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KVESTIO 2 

JUMALAN OLEMASSAOLO 

Sanotun perusteella (q. 1, a. 7) on selvää, että tämän pyhän opin pääasiallinen tarkoitus on 

opettaa tietoa Jumalasta, eikä ainoastaan hänen oman olemisensa osalta vaan myös sikäli kuin 

hän on asioiden ja erityisesti järjellisten luotujen alkuperuste ja päämäärä. Siten 

pyrkiessämme esittämään tämän opin tarkastelemme  

ensiksi Jumalaa [Summan osa I],  

toiseksi järjellisen luodun liikettä Jumalan puoleen [Summan osa II] ja  

kolmanneksi Kristusta, joka ihmisyytensä puolesta on meille tie Jumalan puoleen 

pyrkimiseen [Summan osa III].  

Jumalaa koskeva tarkastelu [Summan osa I] jakautuu puolestaan kolmeen osaan. 

Käsittelemme nimittäin  

ensiksi Jumalan olemukseen liittyviä seikkoja [q. 2–26],  

toiseksi persoonien erotteluun liittyviä seikkoja [q. 27–43] ja 

kolmanneksi seikkoja, jotka liittyvät luotujen lähtemiseen hänestä [q. 44–119].  

Jumalan olemuksen osalta [q. 2–26] on  

ensiksi tarkasteltava, onko Jumala olemassa [q. 2];  

toiseksi, millä tavalla hän on, tai pikemminkin millä tavalla hän ei ole [q. 3–13]; ja  

kolmanneksi on tarkasteltava hänen toimintaansa liittyviä seikkoja eli hänen tietoaan, 

tahtoaan ja voimaansa [q. 14–26].  

Jumalan olemassaolon osalta [q. 2] kysytään kolmea asiaa.  

Ensiksi, onko Jumalan olemassaolo itsessään tunnettua.  

Toiseksi, onko Jumalan olemassaolo todistettavissa.  

Kolmanneksi, onko Jumalaa.  
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Artikla 1. Onko Jumalan olemassaolo itsessään tunnettua? 

Näyttää, että Jumalan olemassaolo on itsessään tunnettua (per se notum). 

1. Meille itsessään tunnetuiksi sanotaan asioita, joiden tunteminen kuuluu meille 

luonnostaan, niin kuin on ensimmäisten prinsiippien tapauksessa. Mutta kuten Damaskolainen 

sanoo kirjansa alussa, ”tieto Jumalan olemassaolosta on luonnostaan istutettu kaikkiin” (De 

fide orthodoxa I, 1, 3). Jumalan olemassaolo on siis itsessään tunnettua.  

2. Edelleen, itsessään tunnetuksi sanotaan sellaista, mikä tiedetään heti, kun termit vain 

tunnetaan, minkä Filosofi sanoo Toisen analytiikan I kirjassa pätevän todistuksen 

ensimmäisistä prinsiipeistä (vrt. 72b18–25). Kun näet tiedetään, mitä on ”kokonainen” ja mitä 

”osa”, tiedetään heti, että ”jokainen kokonainen on osaansa suurempi”. Mutta kun tiedetään, 

mitä nimisana ”Jumala” tarkoittaa, on heti selvää, että Jumala on olemassa. Tällä sanalla näet 

tarkoitetaan ”sitä mitä suurempaa ei voi tarkoittaa”. Todellisuudessa ja ymmärryksessä oleva 

on kuitenkin suurempi kuin pelkästään ymmärryksessä oleva. Kun sana ”Jumala” 

ymmärretään, on hän heti ymmärryksessä, ja sen tähden seuraa, että hän on myös 

todellisuudessa. Siis Jumalan olemassaolo on itsessään tunnettua. (Vrt. Anselm, Proslogion 

2.) 

3. Edelleen, totuuden olemassaolo on itsessään tunnettua, koska totuuden olemassaolon 

kieltävä joutuu myöntämään totuuden olemassaolon. Jos totuutta ei näet ole, on totta että ei 

ole totuutta, ja jos jokin on totta, on oltava totuus. Jumala kuitenkin on itse totuus: ”Minä olen 

tie, totuus ja elämä” (Joh. 14:6). Jumalan olemassaolo on siis itsessään tunnettua. 

