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6. VPRAŠANJE

O BOŽJI DOBROTI
Vprašajmo se sedaj o Božji dobroti. Glede tega se vsiljujejo štiri vprašanja:
1. ali sodi k Bogu, da je dober?
2. ali je Bog nadvse dober?
3. ali je le On dober po svojem bistvu?
4. ali je vse, kar je dobro, táko zaradi Božje dobrote?

1. ČLEN
Ali sodi k Bogu, da je dober?
(S. c. G., lib. I, cap. 37; In De div. nom., cap. 5, lect. 1; In Metaph., lib. XII, lect. 7)

ZDI SE, da ne sodi k Bogu, da je dober, saj:
1. Pojem dobrega obstaja v načinu, vrsti in usmerjenosti. Te pa se zdi, da ne sodijo k Bogu:
Bog je namreč neizmeren in ni k ničemur usmerjen. Torej dobrota ne sodi k Bogu.
2. Dobro je to, k čemur vsi težijo. Vendar ne težijo vsi k Bogu: saj ga ne poznajo vsi, težiti pa
je možno le k nečemu poznanemu. Torej dobrota ne sodi k Bogu.
TODA PROTI temu piše v Žalostinkah (3, 25): »Dober je Gospod tistim, ki upajo vanj«.
ODGOVARJAM, da zlasti k Bogu sodi, da je dober. Dobro je namreč nekaj, kolikor je
predmet težnje. Vsako bitje pa teži k svoji popolnosti. Popolnost in lik učinka pa je nekakšna
podobnost z dejavnim vzrokom: vsak dejavni vzrok namreč proizvaja to, kar mu je podobno. Zato pa
je delujoči vzrok predmet težnje in ima značaj dobrega: na njem je namreč predmet težnje to, da bi mu
bili podobni. Ker pa je Bog prvi dejavni vzrok vsega, je očitno, da mu pripada to, da je dober in da je
predmet težnje. Zato pa sv. Dionizij v De div. nom. (§ 4)1 pripisuje, da je dober, ker je prvi dejavni
vzrok, ko pravi, da je Bog dober, ker »vse samostojno obstaja, v kolikor izhaja iz njega«.
GLEDE PRVEGA ugovora je torej treba reči, da način, vrsta in usmerjenost sodijo k pojmu
ustvarjenega dobrega. Dobro v Bogu pa se nahaja kot v vzroku: k njemu sodi, da drugim določa način,
vrsto in usmerjenost. Tako so ti trije v njem kot v vzroku.
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GLEDE DRUGEGA ugovora je treba reči, da vse stvari, kot težijo k svoji popolnosti, težijo k
Bogu, ker so popolnosti vseh stvari nekakšne podobnosti Božje biti, kakor sledi iz že povedanega (q.
4, a. 3). Zato pa je lastno nekaterim bitjem, ki težijo k Bogu, da ga spoznavajo takega, kot je: kar je
lastno razumnim ustvarjenim bitjem. Druga bitja spoznavajo določena deleženja njegove dobrote, ki se
širijo vse do čutnega dojemanja. Še druga bitja pa imajo naravno teženje brez spoznanja, ker jih nagiba
k njihovim ciljem višje spoznavajoče bitje.

