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QU/ESTIO
DE

I.

P O T E N T I A

\E( habet Septem

DEI.

articttlos).

Primo enim quseritur. ut rum in Deo sit potential; — 2» ut rum potentia Dei sit .infinita;
— 3 ° utrum ea q u a sunt naturae impossibilia, Deo sint possibilia; — 4» utrum judicandum sit aliquid possibile vel impossibile, s e cundum cansas inferiores vel s u p e r i o r e s ; —
5« utrum Deus possit Tacere quae non facit,
e t dimittere quae facit; — 6° utrum Deus p o s sit facere quae alii faciunt, ut peccare, a m bulare, etc.; — 7« utrum Deus dicatur omnipotens.
ART.

I. — UTEUM IN DEO SIT POTENTIA.

Movetur quaestio de potentia Dei:
1. Queeritur, utrum in Deo sit potentia. E t videtur quod non. Potentia enim
est operationis principium. Sed operatio
Dei, quae est ejus e s s e n t i a , non habet
principium, quia neque est genita ncque procedens. Ergo in D e o non est potentia.
2. Praeterea, omne perfeotissimum est
Deo attribuendum, secundum Anselmum
(in Monol., cap. xiv). Ergo quod respicit
aliquid se perfectius, non debet Deo attribuì. Sed omnis potentia respicit se
S. THOMJK Quast, disp. — VoJ, I.
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perfectius, scilicet passivain formam et
acMvam operationem. Ergo potentia Deo
attribuì non potest.
3. Praeterea, potentia est principium
transmutandi in aliud secundum, quod
est aliud: secundum Philosophum (in V
Metaph.j text. 17); sed principium relatio quae dam e s t ; et est relatio Dei ad
creaturas, prout significatur in potentia
creandi vel mo vendi. Nulla autem talis
relatio est in Deo secundum rem, sed solum secundum rationem. Ergo potentia
non est i n Deo secundum rem.
4. Praeterea, habitus est perfectior
p o t e n t i a , utpote operanti propinquior.
Sed habitus non ponitur in Deo. Ergo
nec potentia.
5. Prseterea, nihil debet in Deo significari per quod derogetur ejus primitiae
vel simplicitati. Sed Deus, in quantum
est simplex, et primum agens, a g i t per
essentiam suam. Ergo non debet significari agere per potentiam, quae saltern
secundum modum significandi super essentiam addit.
6. Praeterea, secundum Philosophum
(in III Phys., text. 32), in perpetuis non
differt esse et posse : multo minus ergo
in divinis. Sed ubi est eademres, debet
esse idem nomen a digniori sump turn.
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Dignius atitem est essentia quam porationem. Sed Deus non agit per aliquod
tenfcia: quia potentia essentiae advenit.
medium. Ergo non agit per v i r t u t e m ;
Ergo in Deo debet nomi nari essentia
et ita nec per potentiam: et sic potentantum, non autem potentia.
tia non est in Deo,
7. Praeter e a, sicut materia prima est
15. Prseterea, secundum Philosophum
pura potentia, i l a Deus est purus actus.
(in XII Metaph., lib. IX, cap. n, et lib. V,
Sad prima materia secundum essentiam
cap. xvn) potentia activa, quae soli D e o
suam considerata, est denudata ab omni
potest competere, est principium transactu. Ergo Deus in essentia sua consimutationis in aliud, secundum quod e s t
d e r a t a , est absque omnipotentia.
aliud. Sed Deus agit sine transmutation e : sicut p a t e t i n creatione. Ergo D e o
8. Prseterea, omnis potentia ab actn
potentia
activa attribuì non potest.
separata est imperfecta: et ita, cum nihil imperfectum Deo c o n v e n i a t , talis
16. Prseterea, Philosophus (ibidem) dipotentia in Deo esse non potest. Si
cit, quod ejus dorn est potentia actionis
ergo in Deo est potentia, oportet quod
et passionis. Sed potentia passionis D e o
semper sit actui conjuncta: e t ita ponon convenit. Ergo nec potentia actiotentia creandi est conjuncta actui semnis.
per; et sic sequitur quod ab aeterno
17. Prseterea, Philosophus (ibidem) dicreavit res; quod est hsereticum.
cit, quod potentine activae est contraria
privatio. Sed contraria nata sunt fieri
9. Prseterea, quando aliquid sufficit ad
circa idem. Cum ergo in Deo nullo modo
aliquid agendum, superflue aliquid susit
privatio, non erit ibi potentia.
peradditur. Sed essentia Dei sufficit ad •
hoc quod Deus per eam aliquid agat.
18. Prseterea, Magister dicit (in 1 dist.,
Ergo superflue ponitur in eo potentia
II lib.) quod agere non proprie competit
per quam agat.
Deo. Sed ubi non est actio, ibi non potest esse potentia activa nec passiva, ut
10. Sed dices, quod potentia non est
