Sv. Tomaž Akvinski

TEOLOŠKA SUMA
PRVI DEL
4. VPRAŠANJE
O POPOLNOSTI BOGA
Po obravnavi Božje enovitosti je treba spregovoriti o Božji popolnosti. Ker pa po čemer
rečemo, da je nekaj popolno, rečemo tudi, da je dobro, bo treba najprej spregovoriti o Božji popolnosti
in nato o njegovi dobroti.
Glede Božje popolnosti se zastavljajo tri vprašanja:
1. ali je Bog popoln;
2. ali je Bog vsepopoln v smislu, da vsebuje popolnosti vseh stvari;
3. ali se sme reči, da so ustvarjena bitja podobna Bogu.

1. ČLEN
Ali je Bog popoln?
(De ver., q. 2, a. 3, ad 13; S. c. G. lib. I, cap. 28; De div. nom., cap. 13, lect. 1; op. II Compend. theol.,
cap. 20. )

ZDI SE, da popolnost ne pripada Bogu, saj:
1. Rečemo, da je nekaj popolno, če je povsem narejeno.1 Vendar k Bogu ne sodi, da je narejen.
Torej ne sodi niti to, da je popoln.
2. Bog je prvo počelo stvari. Toda zdi se, da so počela stvari nepopolna, saj je seme počelo
živali in rastlin. Torej je Bog nepopoln.
3. Zgoraj je bilo dokazano (q. 3, a. 4), da je Božje bistvo bit sama. Toda zdi se, da je bit sama
najmanj popolna, ker je vsemu skupna in prejema vsa določila.2 Torej je Bog nepopoln.
TODA PROTI temu je to, kar je zapisano v Mt 5, 48: »Bodite popolni, kakor je popoln vaš
nebeški Oče«.
ODGOVARJAM, da antični filozofi (in sicer pitagorejci in Spevzip), kakor pripoveduje
Aristotel (Metaph. XII, 7)3, niso pripisovali odličnosti in popolnosti prvemu počelu, in sicer zato, ker
so ti antični filozofi upoštevali le tvarno počelo. Tvarno počelo pa je najbolj nepopolno, saj zato, ker je
tvar kot taka v možnosti, je prvo tvarno počelo najbolj v možnosti in zato najmanj popolno. Bog je
prvo počelo, vendar ne tvarno, pač pa tvorno in je zato najbolj popoln. Kakor je namreč tvar kot taka v
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Sv. Tomaž ustrezno etimološko izvaja besedo perfectum (popolno) iz besede factum (narejeno).
Bit je lastna vsemu, kar kakorkoli že je (vsem bitjem), torej vse zajema, saj izven bitij ni ničesar. V tem smislu
vsa določila nekako delijo bitje v rodove in vrste.
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možnosti, je to, kar je dejavno kot tako, v deju. Zato pa mora biti prvo dejavno počelo najbolj v deju in
torej najbolj popolno. V tem smislu pravimo, da je nekaj popolno, kolikor je v deju, popolno je namreč
to, čemur nič ne manjka glede na način svoje popolnosti.4
GLEDE PRVEGA ugovora je torej treba reči, kakor pravi sv. Gregor Veliki (Mor. V, 36;
XXIX, 1)5, da »govorimo o Božji veličini z jecljanjem in kakor moremo: strogo vzeto namreč to, kar ni
narejeno ne more biti popolno«. Ker pa pri stvareh, ki so narejene, pravimo, da je popolna tista, ki
preide iz možnosti v dej, uporabljamo besedo popolno tudi v pomenu tega, čemur ne manjka bit v
deju, ne glede na to, ali je bilo narejeno ali ne.
GLEDE DRUGEGA ugovora je treba reči, da tvarno počelo, ki je vselej nepopolno, ne more
biti po sebi prvo, pač pa mu predhaja drugo, popolno počelo. Čeprav je torej seme počelo živali ali
rastline, ki izvira iz semena, mu vendar predhaja žival ali rastlina, iz katere se seme oddvoji. Pred tem,
kar je v možnosti mora torej biti nekaj v deju, saj bitje v možnosti ne preide v dej drugače kot po bitju
v deju.
GLEDE TRETJEGA ugovora je treba reči, da je bit sama nadvse popolna, saj je v odnosu do
vsega ostalega kot dej. Dejanskost ima namreč le to, kar je, torej je bit sama dejanskost vseh stvari in
tudi samih likov. Zato ni v odnosu do ostalega kot prejemajoče do prejetega,6 pač pa bolj kot prejeto
do prejemajočega. Ko namreč izrečem bit človeka ali konja ali česarkoli drugega, je treba samo bit
obravnavati kot likovno in prejeto, ne pa kot to, čemur pripada bit.7

4

Jasno je, da je popolnejše tisto, ki neko možnost udejanja, kot tisto, ki je ne. Nekdo npr., ki ima možnost nekaj
spoznati in to tudi spozna, je popolnejši od tistega, ki ima isto možnost, pa je ne udejanji. Zla dejanja so kot
udejanjenja neke možnosti dobra (npr. da nekdo zna natančno strelati in to tudi počne), zla in torej nepopolna pa
so v tem, da uničujejo (ali zavirajo udejanjenje) možnosti: kot denimo pri umoru, kontracepciji ipd.
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Prejeto je tu tisto, kar se deleži nečemu, prejemajoče pa to, kar je udeleženo na nečem.
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intellettuale, 2. zv., Civiltà cattolica, Rim 1858, str. 356). Iz rečenega je možno razumeti, zakaj se klasično,
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Sloveniji bolj poznano (prim. A. Maurer, Srednjeveška filozofija Zahoda, Mohorjeva družba, Celje 2001, str.
223, 362).