Toiselta puolen kukaan ei voi ajatella itsessään tunnetun vastakohtaa, niin kuin on selvää sen 

perusteella, mitä Filosofi sanoo Metafysiikan IV kirjassa (1005b11–12) ja Toisen analytiikan I 

kirjassa (89a6–8) todistamisen ensimmäisistä prinsiipeistä. Jumalan olemassaolon vastakohtaa 

taas voidaan ajatella: ”Mieletön sanoo sydämessään: ei Jumalaa ole” (Ps. 14:1, 53:2). Jumalan 

olemassaolo ei siis ole itsessään tunnettua.  

Vastaus: On kaksi tapaa, jolla jokin voi olla itsessään tunnettua: yhtäältä sinänsä mutta ei 

meille (secundum se et non quoad nos), toisaalta sinänsä ja meille (secundum se et quoad 

nos). Lause näet on itsessään tunnettu sen takia, että predikaatti sisältyy subjektin 

määritteeseen (praedicatum includitur in ratione subiecti). Esimerkiksi lause ”ihminen on 

eläin” on itsessään tunnettu, sillä ”eläin” kuuluu ”ihmisen” määritteeseen. Jos kaikki siis 

tietävät predikaatista ja subjektista, mitä ne ovat, on tuollainen lause oleva itsessään tunnettu 

kaikille. Tämä selvästi pätee todistamisen ensimmäisistä prinsiipeistä, sillä niiden termit ovat 
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yleisiä termejä, joista kukaan ei ole tietämätön, niin kuin ”oleva” ja ”ei-oleva”, ”kokonainen” 

ja ”osa” ja niin edelleen. Jos taas jotkut eivät tiedä predikaatista ja subjektista, mitä ne ovat, 

on lause toki itsessään tunnettu mitä siihen itseensä tulee, mutta se ei ole itsessään tunnettu 

predikaatista ja subjektista tietämättömien joukossa. Tästä syystä on olemassa sellaisia mielen 

yleisiä käsityksiä, jotka ovat itsessään tunnettuja vain viisaiden joukossa, niin kuin Boethius 

sanoo teoksessa De hebdomadibus, esimerkiksi ”ei-ruumiilliset asiat eivät ole paikassa”.  

Sen tähden sanon, että lause ”Jumala on” on itsessään tunnettu, mitä siihen itseensä tulee, 

koska predikaatti on sama kuin subjekti. Jumala näet on oma olemisensa (deus enim est suum 

esse), kuten tuonnempana tulee selväksi (q. 3, a. 4). Koska me emme kuitenkaan tiedä 

Jumalasta, mikä hän on, ei tuo lause ole meille itsessään tunnettu, vaan se pitää todistaa 

sellaisen avulla, mikä on meille enemmän tunnettua vaikka luonnon mukaan vähemmän 

tunnettua, nimittäin Jumalan vaikutusten avulla. 

Vastaus argumentteihin: 

1. Meihin on luonnostaan istutettu erääseen yleiseen seikkaan hämärästi sisältyvä tieto 

Jumalan olemassaolosta, sikäli kuin Jumala on ihmisen autuus. Ihminen näet luonnostaan 

kaipaa autuutta, ja mitä ihminen kaipaa luonnostaan, sen hän luonnostaan tuntee. Tämä ei 

kuitenkaan ole tietoa Jumalan olemassaolosta ilman lisämääreitä (simpliciter), niin kuin tieto 

lähestyvästä ihmisestä ei ole tietoa Pietarista, vaikka lähestyjä olisikin Pietari. Monet 

nimittäin pitävät rikkauksia sinä ihmisen täydellisenä hyvänä, joka on autuus; jotkut taas 

nautintoja, jotkut jotain muuta. 

2. Ehkä se, joka kuulee sanan ”Jumala”, ei ymmärrä tarkoitettavan jotain mitä suurempaa 

ei voi ajatella, koska jotkut uskovat Jumalan olevan ruumiillinen. Ja vaikka oletettaisiin, että 

jokainen käsittää sanan ”Jumala” tarkoittavan tuota sanottua eli sitä mitä suurempaa ei voi 

ajatella, ei tästä seuraa, että jokainen ymmärtäisi sanalla tarkoitetun asian olevan todellisesti 

olemassa, vaan vain olevan ymmärryksen kohteena. Eikä ole perusteita väittää, että tuo sama 

on olemassa todellisuudessa, paitsi jos voidaan tehdä oletus, että jokin mitä suurempaa ei voi 

ajatella on olemassa todellisuudessa, eivätkä Jumalan olemassaolon kieltäjät tätä oletusta 

hyväksy. 

