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ENSIMMÄINEN JAKSO1 

 

KVESTIO 1 

TULEEKO KÄYTTÄÄ AINOASTAAN KAIKKEA MUUTA KUIN JUMALAA 

 

Koskien ensimmäistä jaksoa, jossa Maisteri tarkastelee nauttimista ja käyttämistä,2 kysyn 

ensimmäiseksi kysymyksen käyttämisestä: tuleeko käyttää ainoastaan kaikkea muuta kuin 

Jumalaa. 

Että ei .3 Perustelen tätä kahta tietä. Ensiksi  perustelen, että kaikkea muuta kuin 

Jumala ei  tule käyttää. 

Ensiksi: käyttämisen aktia itseään ei tule käyttää; siis kaikkea muuta kuin Jumalaa ei tule 

käyttää.4 Seuraussuhde on selvä. Todistan edeltävän jäsenen sillä, että jos käyttämisen aktia 

itseään tulisi käyttää, sitä tulisi käyttää joko tuolla samalla aktilla tai toisella aktilla. Sitä ei voi 

käyttää tuolla samalla aktilla, koska yksi ja sama akti ei voi olla sekä suora että refleksiivinen, 

mutta ei myöskään toisella aktilla, koska tällöin tahdossa olisi kaksi aktia samaan aikaan. 

Toiseksi: Mitä tahansa, mitä on mahdollista käyttää (uti), on mahdollista myös käyttää 

väärin (abuti). On kuitenkin joitain asioita, joita ei ole mahdollista käyttää väärin. Siis on 

joitain asioita, joita ei ole mahdollista käyttää.5 Yläpremissi on selvä, koska vastakohtien on 

ilmettävä samassa asiassa.6 Käyttäminen ja väärinkäyttäminen ovat toisilleen vastakkaisia, 

                                                           
1 Alkuteksti: Scriptum in librum primum Sententiarum. Ordinatio, ed. G. Gal & S. Brown. Opera 

theologica 1 (St. Bonaventure, NY, 1967), 371–393. Aaltosuluissa olevat numerot viittaavat edition 

sivuihin, esim. {372} osoittaa kohdan, josta sivu 372 alkaa. Väliotsikot ovat editoijien lisäämiä. 

Alaviitteissä olevat viittaukset perustuvat suurimmaksi osaksi edition viitteisiin.  
2 Maisteri (Magister) tarkoittaa Petrus Lombardusta. Kysymys on Sentenssien I kirjan jaksosta 1.  
3 Tekstin perusrakenne on kvestiomenetelmän mukainen. Ockham perustelee ensin oman käsityksensä 

vastaista kantaa: että ei (quod non) tule käyttää ainoastaan kaikkea muuta kuin Jumalaa. 
4 Tässä kappaleessa esitetty päätelmä perustuu ”seuraussuhteeksi” (consequentia) sanottuun 

lausepariin (muotoa ”p; siis q”). Alkuosasta (p) käytetään nimeä ”edeltävä jäsen” (antecedens), 

loppuosasta (q) nimeä ”seuraava jäsen” (consequens). Tarkoitus on päätellä p:n totuudesta q:n 

totuuteen, tai vaihtoehtoisesti q:n epätotuudesta p:n epätotuuteen.   
5 Edeltävät kolme virkettä muodostavat syllogismin (tarkemmin sanoen kategorisen syllogismin). 

Virke ”Mitä tahansa …” on sen yläpremissi (maior); virke ”On kuitenkin joitain asioita …” on sen 

alapremissi (minor). Virke ”Siis on joitain asioita …” on johtopäätös (conclusio). Syllogismin 

esittämisen jälkeen saatettiin usein esittää perusteluja sen premisseille, niin kuin tässä. 
6 Aristoteles, Kategoriat 11, 14a15–16. 



William Ockham, Sentenssien selitys I, d. 1, q. 1 

2 

 

joten sitä, mitä on mahdollista käyttää, on mahdollista myös käyttää väärin. Alapremissi on 

selvä, koska hyveitä ei ole mahdollista {372} käyttää väärin, sillä Maisterin mukaan ”kukaan 

ei käytä hyveitä huonosti”.7 Kukaan ei siis käytä niitä väärin. 

Kolmanneksi: Tulee käyttää sitä, mikä voidaan suhteuttaa Jumalaan. On kuitenkin 

monia asioita, joita ei ole mahdollista suhteuttaa Jumalaan. Siis, ja niin edelleen.8 Yläpremissi 

on selvä, koska käyttäminen on ”jonkin rakastamista jonkin muun takia”,9 ja siten kaikkea 

sellaista, mitä tulee käyttää, voidaan rakastaa jonkin muun takia; mitä tahansa asiaa on 

kuitenkin rakastettava eniten Jumalan takia; siis kaikki sellainen, mitä tulee käyttää, voidaan 

suhteuttaa Jumalaan. Alapremissi on selvä yhtäältä siksi, että toisia intentioita10 ei voida 

suhteuttaa Jumalaan, koska ne eivät voi muodostaa perustaa reaaliselle relaatiolle Jumalaan, 

eikä niitä myöskään tule rakastaa, koska ne eivät ole asioita. Toisaalta pahoja asioita ei voida 

suhteuttaa Jumalaan, koska niitä ei tule rakastaa sen enempää niiden itsensä kuin minkään 

muunkaan takia. 

Toiseksi osoitan, että Jumalaa tulee käyttää. Tulee käyttää kaikkea sellaista, mikä 

voi olla halurakkauden (amor concupiscentiae) luvallinen kohde. Jumalaa on kuitenkin 

luvallista rakastaa halurakkaudella. Siis Jumalaa tulee käyttää. Yläpremissi on selvä, koska 

halurakkaudella rakastettua rakastetaan jonkin muun ystävyysrakkaudella (amor amicitiae) 

rakastetun takia. Halurakkaudella rakastetuksi tuleminen on näet sitä, että rakastetaan jonkin 

muun ystävyysrakkaudella rakastetun takia, koska halurakkaudella rakastetaan sitä, mitä 

halutaan tai kaivataan toiselle. Jotain jonkin muun takia rakastava kuitenkin käyttää sitä. Siis 

jotain halurakkaudella rakastava {373} käyttää sitä. Alapremissi on selvä, koska sitä, mikä on 

hyödyllistä jollekulle ystävyysrakkaudella rakastetulle, voi tämä haluta itselleen ja siten 

rakastaa halurakkaudella. Jumala kuitenkin on hyödyllinen jollekulle ystävyysrakkaudella 

rakastetulle rationaaliselle luodulle, joten hän voi luvallisesti haluta tätä itselleen. Siis tämä 

luotu voi luvallisesti käyttää Jumalaa. 

Vastakohdan puolesta:11 

                                                           
7 Petrus Lombardus, Sent. II, d. 27, luku 1, n. 1 (ed. 1916: d. 27, luku 5, n. 243). Lombardus vetoaa 

Augustinukseen; vrt. tämän Retractationes I, 9, 6 ja De libero arbitrio II, 18–19. 
8 Johtopäätös on: Siis on monia asioita, joita ei tule käyttää. 
9 Vrt. Lombardus, Sent. I, d. 1, luku 3, n. 1; Augustinus, De trinitate X, 11, 17. 
10 Intentio tarkoittaa tässä eräänlaista mielessä olevaa käsitettä. Ensimmäiset intentiot ovat käsitteitä 

maailmassa oleville olioille, esim. ’ihminen’ ja ’hevonen’. Toiset intentiot ovat käsitteitä koskevia 

käsitteitä, esim. ’laji’ ja ’suku’ (lauseessa ”’Ihminen’ ja ’hevonen’ ovat lajeja ja ’eläin’ on suku”). 
11 Kun edellä olevat perustelut tukevat kantaa, että ei tule käyttää ainoastaan kaikkea muuta kuin 

Jumalaa, seuraava perustelu tukee tämän vastakohtaa: että tulee käyttää ainoastaan kaikkea muuta kuin 

Jumalaa (mikä on Ockhamin puolustama kanta). Kvestiomenetelmän sed contra -kohta. 
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Tulee käyttää ainoastaan sitä ja kaikkea sitä, mikä voidaan suunnata johonkin muuhun. 

