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TEOLOŠKA SUMA

PRVI DEL

3. VPRAŠANJE

6. ČLEN

Ali se v Bogu nahajajo pritike?
(In Sent., lib. I, dist. viii, q. 4, a. 3; S. c. G., lib. I, cap. 23; De pot., q. 7, a. 4; op. II Compend. theol.,

cap. 23)

ZDI SE, da se v Bogu nahajajo pritike, saj:
1. Podstat ni ničemur pritika, kakor pravi Aristotel (Phys. I, 3).1 Kar je torej v enem bitju

pritika, ne more biti v drugem podstat: tako se npr. dokazuje, da toplota ni podstatni lik ognja, ker je
pritika drugih bitij. Toda modrost, krepost ipd., ki so v nas pritike, se pripisujejo Bogu. Torej v Bogu
se nahajajo pritike.

2. V slehernem rodu je nekaj prvega. Obstaja pa več rodov pritik. Če torej to, kar je prvo v teh
rodovih ne bi bilo v Bogu, bi bilo veliko tega, kar je prvo, izven Boga, kar se ne zdi ustrezno.

TODA PROTI temu velja, da biva vsaka pritika na neki podlagi. Bog pa ne more biti podlaga,
saj enoviti lik ne more biti podlaga, kakor pravi Boecij (De Trin., 2)2: torej v Bogu ne more biti pritik.

ODGOVARJAM, da, glede na rečeno, v Bogu očitno ne more biti pritik.
Prvič je to zato, ker je podlaga v takšnem razmerju do pritik, kakor možnost do deja: podlaga

namreč preide v določenem smislu v dej zaradi pritik.3 Bit v možnosti pa je povsem odsotna v Bogu,
kakor je bilo že rečeno.

Drugič je to zato, ker je Bog svoja lastna bit, in kakor je rekel Boecij v De Hebdomad.:4

»čeprav je možno kaj dodati k temu, kar ima bit, pa biti sami ni mogoče dodati ničesar«. Podobno to,
kar je toplo, lahko ima še kaj drugega, kar ni toplota, kot npr. belino; toplota sama pa ne more imeti
nič drugega kot toploto.

Tretjič je to zato, ker vse, kar je po sebi, je pred tem, kar je po pritiki. Ker pa je Bog v
brezpogojnem smislu prvo bitje, ne more biti v njem ničesar po pritiki. Tudi pritik po sebi ne more biti
v njem, kakor je smeh za človeka pritika po sebi. Tovrstne pritike so namreč povzročene od počel

4 PL 64, 1311.
3 Tako npr. človek postane moder (v deju), ko prejme pritiko modrosti. Pred tem ima le možnost, da jo prejme.
2 PL 64, 1250.
1 Bk 186 b 4.



podlage: v Bogu pa ne more biti nič povzročenega, ker je prvi vzrok. Zato torej sledi, da v Bogu ni
pritik.

GLEDE PRVEGA ugovora je zato treba reči, da se krepost in modrost ne izrekata enoznačno o
Bogu in o nas, kot bo o tem govor kasneje (q. 13, a. 5). Zato iz tega ne sledi, da so v Bogu pritike, ker
so le-te v nas.

GLEDE DRUGEGA ugovora pa je treba reči, da zato, ker je podstat pred pritikami, se počela
pritik zvajajo na počela podstati kot na to, kar je prvotnejše. Čeprav Bog ni prvi v okviru rodu podstati,
pač pa prvi ne glede na kakršenkoli rod, in sicer glede na celotno bit.

7. ČLEN

Ali je Bog povsem enovit?
(In Sent., lib. I, dist. viii, q. 4, a. 1; S. c. G., lib. I, cap. 16 et 18; De pot., q. 7, a. 1; De Causis, lect. 21;

op. II Compend. theol., cap. 9)

ZDI SE, da Bog ni povsem enovit, saj:
1. To, kar izvira iz Boga, posnema Boga; zato izvirajo vsa bitja iz prvega bitja in vsa dobra iz

prvega dobra. Toda v stvareh, ki izvirajo iz Boga ni ničesar, kar bi bilo povsem enovito. Torej tudi Bog
ni povsem enovit.