3. On itsessään tunnettua, että yleensäkin on olemassa totuus. Mutta että on olemassa 

ensimmäinen totuus, se ei ole itsessään tunnettua meille. 
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Artikla 2. Onko Jumalan olemassaolo todistettavissa? 

Näyttää, että Jumalan olemassaolo ei ole todistettavissa. 

1. Jumalan olemassaolo on näet uskonkappale (articulus fidei). Uskon asiat eivät 

kuitenkaan ole todistettavissa, koska todistaminen (demonstratio) tuottaa tietoa, kun taas usko 

koskee sitä, mitä ei nähdä, niin kuin apostoli sanoo (Hepr. 11:1). Jumalan olemassaolo ei siis 

ole todistettavissa. 

2. Edelleen, todistamisessa on väliterminä ”se mikä se on” (quod quid est). Mutta niin 

kuin Damaskolainen sanoo, emme voi tietää Jumalasta, mikä hän on (quid est), vaan 

ainoastaan, mitä hän ei ole (quid non est). Emme siis voi todistaa Jumalan olemassaoloa. 

3. Edelleen, jos Jumalan olemassaolo todistettaisiin, se ei voisi perustua muuhun kuin 

hänen vaikutuksiinsa (yks. effectus). Jumalan vaikutukset eivät kuitenkaan ole verrannollisia 

(yks. proportionatus) häneen itseensä nähden, koska hän on ääretön (infinitus) ja vaikutukset 

ovat äärellisiä (yks. finitus) eikä äärellisellä ole vertailusuhdetta (proportio) äärettömään 

nähden. Kun syytä (causa) ei ole mahdollista todistaa sellaisen vaikutuksen avulla, joka ei ole 

syyhyn nähden verrannollinen, näyttää siis, että Jumalan olemassaoloa ei voi todistaa. 

Toiselta puolen apostoli sanoo: ”Jumalan näkymättömät asiat ovat havaittavissa tehtyjen 

asioiden avulla ymmärrettynä” (Room. 1:20). Näin ei kuitenkaan olisi, jos Jumalan 

olemassaoloa ei voisi todistaa tehtyjen asioiden avulla, sillä ensimmäinen seikka, joka jostain 

tulee ymmärtää, on onko sitä olemassa. 

Vastaus: Todistuksia on kahta lajia. Asian syyhyn perustuvaa todistusta sanotaan selittäväksi 

todistukseksi (demonstratio propter quid), ja se lähtee liikkeelle lisämääreittä aikaisemmista 

asioista. Vaikutukseen perustuvaa todistusta sanotaan toteavaksi todistukseksi (demonstratio 

quia), ja se lähtee liikkeelle meidän kannaltamme aikaisemmista asioista. Kun jokin vaikutus 

näet on meille sen syytä ilmeisempi, etenemme vaikutuksen perusteella tietoon syystä. Minkä 

tahansa vaikutuksen nojalla voidaan nimittäin todistaa sen oman syyn olemassaolo, jos 

kyseiset vaikutukset nimittäin ovat tunnetumpia meille. Kun vaikutus näet on syystä 

riippuvainen, niin kun vaikutus oletetaan, on syyn välttämättä oltava olemassa ensin. Siten 

Jumalan olemassaolo on todistettavissa tuntemiemme vaikutusten avulla, sikäli kuin se ei ole 

meille itsessään tunnettua. 
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Vastaus argumentteihin: 

1. Jumalan olemassaolo ja muut sellaiset asiat, jotka Jumalasta voidaan tietää luonnollisen 

järjen avulla (niin kuin Room. 1 sanotaan), eivät ole uskonkappaleita vaan edeltävät 

uskonkappaleita (non sunt articuli fidei, sed praeambula ad articulos). Usko näet edellyttää 

luonnollisen tiedon, samalla lailla kuin armo edellyttää luonnon ja täydellisyys 

täydellistettävän (sic enim fides praesupponit cognitionem naturalem, sicut gratia naturam, et 

ut perfectio perfectibile). Jos joku ei kuitenkaan käsitä todistusta, ei ole mitään estettä sille, 

että hän omaksuu uskon asiana seikan, joka sinänsä on todistettavissa ja tiedettävissä. 

