessa hän vie aikomaansa eteenpäin. Toinen osa jakautuu kahteen osaan, joista 

jälkimmäinen alkaa Tässä kohtaa on tarkasteltava, tuleeko hyveitä käyttää vai nauttia niistä 

(3n7). 

Tämän opin piirissä tarkasteltavat asiat lankeavat sen piirissä tarkasteltaviksi sillä 

perusteella, että ne ovat suhteessa yhteen tiettyyn asiaan, nimittäin Jumalaan, josta ne ovat ja 

johon ne suuntautuvat. Siksi hän jakaa käsiteltävät asiat sen mukaan, onko kysymyksessä 

sinänsä oleva vai suhteessa oleva, ja tästä syntyy jako kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa 

(1n1–3) hän esittää käsiteltävien jaon sen mukaan, ovatko ne sinänsä vai suhteessa tuntemisen 

kannalta, toisessa sen mukaan (2n1–3n11), ovatko ne sinänsä vai suhteessa haluamisen 

kannalta, kohdassa Asioita koskien on siis otettava huomioon (2n1). 

Ensiksi mainitussa on kaksi kohtaa. Ensin hän esittää käsiteltävien jaon asioihin ja 

merkkeihin, jotka johdattavat asioiden tuntemiseen (1n1). Toiseksi hän tulee päätelmään 

käsittelyjärjestyksestä kohdassa Aina kun teologien uuttera ja nöyrä selvitystyö kohdistaa 

tarkkaavaisuutensa näihin asioihin, se on huomaava, että pyhä kirjoitus pitää opetuksessaan 

kiinni edellä kuvatusta muodosta (1n2–3). Ensiksi mainitussa (1n1) on kolme kohtaa. Ensin 

hän esittää jaottelun. Toiseksi hän vahvistaa sen auktoriteetin avulla kohdassa Kuten 

                                                           
1 Otsikointia on muokattu ja täydennetty. Kvestiomuotoisissa kohdissa on jätetty pois vakiofraaseja, 

koska vastaava informaatio käy ilmi tekstin asettelusta ja numeroinnista. Toisaalta on lisätty lauseke 

”Vastaus argumentteihin”. – Suluissa ja alaviitteissä olevat viittaukset ovat lisättyjä. Lähtökohtana 

ovat olleet editioihin ja muihin käännöksiin sisältyvät viitteet. Lombarduksen Sentenssien kirjan I 

jaksoon 1 kohdistuvat viitteet on annettu vuoden 1971 edition lukujen ja kappalenumeroiden mukaan, 

esim. 3n7 tarkoittaa luvun 3 kappaletta numero 7. 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”. 
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maineikas opettaja Augustinus näet sanoo. Kolmanneksi hän selittää jaottelun jäsenet 

kohdassa Tässä kuitenkin sanotaan asioiksi varsinaisesti niitä, joita ei käytetä tarkoittamaan 

jotain muuta. Hän selittää siinä ensiksi, mikä asia on, ja toiseksi mikä merkki on, kohdassa 

merkeiksi taas niitä, joiden käyttö on tarkoittamisessa. Kolmanneksi hän vertailee niitä 

kohdassa Jokainen merkki on siis myös jokin asia. 

Asioita koskien on siis otettava huomioon (2n1). Tässä hän jättäen merkit sivuun jaottelee 

asiat edelleen sen mukaan, ovatko ne haluamisen osalta sinänsä vai suhteessa johonkin, eli 

jakaa ne nautittavaan (fruibile), jota halutaan sen itsensä takia, ja käytettävään (utibile), jonka 

haluaminen suhteutetaan johonkin muuhun. Tarkastelu jakautuu kahteen osaan. Ensin hän 

esittää jaottelun (2n1–3n10). Toiseksi hän esittää loppusanat ja toteaa, mitä aikoo tehdä ja 

missä järjestyksessä, kohdassa Kaikesta siitä, mitä olemme käsitelleet otettuamme asiat 

erityiseen tarkasteluun, on tämä siis ydin (3n11). Ensiksi mainitussa on kolme kohtaa. Ensiksi 

hän esittää jaottelun (2n1). Toiseksi hän selventää jaottelun osia, kohdassa Ne, jotka ovat 

nautittavaksi, tekevät meidät autuaiksi (2n1–3n3). Kolmanneksi hän torjuu joitain epäilyksiä, 

kohdassa Koskapa ihmiset, jotka nauttivat muista asioista ja käyttävät niitä, kuuluvat itsekin 

asioihin, kysytään, tuleeko heidän nauttia itsestään vai käyttää itseään vai kumpaakin (3n4–

10).  

Toisessa kohdassa (2n1–3n3) on kaksi kohtaa. Ensin hän selventää jaottelua (2n1–5). 

Toiseksi hän nostaa esiin erään ristiriitaisuuden ja ratkaisee sen, kohdassa On kuitenkin 

huomattava, että samainen Augustinus sanoo (…) seuraavaa (3n1–3). Ensiksi mainitussa on 

kaksi kohtaa. Hän selventää jaottelua ensiksi määritelmien avulla (2n1–3) ja sitten niiden 

asioiden avulla, joista on kysymys, kohdassa Asioita, joista tulee nauttia, ovat siis Isä, Poika 

ja Pyhä Henki (2n4–5). Ensiksi mainitussa on neljä kohtaa. Hän ensiksi määrittelee 

nautittavat niiden vaikutuksen avulla, toiseksi vastaavasti käytettävät, kohdassa Ne, jotka ovat 

käytettäväksi, auttavat ja tukevat meitä autuuteen pyrkiessämme. Kolmanneksi hän 

määrittelee käyttävät ja nauttivat kohdassa Nauttivia ja käyttäviä taas olemme me, jotka 

sijoitumme ikään kuin näiden kahden väliin. Neljänneksi hän määrittelee käyttämisen ja 

nauttimisen tämän kaiken vahvistukseksi: Nauttiminen on sitä, että rakkaudella pysytään 

kiinni jossain asiassa sen itsensä takia. Hän etenee samassa järjestyksessä selventäessään 

jaottelua niiden asioiden avulla, joista on kysymys. 

On kuitenkin huomattava, että samainen Augustinus sanoo (…) seuraavaa, käsittäen 

nauttimisen ja käyttämisen toisella tavalla kuin edellä (3n1–3). Tässä hän esittää 

ristiriitaisuuden; kohtia on kolme. Ensiksi hän esittää toisen luonnehdinnan käyttämiselle ja 

nauttimiselle. Toiseksi hän toteaa ristiriitaisuuden edellä sanottuun nähden, kohdassa Pane 
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merkille, että Augustinus näyttää sanovan, että ainoastaan ne nauttivat, jotka iloitsevat 

toteutuneesta asiasta. Kolmanneksi hän esittää ratkaisun, kohdassa Määrittääksemme tämän 

ristiriitaiselta näyttävän asian sanomme. Hän esittää ensiksi jaotteluun perustuvan ratkaisun 

ja sitten kumoamiseen perustuvan ratkaisun, kohdassa Lisäksi voidaan sanoa, että jo tässä 

elämässä nauttiva ei iloitse vain toivossa vaan iloitsee myös asiasta. 

Koskapa ihmiset, jotka nauttivat muista asioista ja käyttävät niitä, kuuluvat itsekin 

asioihin, kysytään, tuleeko heidän nauttia itsestään vai käyttää itseään vai kumpaakin (3n4–

10). Tässä hän torjuu epäilyksiä siitä, miten kummallekin puolelle kuuluvat asiat sijoittuvat 

tähän. Hän kysyy ensin käyttävistä ja nauttivista, ovatko ne käytettäviä vai nautittavia (3n4–

5). Toiseksi hän kysyy nautittavista, toisin sanoen Jumalasta, käyttääkö hän meitä vai 

nauttiiko hän meistä, kohdassa Kun Jumala kuitenkin rakastaa meitä (…) kysyy Augustinus, 

millä tavalla hän meitä rakastaa, käyttäen vai nauttien (3n6). Kolmanneksi hän kysyy joistain 

käytettävistä, ovatko ne nautittavia, kohdassa Tässä kohtaa on tarkasteltava, tuleeko hyveitä 

käyttää vai nauttia niistä (3n7–10). Kukin näistä kohdista jakautuu kysymykseen ja 

vastaukseen. 

 

KVESTIOT 1–4 

 

Tässä kysytään kolmesta asiasta: ensiksi käyttämisestä ja nauttimisesta (q. 1), toiseksi 

käytettävistä ja nautittavista (q. 2–3), kolmanneksi käyttävistä ja nauttivista (q. 4). 

 

KVESTIO 1 

KÄYTTÄMISESTÄ JA NAUTTIMISESTA 

 

Ensiksi mainitusta kysytään kahta asiaa: 1. mitä nauttiminen on asian puolesta; 2. mitä 

käyttäminen on asian puolesta. 