Mikä tahansa muu kuin Jumala voidaan suunnata Jumalaan, koska hän on kaikkien asioiden 

päämäärä, eikä Jumalaa voida suunnata muuhun. Siis, ja niin edelleen. 

 

[Kvestion merkityksestä] 

Ennen kvestioon vastaamista on selitettävä sen merkitystä. Tulee tietää, että kvestio ei koske 

käyttämistä siinä mielessä, jossa minkä tahansa kyvyn toiminta on käyttämistä, niin kuin 

sanonnassa: ”minkä käyttäminen on hyvää, on itsekin hyvä, ja toisin päin”.12 Se ei myöskään 

koske käyttämistä siinä mielessä, jossa sanomme kykyjä käytettävän kykyjen aktien 

aikaansaamiseen, tai siinä mielessä, jossa sanomme käyttävämme habituksia kun tahdomme, 

tai jossa sanomme käyttävämme itse aktia kun tahdomme. Sen sijaan se koskee käyttämistä 

siinä mielessä, jossa käytämme jotain niin kuin kohdetta. Käsittäen kvestion tällä tavalla 

totean, että käyttämisestä puhutaan kahdessa merkityksessä, väljässä ja tiukassa. Mikä tahansa 

tahdon akti on käyttämistä väljässä mielessä, niin kuin autuas Augustinus sanoo.13 Tiukassa 

mielessä käyttämisellä tarkoitetaan tahdon aktia, joka erotetaan nauttimisen vastakohdaksi, ja 

kvestion käsitetään koskevan erityisesti juuri tätä. {374} 

 Ensiksi on tarkasteltava, miten käyttämisen akti erotetaan nauttimisen aktista, ja 

toiseksi, mikä käyttämisen aktin kohde on. 

 

[Miten käyttämisen akti erotetaan nauttimisen aktista?] 

Ensiksi mainitusta asiasta tulee tietää, että joku voi ottaa jotain tahdon vallan alle14 kahdella 

eri tavalla: joko sen itsensä takia tai jonkin muun takia. Jotain otetaan tahdon vallan alle 

ensiksi mainitulla tavalla, kun jotain ymmärryksen tahdolle esittämää otettaisiin tahdon vallan 

alle, vaikka se esitettäisiin tahdolle sitä mihinkään muuhun liittämättä. Jotain otetaan tahdon 

vallan alle jälkimmäisellä tavalla, kun jotain otetaan sen vallan alle niin, että on esitettynä 

toinen asia, ja jos tuota toista asiaa ei esitettäisi tahdolle (tai otettaisi tahdon vallan alle), 

tätäkään ei otettaisi tahdon vallan alle. Ensiksi mainittu akti ei suhteuta, koska kerran tahto 

saa aikaan jonkin aktin tuon asian suhteen niin, että se saisi aikaan tuon saman aktin, vaikka 

                                                           
12 Boethius, De differentiis topicis II (PL 64, 1190B). 
13 Vrt. Lombardus, Sent. I, d. 1, luku 3, n. 1: ”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).’” Augustinus, De trinitate X, 11, 17. 
14 Ks. edellinen viite. 
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oletettaisiin, että tahdolle ei näytetä mitään muuta asiaa. Esimerkiksi jos jollekulle 

näytettäisiin Jumala, hän tavoittelisi Jumalaa, vaikka hänelle ei näytettäisi mitään muuta. 

Toinen akti suhteuttaa,15 koska kerran sitä koskevaa aktia ei saataisi aikaan, jos tahdolle ei 

näytettäisi mitään muuta (tai jos mitään muuta ei otettaisi tahdon vallan alle). Esimerkiksi 

joku haluaa kitkerää juomaa, jota hän ei haluaisi, jos hän ei haluaisi terveyttä. On kuitenkin 

kaksi tapaa, jolla jokin akti voi olla suhteuttamatta: joko kohde {375} hyväksytään 

korkeimmaksi asiaksi, mitä tahdolle on mahdollista esittää, eli sellaiseksi, että tahdon tulee 

rakastaa sitä suurimmassa määrin; tai kohde hyväksytään sinällään ja otetaan tahdon vallan 

alle sinällään, ei korkeimpana mutta ei ei-korkeimpanakaan. Ensiksi mainittu akti on 

nauttimisen akti, koska jotain kerran hyväksytään lisämääreittä korkeimmaksi. Toinen akti ei 

ole varsinaisesti nauttimisen akti eikä myöskään varsinaisesti käyttämisen akti. Kolmas akti16 

taas on käyttämisen akti varsinaisimmassa mielessä. 

 

[Käyttämisen kohteesta] 

Toisesta asiasta totean, että käyttämisen yleensä (usus in communi) kohde, joka on 

asianmukaiselle (ordinatus) ja epäasianmukaiselle (inordinatus) käyttämiselle yhteinen, on 

mikä tahansa, onpa se luotua tai luomatonta. Tämä on selvää, koska mikä tahansa, minkä 

tahto voi suhteuttaa johonkin muuhun, on käyttämisen kohde. Vapautensa perusteella tahto 

voi kuitenkin suhteuttaa minkä tahansa asian johonkin muuhun. Siis tahto voi käyttää mitä 

tahansa asiaa. Yläpremissi on ilmeisen tosi. Alapremissi on selvä, koska mitä tahdolle sitten 

näytetäänkin, se voi rakastaa jotain muuta enemmän, ja siten se voi rakastaa tuota näytettyä 

jonkin muun takia. 

Toinen johtopäätös  on, että Jumala ei ole asianmukaisen käyttämisen kohde, koska jos 

olisi niin, hän olisi joko asianmukaisen tahtomisen kohde tai asianmukaisen vastustamisen 

kohde.17 Hän ei voi olla asianmukaisen vastustamisen kohde, koska kukaan ei voi vihata 

Jumalaa asianmukaisesti. Hän ei myöskään voi olla asianmukaisen tahtomisen kohde, koska 

tällöin jotain voitaisiin rakastaa asianmukaisesti Jumalaa enemmän. Samoin, perimmäistä 

päämäärää ei voi suhteuttaa johonkin muuhun, ja Jumala on perimmäinen päämäärä ilman 

lisämääreitä. 

                                                           
15 Vrt. Lombardus, Sent. I, d. 1, luku 2, n. 3: ”Käyttäminen (uti) on taas sitä, että käyttöön tuleva asia 

suhteutetaan sen saavuttamiseen, mikä on nautittavaksi (id quod in usum venerit referre ad 

obtinendum illud quo fruendum est).” Lombardus lainaa Augustinusta: De doctrina christiana I, 4, 4. 
16 Tarkoitetaan sitä edellä käsiteltyä aktia, jota ei saada aikaan muuten kuin jonkin muun takia. 
17 ”Vastustaminen” ja ”vastustaa” kääntävät – paremman vastineen puutteessa – substantiivia nolitio ja 

verbiä nolo, jotka tarkoittavat jotakin vastaan suuntautuvaa tahtomista, ”miinusmerkkistä” tahtomista.  
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Kolmas johtopäätös  on, että kaikki muu kuin Jumala voi olla asianmukaisen 

käyttämisen kohde. Tämä todistetaan sillä, että kaikki muu kuin {376} suurimmassa määrin 

hyväksyttävä voidaan ottaa tahdon vallan alle suurimmassa määrin hyväksyttävän takia. 