2. Bogu je treba pripisati vse, kar je boljše. Toda pri nas je to, kar je sestavljeno boljše od tega,
kar je enovito: saj so sestavljena telesa boljša od svojih sestavin, in le-te boljše od svojih delov. Torej
je treba reči, da Bog ni povsem enovit.

TODA PROTI temu pravi sv. Avguštin (De Trinit., VI, 6)5, da je Bog resnično in v najvišji
meri enovit.

ODGOVARJAM, da je popolno Božjo enovitost možno dokazati na več načinov.
Prvič to izhaja iz že rečenega (q. 3), kjer smo ugotovili, da v Bogu ni sestavljenosti

kvantitativnih delov, saj ni telo; niti ni v njem sestavljenosti lika in tvari, niti podlage in narave; niti
bistva in biti; niti rodu in vrste; niti podstati in pritike: očitno je torej, da ni Bog na noben način
sestavljen in je torej povsem enovit.

Drugič je to zato, ker vse, kar je sestavljeno, je kasnejše od svojih sestavine in je od njih
odvisno. Bog pa je prvotno bitje, kot je bilo dokazano (q. 2, a. 3).

Tretjič je to zato, ker vse, kar je sestavljeno ima svoj vzrok: stvari, ki so po sebi različne, se ne
uskladijo v nečem enotnem, razen zaradi vzroka, ki jih poveže.6 Bog pa nima vzroka, kot je bilo
rečeno (q. 2, a. 3), ker je prvotni tvorni vzrok.

Četrtič je to zato, ker v vsem, kar je sestavljeno, morata biti možnost in dej, česar pa v Bogu
ni: saj ali je en del dej glede na ostalo, ali pa so vsi deli možnost glede na celoto.7

Petič je to zato, ker vse, kar je sestavljeno je nekaj, kar ni mogoče pripisati svojim delom. To
je očitno pri vseh celotah neenakih delov: noben del človeka ni namreč človek in noben del noge ni
noga. Pri celotah enakih delov pa se lahko nekaj, kar se pripiše celoti, pripiše tudi delu: tako je del
zraka zrak in del vode voda; vendar se tudi tukaj lahko nekaj pripiše celoti, kar se ne more pripisati
delu: če namreč meri celotna količina vode dva kubika, to ne velja za njen del. Tako je torej vse, kar je

7 Primer prvega bi lahko bila sveča in plamen: sveča ima možnost, da sveti, plamen pa že sveti; ko dodamo
plamen k sveči se njena možnost svetenja udejanji. Primer drugega bi se lahko glasil takole: deli motorja (vijaki,
bati ipd.) predstavljajo možnost obstoja motorja. Šele motor kot celota je dejanski motor.

6 Ta argument postavlja R. Garrigou-Lagrange v središče Tomaževe metafizike in z njim dodatno pojasnjuje,
zakaj po sv. Tomažu ne more biti razlike med bitjo in bistvom v Bogu (prim. R. Garrigou-Lagrange, Le sens
commun, Nouvelle librairie nationale, Pariz 1922, str. 172 sl.). Prim. peti razlog v c. tega člena in ad 1.

5 PL 42, 928.



sestavljeno, nekaj, kar ni ono samo. Če je to torej mogoče reči o nečem, kar ima lik, da namreč
vsebuje nekaj, kar ni ono samo (kot npr. v tem, kar je belo, je nekaj, kar ne sodi k naravi belega), pa
istega ni mogoče reči o samem liku.8 Ker pa je Bog zgolj lik in celo zgolj bit, ne more biti na noben
način sestavljen. Tega razloga se dotakne sv. Hilarij (De Trinit., VII)9, ko pravi: »Bog, ki je moč, ni
sestavljen iz šibkosti; on, ki je luč, ni sestavljen iz temin«.