 

Artikla 1. Onko nauttiminen ymmärryksen akti?2 

1. Näyttää, että nauttiminen on ymmärryksen akti. Jaloin akti on nimittäin jaloimman kyvyn 

akti. Ymmärrys puolestaan on korkein ihmisellä olevista kyvyistä. Siis kun nauttiminen on 

                                                           
2 Vrt. Tuomas Akvinolainen, Summa theologiae II–I, q. 11, a. 1–2 (suom. Rentto, 354–57). Useat 

termit on tässä käännetty toisin kuin Renton suomennoksessa. Frui on tässä ”nauttiminen”, Rentolla 

”iloitseminen”. Delectatio on tässä ”iloitseminen”, Rentolla ”nautinto”. 
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täydellisin ihmisen akteista, koska ihminen on siinä perimmäisessä päämäärässään, se näyttää 

olevan ymmärryksen akti. 

2. Edelleen, näkeminen on koko palkkamme, niin kuin Augustinus sanoo.3 Kaiken ansion 

palkka taas on juuri jumaluudesta nauttiminen. Siis nauttiminen on olennaisesti näkemistä. 

Näkeminen on ymmärryksen akti; niin siis nauttiminenkin on. 

3. Näyttää kuitenkin, että nauttiminen on tahdon akti. Akti nimittäin määrittyy kohteensa 

mukaan. Nauttimisen kohde on nautittava, joka on perimmäinen päämäärä. Päämäärä on 

puolestaan tahdon kohde, koska sillä on hyvän luonne. Vastaavasti nauttiminen on siis tahdon 

akti. 

4. Edelleen, Augustinus määrittelee nauttimisen tahdon avulla, kun hän sanoo: Nautimme 

niistä tuntemisen kohteista, joissa tahto lepää niistä iloa niiden itsensä takia saaden (2n5).4 

Siis se näyttää olevan pikemminkin tahdon kuin ymmärryksen akti. 

5. Samoin näyttää, että nauttiminen on kaikkien kykyjen akti. Palkinto nimittäin vastaa 

ansiota. Ihminen kuitenkin saa ansiota kaikkien kykyjensä avulla. Siis hän saa myös 

palkintonsa kaikkien kykyjen mukaan. Palkintona on juuri nauttiminen. Siis nauttiminen 

koskee kaikkia kykyjä. 

6. Edelleen Augustinus sanoo, että ihminen löytää ravintoa sisäisesti vapahtajan 

jumaluudesta ja ulkoisesti tämän ihmisyydestä.5 Näyttää siis, että sekä ulkoiset että sisäiset 

kyvyt nauttivat. 

7. Näyttää kuitenkin, että nauttiminen ei ole minkään kyvyn akti. Jokainen akti saa 

nimittäin nimityksensä sen kyvyn mukaan, jonka akti se on, niin kuin ymmärtämisen nimitys 

tulee ymmärryksestä. Nauttimisen nimitys ei kuitenkaan tule mistään kyvystä. Siis, ja niin 

edelleen. 

8. Tästä syystä kysytään edelleen, minkä habituksen akti nauttiminen on, ja näyttää, että se 

on pelkästään rakkauden akti. Kuten 1. Kor. 13 näet sanotaan, rakkaus on täydellinen hyve. 

Filosofin mukaan onnellisuus kuitenkin on täydellisen hyveen toimintaa.6 Siis nauttiminen, 

jossa on meidän koko onnellisuutemme, on rakkauden akti. 

9. Tämä sama näkyy kommentoitavaan tekstiin sisältyvästä Augustinuksen määritelmästä: 

Nauttiminen on sitä, että rakkaudella pysytään kiinni jossain asiassa sen itsensä takia (2n3).7 

                                                           
3 Vrt. Augustinus, De trinitate I, 8–10; De videndo deo 20. 
4 De trinitate X, 10, 13. 
5 Pseudo-Augustinus (Alcher Clairvauxlainen), De spiritu et anima 9 (PL 40, 785) 
6 Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka X, 8. Aristotelesta usein sanottiin Filosofiksi. 
7 Kristillinen opetus I, 4, 4. 
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10. Näyttää kuitenkin, ettei nauttiminen ole pelkästään rakkauden akti. Nauttimiseen 

nimittäin myötävaikuttaa kolme asiaa: täydellinen näkeminen, täysi käsittäminen ja täydeksi 

tulleella rakkaudella kiinni pitäminen. Näyttää siis, että se on myös uskoa ja toivoa seuraavien 

habituksien akti. 

11. Edelleen, nauttimisessa yhdistymme Jumalan kanssa. Jokainen hyve kuitenkin 

yhdistää meidät Jumalan kanssa, koska hyve on täydellisen taipumusta parhaaseen, niin kuin 

Fysiikan VII kirjassa sanotaan (vrt. luku 3, 246a13–16). Nauttiminen on siis kaikkien 

hyveiden mukainen akti. 

 

Vastaus: Nauttimisessa on kysymys ihmisen parhaasta toiminnasta, koska nauttiminen on 

ihmisen perimmäinen onnellisuus. Onnellisuus ei taas Filosofin mukaan toteudu habituksessa 

vaan toiminnassa.8 Ihmisen parasta toimintaa on puolestaan korkeimman kyvyn eli 

ymmärryksen toiminta jaloimman kohteen eli Jumalan suhteen. Tästä syystä meidän 

autuutemme koko substanssin todetaan olevan juuri jumaluuden näkemisessä: Ikuinen elämä 

on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan toden Jumalan, Joh. 17:3.  

Kun ei nähdä kaltaisuuden avulla vaan olemuksen mukaan, nähty asia näkemisen 

seurauksena jollain tavalla syntyy näkevän sisälle, ja tämä on se toivon jälkeen tuleva täysi 

käsittäminen, joka seuraa uskon jälkeen tulevaa näkemistä, niin kuin toivokin jollain tavalla 

saa alkunsa uskosta. Sen takia taas, että nähty asia tulee vastaanotetuksi näkevän sisälle, se 

yhdistää näkevän itseensä niin, että rakkauden kautta tapahtuu eräänlainen 

molemminpuolinen läpitunkeutuminen. Niin sanotaan 1. Joh. 4:16: Se, joka pysyy 

rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Suurimmassa määrin yhteensopivan 

kanssa yhdistymisestä taas seuraa korkein iloitseminen (delectatio). Siinä tulee täydelliseksi 

meidän onnellisuutemme, jota ”nauttiminen” ei nimeä niinkään sen perustavan osan kuin sen 

täydentävän osan mukaan, koska siihen sisältyy tietynlainen iloitseminen. Siten sanomme, 

että nauttiminen on tahdon akti ja rakkauden habituksen mukaan, vaikka se onkin suhteessa 

edeltäviin kykyihin ja habituksiin. 

 

Vastaus argumentteihin: 

1. Haluaminen aina seuraa tuntemista. Kuten sielun alemmalla osalla on aistinsa ja 

halukykynsä, joka jakautuu vihastuvaan ja himoitsevaan kykyyn, siten sielun ylimmässä 

osassa on ymmärrys ja tahto, joista ymmärrys on korkeampi alkuperän kannalta ja tahto 

                                                           
8 Vrt. Nikomakhoksen etiikka X, 4, 1174b15–. 
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korkeampi täydellisyyden kannalta. Habituksissa on samanlainen järjestys ja akteissa myös, 

nimittäin näkemisen ja rakkauden akteissa. Nauttiminen nimeää sen toiminnan, joka on 

korkein täydellisyytensä puolesta. 

2. Näkemisellä ei ole täyttä onnellisuuden luonnetta, paitsi sikäli kuin sitä seuraavat asiat 

täydellistävät sen toimintana. Iloitseminen nimittäin täydellistää toiminnan samalla lailla kuin 

kauneus täydellistää nuoruuden, niin kuin Etiikan X kirjassa sanotaan.9 

3. – 4. Kaksi seuraavaa argumenttia myönnämme. 

5. Nauttiminen ei voi koskea alempia kykyjä varsinaisessa mielessä. Niillä ei näet ole 

toimintaa perimmäisen päämäärän suhteen, josta niillä ei voi olla käsitystä, koska ne ovat 

aineellisia kykyjä. Kuitenkin samalla lailla kuin ymmärrys nykyisessä ajassa täydellistyy 

ottamalla vastaan alemmilta kyvyiltä, siten isänmaassa on oleva toisinpäin, niin että ylemmän 

osan täydellisyys ja ilo tulvii alempiin kykyihin. Sen takia Augustinus sanoo: aisti muuntuu 

järjeksi,10 nimittäin sikäli kuin sen palkkio ja ilo virtaa järjestä.  

6. Kristuksen ihmisyys ei ole perimmäinen päämäärä. Tästä syystä sen näkemisessä ei ole 

nauttimista varsinaisessa mielessä. Siinä on jotain aksidentaalista iloa eikä substantiaalista 

autuutta. 

7. Kun akti on jonkin kyvyn akti muista kyvyistä riippumatta, sen nimitys tulee tuon 

kyvyn mukaan, niin kuin ymmärtämisen nimitys tulee ymmärryksestä. Kuitenkin kun akti on 

yhden kyvyn akti mutta suhteessa toiseen kykyyn, sitä ei nimetä minkään kyvyn mukaan. 

Esimerkiksi tietäminen on järjen akti, joka on suhteessa ymmärrykseen sikäli, että se johtaa 

prinsiipeistä johtopäätöksiä. Samalla tavalla nauttiminen on tahdon akti, joka seuraa 

ymmärryksen aktia, nimittäin Jumalan avointa näkemistä. 