Jumala kuitenkin asianmukaisesti hyväksytään suurimmassa määrin. Siis mikä tahansa muu 

kuin Jumala voidaan ottaa asianmukaisesti tahdon vallan alle Jumalan takia, ja siten mitä 

tahansa muuta kuin Jumalaa voi käyttää asianmukaisesti. Yläpremissi on selvä, koska mikä 

tahansa suurimassa määrin hyväksyttävästä erillinen on joko hyvä tai paha. Jos se on hyvä, 

sitä voidaan rakastaa suurimmassa määrin hyväksyttävän takia. Jos se on paha, tahto voi 

asianmukaisesti vastustaa sitä suurimmassa määrin hyväksyttävän takia. Kaikki muu kuin 

suurimmassa määrin hyväksyttävä voidaan siis asianmukaisesti ottaa tahdon vallan alle 

suurimassa määrin hyväksyttävän takia. Siis, ja niin edelleen. 

 

[Kolme edellä sanottuun liittyvää vaikeutta] 

Edellä sanottuun liittyy kuitenkin kolme vaikeutta. Ensimmäinen koskee tuota väliin 

sijoittuvaa aktia.18 Onko sellainen akti mahdollinen, ja onko se välttämättä huono tai hyvä? 

Toinen vaikeus koskee käyttämisen aktia varsinaisimmassa mielessä. Onko se 

lisämääreittä yksi akti vai sisältääkö se useampia numeerisesti erillisiä akteja, joista yksi 

kohdistuu nimenomaan päämäärään ja toinen nimenomaan siihen, mikä palvelee päämäärää? 

Kolmatta vaikeutta on sivuttu ensimmäisessä pääasiallisessa perusteessa: onko 

käyttämisen akti, jolla joku käyttää omaa käyttämisen aktiaan, numeerisesti sama kuin tuo 

akti vai toinen akti?19 

 

[Ensimmäisen vaikeuden ratkaisu] 

Ensimmäiseen vaikeuteen totean, että väliin sijoittuva akti on sellainen akti, jolla jotain 

rakastetaan niin, että sitä ei rakasteta lisämääreittä perimmäisenä päämääränä eikä sitä 

kuitenkaan aktuaalisesti suhteuteta johonkin muuhun. {377} 

Ehkä sanotaan: jos sitä ei rakasteta jonkin muun takia, sitä siis rakastetaan sen itsensä 

takia, ja kaikkea sellaista taas rakastetaan perimmäisenä päämääränä.20 Vastaan tähän, että 

tuollaista rakastetaan sen itsensä takia, koska jos mitään muuta ei näytettäisi tahdolle, sitä silti 

rakastettaisiin, ja kuitenkaan sitä ei rakasteta perimmäisenä päämääränä, ainakaan 

                                                           
18 Tarkoitetaan aktia, joka ei ole varsinaisesti nauttimisen akti muttei käyttämisen aktikaan. 
19 Ks. {371.9–14}, edellä s. 1. Aaltosuluissa olevat numerot viittaavat edition sivuihin ja riveihin. 
20 Vrt. Johannes Duns Scotus, Ordinatio I, d. 1, p. 1, q. 1, n. 16. 



William Ockham, Sentenssien selitys I, d. 1, q. 1 

6 

 

suoranaisesti. Jotain rakastetaan perimmäisenä päämääränä silloin, kun jokin hyväksytään 

kaikkia muita enemmän rakastettavaksi tai kaikkia muita enemmän rakastetuksi riippumatta 

siitä, mitä tahdolle näytetään rakastettavaksi. Tällä tavalla kaikkea sinänsä rakastettua ei 

rakasteta perimmäisenä päämääränä, koska joku, joka havaitsee hyveen mutta ei ajattele 

onnellisuutta, tavoittelee hyvettä mutta ei onnellisuuden takia. Hän ei kuitenkaan tavoittele 

hyvettä enemmän tavoiteltavana kuin mikä tahansa muu, jos jotain sellaista hänelle 

näytettäisiin, eikä myöskään vähemmän tavoiteltavana. Rakastettua koskee sama, ja siten on 

olemassa väliin sijoittuva akti, niin kuin sanottiin. 

Tätä valaistaan sillä, mitä Filosofi sanoo Etiikan I kirjassa. Hän esittää siinä, että jotkin 

asiat voidaan valita joidenkin muiden takia, jokin taas nimenomaan sen itsensä takia eikä 

millään tavalla jonkin muun takia, ja jokin sekä sen itsensä että jonkin muun takia. Hän sanoo 

tästä Etiikan I kirjan 8. luvussa näin: ”Väitämme itsensä vuoksi tavoiteltavaa 

täydellisemmäksi kuin sitä, jota tavoitellaan jonkin muun vuoksi. Edelleen väitämme 

täydellisemmäksi sitä, jota ei koskaan valita minkään muun vuoksi, kuin sitä, joka voidaan 

valita sekä itsensä vuoksi että jonkin muun vuoksi. Lopulta sanomme yksinkertaisesti 

täydelliseksi sitä, joka aina valitaan vain sen itsensä vuoksi eikä koskaan {378} minkään 

muun vuoksi. Onnellisuus näyttää ennen muuta olevan tällainen. Valitsemme sen aina sen 

itsensä vuoksi emmekä koskaan jonkin muun vuoksi. Kunnian, nautinnon, ymmärryksen ja 

kaikki hyveet valitsemme tosin myös niiden itsensä vuoksi (sillä vaikka niistä ei seuraisi 

mitään, silti valitsisimme jokaisen niistä), mutta valitsemme ne myös onnellisuuden tähden 

ajatellen, että niiden kautta tulemme onnellisiksi. Onnellisuutta ei kukaan kuitenkaan valitse 

näiden tähden eikä ylipäänsä minkään muun kuin sen itsensä tähden.”21 Tämän perusteella on 

selvää, että jotain on mahdollista tahtoa siten, että mitään muuta asiaa ei esitetä tahdolle, ja 

silloin sitä ei suoranaisesti valita jonkin muun takia, ja kuitenkaan se ei ole perimmäinen 

päämäärä vaan voidaan valita toisen päämäärän vuoksi. 

Ehkä sanotaan: tuo akti on huono, koska rakastetaan jotain päämäärää palvelevaa mutta 

sitä ei rakasteta päämäärän takia. Vastaan tähän, että akti jonkin päämäärää palvelevan 

suhteen voi olla olematta huono, vaikka tuota asiaa ei rakastettaisi tai vaikka sitä ei 

suoranaisesti suhteutettaisi päämäärään. Näin on etenkin silloin, jos päämäärästä ei ole 

käsitystä. 

Ehkä sanotaan: jokainen puutteellisuus hyvän aktin ehtojen toteutumisessa tekee aktin 

huonoksi. Moraalisesti hyvän aktin ehtoihin kuuluu päämäärää koskeva ehto. Siis aina kun se 

                                                           
21 Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka I, 7, 1097a30–b6, suom. S. Knuuttila, 1989, 14, muutettu. 
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jää toteutumatta, akti on huono. Puheena olevassa tapauksessa ehto jää toteutumatta. Siis, ja 

niin edelleen. 