GLEDE PRVEGA ugovora je torej treba reči, da to, kar izvira iz Boga, posnema Boga kot to,
kar je povzročeno, posnema prvi vzrok. Toda k naravi povzročenega sodi, da je nekako sestavljeno: v
njem je vsaj bit nekaj drugega od bistva, kakor bo o tem še govor (q. 50, a. 2).

GLEDE DRUGEGA ugovora pa je treba reči, da so pri nas sestavljene stvari boljše od
enovitih, ker se popolnost dobrote ustvarjenega bitja ne nahaja v enovitosti, pač pa v mnogoterosti.
Popolnost Božje dobrote pa se nahaja v enovitosti, kakor bo o tem še govor (q. 4, a. 2, ad 1).

8. ČLEN

Ali Bog vstopa v sestavo drugih stvari?
(In Sent., lib. I, dist. viii, q. 1, a. 2; De ver., q. 21, a. 4; S. c. G., lib. I, cap. 17, 26 et 27; lib. III, cap. 51;

op. II Compend. theol., cap. 17)

ZDI SE, da Bog vstopa v sestavo drugih stvari, saj:
1. Sv. Dionizij pravi (De cael. hier., IV, 1)10, da »Božanstvo, ki je onstran biti, je bit vseh

stvari«. Toda bit vseh stvari vstopa v sestavo vsake izmed njih. Torej Bog vstopa v sestavo drugih
stvari.

2. Bog je lik: pravi namreč sv. Avguštin (Serm. ad popul., CXVII, 2)11, da Božja Beseda, ki je
Bog, »je neoblikovan lik«. Toda lik je del skupka. Torej je Bog del skupka.

3. Stvari, ki obstajajo in se na noben način ne razlikujejo, so ena in ista stvar. Toda Bog in
prvotna tvar obstajata in se v ničemer ne razlikujeta. Torej sta isto. Vendar prvotna tvar vstopa v
sestavo stvari. Torej isto velja za Boga. – Še dokaz prve trditve: vse, kar se razlikuje, se razlikuje
zaradi neke razlike in zato mora biti sestavljeno; Bog in prvotna tvar sta pa povsem enovita: torej se
nikakor ne razlikujeta.

TODA PROTI temu pravi sv. Dionizij (De div. nom., II, 5)12, da »z Njim ni nobenega stika, niti
kakršnegakoli pomešanja z deli sestave«. Podobno pravi Liber de Causis (19)13: »Prvi vzrok vlada
vsem stvarem, a se ne pomešuje z njimi«.

ODGOVARJAM, da so v zvezi s tem nastale tri zmote. Nekateri so menili, da je Bog duša
sveta, o katerih piše sv. Avguštin v De civitate Dei (VII, 6)14: na to je možno zvesti tudi zmoto drugih,
ki so menili, da je Bog duša prvega neba.15 Drugi so menili, da je Bog likovno počelo vseh stvari. Zdi
se, da so to stališče zastopali učenici Almarika,16 Tretja pa je bila zmota Davida iz Dinanta,17 ki je

17 David iz Dinanta (ok. 1160 – ok. 1217).
16 Almarik iz Bennesa (u. ok. 1207).

15 Prim. S. c. G., I, 27. Zamisel izhaja iz Aristotela, ki je delil supralunarni svet na nebesne sfere: prva je tista
najbolj zunanja in najbližja Bogu (prim. Phys. VIII; Metaph. XII; De cael.).

14 PL 41, 199. Zamisel o obstoju duši sveta (anima mundi) prihaja od Platona (prim. Timaj 30 B-D).
13 BA 181.7.
12 PG 3, 643.
11 PL 38, 662.
10 PG, 3, 177.
9 PL 10, 223.