8.–9. Kaksi seuraavaa argumenttia myönnämme. 

10. Vaikka nämä kolme myötävaikuttavat nauttimiseen, se kuitenkin tulee täydelliseksi 

rakkaudessa, niin kuin edellä artiklan pääosassa sanottiin. 

11. Muut hyveet yhdistävät Jumalan kanssa ansion ja taipumuksen puolesta, mutta 

ainoastaan rakkaus yhdistää täydellisen yhdistymisen mielessä. 

 

 

 

                                                           
9 Nikomakhoksen etiikka X, 4, 1174b31–34. 
10 Pseudo-Augustinus (Alcher Clairvauxlainen), De spiritu et anima 12 (PL 40, 788). 
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Artikla 2. Onko käyttäminen järjen akti?11 

1. Näyttää, että käyttäminen on järjen akti. Asioiden suuntaaminen toinen toisensa suhteen 

kuuluu näet vertailevalle kyvylle, jollainen järki on. Käyttäminen kuitenkin merkitsee 

päämäärään suuntaamista. Siis se on järjen akti. 

2. Edelleen, päämäärää palvelevien asioiden suuntaaminen ja päämäärän löytäminen 

kuuluvat käytännölliselle järkevyydelle, niin kuin Filosofi sanoo.12 Käytännöllinen järkevyys 

(prudentia) on järjen habitus. Siis myös käyttäminen, joka merkitsee tuollaista suuntaamista, 

on järjen akti. 

 

1. Toiselta puolen näyttää, että käyttäminen on tahdon akti, koska tahto mainitaan sen 

määritelmässä. Käyttäminen on näet jonkin ottamista tahdon vallan alle (3n1). 

2. Edelleen, päämäärään suuntautuu se sama, mikä saavuttaa päämäärän. Nauttiminen, 

joka merkitsee päämäärän saavuttamista, on kuitenkin tahdon akti, niin kuin edellisessä 

artiklassa sanottiin. Myös käyttäminen on siis tahdon akti. 

 

Vastaus: Käyttämisestä puhutaan useassa eri merkityksessä. Joskus käyttäminen toimii 

nimenä mille tahansa toiminnalle, kun sanomme jonkin asian käyttämisen olevan hyvä tai 

paha asia. Augustinuksen määritelmä käyttäminen on jonkin ottamista tahdon vallan alle13 

(3n1) näyttää koskevan tätä. Kysymys on siitä, että toimimme käytettävän asian kanssa 

tahdon mielivallan mukaan. Joskus käyttäminen viittaa toiminnan toistuvuuteen, jolloin 

käyttäminen on sama kuin tapa tai tottumus. Victorinuksen esittämä määritelmä liittyy tähän: 

käyttäminen on kyvyn useasti aikaansaama akti.14 Kummassakin näistä merkityksistä 

käyttäminen voi olla minkä hyvänsä kyvyn akti.  

Joskus käyttämisestä puhutaan myös niiden asioiden kohdalla, jotka palvelevat jotain 

päämäärää. Tässä käyttämisellä on tämä merkitys, mitä tulee ensimmäiseksi esitettyyn 

määritelmään (2n3). Päämäärää palveleva asia johdetaan puolestaan päämääräänsä kolmen 

toiminnan avulla. Ensimmäinen on järjen toiminta, jolla se asettaa päämäärän ja suuntaa ja 

ohjaa siihen. Toinen on tahdon toiminta, jolla se käskee. Kolmas on liikuttamiskyvyn 

toiminta, jolla se panee täytäntöön. Käyttäminen on nimitys päämäärää palvelevan asian 

toimeenpanolle, mutta ei minkään liikuttavan kyvyn tai voiman oman aktin mukaan vaan 

                                                           
11 Vrt. Summa theologiae II–I, q. 16, a. 1 (suom. Rentto, 392–93). 
12 Vrt. Nikomakhoksen etiikka VI, luvut 5–8. 
13 Augustinus, De trinitate X, 11, 17. 
14 Ehkä joku Pyhän Viktorin koulun ajattelijoista 1100-luvulta tai 300-luvun Marius Victorinus. 
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yleensä, kun päämäärään suuntautuminen on oletettuna. Tästä syystä käyttäminen on tahdon 

akti, koska tahto on kykyjen tai voimien yleinen liikuttaja suhteessa järkeen. 

 

Vastaus argumentteihin: 

1. Käyttäminen edellyttää suuntaamista, mutta sen substanssina on pikemminkin tahdon 

toimeenpano. 

2. Käytännöllinen järkevyys on käytännöllisen järjen täydellisyys, sen mukaan kuin se on 

oikea. Sen oikeellisuus ja totuus taas on sen mukaan kuin se on oikean halun suuntainen, 

kuten Etiikan VI kirjassa sanotaan.15 Siten käytännöllinen järkevyys ei valmista vain järjellä 

itsellään olevaan aktiin vaan myös siihen tahdolla olevaan aktiin, joka on järjen säätelemä – 

niin kuin valitseminen kuuluu käytännölliselle järkevyydelle, vaikka se on tahdon tai vapaan 

ratkaisun akti.  

 

KVESTIO 2 

NAUTITTAVISTA 

 

Mainittujen aktien kohteisiin nähden kysytään ensiksi nautittavista (q. 2), toiseksi 

käytettävistä (q. 3). Ensiksi mainitusta kysytään kahta asiaa: 1. onko nautittava ainoastaan 

Jumalasta; 2. vainko yhdellä nauttimisella vai usealla. 

 

Artikla 1. Onko nautittava ainoastaan Jumalasta?16 

1. Näyttää, että ei ole nautittava ainoastaan Jumalasta. Kuten kommentoitavassa tekstissä näet 

sanotaan, on nautittava niistä asioista, jotka tekevät meidät autuaiksi (2n1). Luotu autuus 

tekee meidät autuaiksi. Siitä on siis nautittava, ja siten ei ole nautittava vain Jumalasta. 

2. Edelleen, ihmisen perimmäinen päämäärä on hänen onnellisuutensa. Hänen 

onnellisuutensa taas on hänen täydellisin toimintansa. Kun perimmäisestä päämäärästä on 

nautittava, täydellisimmästä toiminnasta on siis nautittava. Tämä näyttää käyvän ilmi myös 

siitä, että Filosofi sanoo, ettei onnellisuutta tavoitella jonkin muun takia,17 samoin kuin 

Boethiuksen sanoista, että autuus on kaiken hyvän yhdistymisen täydelliseksi tekemä tila.18

                                                           
15 Nikomakhoksen etiikka VI, 2, 1139a30. 
16 Vrt. Summa theologiae II–I, q. 11, a. 3 (suom. Rentto, 357–59). 
17 Nikomakhoksen etiikka I, 7, 1097b5–6. 
18 Boethius, Filosofian lohdutus III, pr. 2 (vrt. suom. Sarsila, 52). 
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3. Edelleen Cicero sanoo: sisäisesti arvokasta on se, mikä vetää meitä puoleensa omalla 

voimallaan ja kunnollisuutensa perusteella.19 Sitä, mikä vetää puoleensa itsessään, 

rakastetaan sen itsensä takia. On siis nautittava kaikesta sisäisesti arvokkaasta ja siten kaikista 

hyveistä. Siis ei tule nauttia vain Jumalasta. 

4. Edelleen, Apostoli sanoo Filemonille: Niin, veljeni, olen nauttiva sinusta Herrassa 

(1:20 Vulgata). Voimme siis nauttia myös vanhurskaasta ihmisestä, ja siten kenestä tahansa 

ihmisestä, joka on tehty Jumalan kuvaksi, ja mistä tahansa luodusta, jossa on Jumalan jälki. 

 

1. Toiselta puolen rakastamisen perusteena on hyvyys. Jokainen hyvyys viittaa kuitenkin 

Jumalan hyvyyteen, josta se virtaa esiin ja jonka kaltaisuutta se kantaa. Mitään ei siis tule 

rakastaa muuten kuin suhteessa Jumalaan. Siis on nautittava ainoastaan Jumalasta. 

2. Edelleen, Sananl. 16:4 sanotaan: Jumala on tehnyt kaiken itseään varten. Hän itse on 

siis kaikkien asioiden päämäärä. Kaikkia asioita tulee siis rakastaa hänen takiaan, ja siten 

seuraa sama kuin edellä. 

 

Vastaus: Jostain nauttimisesta puhutaan kolmella tavalla. Ensiksi puhutaan kohteesta 

nauttimisesta. Tällä tavalla on nautittava ainoastaan Jumalasta, koska maailman koko hyvyys 

on suuntautunut Jumalan hyvyyteen, niin kuin koko sotajoukon hyvä suuntautuu 

sotapäällikön hyvään, kuten Metafysiikan XII kirjassa sanotaan (luku 10, 1075a12). Toisella 

tavalla nautitaan niin kuin habituksesta, joka saa aikaan nauttimisen aktin. Tällä tavalla tulee 

nauttia luodusta autuudesta ja rakkaudesta. Kolmannella tavalla nautimme jostain niin kuin 

nauttimisen välineestä. Tällä tavalla nautimme siitä kyvystä, jonka akti nauttiminen on. 