2. Kun syy todistetaan vaikutuksen nojalla, on välttämätöntä käyttää vaikutusta syyn 

määritelmän tilalla syyn olemassaolon todistamiseksi, ja näin on erityisesti Jumalan 

tapauksessa. Jonkin olemassaolon todistamiseksi on näet välttämättä otettava välitermiksi 

nimen merkitys (quid significet nomen), eikä väliterminä tule olla ”se mikä se on” (quod quid 

est), koska kysymys ”mikä se on” (quid est) tulee kysymyksen ”onko sitä” (an est) jälkeen. 

Jumalalle annetut nimet taas perustuvat vaikutuksiin, kuten tuonnempana osoitetaan (q. 13, a. 

1). Sen tähden kun Jumalan olemassaolo todistetaan vaikutusten avulla, voimme käyttää 

väliterminä tämän nimen ”Jumala” merkitystä. 

3. Sellaisten vaikutusten avulla, jotka eivät ole verrannollisia syyhyn nähden, ei ole 

mahdollista saavuttaa syyn täydellistä tuntemista, mutta niin kuin sanottiin, minkä tahansa 

vaikutuksen perusteella voidaan selvästi todistaa meille syyn olemassaolo. Näin Jumalan 

vaikutuksista lähtien voidaan todistaa hänen olemassaolonsa, vaikka emme niiden avulla 

voikaan tuntea häntä täydellisesti omassa olemuksessaan. 

 

Artikla 3. Onko Jumalaa? 

Näyttää, että Jumalaa ei ole. 

1. Jos toinen kontraarisista vastakohdista näet olisi ääretön, toinen häviäisi kokonaan. 

Nimeen ”Jumala” sisältyy ominaisuuden äärettömyys, nimittäin että hän on jokin ääretön 

hyvä. Siis jos olisi olemassa Jumala, ei maailmasta löytyisi mitään pahaa. Maailmassa 

kuitenkin on pahaa. Jumalaa ei siis ole. 

2. Edelleen sellainen, mikä voidaan täysin selittää vähemmillä alkuperusteilla (yks. 

principium), ei tapahdu useammasta alkuperusteesta. Näyttää kuitenkin siltä, että kaikki 

maailmassa ilmenevät asiat voidaan täysin selittää muilla alkuperusteilla, olettaen ettei 

Jumalaa ole. Luonnon ilmiöt palautuvat näet alkuperusteeseen, joka on luonto, ja 
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tarkoitukselliset teot palautuvat alkuperusteeseen, joka on inhimillinen järki tai tahto. Ei siis 

ole mitään tarvetta olettaa Jumala olevaksi. 

Toiselta puolen Exoduksen 3. luvussa sanotaan, Jumalan lausumana: ”Minä olen se joka olen” 

(ego sum qui sum) (2. Moos. 3:14). 

Vastaus: Jumalan olemassaolo voidaan todistaa viidellä tavalla, viittä tietä (quinque viis). 

Ensimmäinen ja ilmeisin tie perustuu liikkeeseen (sumitur ex parte motus). On näet varmaa ja 

aistein todettavissa, että jotkin asiat tässä maailmassa ovat liikkeessä. Kaikki liikkeessä oleva 

taas on jonkin toisen liikuttamaa. Mikään ei nimittäin ole liikkeessä muuten kuin ollen 

potentiaalinen siihen nähden mitä kohden se liikkuu, kun taas jokin liikuttaa sikäli kuin se on 

aktuaalinen. Liikuttaminen ei nimittäin ole mitään muuta kuin jonkin saattamista 

potentiaalisuudesta aktuaalisuuteen. Toisaalta ainoastaan sellainen, mikä on aktuaalisesti 

oleva, voi saattaa jonkin potentiaalisuudesta aktuaalisuuteen, niin kuin jokin aktuaalisesti 

kuuma, kuten tuli, saa aikaan, että potentiaalisesti kuumasta puusta tulee aktuaalisesti 