Vastaan tähän, ettei jokainen puutteellisuus moraalisesti hyvän aktin ehtojen 

toteutumisessa tee aktia huonoksi tai tee sitä synniksi. Muutoin tietämättömyys ei voisi 

koskaan toimia puolustuksena, ja opettajien ja pyhien mukaan tietämättömyys joskus 

vapauttaa kokonaan syystä.22 Mutta silloin kun jää toteutumatta jokin ehto, johon aktin 

aikaansaaja on velvoitettu tuossa tilanteessa, akti on huono. Jos hän taas ei ole tuolloin 

velvoitettu tuohon ehtoon, akti ei ole huono. Puheena olevassa tapauksessa on tällä tavalla: 

tuollaisessa tilanteessa hän ei ole velvoitettu {379} tahtomaan tätä päämäärän takia. Kuitenkin 

jos hän muodostaisi aktin tämän suhteen niin, että hän asettaisi sen itselleen kaiken muun 

päämääräksi, hän tekisi syntiä. 

 

[Mahdollinen ratkaisu toiseen vaikeuteen] 

Toisen vaikeuden osalta joku voisi nähdä asian niin, että siinä on numeerisesti ja lajinsa 

puolesta toinen akti, niin että tällaista käyttämisen aktia ei voi olla ilman erillisiä toisistaan 

reaalisesti eroavia akteja. Tätä voi perustella ensiksi näin: kun päämäärää palvelevaa 

rakastetaan päämäärän takia, rakastetaan sekä päämäärää että päämäärää palvelevaa. 

Päämäärää ja päämäärää palvelevaa ei kuitenkaan voida rakastaa yhdellä aktilla. Siinä siis on 

useampi akti. Yläpremissi on selvä, koska päämäärää palvelevaa varmastikin rakastetaan. 

Tässä ei näet muuten olisi käyttämisen aktia, sillä tässä ei olisi päämäärää palvelevan asian 

tahtomisen aktia. On selvää, että myös päämäärää rakastetaan, koska ”se, jonka takia jokin 

kuuluu jollekin, kuuluu aina itse enemmän sille”.23 Siis jos päämäärää palvelevaa rakastetaan 

päämäärän takia, tulee olla niin, että päämäärää rakastetaan enemmän. Alapremissi todistetaan 

sillä, että päämäärää rakastetaan nauttimisen aktilla, koska sitä rakastetaan sen itsensä takia, ja 

päämäärää palvelevaa rakastetaan käyttämisen aktilla. Jos ne olisivat numeerisesti yksi akti, 

numeerisesti sama akti olisi käyttämisen akti ja nauttimisen akti. Seuraus on epätosi, koska 

nämä kaksi ovat vastakkaisia lajeja. 

Toiseksi voi perustella näin: jos olisi vain yksi akti, joka olisi numeerisesti yksi, 

käyttämisen akti olisi nauttimisen aktia täydellisempi. Seuraava jäsen on epätosi, niin siis 

edeltävä jäsenkin. Seuraavan jäsenen epätotuus on selvää, koska olisi olemassa jokin Jumalan 

                                                           
22 Vrt. Summa Halesiana II–2, n. 324–326. 
23 Aristoteles, Toinen analytiikka I, 2, 72a29–30. Kohta jatkuu: ”Esimerkiksi meille on rakkaampi se, 

jonka takia rakastamme jotakin.” 
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olemuksesta nauttimista täydellisempi tahdon akti, joka siten {380} olisi autuutta 

täydellisempi. Seuraussuhde on selvä, koska kun jokin kyky kohdistuu jonkin aktin avulla 

useampiin kohteisiin ja yhtä täydellisesti, tämä akti on täydellisempi kuin harvempiin 

kohteisiin kohdistuva akti. Olettaen näin koskisi nauttiminen eli nauttimisen akti ainoastaan 

päämäärää, kun taas käyttämisen akti koskisi päämäärää ja päämäärää palvelevaa ja se koskisi 

päämäärää yhtä täydellisesti kuin nauttimisen akti, koska ei joku rakasta Jumalaa vähemmän 

sen takia, että hän rakastaa jotain luotua Jumalan takia. Siis akti, jolla käytetään luotua, olisi 

täydellisempi kuin Jumalasta nauttimisen akti. 

Kolmanneksi: tahdolla ei voi yhtä aikaa ja yhdellä kertaa olla kahta täydellistä aktia 

yhden ja saman kohteen suhteen. Oletetaan, että tahdossa on ansiollinen akti, jolla joku 

rakastaa Jumalaa tämän itsensä takia. Ymmärryksen on mahdollista asettaa tahdon eteen 

jotain suunnattavissa olevaa ja Jumalan takia rakastettavissa olevaa, jota tahto voi rakastaa 

Jumalan takia, eikä tahdon tarvitse luopua ensimmäisestä ansiollisesta aktistaan. Tuolloin 

tuon toiseksi muodostetun aktin päätepisteenä siis olisi nimenomaan luotu asia, koska muuten 

tahdossa olisi kaksi Jumalaan kohdistuvaa aktia samaan aikaan. 

Neljänneksi: kuten joku voi rakastaa jotain jonkin rakastetun takia, samalla lailla hän 

voi inhota jotain jonkin rakastetun takia. Jos akti, jolla jotain rakastetaan jonkin muun takia, 

on numeerisesti yksi akti, jolla on nuo kumpikin asia kohteenaan, niin samalla perusteella 

akti, jolla jotain inhotaan jonkin muun takia tai toisen asian rakastamisen takia, on yksi akti, 

jolla on nuo kumpikin asia kohteenaan. Tämä on kuitenkin mahdotonta, koska silloin 

rakastamisen akti ja vihaamisen akti olisivat numeerisesti yksi akti. Viimeksi mainittu 

seuraussuhde pätee, koska jos tämän aktin päätepisteenä on päämäärä, tällä aktilla joko 

rakastetaan tai vihataan päämäärää. Sitä ei vihata, {381} joten sitä rakastetaan. Tämä akti on 

siis sekä rakastamisen akti että vihaamisen aktia (koska tällä aktilla vihataan jotain). Siis, ja 

niin edelleen. 

Viidenneksi: numeerisesti sama akti ei voi olla voimakas ja heikko, täydellinen ja 

epätäydellinen. Jokainen, joka rakastaa jotain jonkin muun takia, eli siis päämäärän takia, 

rakastaa päämäärää voimakkaammin ja täydellisemmin ja päämäärää palvelevaa heikommin 

ja epätäydellisemmin. Hän ei siis rakasta samalla aktilla niitä kumpaakin. 

Tämä perustelu vahvistetaan: jos hän rakastaisi niitä kumpaakin samalla aktilla, niin 

joku rakastaa ansiollisesti luotua yhtä täydellisellä aktilla kuin Jumalaa, ja siten hän rakastaisi 

luotua yhtä paljon kuin Jumalaa. Tällä lailla Jumalaa ei olisi rakastettava suurimmassa määrin 

ja yli kaiken, mikä on mieletöntä. 
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Kuudenneksi: Etiikan III kirja: ”Valinta ei ole tahtoa, koska valinta koskee päämäärää 

palvelevia asioita ja tahto koskee päämäärää itseään.”24 Mutta jos olisi yksi ja sama akti, 

valinta koskisi päämäärää jo sillä perusteella, että se koskisi jotain päämäärän takia.  

Edelleen, niin kuin ymmärrys ei pysty ymmärtämään useampaa asiaa, siten tahtokaan ei 

pysty tahtomaan useampaa asiaa. Ei siis ole myöskään yhtä aktia, eikä kumpaakin kohdetta 

tahdota samaan aikaan. 

 

[Todennäköinen ratkaisu toiseen vaikeuteen] 

Näiden perusteiden estämättä näyttää todennäköiseltä, että ne25 sekä voivat olla kaksi aktia 

että voivat olla yksi akti. 