 

Vastaus argumentteihin: 

1. On kaksi tapaa, jolla jokin tekee autuaaksi. Joko vaikuttavasti, niin kuin Jumala tekee 

autuaaksi; ainoastaan tällaisesta on nautittava kohteesta nauttimisen mielessä. Tai 

formaalisesti, niin kuin valkeus tekee valkeaksi; tällaisesta on nautittava formaalisesti puhuen, 

ja autuus tekee autuaaksi tällä tavalla. 

2. Toiminnan kohde on toiminnan päätepiste ja tekee sen valmiiksi, ja se on toiminnan 

päämäärä. Tästä syystä on mahdotonta, että toiminnalla olisi perimmäisen päämäärän luonne. 

Koska emme kuitenkaan saavuta kohdetta muuten kuin toiminnan avulla, toimintaan ja 

kohteeseen kohdistuu sama halu. Siksi jos jollain tavalla nautimme itse nauttimisesta, tämä on 

                                                           
19 Vrt. Cicero, De inventione II, 52, 157. Vrt. myös Ciceron teos Velvollisuuksista. 
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sikäli kuin nauttiminen yhdistää meidät Jumalan kanssa, ja nautimme samalla nauttimisella 

päämäärästä ja toiminnasta, jonka kohde on perimmäinen päämäärä – niin kuin samalla 

toiminnalla ymmärrän ymmärrettävän asian ja ymmärrän ymmärtäväni. 

3. Ilmausta ”itsensä takia” käytetään kahdella tavalla. Yhtäältä sillä ilmaistaan sitä, minkä 

vastakohta on ”muun takia”. Hyveitä ja sisäisesti arvokasta ei rakasteta itsensä takia tässä 

mielessä, koska ne suhteutuvat myös muuhun. Toisaalta ilmauksella ”itsensä takia” ilmaistaan 

sitä, minkä vastakohta on ”aksidentaalisesti”. Asiaa, jonka luonnossa on jotain, mikä saa 

rakastamaan sitä, sanotaan rakastettavan sen itsensä takia tällä tavalla. Hyveitä rakastetaan 

niiden itsensä takia tässä mielessä, koska niissä on jotain, minkä takia niitä tavoitellaan, 

vaikka niistä ei seuraisikaan mitään muuta. Ei kuitenkaan ole ongelmaa siinä, että jotain 

rakastetaan sen itsensä takia ja se kuitenkin suuntautuu johonkin muuhun, niin kuin Etiikan I 

kirjassa sanotaan.20 Joitain asioita ei kuitenkaan haluta minkään niiden itsensä sisältämän 

takia vaan pelkästään sikäli kuin ne suuntautuvat johonkin toiseen asiaan ja saavat sen aikaan. 

Esimerkiksi kitkerää juomaa ei rakasteta minkään siihen itseensä kuuluvan takia vaan koska 

se saa aikaan terveyttä. Tällaista ei rakasteta sen itsensä takia missään mielessä, tarkoittaapa 

”itsensä takia” formaalista syytä, niin kuin hyvettä sanotaan rakastettavan sen itsensä takia, tai 

päämääräsyytä, niin kuin Jumalan tapauksessa. 

4. Vanhurskaasta ihmisestä ei tule nauttia ilman lisämääreitä vaan nauttia Jumalassa, niin 

että nauttimisen kohteena on Jumala. Se, joka ilmentää armon kohdetta Jumalan asuinsijana 

toimivan kaltaisuuden avulla, on pyhä ihminen. Ei kuitenkaan seuraa, että syntisestä ihmisestä 

olisi nautittava Jumalassa, koska hänessä ei ole sitä armoa, joka saa Jumalan asumaan 

jossakussa ja joka on selvä malli siitä korkeimmasta hyvyydestä, josta on nautittava. Tämä 

seuraa vielä vähemmän järjettömien luotujen osalta. Perusteeksi ei riitä kuvalla tai jäljellä 

oleva kaltaisuus vaan armon kaltaisuus. 

 

Artikla 2. Nautimmeko Jumalasta yhdellä nauttimisella? 

1. Näyttää, että emme nauti Jumalasta yhdellä nauttimisella. Aktit nimittäin eroavat toisistaan 

kohteidensa perusteella. Nauttimisen kohteena on kolme asiaa, jotka eroavat toisistaan 

persoonallisten ominaisuuksiensa puolesta, nimittäin Isä, Poika ja Pyhä Henki. Nauttimisia on 

siis kolme. 

2. Edelleen, johonkin yleiseen kohdistuva sielun toiminta ei tule täydelliseksi, ellei se 

myös laskeudu yleisestä erityiseen, niin kuin suvun tunteminen täydellistyy erottavien 

                                                           
20 Vrt. Nikomakhoksen etiikka I, 7. 
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tekijöiden tuntemisessa. Halu ja rakkaus tulevat vielä enemmän täydellisiksi yksittäisessä 

asiassa. Nauttiminen on täydellistä toimintaa. Emme siis nauti pelkästään kolmelle 

persoonalle yhteisestä olemuksesta vaan myös erikseen persoonista ja niiden ominaisuuksista. 

Siten näyttää, että ei ole vain yhtä nauttimista. 

3. Edelleen se, mitä Pojalla on, on tapana palauttaa Isään, jolta hänellä on se, niin kuin 

Joh. 7:16 sanotaan: minun opetukseni ei ole minun vaan hänen, joka on minut lähettänyt. 

Poika on syntymällä saanut Isältä hyvyyden, samalla lailla kuin olemuksenkin. Meidän tulee 

siis palauttaa Pojan hyvyydestä nauttiminen Isästä nauttimiseen. Kolmesta persoonasta ei siis 

tule nauttia yhtäläisesti, ja kun ei yhtäläisesti, niin vielä paljon vähemmän yhdellä ja samalla 

nauttimisella. 

 

1. Toiselta puolen niin kuin Jumala Kolminaisuus on yksi alkuperuste kaikille asioille, siten 

se on yksi kaikkien päämäärä. Sikäli kuin se on yksi alkuperuste, yksi ja sama toiminta on 

koko Kolminaisuudelle yhteinen. Siis sikäli kuin se on yksi päämäärä, näiden kolmen 

nauttiminen on yksi ja sama. 

2. Edelleen, onnellisuuteen liittyvä toiminta koskee jalointa kohdetta, niin kuin Filosofi 

sanoo.21 Vain yksi kuitenkin on jaloin, koska superlatiivisesti sanottu sopii vain yhteen 

ainoaan. Kun nauttiminen on perimmäiseen onnellisuuteen liittyvä toiminta, se siis koskee 

vain yhtä kohdetta. Me siis nautimme kolmesta persoonasta sikäli kuin ne ovat yksi ja siis 

sikäli kuin ne ovat yksi kohde. 

 

Vastaus: Nautimme kolmesta persoonasta yhdellä nauttimisella. Tälle on kaksi perustelua, 

joista ensimmäinen tulee olemuksen puolelta. Nauttimisen kohteena on korkein hyvyys. Siksi 

nauttiminen kohdistuu kuhunkin persoonaan sikäli kuin se on korkein hyvä. Kun näiden 

kolmen hyvyys on numeerisesti sama, myös nauttiminen on siksi sama. 

Toinen perustelu lähtee persoonien ominaisuuksista. Kuten Filosofi sanoo, relaation yhden 

jäsenen tunteva tuntee myös sen toisen jäsenen.22 Niin kuin edellä todettiin (q. 1, a. 1), 

nauttiminen saa kokonaisuudessaan alkunsa näkemisestä. Siten se, joka nauttii yhdestä 

relaation jäsenestä (juuri relaation jäsenenä), nauttii myös toisesta jäsenestä. Kolme persoonaa 

taas eroavat toisistaan ainoastaan relaatioidensa perusteella, ja siksi yhdestä nauttimiseen 

sisältyy toisesta nauttiminen, ja tällä lailla niistä kolmesta nauttiminen on yksi ja sama. 

                                                           
21 Nikomakhoksen etiikka X, 7. 
22 Aristoteles, Kategoriat 7, 8a37–. 
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Ensiksi mainittu perustelu on parempi, koska se koskee sen kohteen luonnetta, josta akti saa 

ykseytensä. 

 

Vastaus argumentteihin: 

1. Kolme persoonaa eivät eroa toisistaan siltä osalta kuin ne ovat nauttimisen kohde vaan 

päinvastoin yhdistyvät siinä, nimittäin korkeimmassa hyvyydessä. 

2. Nautimme kunkin persoonan ominaisuudesta, kuten isyydestä, mutta isyys ei 

kuitenkaan ole nauttimisen peruste. Siksi nautimme isyydestä sikäli kuin isyys on reaalisesti 

sama kuin korkein hyvyys, vaikka se eroaakin määritteen puolesta. 

3. Tuo palauttaminen ei aseta isään ja poikaan jotain hyvyyden astetta vaan vain tietyn 

luonnon järjestyksen. Se ei siis kumoa nauttimisen yhtäläisyyttä eikä sen ykseyttä. 