kuumaa, ja tällä tavalla se liikuttaa tuota toista ja saa siinä aikaan muutoksen. Ei kuitenkaan 

ole mahdollista, että jokin on samaan aikaan sekä aktuaalinen että potentiaalinen jonkin 

saman asian suhteen, vaan ainoastaan eri asioiden suhteen. Mikä nimittäin on aktuaalisesti 

kuuma, ei voi samaan aikaan olla potentiaalisesti kuuma, mutta se on samaan aikaan 

potentiaalisesti kylmä. On siis mahdotonta, että jokin olisi saman asian suhteen ja samalla 

tavalla liikuttaja ja liikutettu, tai että jokin liikuttaisi itseään. Kaiken liikkeessä olevan pitää 

siis olla jonkin toisen liikuttamaa. Jos siis se, joka liikuttaa, on liikkeessä, pitää senkin tulla 

jonkin muun liikuttamaksi, ja tämän taas jonkin muun. Äärettömiin eteneminen ei tässä käy 

(non est procedere in infinitum), koska silloin ei olisi mitään ensimmäistä liikuttajaa eikä siten 

myöskään mitään muuta liikuttajaa, koska toiset liikuttajat liikuttavat vain sen vuoksi että ne 

tulevat ensimmäisen liikuttajan liikuttamiksi. Ei keppikään liikuta muuten kuin siksi, että se 

tulee käden liikuttamaksi. On siis välttämättä päädyttävä johonkin ensimmäiseen liikuttajaan 

(primum movens), joka ei tule minkään liikuttamaksi, ja kaikki ymmärtävät sen Jumalaksi. 

Toinen tie perustuu vaikuttavan syyn (causa efficiens) luonteeseen. Havaitsemme 

nimittäin, että aistittavien asioiden keskuudessa on vaikuttavien syiden järjestys. Sellaista ei 

kuitenkaan havaita, että jokin olisi itsensä vaikuttava syy, eikä se ole mahdollistakaan. Tällöin 

se näet olisi itseään aikaisempi, mikä on mahdotonta. Ei kuitenkaan ole mahdollista, että 

vaikuttavissa syissä edettäisiin äärettömiin. Nimittäin kaikissa yhteen kuuluvissa vaikuttavissa 

syissä ensimmäinen on välissä olevan syy ja välissä oleva on viimeisen syy, oli välissä olevia 
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sitten useita tai vain yksi. Mutta kun syy poistetaan, poistuu vaikutus. Siis jos vaikuttavissa 

syissä ei olisi ensimmäistä, ei liioin olisi viimeistä eikä välissä olevaa. Kuitenkin jos 

vaikuttavissa syissä edettäisiin äärettömiin, ei olisi ensimmäistä vaikuttavaa syytä, ja siten ei 

olisi myöskään viimeistä vaikutusta eikä välissä olevia vaikuttavia syitä. Tämä ei selvästikään 

ole totta. On siis välttämättä oletettava jokin ensimmäinen vaikuttava syy (causa efficiens 

prima), jota kaikki nimittävät Jumalaksi.  

Kolmas tie perustuu mahdolliseen (possibile) ja välttämättömään (necessarium) ja kuuluu 

näin. Havaitsemme asioiden joukossa joitain, joiden on mahdollista olla ja olla olematta, 

koska joidenkin havaitaan syntyvän ja häviävän ja siten voivan olla ja olla olematta. On 

kuitenkin mahdotonta, että kaikki olemassa olevat asiat olisivat tällaisia, koska minkä on 

mahdollista olla olematta, se joskus on olematta. Jos kaikki asiat siis olisivat sellaisia, että 

niiden on mahdollista olla olematta, niin joskus ei olisi ollut olemassa mitään. Kuitenkin jos 

tämä on totta, ei nytkään olisi olemassa mitään, koska sellainen, mikä ei ole, ei ala olla 

muuten kuin jonkin olevan avulla. Jos mitään ei siis olisi ollut olemassa, olisi ollut 

mahdotonta, että jokin olisi alkanut olla, ja siten nykyään ei olisi mitään, mikä ei selvästikään 

ole totta. Kaikki olevat eivät siis ole mahdollisia, vaan jonkin asioiden joukossa tulee olla 