Asiaa voidaan valaista seuraavasti. Tahdon suhde päämäärään ja päämäärää palveleviin 

asioihin on samanlainen kuin ymmärryksen suhde prinsiippeihin ja johtopäätöksiin. 

Ymmärrys voi tietää johtopäätöksen aktilla, joka on erillinen siitä aktista, jolla prinsiippi 

tunnetaan, ja se voi yhdellä ainoalla aktilla {382} tuntea kummankin. Samalla tavalla tahdolla 

voi siis olla erilliset aktit päämäärän ja päämäärää palvelevan suhteen, ja yksi akti kummankin 

suhteen. Yläpremissi on selvä itsessään, koska tahto ei kykene kohteisiinsa nähden 

vähempään kuin ymmärrys omiin kohteisiinsa nähden. Alapremissin alkuosa on selvä, koska 

prinsiipin tunteminen on syy johtopäätöksen tuntemiselle; syy kuitenkin eroaa reaalisesti 

vaikutuksestaan; siis akti, jolla tunnetaan prinsiippi, ja akti, jolla tunnetaan johtopäätös, voivat 

olla eri akteja. Alapremissin loppuosa on selvä, koska yhden ajatuskulun tai yhden 

seuraussuhteen ymmärtäminen yhdellä ainoalla aktilla ei ole enemmän ymmärryksen luonnon 

vastaista kuin se, että se ymmärtää yhden lauseen yhdellä ainoalla aktilla. Ymmärrys 

kuitenkin pystyy ymmärtämään yhden lauseen yhdellä ainoalla aktilla. Tämä on selvää 

Filosofin Sielusta-teoksen III kirjan perusteella, jossa hän jakaa ymmärryksen toiminnan 

yksinkertaisia asioita koskevaan toimintaan ja yhdistelmiä koskevaan toimintaan.26 Jos jako 

on asianmukainen, yhdistettyä koskeva ymmärrysakti muodostaa yhden ymmärrysaktin siinä 

missä yhdistämätöntä koskevakin. 

Edelleen, Sielusta-teoksen III kirja: Yleisaisti tuntee saman aistin kohteena olevien eri 

aistittavien eron.27 Siis se tuntee sen joko yhdellä ainoalla {383} aktilla tai erillisillä akteilla. 

                                                           
24 Vrt. Nikomakhoksen etiikka III, 2, 1111b26–27.  
25 Tarkoitetaan päämäärää koskevaa aktia ja päämäärää palvelevaa asiaa koskevaa aktia.  
26 Aristoteles, De anima III, 6, 430a26–b21. 
27 Aristoteles, De anima III, 2, 425b12–427a16. Aristoteelisessa psykologiassa yleisaisti tai yhteisaisti 

(sensus communis) on niin sanottuihin sisäisiin aisteihin kuuluva kyky, jonka tehtäviin kuuluu muun 
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Jos se tuntee sen yhdellä aktilla, niin ymmärrys ja tahto pystyvät vielä paljon vahvemmin 

toimimaan monen kohteen suhteen yhdellä ainoalla aktilla. Jos se tuntee sen erillisillä akteilla, 

tähän pystyy yksittäinen aistikin, joten yleisaistia ei tarvitse olettaa olevaksi tämän toiminnan 

takia. 

Ehkä sanotaan: jos on erilliset aktit, silloin kumpikaan niistä ei ole käyttämisen akti. 

Ensimmäinen akti ei ilmeisestikään ole käyttämisen akti, eikä toinenkaan. Todistus: kun jokin 

akti ei ole käyttämisen akti ilman toista aktia, josta se voidaan erottaa, se ei ole käyttämisen 

akti myöskään yhdessä tuon toisen aktin kanssa. Kun on numeerisesti yksi ja sama akti, joka 

ei aiemmin ollut käyttämisen akti, toinen akti ei tee siitä käyttämisen aktia, ja sama toisinpäin. 

Se akti, jonka päätepisteenä on nimenomaan päämäärää palveleva asia, voisi olla olemassa 

ilman mitään aktia päämäärän suhteen, koska tahto voi vapaasti siirtyä mihin tahansa sille 

näytettyyn kohteeseen mitään muuta poistamatta. Olettaen näin se ei olisi käyttämisen akti, 

koska siinä ei rakasteta jonkin muun takia. Siis se ei olisi käyttämisen akti myöskään yhdessä 

päämäärän suhteen olevan aktin kanssa. Tämä vahvistetaan: akti, jonka päätepisteenä on 

nimenomaan jokin yksi ja joka voi olla ilman mitään muuta, ei pyri johonkin jonkin muun 

takia; siis se ei ole myöskään käyttämisen akti, joka pyrkii johonkin jonkin muun takia, jos se 

kerran ei pyri tuohon muuhun. 

Tähän voidaan sanoa, että kun on kysymys käyttämisen aktista tiukassa mielessä, niin 

sellainen akti, jonka nimenomaisena päätepisteenä on jokin muu kuin suurimmassa määrin 

hyväksyttävä (toisin sanoen jokin, jota ei ole hyväksytty suurimmaksi), ei ole käyttämisen 

akti. Siten voidaan erottaa kolme tapaa, joilla käyttämisen aktista puhutaan. Ensiksi sillä 

voidaan tarkoittaa mitä tahansa aktia, joka ei ole nauttimista. Toiseksi sillä voidaan tarkoittaa 

aktia, jonka päätepisteenä on jokin kohde ja jonka syynä on jostain nauttimisen akti. 

Kolmanneksi sillä voidaan tarkoittaa aktia, joka {384} yhtenä pysyen pyrkii johonkin jonkin 

muun takia. Tuo edellä käsitelty akti on käyttämisen akti ensimmäisessä merkityksessä, ja 

näin riippumatta siitä, liittyykö se yhteen toisen aktin kanssa vai ei. Se ei ole käyttämisen akti 

toisessa merkityksessä, paitsi jos se aiheutuu toisesta siihen liittyvästä aktista. Kun on 

kysymys käyttämisen aktista tässä merkityksessä, numeerisesti sama akti voi ensin olla 

käyttämisen akti ja vielä sen jälkeen säilyen olla olematta käyttämisen akti. Sen voi nimittäin 

ensiksi aiheuttaa jokin akti päämäärän suhteen tai nauttimisen akti, ja sen jälkeen tuon 

nauttimisen aktin hävittyä tahto voi jatkaa tuota aktia, joka on numeerisesti sama. Esimerkiksi 

joku ensiksi rakastaa kitkerää juomaa yksinkertaisesti siksi, että hän rakastaa terveyttä. Tuo 

                                                                                                                                                                                     
muassa viiden ulkoisen aistin tuottaman informaation prosessoimista ja yhdistämistä. 
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juoman rakastaminen on silloin käyttämisen akti, koska sen aiheuttaa toinen akti. Jos tahdon 

vapauden perusteella tuota aktia jatketaan vielä sitten, kun terveyttä ei enää rakasteta 

aktuaalisesti, silloin se ei ole käyttämisen akti, koska sitä ei silloin aiheuta eikä ylläpidä tuo 

terveyteen kohdistuva akti. Kolmannessa merkityksessä on kysymys käyttämisen aktista 

tiukimmassa mielessä, ja siinä sama akti aina kohdistuu useampaan eri kohteeseen. Näin 

totean, että ei ole ongelmaa siinä, että numeerisesti sama akti koskee perimmäistä päämäärää 

ja päämäärää palvelevia asioita. 