 

KVESTIO 3 

KÄYTETTÄVISTÄ 

 

Artikla 1. Onko kaikkia muita kuin Jumalaa käytettävä? 

1. Sitten kysytään käytettävien osalta, onko kaikkia muita asioita Jumalaa lukuun ottamatta 

käytettävä. Näyttää, että ei ole niin. Käyttäminen on nimittäin jonkin ottamista tahdon vallan 

alle (3n1). Tällä tavalla otettavaa on vain se, mikä kuuluu toimintamme piiriin, eivätkä kaikki 

luodut ole sellaisia. Toimintamme ei tavoita esimerkiksi taivasta ja enkeleitä. Emme siis pysty 

käyttämään kaikkia asioita. 

2. Edelleen, käytämme niitä asioita, jotka auttavat meitä autuuteen pyrkiessämme (vrt. 

2n1). Luodut kuitenkin useasti estävät meitä, niin kuin Viis. 14:2 sanotaan: luoduista on tullut 

inhotus ja kiusaus ihmisten sieluille ja loukku ymmärtämättömien jaloille (Viis. 14:11). 

Emme siis pysty käyttämään kaikkia asioita. 

3. Edelleen, jos meidät velvoitetaan käyttämään kaikkia asioita Jumalaa lukuun ottamatta, 

niin aina kun emme suhteuta jotain Jumalaan, teemme syntiä, ja aina kun suhteutamme jonkin 

Jumalaan, saamme ansiota. Jokainen akti on siis ansiollinen, ja siten mikään akti ei ole 

indifferentti. 

4. Edelleen seuraa, että mikään synti ei ole anteeksiannettava. Asia ei näet ole synti, jos se 

suhteutetaan perimmäiseen päämäärään. Jos taas asetetaan perimmäiseksi jokin muu 

päämäärä, jota ei ole suhteutettu perimmäiseen päämäärään, kysymyksessä on kuolemansynti. 

Kun jokainen järjen mukainen akti siis suuntautuu johonkin päämäärään, täytyy tämän 
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päämäärän olla joko perimmäinen päämäärä, jolloin kysymyksessä ei ole synti, tai muu 

päämäärä, jota ei ole suhteutettu perimmäiseen päämäärään, jolloin on kysymyksessä 

kuolemansynti. Ei siis ole olemassa mitään anteeksiannettavaa syntiä. 

 

1. Toiselta puolen 1. Kor. 10:31: Syöttepä siis tai juotte (…), tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. 

Näyttää siis, että kaikkia asioita on käytettävä. 

2. Samoin, niin kuin Jumalan voima on täydellinen, siten myös hänen hyvyytensä on 

täydellinen. Hänen voimansa täydellisyyteen kuuluu, ettei millään ole olemista muuten kuin 

hänen tuottamanaan. Siis samoin Jumalan hyvyyden täydellisyyteen kuuluu, ettei rakasteta 

mitään muuta kuin sitä, mikä on suhteessa häneen. 

 

Vastaus: Asioilla, jotka ovat hyviä, on hyvyyttä vain sikäli kuin ne lähestyvät Jumalan 

hyvyyden kaltaisuutta. Siksi kun hyvyys on rakastamisen ja haluamisen perusta, täytyy olla 

niin, että kaikkia asioita rakastetaan suhteessa ensimmäiseen hyvyyteen. Kaikki, mikä on 

hyvää, on Jumalasta. Siksi asioita, jotka eivät ole Jumalasta, ei tule myöskään tavoitella eikä 

niitä tule käyttää. Mitään syntiä ei siksi tule käyttää, koska synti ei ole Jumalasta. 

Rankaiseminen taas on Jumalasta, ja siksi rankaisua on käytettävä ja se on suunnattava 

päämäärään, sen mukaan kuin se edistää ihmisen ansiota johdattamalla hänet tarkastelemaan 

omaa heikkouttaan ja sen mukaan kuin se puhdistaa synnistä. Maailman asiat ovat samoin 

Jumalasta ja niitä on käytettävä, joko siten, että ne johdattavat Jumalan tuntemiseen 

osoittamalla hänen suuruutensa, tai sen mukaan kuin ne tarjoavat meille apua Jumalaan 

suuntautuvassa elämässämme. Samoin ne tekomme, jotka eivät ole huonoja, ovat Jumalasta, 

ja ne on tehtävä hänen vuokseen – ei niin että mikä tahansa toiminta pitäisi aina aktuaalisesti 

suhteuttaa Jumalaan, vaan riittää, että ihmiset habituaalisesti asettavat tahtonsa päämäärän 

Jumalaan. 

 

Vastaus argumentteihin: 

1. Emme käytä noita luotuja niin kuin toimintamme aikaansaannoksia, mutta käytämme 

niitä Jumalan tuntemiseen johdattavina. 

2. Mitä tulee luotuihin itsessään, ne eivät estä meitä saavuttamasta autuutta, vaan se tulee 

meistä, sikäli kuin käytämme niitä väärin ja pysähdymme niihin ikään kuin päämäärään. 

3. Teologin kannalta mikään tahdon harkintaan perustuva akti ei ole indifferentti, koska 

jos se on Jumalaan suhteutettu, se on ansiollinen, armon vaikutuksen olettaen. Jos sitä taas ei 



Tuomas Akvinolainen, Sentenssien selitys I, d. 1, q. 3 

14 

 

voi suhteuttaa Jumalaan, se on synti. Jos taas voisi suhteuttaa mutta niin ei tehdä, se on turha, 

ja joutava lasketaan teologin katsannossa syntien joukkoon. 

4. Vaikka anteeksiannettavan synnin tekevä ei aktuaalisesti suhteuttaisi toimintaansa 

Jumalaan, kuitenkin Jumala on hänellä päämääränä habituaalisesti. Siksi hän ei aseta luotua 

perimmäiseksi päämääräksi, kun hän rakastaa tätä huomioimatta Jumalaa. Hän kuitenkin 

hairahtuu siksi, että hän liioittelee rakkautta – niin kuin hairahtuu se joka viivyttelee matkalla 

liikaa, vaikka ei poikkea tieltä. 

 

KVESTIO 4 

NAUTTIVISTA JA KÄYTTÄVISTÄ 

 

Sitten kysytään nauttivista ja käyttävistä: 1. nauttivista; 2. käyttävistä. 

 

Artikla 1. Tuleeko nauttiminen kaikkien asioiden osaksi? 

1. Nauttiminen merkitsee haluamisen tyyntymistä päämäärässä. Jokainen luotu, jopa 

havaintokyvytön sellainen, haluaa luonnostaan omaan päämääräänsä. Kun tällainen luotu voi 

onnistua päämääränsä saavuttamisessa ja siinä lepäämisessä, näyttää siis, että nauttiminen 

koskee havaintokyvytöntä luotua. 

2. Edelleen, nauttiminen koskee sitä, mitä tavoitellaan itsessään, vailla suhdetta muuhun. 

Mykät eläimet kuitenkin tavoittelevat joitain asioita, joista ne saavat nautintoa, eivätkä ne 

suhteuta sitä muuhun, koska niiltä puuttuu järki. Mykillä eläimillä on siis nauttimista. 

3. Edelleen, joku voi onnistua rakastamaan Jumalaa yli kaiken luonnollisella rakkaudella, 

koska on luonnollisesti tunnettavissa, että Jumala on korkein hyvä ja siksi itsensä takia 

rakastettava. Me kuitenkin nautimme siitä, mitä me rakastamme sen itsensä takia. Siis 

pelkkien luonnollisten edellytystensä varassa oleva ihminen voi onnistua nauttimaan 

Jumalasta. 

4. Edelleen, joku kuolemansynnin alainen voi onnistua asettamaan Jumalan jonkin 

toimintansa päämääräksi, suhteuttamatta sitä muuhun. Tämä kuitenkin on nauttimista. Siis 

syntinenkin voi nauttia Jumalasta. 

5. Toiselta puolen näyttää, ettei vanhurskaskaan nauti ollessaan vielä matkalla (in via). 

Nauttiminen on näet sitä, että tahto lepää saaden iloa sen itsensä takia tunnetusta (2n5). Mutta 

niin kauan kuin joku on matkalla, hän ei lepää. Siis niin kauan kuin joku on matkalla, hän ei 

nauti Jumalasta. 
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6. Edelleen näyttää, etteivät autuaatkaan nauti. Kuten kommentoitavassa tekstissä näet 

sanotaan, jokainen jostain nauttiva on sen tarpeessa (3n6). Jonkin tarpeessa oleva taas on sitä 

vailla. Kun autuaat eivät ole Jumalaa vailla, näyttää että he eivät nauti hänestä. 

7. Tästä tehdään myös johtopäätös, ettei Jumalakaan nauti itsestään, koska hän ei tarvitse 

itseään. 