8 K belini sami (ki je lik) sodi le belina, k predmetu, ki ima belino (in je torej bel) pa lahko sodi še kaj drugega,
npr. teža.



povsem brezumno trdil, da je Bog prvotna tvar. Vsi ti nauki vsebujejo očitno zmotnost: ni namreč
mogoče, da bi Bog vstopal v kakršnokoli sestavo, niti kot likovno niti kot tvarno počelo.

Prvič je to zato, ker smo že zgoraj rekli (q. 2, a. 3), da je Bog prvi tvorni vzrok. Tvorni vzrok
se namreč ne more nikoli ujemati s povzročenim v številu, pač pa le v vrsti: človek namreč poraja
človeka.18 Tvar pa se ne ujema s tvornim vzrokom niti v številu, niti v vrsti: tvar je namreč v možnosti,
tvorni vzrok pa v deju.

Drugič je to zato, ker, glede na to, da je Bog prvi tvorni vzrok, mu je lastno, da deluje prvotno
in po sebi. Kar pa vstopa v sestavo s čim drugim ne deluje prvotno in po sebi, saj tako deluje skupek:
ne deluje namreč roka, pač pa človek potom roke; prav tako ogenj segreva potom toplote. Torej Bog
ne more biti del kakšnega skupka.

Tretjič je to zato, ker noben del skupka ne more biti prvi med bitji; tudi ne tvar in lik, ki sta
prva dela skupkov. Tvar je namreč v možnosti: možnost pa je po sebi drugotna glede na dej, kakor
sledi iz rečenega (a. 1). Lik pa, ki je del skupka, je lik, ki se deleži nečemu; kakor je torej to, kar je
udeleženo, drugotno glede na to, kar je po bistvu, velja isto tudi za, to kar se deleži; tako je ogenj v
gorečih stvareh drugoten glede na ogenj po bistvu.19 Dokazano pa je bilo (q. 22, a. 3), da je Bog prvo
bitje v brezpogojnem smislu.

GLEDE PRVEGA je torej treba reči, da je Božanstvo bit vseh stvari na tvoren in vzoren način:
ne pa po bistvu.

GLEDE DRUGEGA je treba reči, da je Beseda vzorni lik: ne pa lik, ki bi bil del skupka.
GLEDE TRETJEGA je treba reči, da stvari, ki so enovite, se ne razlikujejo med seboj po

nadaljnjih razlikah: to je namreč značilno za skupke. Človek in konj se namreč razlikujeta po razlikah
razumskosti in nerazumskosti: ti dve razliki pa se ne razlikujeta po nadaljnjih razlikah. Torej strogo
vzeto nista različni, pač pa drugačni: Aristotel namreč pravi (Metaph. X, 3)20, da se drugačno izreka v
brezpogojnem smislu, različno pa glede na nekaj. Strogo vzeto se torej prvotna tvar in Bog ne
razlikujeta, pač pa sta drugačna po sebi.21 Torej ne sledi, da sta isto.

21 Prim. q. 28, a. 3, ad 1, kjer v okviru nauka o Sv. Trojici govori podobno o odnosih očetovstva in sinovstva, da
»haec duo in suis propriis rationibus important oppositus respectus.«

20 Bk 1054 b 24.

19 Sv. Tomaž tu razlikuje med participatus (kar se deleži) in participans (kar je udeleženo). Kar se deleži
(participatus) je to, na čemer je udeleženo to, kar je udeleženo (participans). Primer za participatus bi bila belina,
primer za participans pa bi bilo to, kar ima belino (bela stvar). Prevod je težaven, ker v slovenščini nimamo
aktivnega deležnika glagola deležiti (najbližje temu bi bil deležeč…), pač pa le pasivnega (deležen ali udeležen).

18 To pomeni, da človek poraja istovrstno bitje, ne pa bitje, ki je isto po številu, tj. isto bitje, tj. samega sebe.