 

[Vastaus mahdollisiin argumentteihin] 

Ensimmäiseen argumenttiin vastakkaisen käsityksen puolesta28 totean, että kun jotkin 

ilmaukset merkitsevät jotain yhtä ja konnotoivat29 eri asioita, ne voivat soveltua samaan 

asiaan eri suhteissa, vaikka ne nimensä puolesta näyttäisivätkin eri asioilta tai vastakohdilta ja 

suhteessa samaan asiaan olisivat vastakohtia. Tämä koskee ”luonnollista” ja ”vapaata” sekä 

”kontingenttia” ja ”välttämätöntä”, jotka eivät voi soveltua samaan asiaan samassa suhteessa, 

eikä kuitenkaan ole ongelmaa siinä, että ne soveltuvat {385} samaan asiaan eri suhteissa. 

Kaikkihan ovat sitä mieltä, että Jumalan tahto on Pyhän Hengen tuottamisen prinsiippi 

välttämättömällä tavalla ja luotujen tuottamisen prinsiippi kontingentilla tavalla. Puheena 

olevassa tapauksessa on samalla tavalla: sama akti voi olla nauttimisen akti perimmäisen 

päämäärän suhteen ja käyttämisen akti päämäärää palvelevan asian suhteen. Tämä on selvää, 

koska Jumalalla oleva rakastamisen akti on nauttimista Jumalan olemuksen suhteen ja 

kuitenkaan sillä ei nautita luodusta vaan käytetään tätä. Puheena olevasta asiasta voisi sanoa 

samalla tavalla. Samoin ymmärrys tietää johtopäätöksen yhdellä aktilla, ja siten se ei tuolla 

aktilla ymmärrä vain johtopäätöstä vaan myös tuon johtopäätöksen termit, ja kuitenkin se 

tietää johtopäätöksen tuolla aktilla ja se ei ”tiedä” tuon johtopäätöksen jotain termiä tuolla 

aktilla. Siten yhtä ja samaa aktia sanotaan tietämiseksi (scientia) johtopäätöksen suhteen, 

mutta termin suhteen sitä ei sanota tietämiseksi vaan siitä voidaan käyttää muita nimityksiä. 

Ei siis ole ongelmaa siinä, että numeerisesti sama tahdon akti saa osakseen erilaisia nimityksiä 

kohteiden erilaisuuden vuoksi, niin että tahdon sanotaan tuolla aktilla nauttivan yhdestä 

kohteesta ja käyttävän sillä toista kohdetta. Samoin joskus on olemassa käyttämisen akti 

ilman mitään nauttimisen aktia. 

                                                           
28 Ks. {379.5–20}, edellä s. 7. 
29 Ockhamin mukaan ilmauksien merkityksen selittämiseksi on tarpeen erottaa ensisijainen merkitys ja 

toissijainen merkitys eli konnotaatio. Esimerkiksi ”isä” merkitsee miespuolista ihmistä mutta konnotoi 

jotain tai joitain muita ihmisyksilöitä, joihin nähden tämä on isä. 
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Toisen argumentin30 osalta myönnän todeksi, että ei ole ongelmaa siinä, että jokin 

käyttämisen akti on täydellisempi kuin jokin nauttimisen akti, kun tuo käyttämisen akti on 

myös tuosta kohteesta nauttimisen akti. Siten näyttää olevan niin, että akti, jolla rakastetaan 

nimenomaan luotua Jumalan takia, on täydellisempi kuin akti, jolla rakastetaan nimenomaan 

Jumalaa. Näin on jos akti on yhtä voimakas, eikä asian laita aina ole näin. Ehkä autuaaksi 

tekevä nauttiminen isänmaassa on nimenomaan yksin Jumalasta nauttimista ja on yksin 

Jumalan suhteen, {386} ja kuitenkin tuo akti on täydellisempi kuin mikään akti, mikä voi olla 

Jumalan ja luodun suhteen samanaikaisesti. Luotu tahto pystyy nimittäin saamaan aikaan tuon 

aktin, joka voi olla Jumalan ja luodun suhteen, mutta tuota toista ei. 

Kolmannen argumentin31 osalta myönnän todeksi, että tahdolla voi samaan aikaan olla 

kaksi täydellistä aktia saman kohteen suhteen, etenkin silloin kun tuo kohde on toisen aktin 

suhteen koko kohde ja toisen aktin suhteen osittainen kohde. Puheena olevassa tapauksessa on 

tällä tavalla. Kun rakastetaan nimenomaan päämäärää sen itsensä takia, silloin päämäärä on 

tuon aktin koko kohde, koska tuon aktin päätepisteenä ei ole mitään muuta kuin päämäärä. 

Kun taas rakastetaan päämäärää palvelevaa asiaa päämäärän takia, silloin päämäärä on vain 

osittainen kohde. Edellä sanottiin tällä samalla tavalla,32 että kun ensin ymmärretään jokin 

yhdistämätön ilmaus ja sitten jotain yhdistettyä, ensiksi mainittu tunteminen voi säilyä 

yhdessä tuon toisen kanssa. Muutenhan ymmärrys ei voisi heti termien käsittämisen jälkeen 

muodostaa niistä samalla hetkellä lausetta, ja siten yhdistämistä ja erottamista varten ei 

sinänsä edellytettäisi termien käsittämistä, koska jotain vaikutusta varten ei sinänsä edellytetä 

mitään muuta kuin sellaista, mikä pystyy olemaan olemassa yhdessä vaikutuksen kanssa. 

Tästä syystä Filosofi sanoo puutteen olevan prinsiippi vain aksidentaalisesti. Toisaalla 

osoitetaan, miten tämä tulee käsittää. 

Neljännen argumentin33 osalta voidaan myöntää, että numeerisesti samaa aktia voidaan 

nimittää inhoamiseksi tai inhoamisen aktiksi yhden asian suhteen ja {387} toisen asian 

suhteen rakastamisen aktiksi, kun yhdellä ainoalla aktilla inhoan jotain jonkin muun samalla 

aktilla rakastamani takia. 

Ehkä sanotaan: nämä aktit ovat vastakkaisia; samoin tahtominen ja vastustaminen ovat 

vastakkaisia akteja. Inhoaminen on kuitenkin yhdenlaista vastustamista ja rakastaminen on 

yhdenlaista tahtomista. Siis, ja niin edelleen. 

                                                           
30 Ks. {379.21–380.9}, edellä s. 7–8. 
31 Ks. {380.10–17}, edellä s. 8. 
32 Ks. {382.8–14}, edellä s. 9. 
33 Ks. {380.18–381.2}, edellä s. 8. 
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Tähän voidaan sanoa: Rakastamisen akti ja vihaamisen akti eivät ole toistensa 

vastakohtia, ellei rakastettu ja vihattu ole sama, koska kun vihattu on jokin ja rakastettu on 

jokin muu, ne eivät ole vastakohtia. Tahtomisesta ja vastustamisesta sekä nauttimisesta ja 

käyttämisestä tulee sanoa samalla tavalla. Siksi nämä eivät voi soveltua johonkin samaan 

samassa suhteessa, sikäli kuin ne konnotoivat jotain tiettyä, vaikka ne voivatkin soveltua 

samaan asiaan eri suhteissa. 

Viidennen argumentin34 osalta myönnän, että sama akti ei voi olla voimakas ja heikko. 

Kuitenkin samalla aktilla voidaan rakastaa jotain voimakkaasti ja jotain muuta heikosti, niin 

kuin Jumala rakastaa itseään voimakkaimmalla tavalla eikä hän kuitenkaan rakasta mitä 

tahansa luotua voimakkaimmalla tavalla. 