 

Vastaus: Kuten edellä kvestion 1 artiklassa 1 sanottiin, nauttimiseen liittyy tietynlainen 

iloitseminen päämäärästä. Iloitsemista ei taas voi olla kuin tuntevassa. Sen tähden Platon 

sanoi, että iloitseminen on havaittava tilan syntyminen luonnossa, eli sellainen, joka havaitaan 

luonnolle soveliaaksi.23 Siksi kun havaintokyvyttömät luonnot eivät tunne, ne eivät myöskään 

iloitse eivätkä nauti. Edelleen, nauttimista sanan varsinaisessa merkityksessä on ainoastaan 

perimmäisestä päämäärästä. Mykillä eläimillä ei ole käsitystä perimmäisestä päämäärästä 

eivätkä ne pysty suuntaamaan lähintä päämäärää perimmäiseen päämäärään, koska niillä ei 

ole järkeä, jolle suuntaaminen kuuluu. Siksi ne eivät nauti varsinaisessa mielessä. Myös 

syntinen asettaa perimmäisen päämäärän johonkin, mikä ei sitä ole. Koska hänellä ei ole 

todellista päämäärää, hän ei todella nauti. Edelleen, nauttiminen merkitsee päämäärästä 

iloitsemista. Siksi ei ole täydellistä nauttimista, ellei iloitseminen ole täydellistä, eikä se voi 

olla täydellistä ennen päämäärän saavuttamista. Siksi vanhurskas ihminen ei nauti 

täydellisesti, mutta autuaat, jotka ovat saavuttaneet päämäärän, nauttivat todellisesti, 

täydellisesti ja varsinaisessa mielessä. 

 

Vastaus argumentteihin: 

1. Vaikka jokainen haluaminen seuraakin tuntemisesta, havaintokyvyttömän luodun halu 

ei kuitenkaan seuraa sillä itsellään olevasta tuntemisesta vaan ensimmäisellä liikuttajalla 

olevasta tuntemisesta (mikä se sitten onkin), joka suuntaa kunkin asian sen omaan 

päämäärään. Koska näillä luoduilla ei ole tuntemista, ei niillä ole iloitsemista eikä 

nauttimistakaan. 

2. Vaikka eläimet saavatkin nautintoa päämäärästä, tuo päämäärä ei silti ole perimmäinen, 

ja se suhteutetaan toki muuhun. Ne itse eivät suhteuta sitä, vaan sen tekee jokin ensimmäinen, 

joka suuntaa kaiken itseään kohti. Koska ne eivät saa nautintoa päämäärästä, joka on 

lisämääreittä perimmäinen, vaan perimmäisestä niiden käsittämästä päämäärästä, niiden 

sanotaan nauttivan eräällä tavalla mutta ei varsinaisessa mielessä. 

                                                           
23 Vrt. Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka VII, 11–12; Platon, Filebos 53c–54e. 
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3. Iloitseminen on seuraus täydellisestä toiminnasta. Toiminta taas on täydellistä, kun se 

perustuu habitukseen. Hankitut tai luonnolliset habitukset eivät kuitenkaan lähimpänä syynä 

riittävästi valmista isänmaalle ominaiseen täydelliseen autuuteen, koska se on habituksen 

ylittävä. Augustinus sanoo kirjassa Katumuksesta: rakastettu luotu on rakastavan luodun 

vieressä eräänlaisessa läheisessä kosketuksessa kokeakseen sen suloisuuden.24 Luojasta 

saatava mielihyvä on kuitenkin kokonaan toisenlaista, ja siksi iloitseminen ei ole ilman armon 

antamaa habitusta sellaista, että se riittäisi nauttimisen syntymiseen. Tai tulee sanoa, että 

luonnollinen iloitseminen ei tee jotain toimintaa aktuaaliseksi vaan aiheuttaa vain jonkinlaisen 

luonnollisen taipumuksen, ja rakkauden habitus saa siitä aikaan aktuaalisuuden. 

4. Kuolemansynnin alainen rakastaa habituaalisesti jotain muuta enemmän kuin Jumalaa, 

vaikka hän ei aina aktuaalisesti tekisikään niin. Siksi hän ei nauti Jumalasta vaan siitä, mitä 

kohti hän kaikki asiat suuntaa. 

5. Lepäämistä on kahdenlaista, nimittäin haluamisesta lepäämistä ja liikkeestä lepäämistä. 

Haluamisesta lepääminen toteutuu silloin, kun haluaminen pysähtyy johonkin, minkä takia 

tahto tekee kaiken ja tavoittelee kaikkea eikä halua jotain enemmän. Vanhurskaan tahto lepää 

Jumalassa tällä tavalla, kun hän on vielä matkalla. Liikkeestä lepääminen taas toteutuu silloin, 

kun päästään perille tavoiteltuun päätepisteeseen. Tällainen tahdon lepääminen odottaa 

isänmaassa. Tämä lepääminen saa aikaan täydellisen nauttimisen, ensiksi mainittu taas 

epätäydellisen. 

6. On kaksi tapaa, jolla jokin voi olla jonkin toisen tarpeessa. Ensiksi kysymys voi olla 

siitä, että jokin on riippuvainen toisesta olemisensa osalta. Kaikki ovat Jumalan tarpeessa tällä 

tavalla. Gregoriuksen mukaan kaikilla asioilla olisi taipumus raueta tyhjään, ellei luojan käsi 

pitelisi niitä.25 Hän ei nimittäin ole vain asioiden olevaksi tulemisen syy vaan myös niiden 

olemisen syy. Autuaat ovat Jumalan tarpeessa tällä tavalla. Toiseksi sen, jolla ei vielä ole 

jotain, sanotaan olevan sen tarpeessa. Autuaat eivät ole Jumalan tarpeessa tällä tavalla. 

7. Tämän tulee käsittää koskevan tilannetta, jossa nauttiva ja se mistä nautitaan ovat 

olemukseltaan erillisiä. Jumalalla olevassa nauttimisessa ei ole näin, ja siksi hän nauttii 

itsestään täydellisesti. Sen tähden Gregorius selittäessään kohtaa ole loistokas ja pue yllesi 

komeat vaatteet (Job 40:10, Vulgata 40:5) sanoo: Loistokas on se, joka ei tarvitse lisäksi 

tulevaa kiitosta, kun hän nauttii itsestään.26 

                                                           
24 Kyseinen Augustinuksen teos ei ole ”Katumuksesta”, De poenitentia, vaan ”Kärsivällisyydestä”, De 

patientia 24, 21. 
25 Gregorius Suuri, Moralia in Job XVI, 37 (PL 75, 1143C). 
26 Moralia in Job XXXII, 6 (PL 76, 639D). 
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Artikla 2. Tuleeko isänmaassa olevien osalle käyttämistä? 

1. Näyttää, että isänmaassa kukaan ei ole käyttäjä. Kun päämäärä on saavutettu, tietä ei 

tarvita. Niinpä Bernhard sanoo: mihin valtaistuimella oleva tarvitsee enää portaita?27 

Käyttäminen koskee asioita, jotka vievät päämäärään ja ovat tien asemassa. Siten autuailla, 

jotka ovat saavuttaneet päämäärän, ei ole käyttämistä. 

2. Edelleen, käyttäminen on jonkin suhteuttamista johonkin muuhun. Tätä ei kuitenkaan 

voi tapahtua, ellei jotain asiaa ajatella jonkin muun asian jälkeen. Isänmaassa ei näytä olevan 

tällaista, koska Augustinuksen mukaan siellä ei ole vaihtelevia ajatuksia.28 Näyttää siis, että 

siellä ei ole käyttämistä. 

 

Toiselta puolen on selvää, että rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen säilyy isänmaassa, koska 

rakkaus ei koskaan katoa, 1. Kor. 13:8. Lähimmäistä ei koskaan rakasteta tämän itsensä takia 

vaan Jumalan takia. Isänmaassa on siis aina oleva käyttämistä rakastamisessa. 

 

Vastaus: Käyttäminen koskee asioita, jotka vievät päämäärään. Päämäärään vievistä asioista 

jotkin ovat sellaisia, että ne sisältävät päämäärän ja ulottuvat siihen, eivätkä ne ole 

ristiriidassa päämäärän täydellisyyden kanssa. (Samalla lailla aineen taipumukset säilyvät 

yhdessä substantiaalisen muodon kanssa.) Tällaisia käytetään isänmaassa. Näitä ovat 

luonnolliset täydellisyydet, Pyhän Hengen seitsemän lahjaa ja muut asiat, jotka eivät 

luonteensa perusteella ilmennä epätäydellisyyttä. Jotkin päämäärään vievistä asioista ovat 

puolestaan erillään päämäärästä, kuten liike ja muut sen tapaiset. Päämäärä ei salli niitä 

yhteyteensä niiden epätäydellisyyden vuoksi, eikä niitä käytetä isänmaassa. Näitä ovat 

rangaistukset, uskon ja toivon aktit, ruuat ja muut tällaiset. 