välttämätön. Jokainen välttämätön asia taas joko on tai ei ole sellainen, että sen 

välttämättömyyden syy on muualta peräisin. Ei kuitenkaan ole mahdollista, että 

välttämättömissä asioissa, joilla on syy välttämättömyydelleen, edettäisiin äärettömiin, kuten 

se ei ole mahdollista vaikuttavissa syissäkään, niin kuin todistettiin (toisessa tiessä). Siis on 

välttämätöntä olettaa jokin, joka on itsessään välttämätön (per se necessarium) ja jonka 

välttämättömyyden syy ei ole muualta vaan joka päinvastoin on muiden välttämättömyyden 

syy. Kaikki sanovat sitä Jumalaksi. 

Neljäs tie perustuu asioissa havaittaviin arvoasteisiin. Asioissa näet havaitaan jotain 

enemmän ja vähemmän hyvää, enemmän ja vähemmän totta, enemmän ja vähemmän jaloa, 

ynnä muuta tällaista. Eri asioita kuitenkin sanotaan enemmän tai vähemmän joksikin aina sen 

mukaan kuin ne eri tavoin lähestyvät jotain, mikä on eniten sitä. Esimerkiksi kuumempi on se, 

mikä enemmän lähestyy kuuminta. On siis olemassa jokin, joka on tosin, paras ja jaloin ja 

siten eniten oleva, koska ne, jotka ovat eniten tosia, ovat eniten olevia, niin kuin Metafysiikan 

II kirjassa sanotaan (993b28–31). Kuitenkin se, mitä sanotaan jossain suvussa eniten 

sellaiseksi, on kaikkien siihen sukuun kuuluvien syy, niin kuin tuli, joka on kuuminta, on 

kaikkien kuumien syy, kuten tuossa samassa kirjassa sanotaan (993b24–26). On siis olemassa 
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jokin, joka on kaikille oleville niiden olemisen ja hyvyyden ja minkä tahansa täydellisyyden 

syy, ja sitä sanomme Jumalaksi. 

Viides tie perustuu asioiden ohjautuneisuuteen. Näemme nimittäin, että jotkin 

käsityskykyä vailla olevat, nimittäin luonnon kappaleet, toimivat päämäärän (finis) vuoksi, 

mikä ilmenee siinä, että ne aina tai useimmiten toimivat samalla tavalla saavuttaakseen sen, 

mikä on parasta. Näin on selvää, että ne eivät päädy päämäärään sattumalta vaan 

tarkoituksella. Käsityskykyä vailla olevat eivät kuitenkaan pyri päämäärään muuten kuin 

jonkun käsittävän ja ymmärtävän ohjaamana, niin kuin nuoli jousimiehen ohjaamana. On siis 

olemassa joku ymmärtävä, joka ohjaa kaikki luonnon asiat päämääräänsä kohti, ja häntä 

sanomme Jumalaksi. 

Vastaus argumentteihin: 

1. Augustinus sanoo Käsikirjassa: ”Koska Jumala on korkeimmalla tavalla hyvä, hän ei 

ollenkaan sietäisi pahan esiintymistä luomuksessaan, ellei hän olisi niin suuresti kaikkivaltias 

ja hyvä, että hän tekee pahastakin hyvää.” Jumalan äärettömään hyvyyteen siis kuuluu se, että 

hän sallii pahojen asioiden olemassaoloa ja saa niistä aikaan hyvää. 

2. Koska luonto toimii määrätyn päämäärän vuoksi jonkin ylemmän toimijan ohjaamana, 

tulee luonnon takia tapahtuvat asiat välttämättä palauttaa myös Jumalaan niiden 

ensimmäisenä syynä. Samalla tavalla tulee myös aikomuksen mukaan tapahtuvat asiat 

palauttaa johonkin korkeampaan syyhyn, joka ei ole ihmisen järki eikä tahto, koska nämä ovat 

muutoksen alaisia ja häviäväisiä. Kaikki muuttuvat ja häviämään kykenevät asiat tulee näet 

palauttaa johonkin muuttumattomaan ja itsessään välttämättömään ensimmäiseen 

alkuperusteeseen, niin kuin osoitettiin (kolmannessa tiessä). 