Vahvistuksen 35 osalta kiellän tämän seuraussuhteen: ”hän rakastaa päämäärää 

palvelevaa yhtä voimakkaalla aktilla; siis hän rakastaa sitä yhtä voimakkaasti”. Peruste tälle 

kaikelle on, että ”rakastaa yhtä voimakkaasti” konnotoi muutakin kuin vain yhtä voimakasta 

aktia. Toisaalla selitetään, miten tämä tulee {388} käsittää.36 Tämä vastaus vahvistetaan: 

yhdellä ainoalla heikolla aktilla hyväksytään Jumala enemmän kuin mitään muita asioita, ja 

tämän olettaen on kuitenkin mahdollista, että yksi akti luodun suhteen on voimakkaampi. 

Siten seuraava ei päde: ”sitä rakastetaan yhtä voimakkaalla aktilla; siis sitä rakastetaan yhtä 

paljon”. 

Kuudenteen argumenttiin37 sanon, että valinta ei ole tahtoa Filosofin tarkoittamalla 

tavalla, koska tahto kohdistuu sellaiseen, mihin valinta ei kohdistu niin, että tuo asia olisi 

koko kohde. Samalla tavalla tahto voi koskea mahdottomia asioita, joihin valinta ei kohdistu. 

Tästä syystä tahdoksi kutsutaan sitä, mikä kohdistuu vain yhteen asiaan, ei yhteen asiaan 

toisen takia. Valinnaksi taas kutsutaan sitä, mikä kohdistuu johonkin ennalta tahdottuun. 

Seitsemänteen argumenttiin38 sanotaan yleisesti ,39 että ymmärrys ei voi samaan 

aikaan ymmärtää useaa useana vaan vain usean yhtenä. Samalla tavalla tahto ei voi siirtyä 

useaan useana vaan vain useaan yhtenä. Siksi puheena olevasta asiasta sanotaan erityisesti, 

että tahto voi siirtyä päämäärää palveleviin asioihin sen mukaan kuin ne suuntautuvat 

                                                           
34 Ks. {381.3–7}, edellä s. 8. 
35 Ks. {381.8–11}, edellä s. 8. 
36 Editorit mainitsevat, että Ockham käsittelee samantapaisia kysymyksiä Sent. II, q. 3, mutta siellä ei 

selitetä juuri tätä asiaa. 
37 Ks. {381.12–15}, edellä s. 9. 
38 Ks. {381.16–18}, edellä s. 9. 
39 Editorit viittaavat Aristoteles, Metafysiikka IV, 4 (1006b7); Johannes Duns Scotus, In Metaph. IV, 

q. 1, n. 5 (ed. Wadding, IV, 576); Petrus Aureoli, Scriptum I, d. 2, sect. 9, n. 118 (ed. E. Buytaert, II, 

514s.). 
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päämäärään, ja näin tahdon akti päämäärän suhteen ja päämäärää palvelevien asioiden 

suhteen on sama. Tai tahto voi siirtyä niihin sen mukaan kuin ne ovat joitain itsessään 

haluttavia asioita, ja näin tahto siirtyy niihin erillisellä aktilla. Sen tähden sanotaan, että 

ensimmäisessä tavassa siirtyä niihin päämäärä on formaalinen kohde ja ikään kuin niihin 

siirtymisen määrite, ja päämäärää palveleva on ikään kuin materiaalinen kohde, ja ne ovat 

yksi kohde samalla tavalla kuin valo ja väri ovat yksi kohde. {389} 

Tämä vastaus ei  kuitenkaan ole pätevä, koska kun jokin ymmärretään yhdessä jonkin 

toisen kanssa, se ymmärretään aivan yhtä selkeästi kuin kun se ymmärretään ilman tuota 

toista. Siten se ymmärretään oman määritteensä mukaan, koska se voidaan ymmärtää oman 

määritelmällisen määritteensä mukaan. Siksi sitä ei ymmärretä yhtenä vaan usein 

pikemminkin eri asiana. 

Edelleen, jos päämäärä olisi formaalinen kohde ja päämäärää palveleva olisi materiaalinen 

kohde, aktissa ei tapahtuisi muutosta päämäärää palvelevien asioiden muuttuessa, koska akti 

ei muutu materiaalisen kohteen muutoksesta. Tämä ei kuitenkaan ole totta, koska silloin 

Jumalan rakastaminen tämän itsensä takia ja luodun rakastaminen Jumalan takia olisivat 

numeerisesti sama akti. 

Siksi vastaan argumenttiin, että ymmärrys voi käsittää useamman sekä yhdellä aktilla 

että erillisillä akteilla, niin kuin toisaalla osoitetaan.40 Jos kysytään, ymmärtääkö se nämä 

useana vai yhtenä, sanon, että ei useana eikä yhtenä. Kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei ole 

tosi täsmentävän lisäyksen kanssa. 

Kolmas vaikeus41 selvitetään eräässä toisessa kvestiossa42 ja sen käsittelyä siksi 

lykätään sinne asti. 

 

[Vastaus pääasiallisiin argumentteihin] 

Ensimmäiseen pääasialliseen argumenttiin43 sanon, että jotain kohdetta tulee käyttää 

yhdellä käyttämisen aktilla ja itse käyttämisen aktia toisella käyttämisen aktilla, niin kuin 

tuonnempana selvitetään.44 Myönnän todeksi johtopäätöksen, että tahdossa voi samaan aikaan 

olla kaksi tahtomisen aktia. 

                                                           
40 Sent. II, q. 21. 
41 Ks. {376.19–21}, edellä s. 5. 
42 Vrt. Sent. IV, q. 13. 
43 Ks. {371.9–14}, edellä s. 1. 
44 Vrt. Sent. IV, q. 13. 
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Toiseen argumenttiin45 sanon, että jonkin käyttäminen tai väärin käyttäminen voi 

toteutua kahdella tavalla: joko tahdon aktin kohteena tai {390} jonkin habituksen taivuttaessa 

sille ominaiseen aktiin. Käyttäminen tai väärinkäyttäminen on mahdollista muillakin tavoilla, 

mutta ne eivät liity puheena olevaan asiaan. Totean, että ensimmäisessä merkityksessä mitä 

tahansa, mitä on mahdollista käyttää, on mahdollista käyttää myös väärin, mutta ei toisinpäin. 

Käyttäminen siinä mielessä, jossa se erotetaan väärin käyttämisen vastakohdaksi, on 

asianmukaisesti käyttämistä. Jumalaa on mahdollista käyttää väärin (abuti), mutta häntä ei ole 

mahdollista millään tavalla käyttää (uti), koska kukaan ei voi käyttää häntä asianmukaisesti. 

Kuitenkin mitä tahansa, mitä on mahdollista käyttää asianmukaisesti, on mahdollista käyttää 

väärin, koska mikä vain voikin olla asianmukaisen käyttämisen kohde, se voi olla 

väärinkäytön kohde. Kun sanotaan: ”hyveitä ei ole mahdollista käyttää väärin”, totean, että 

hyveitä voi käyttää väärin kohteina. Se, joka haluaisi rakkauden hyvettä sen itsensä takia 

ikään kuin se olisi perimmäinen suurimmassa määrin rakastettu päämäärä, käyttäisi 

rakkauden hyvettä väärin, ja sama koskee muita hyveitä. Niinpä ensimmäinen enkeli käytti 

joidenkin henkilöiden mukaan46 autuutta väärin tällä tavalla, koska hän havitteli sitä itselleen 

epäasianmukaisesti ja sen itsensä takia ikään kuin se olisi perimmäinen päämäärä. 