 

Vastaus argumentteihin: 

1. Tiedollisessa edistymisessä havaitaan seuraavaa. Joku pääsee prinsiippien tuntemiseen 

prinsiippien alaisten asioiden avulla, ja kuitenkin prinsiippien saavuttamisen jälkeen hän 

tuntee ne paremmin kuin nuo prinsiippien alaiset asiat. Hän ei tarvitse prinsiippien alaisia 

asioita tunteakseen prinsiipit, jotka hän nyt tuntee sinänsä, eikä hän kuitenkaan menetä 

prinsiippien alaisten asioiden tuntemista vaan päinvastoin tuo tunteminen täydellistyy 

                                                           
27 Tarkoitetaan Bernhard Clairvauxlaista, mutta viite on epäselvä. 
28 Vrt. Augustinus, De trinitate XV, 16, 26. 
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prinsiippien avulla. Ihmisen edistymisessä Jumalaan on samalla tavalla. Hän pääsee Jumalaan 

luotujen avulla, mutta kun tämä on saavutettu, hän ei tarvitse luotuja sen omistamiseen, vaan 

hän pääsee sen avulla kaikkien muiden asioiden täydelliseen käyttämiseen. Samoin luonnon 

prosessit edistyvät niin, että muoto saadaan taipumusten kautta, mutta kun se on saavutettu, se 

on kaikkien aksidenssien prinsiippi. Kaikissa muissa asioissa voidaan havaita samaa. 

2. Vaihtelevaksi ajatukseksi sanotaan varsinaisesti ajatusta, joka perustuu järjen 

selvitykseen, kun sen etsimä ei heti näyttäydy sille ja sen siksi täytyy löytää se kohdasta 

toiseen etenemällä. Isänmaassa mikä tahansa etsitty johtuu heti mieleen tuossa jumalallisessa 

valossa ilman vaikeutta. Tästä syystä myös ihmiset ymmärtävät jumalanmuotoisella 

ymmärryksellä, samalla lailla kuin enkelitkin. Ei kuitenkaan ole estettä sille, että isänmaassa 

on peräkkäisiä ajatuksia, ja vielä vähemmän sille, että jokin on suhteessa johonkin muuhun, 

mikä on mahdollista myös ilman peräkkäisyyttä. 

 

TEKSTIN SELITYS 

 

Kommentoitavaan tekstiin liittyen kysytään siitä, että sanotaan: on tehnyt selväksi, että pyhän 

kirjoituksen tarkastelut käsittelevät ennen muuta asioita tai merkkejä (1n1). (1) Jaottelu 

näyttää epätyydyttävältä siksi, että sama voi olla asia ja merkki, niin kuin ovat Kristuksen tosi 

ruumis ja kasteessa saatava merkki. (2) Sitä paitsi hän itse sanoo, että jokainen merkki on 

asia. Jaottelu ei siten näytä perustuvan vastakohtiin. (3) Edelleen kaikki luodut ovat Jumalan 

hyvyyden merkkejä. Siten lähes kaikki tässä opissa käsitellyt asiat näyttävät olevan merkkejä.  

Tähän todetaan, että jaottelu ei perustu vastakkaisiin asioihin vaan ”sinänsä olevan” ja 

”suhteessa olevan” määritteisiin, jotka ovat vastakkaisia. Merkki on se, mikä on asetettu 

merkitsemään jotain, kun taas asiaan liittyy sinänsä oleva merkitseminen, joka ei ole 

suhteessa johonkin muuhun. Tästä syystä ei ole ongelma, että jokin sama on merkki ja asia eri 

suhteissa, niin kuin sama ihminen on isä ja poika. Vastaus ensimmäiseen huomautukseen on 

selvä tällä perusteella. Toiseen todetaan, että sanaa ”asia” käytetään tuon puheena olevan 

lauseen käsittelyssä kahdella tavalla. Sitä käytetään yleisluontoisesti viittamaan mihin tahansa 

olevaan, ja tällöin jokainen merkki on asia. Sitä käytetään myös kapeammassa merkityksessä 

viittaamaan siihen, mikä on pelkästään asia eikä myös merkki. Tällöin asia erotetaan merkin 

vastakohdaksi. Kolmanteen huomautukseen todetaan, että vaikka luodut ovat merkkejä 

jostain, se ei silti ole ollut niiden tekemisen pääasiallinen syy, ja siksi ne eivät kuulu merkkien 

joukkoon paitsi eräässä mielessä. 
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Sitten kysytään siitä, että sanotaan: Käsittelemme ensin asioita ja sen jälkeen merkkejä 

(1n3). Näyttää, että merkkejä olisi käsiteltävä ensin. Asiat näet opitaan tuntemaan merkkien 

avulla, niin kuin kommentoitavassa tekstissä sanotaan. Pääsemme siis merkkien tuntemisen 

avulla asioiden tuntemiseen. 

Tähän todetaan, että kun merkit ja asiat ovat samalla tasolla, termejä koskevat määritykset 

on esitettävä ennen kuin käsitellään asioita, joita nuo merkit merkitsevät. Sakramentaaliset 

merkit eivät kuitenkaan ole samalla tasolla niiden asioiden kanssa, joita käsitellään kolmessa 

ensimmäisessä kirjassa. Tai todetaan, että tietämyksen hankkimisessa noudatettava järjestys 

on toinen kuin tietämyksen välittämisessä noudatettava järjestys. Tietämystä hankkiva etenee 

nimittäin merkeistä niiden merkitsemään ikään kuin resoluution avulla, koska merkit ovat 

hänen kannaltaan enemmän tunnettuja. Sen taas, joka pyrkii välittämään tietämystä merkeistä, 

pitää ilmaista asiat ennen merkkejä siksi, että merkit tulevat käyttöön asioiden kaltaisuuksina. 

Tästä syystä tulee merkkien tuntemiseksi tuntea ensin asiat, joiden kaltaisuuksia ne ovat. 

Sitten kysytään siitä, että hän sanoo: sijoitumme ikään kuin näiden kahden väliin (2n2). 

Tällä perusteellahan näyttää siltä, että ihminen on käytettävien ja nautittavien välissä. Tämän 

vastakohta näyttää kuitenkin olevan totta siksi, että hyve sisältyy käytettävien joukkoon. 

Augustinuksen mukaan hyve kuuluu niihin suurimpiin hyviin, joita kukaan ei käytä huonosti, 

kun taas luonnolliset kyvyt ovat välissä olevia hyviä, joita voi käyttää sekä huonosti että 

hyvin.29 Siten hyveet näyttävät sijoittuvan ihmisen yläpuolelle. 

Tähän todetaan, että hyvien asioiden järjestystä voi tarkastella kahdelta kannalta. Sitä 

voidaan tarkastella elämän oikeellisuuden näkökulmasta. Tässä hyve, joka toimii tuollaisen 

oikeellisuuden syynä sinänsä, on suurin hyvä; luonnollinen kyky, joka on tuollaiselle 

oikeellisuudelle ikään kuin kohteena oleva aine, on välissä oleva hyvä; ja muut asiat, jotka 

antavat ulkoista tukea, ovat vähäisimpiä hyviä. Toisaalta hyvien asioiden järjestystä voidaan 

tarkastella autuuteen etenemisen kannalta. Tässä autuaaksi tekevä asia on suurin hyvä, 

autuuteen osallistuva on välissä oleva hyvä ja autuuteen valmistava on vähäisin hyvä. 

Samoin kysytään tästä: jotkin niistä ovat nautittavaksi, toiset ovat käytettäväksi, ja vielä 

jotkin ovat nauttivia ja käyttäviä (2n1). Jokainen oleva on nimittäin joko päämäärä tai 

päämäärään suuntautuva. Nautittavalla on kuitenkin päämäärän luonne ja käytettävällä taas 

päämäärään suuntautuvan luonne. Asioiden jakaminen käytettävään ja nautittavaan siis riittää 

eikä kolmannelle jäsenelle ole tarvetta – etenkin kun hän itse myöhemmin sanoo, että ihmisiä, 

jotka ovat käyttäviä ja nauttivia, on käytettävä. 

                                                           
29 Augustinus, De libero arbitrio II, 19, 50. 
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Tähän todetaan, että päämäärään voi suuntautua kahdella tavalla. Siihen voi suuntautua 

niin kuin päämäärään etenevä, ja tämä on se tapa, jolla nauttiva ja käyttävä suuntautuu 

päämäärään. Tai siihen voi suuntautua niin kuin päämäärään vievä tie, ja tämä on se tapa, 

jolla käytettävä suuntautuu päämäärään. Tästä syystä kaikki päämäärään suuntautuvat eivät 

sisälly käytettävän piiriin, ellei tuota sanaa käytetä hyvin laveassa merkityksessä. Saman asian 

sisältyminen kahteen jäseneen ei myöskään ole ongelma, koska jakaminen perustuu 

vastakohtaisiin määritteisiin eikä asioiden vastakohtaisuuteen.  

Samoin kysytään tästä: Käyttäminen on taas sitä, että käyttöön tuleva suhteutetaan sen 

saavuttamiseen, mikä on käytettäväksi (2n3).30 Selitys näyttää olevan huono, koska ”käyttöä” 

ei tunneta yhtään ”käyttämistä” paremmin, eikä määritteleminen siksi näytä tapahtuvan 

paremmin tunnetun avulla. Tähän todetaan, että ilmaus ”käyttöön tuleva” toimii niin kuin yksi 

sana. Se on kiertoilmaus sille, mistä minä käytän nimitystä ”käytettävä” (utibile), mikä on 

tämän käyttämisen aktin kohde. Aktin määritteleminen kohteensa avulla taas on sopivaa. 

Samoin kysytään, mikä on syy siihen, että sanotaan: Ei nimittäin ole helppo löytää sanaa, 

joka soveltuu johonkin näin ylhäiseen (2n4). Tähän todetaan, että otamme asioille käyttöön 

nimiä sitä mukaa kuin ne tulevat tietämyksemme piiriin. Koska saamme tietomme luoduista 

asioista, käyttöön ottamamme nimet ovat luotuihin asioihin sopivalla tavalla annettuja. 

Luoduissa asioissa olevat seikat eivät kuitenkaan ole Jumalassa samalla tavalla kuin niissä 

vaan ylhäisemmällä tavalla. Siksi käyttöön ottamamme nimet eivät pysty kunnolla 

merkitsemään Jumalaa. Onhan selvää, että abstraktit nimet kuten ”ihmisyys” tai ”valkoisuus” 

merkitsevät jotain epätäydellistä ja sellaista, mikä ei ole itsenäisesti olemassa. Konkreettiset 

nimet kuten ”ihminen” tai ”valkoinen” taas merkitsevät jotain osista koostuvaa. Kummatkaan 

eivät sovellu jumalalliseen korkeuteen. 

Samoin kysytään tästä: sitä helpommin pystymme kestämään maallista vaellustamme ja 

sitä palavammin haluamme saada sen päätökseen (3n2). Tämän vastakohta näyttää näet 

olevan totta Sananl. 13:12 perusteella: lykätty toivo ahdistaa sielua (Vulgata). Se, että 

tunnemme asian kuin kuvastimesta ja haluamme sen olevan läsnä, tekee sen poissaolon 

kestämisen sietämättömämmäksi. Tähän todetaan, että sikäli kuin toivo koskee poissa olevaa 

haluttua asiaa, se on ahdistuksen syy. Kuitenkin sikäli kuin haluttu asia tulee jollain tavalla 

läsnä olevaksi toivon ja epätäydellisen tuntemisen kautta, se tuo mukanaan tietynlaista 

iloitsemista. 

                                                           
30 Lainaus on virheellisessä muodossa; Lombarduksen tekstissä sanotaan: sen saavuttamiseen, mikä on 

nautittavaksi. Akvinolaisen huomautus ei kuitenkaan liity tähän. Myöhemmin kohta lainataan oikein. 
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Sitten kysytään siitä, että hän sanoo: On kuitenkin huomattava, että samainen Augustinus 

sanoo (…) seuraavaa, käsittäen nauttimisen ja käyttämisen toisella tavalla kuin edellä (3n1). 

Yhdellä asialla on yksi ainoa määritelmä, niin kuin sen oleminen on yksi ainoa. Siis 

käyttämiselle ja nauttimiselle ei pidä antaa useita määritelmiä. 

Tähän todetaan, että jos löytyisi jokin määritelmä, joka ilmaisisi asian olemisen kaikkien 

sen omien syiden kannalta, tuo määritelmä olisi täydellisin ja pelkästään yksi. Sen sijaan 

löytyy useita asian olemista sen eri syiden mukaan selvittäviä määritelmiä. Niinpä jokin 

määritelmä annetaan finaalisen syyn mukaan, jokin toinen formaalisen syyn mukaan, ja niin 

edelleen. Lisäksi löytyy muita selvityksiä, jotka perustuvat asialle kuuluvasta olemisesta 

seuraaviin ominaisuuksiin, ja myös tällaisia voi olla useita. 

Käsillä olevasta asiasta siis todetaan, että nauttimisen ensimmäisen määritelmä, 

Nauttiminen on sitä, että rakkaudella pysytään kiinni jossain asiassa sen itsensä takia (2n3), 

annetaan kohteen ja aktin aikaan saavan habituksen kannalta. Toinen määritelmä, Nautimme 

niistä tuntemisen kohteista, joissa tahto lepää niistä iloa niiden itsensä takia saaden (2n5), 

annetaan sen kyvyn kannalta, jonka akti se on suhteessa aikaisempaan kykyyn eli tuntemisen 

kykyyn. Kolmas määritelmä, Nauttiminen on iloiten käyttämistä, ei vielä toivossa vaan jo 

toteutuneessa asiassa (3n1), annetaan aktista seuraavan ominaisuuden avulla, silloin kuin akti 

on täydellinen, eli sen ilon avulla, jota tunnetaan itsellä olevasta asiasta. Samalla tavalla 

todetaan, että käyttämisen ensimmäinen määritelmä, Käyttäminen on sitä, että käyttöön tuleva 

suhteutetaan sen saavuttamiseen, mikä on nautittavaksi (2n3), annetaan kohteen ja päämäärän 

kannalta ja koskee käyttämistä varsinaisessa mielessä. Toinen määritelmä taas, Käyttäminen 

on jonkin ottamista tahdon vallan alle (3n1), koskee käyttämistä yleisessä merkityksessä ja 

annetaan toimivan ja universaalisti liikuttavan kyvyn kannalta. 

Koskien sitä, että hän sanoo: Kuitenkaan hän ei käytä meitä niin kuin me käytämme muita 

asioita (3n6), on huomattava, että hän osoittaa meidän käyttömme eroavan Jumalan käytöstä 

kahdessa suhteessa. Ensiksi kun me käytämme asioita ja toimimme niiden suhteen, 

suhteutamme sen omaan etuumme; Jumala ei taas suhteuta käyttöään omaan etuunsa vaan 

meidän etuumme. Toiseksi Jumala suhteuttaa käyttönsä, jolla hän käyttää asioita, omaan 

hyvyyteensä; me taas emme suhteuta käyttöämme omaan hyvyyteemme vaan hänen 

hyvyyteensä. Hän osoittaa tämän ensimmäiseksi armeliaisuuden töistä, ja tässä asia on selvä. 

Toiseksi hän osoittaa sen luomisen töistä. Jumala nimittäin teki meidät hyvyytensä takia, ja 

siten hän sanoo: Koska Jumala on hyvä, me olemme olemassa. Meillä taas on hyvyys 

olemisemme perusteella, ja se hyödyttää meitä. Tällä lailla on selvää, että luomisen työ on 

meidän eduksemme. Kolmanneksi hän osoittaa sen oikeamielisyyden työstä. Jumala nimittäin 
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rankaisee meitä hyvyytensä tähden. Siksi hän sanoo: Koska hän lisäksi on oikeamielinen, 

emme voi olla pahoja ilman rankaisua, koska Jumalan oikeamielisyys on sama kuin hänen 

hyvyytensä. Myös tämän hän katsoo olevan meidän eduksemme. Meitä nimittäin rangaistaan 

pahasta sen takia, että perääntyisimme pahasta ja siten perääntyisimme ei-olemisesta. Sen 

takia hän sanoo: siinä määrin kuin meissä on pahaa, sitä vähemmän olemme olemassa. Mitä 

enemmän meissä nimittäin on pahaa, sitä vähemmän olemme olemassa, sillä paha on 

olemisen puutetta. Mitä enemmän paha meissä lisääntyy, sitä kauemmas täydellisestä 

olemisesta se meidät vie. 

Sitten kysytään siitä, että hän sanoo: Koska Jumala on hyvä, me olemme olemassa (3n6). 

Tämä näyttää olevan epätotta. Kuten Boethius näet sanoo, jos Jumalasta ymmärryksen avulla 

poistetaan hyvyys, muut olevat pysyvät yhä olevina ja muuna, mutta ne eivät enää ole hyviä.31 

Emme siis ole olemassa siksi, että Jumala on hyvä. Vastaan tähän, että Jumalan työt voidaan 

suhteuttaa Jumalan attribuutteihin niin kuin vaikuttavaan eksemplaarisyyhyn. Tällä tavalla 

luodun viisaus on Jumalan viisaudesta, luodun oleminen on Jumalan olemisesta ja vastaavasti 

luodun hyvyys Jumalan hyvyydestä. Boethius puhuu tällä tavalla. Kuitenkin koska hyvyydellä 

on päämäärän luonne ja päämäärä on kaikkien syiden syy, kaikki nämä täydellisyyksien 

uloskäymiset luotuihin luetaan – myös Dionysios tekee niin32 – Jumalan hyvyydestä 

johtuviksi, vaikka ne ilmenevätkin eri attribuutteina. 

Samoin kysytään siitä, että hän sanoo: siinä määrin kuin olemme olemassa, olemme hyviä 

(3n6). Hyvän määrite on nimittäin eri kuin olevan määrite, ja siksi hänen väitteensä näyttää 

olevan väärä. Vastaan tähän, että on totta, että hyvä ja oleva eroavat toisistaan käsitteiltään, 

koska hyvän määrite on eri kuin olevan määrite. Ne ovat kuitenkin vaihdettavissa, mitä tulee 

asioihin, joista on kysymys, sikäli että jokainen oleminen on hyvästä ja hyvään. Niinpä siinä 

määrin kuin ei tarkoita käsitteen samuutta vaan sitä, että hyvä ja oleva koskevat yhtäläistä 

asioiden joukkoa. 

 

                                                           
31 Vrt. Boethius, Quomodo substantiae in eo quod sint bonae sint (De hebdomadibus) 2 (PL 64, 1312). 
32 Pseudo-Dionysios, De divinis nominibus 4, 1–2 (PG 3, 694–95). 