Jälkimmäisessä merkityksessä rakkautta itseään ei ole mahdollista käyttää väärin, koska se ei 

taivuta mihinkään huonoon tekoon. Maisteri ja Augustinus käsittävät asian näin.47 Kuitenkin 

missä tahansa hyveessä, joka on rakkaudesta erillinen, on kaikkea sinänsä tarkastellessa 

mahdollista, että sitä käytetään väärin, kuten kolmannessa kirjassa selvitetään.48 Kun 

sanotaan: ”vastakohtien on ilmettävä samassa asiassa”, totean, että vastakohtien on ilmettävä 

samassa subjektissa, ja siksi missä tahansa {391} subjektissa, jossa voi olla käyttämistä, voi 

olla sille vastakkaista väärinkäyttöä, ja toisinpäin. Vastakohtien ei kuitenkaan tarvitse ilmetä 

saman vaikutuksen kohdalla eikä aina saman kohteenkaan kohdalla. Siten kuinka paljon 

väärinkäyttöä Jumalan suhteen voikin olla, ei tarvitse olla niin, että Jumalan suhteen voisi olla 

tälle väärinkäytölle vastakkaista käyttöä. Samoin vaikka jotain habitusta olisi mahdollista 

käyttää jonkin vaikutuksen suhteen, ei tarvitse olla niin, että voisimme käyttää samaa 

habitusta väärin jonkin vaikutuksen suhteen, koska tuolla habituksella ei ole jotain huonoa 

vaikutusta. 

                                                           
45 Ks. {371.15–372.2}, edellä s. 1–2. 
46 Editorit mainitsevat: Johannes Duns Scotus, Opus oxoniense II, d. 6, q. 2, n. 5 (ed. Wadding, VI, 

536s.). 
47 Ks. alaviite 7 edellä.  
48 Editorien mukaan pikemminkin Sent. IV, q. 3. 
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Ehkä sanotaan: Tästä seuraa, että on mahdollista käyttää Jumalaa asianmukaisesti, koska 

asianmukainen käyttö ja väärinkäyttö ovat toisilleen vastakkaisia. Tahdossa voi kuitenkin olla 

Jumalan väärinkäyttöä. Siis tahdossa voi olla Jumalan asianmukaista käyttöä, koska missä 

vain voikin olla toinen vastakohdista, siinä voi olla myös toinen. 

Vastaan tähän, että ei ole mitään asianmukaista käyttöä, joka olisi vastakkaista tälle 

Jumalan väärinkäytölle, koska kaikki käyttäminen on Jumalan kohdalla epäasianmukaista ja 

siksi väärinkäyttöä. Siksi ei tarvitse olla niin, että nuo asiat voisivat olla samassa subjektissa, 

koska ne eivät ole mahdollisia asioiden luonnon puolesta. Tulee kuitenkin myöntää, että 

jotkin Jumalan suhteen olevat käyttämiset ovat toisilleen vastakkaisia, mutta niistä 

kummatkin ovat väärinkäyttöä. 

Kolmanteen argumenttiin49 totean, että kaikki asiat ovat Jumalaan suhteutettavissa, 

koska kaikki asiat on otettava tahdon vallan alle Jumalan takia. Ensimmäiseen 

todistukseen 50 totean, että toiset intentiot voidaan suhteuttaa Jumalaan, koska joku voi 

tahtoa niiden olevan niin kuin ne ovat ja ymmärtää ne Jumalan kunniaksi. Kun sanotaan: ”ne 

eivät voi muodostaa perustaa reaaliselle relaatiolle”, myönnän tämän. Tästä ei kuitenkaan 

seuraa, että niitä ei voisi suhteuttaa Jumalaan. Niinpä kun {392} joku haluaa saavansa 

kitkerää juomaa terveyden takia, tai terveyden Jumalan takia, nämä asiat suhteutetaan, koska 

niitä halutaan joidenkin muiden asioiden takia, eivätkä ne kuitenkaan muodosta perustaa 

reaaliselle relaatiolle, koska ne eivät ole olemassa. Puheena olevassa tapauksessa voi sanoa 

samalla tavalla. Kun lisäksi sanotaan: ”ne eivät ole asioita, siis niitä ei suhteuteta Jumalaan”, 

kiellän seuraussuhteen – sen käsityksen mukaan, jonka mukaan niillä on vain objektiivinen 

olemassaolo –, koska järjen oliot51 voidaan suhteuttaa Jumalaan jo siitä syystä, että voidaan 

hyväksyä niiden olevan sillä tavalla kuin ne ovat Jumalan takia. Toiseen todistukseen 52 

sanon, että jonkin suuntaaminen tai suhteuttaminen Jumalaan voidaan käsittää kahdella 

tavalla: joko Jumalan takia tahdottuna tai Jumalan takia vastustettuna. Syyllisyyden 

mukanaan tuovaa pahaa ei tule käyttää ensimmäisessä merkityksessä, koska sitä ei tule tahtoa 

Jumalan takia. Jälkimmäisessä merkityksessä tällaista pahaa tulee käyttää, koska sitä tulee 

inhota Jumalan takia. Siten on käytettävä mitä tahansa asiaa, jonka suhteen tahdolla voi olla 

joko tahtomisen tai vastustamisen tai hyväksymisen tai sietämisen akti, jota sillä ei olisi, ellei 

ymmärrys olisi näyttänyt Jumalaa tahdolle.  

                                                           
49 Ks. {372.3–13}, edellä s. 2. 
50 Ks. {372.8–11}, edellä s. 2. 
51 Lat. entia rationis, tarkoitetaan asioita, jotka ovat olemassa vain ajattelun kohteina. 
52 Ks. {372.11–13}, edellä s. 2. 
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Ehkä sanotaan: Käyttämisen aktin kohde on hyödyllinen asia. Kaikki Jumalasta erilliset 

asiat eivät kuitenkaan ole hyödyllisiä, esimerkiksi pahat asiat ja toiset intentiot ynnä muu 

sellainen. Kaikki asiat eivät siis ole käyttämisen aktin kohteita. 

Vastaan tähän, etteivät kaikki käyttämisen aktin kohteet ole hyödyllisiä, koska 

varsinaisesti hyödyllistä on se, mitä tulee tavoitella jonkin saavuttamiseksi tai jonkin 

säilyttämiseksi. Käyttämisen aktin kohteena on kaikki sellainen, mikä voidaan ottaa {393} 

tahdon vallan alle minkä tahansa aktin avulla jonkin muun takia eli sillä tavalla, että tahto ei 

tuon asian suhteen saisi aikaan sellaista aktia – tahtomisen aktia, vastustamisen aktia, 

inhoamisen aktia, kestämisen aktia tai mitä vain muuta –, ellei tahdolle esitettäisi (tai tahdon 

vallan alle otettaisi) jotain muuta, jonka suhteen sillä myös on jokin akti. 

Neljänteen argumenttiin53 totean, että tahto ei aina käytä sitä, mitä se rakastaa 

halurakkaudella. Se käyttää sitä silloin, kun se rakastaa sitä nimenomaan halurakkaudella eikä 

ystävyysrakkaudella. Tahto ei rakasta Jumalaa nimenomaan halurakkaudella vaan myös 

ystävyysrakkaudella. Kun sanotaan: ”jonkin käyttäminen on sitä, että sitä rakastetaan jonkin 

muun takia”, sanon tämän olevan totta, kun jotain rakastetaan nimenomaan jonkin muun 

takia. Tämä on se, mitä edellä sanottiin,54 eli että jotain käytetään varsinaisesti silloin, kun 

tahto muodostaa jonkin suhteen jonkin aktin, jota se ei muodostaisi, ellei sille esitettäisi jotain 

muuta, jonka suhteen sillä on aktinsa. 
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53 Ks. {372.14–373.5}, edellä s. 2. 
54 Vrt. {393.1–6}, tällä samalla sivulla, sekä {374}, edellä s. 3–4. 