patet. Ergo nulla.
aliud quam essentia secundum rem; sed
solum secundum modum intelligendi.
Sed contra est quod dicitur in Psal.
— Sed contra, omnis intelleotus cui non
nxxxvin, 9: Potens es, Domine, et Veritas
respondet aliquid in r e , est cassus et
tua in circuity, tuo»
vanns.
Prseterea, Matth, i n , 9: Potens est Deus
de lapidibus istis suscitare filios Abrahaz.
Ili Prseterea, preedicamento substanPrseterea, omnis operatio ab aliqua
tias est nobilius aliis praedicainentis. Sed
potentia procedit. Sed Deo maxime conDeo non attribuitur, ut Augustinus dicit (lib. VH de Trin., cap. v). Multo ergo
venit operari. Ergo Deo maxime potenminus prsedicarnentum qualitatis. Sed
tia convenit.
potentia ost in secunda specie qualitatis.
Kospondeo. Ad hujus qusestionis eviErgo Deo attribuì non debet.
dent iam sciendum, quod potentia dicitur ab actu: actus autem est duplex:
12. Sed dices quod potentia quae Deo
scilicet primus, qui est forma; e t s c c u n attribuitur, non est qualitas, sed Dei esdus, qui est operatio : et sicut videtur
sentia, sola ratione differens. — Sed conex communi hominum intellectu, nomen
tra, aut isti rationi aliquid respondet
actus primo fuit attributum operationi:
i n re, aut nihil. Si nihil ratio vana est.
sic enim quasi omnes intelligunt actum:
Si autem aliquid in re ei respondet, sesecundo autem exinde fuit translatum
quitur quod aliquid in Deo sit potentia
ad formam, in quantum forma est prinpraeter essentiam, sicut ratio potentia?
cipium operationis et finis; unde et siest praeter rationem essentiae.
militer duplex est potentia; una activa
13. Prseterea, secundum Philosophum
cui respondet actus, qui est operatio ;
(lib. IV T o p i c , cap. v, circa med.), omnis
et huic primo nomen potentise videtur
potostas et omne effectivum est propter
fuisse
attributum : alia est potentia pasaliud eligendum. .Nullum autem h u j u s siva,
cui
respondet actus primus, qui est.
modi Deo convenit: quia ip3e non est
forma,
ad
quam similiter videtur secunpropter aliud. Ergo potentia Deo non
dario
nomen
potentise devolutum. Sicut
convenit.
autem nihil pati tur nisi ratione poten14. Preeterea, virtus aDionysio (in lib.
tise passiva), ita nihil agit nisi ratione
cselesfc. Hiorar., cap. xi, circa med.) poactus primi, qui est forma. Dictum est
nitur media inter substantiam et ope- '
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enim, quod ad ipsum primo no men aprincipium, attribuitur etiam ex relatio
ctus ex actione devenit. Deo autem conexistentis a principio, unde i s t a relatio
venib esse actum purum et primum;
non est nisi rationis tantum. E s t autem
unde ipsi convenit maxime a g e r e , et
de ratione operationis habere princiB U A M similitudinem in alias diffundere,
pium, non de ratione essentise; unde
et ideo ei maxime convenit potentia
licet essentia divina non habe at aliquod
activa; nam potentia activa dicitur seprincipium neque re ncque rationo, tacundum quod est priucipium actionis.
rnen operatio divina habet aliquod prinSed et sciendum, quod intellectus nocipium secundum rationem.
ster Deum exprimere nititur sicut aliA d secundum dicendum , quod licet
quid perfectissimum. E t quia in ipsum
omne perfectissimum sit Deo attribuendevenire non potest nisi ex effectuum
dum, non tarnen oportet quod omne ilsimilitudine ; neque i n creaturis invenit
lud quod Deo attribuitur, sit perfectisaliquid summe porfectum quod omnino
simum', sed oportet quod s i t conveniens
imperfectione careatr ideo ex diversis
ad designationem perfectissimi, ad quod
perfectionibus in creaturis repertis, i- [ competit aliquid ratione suse perfectiopsum nititur designare, quamvis cuiliN S quod habet aliquid se perfectius,
bet illarum perfectionum aliquid desit;
cui tarnen deest illa quam aliud habet.
ita tarnen qnod qui quid alicui istarum
A d tertium dicendum, quod potentia
perfectionum imperfectionis adjungitur,
dicitur
principium, non quia sit ipsa
totum a Deo amoveatur. Verbi gratia
relatio
quam
signifìcat nomen principii,
esse significat aliquid completum et simsed
quia
est
id
quod est principium.
plex sed non subsistens ; substantia auAd
quartum
dicendum,
quod habitus
tem aliquid subsistens significat sed
numquam
est
in
potentia
activa,
sed soalii subjectum. Ponimus ergo in Deo
lum
in
passiva,
et
ea
est
perfection
tas u b s t a n t i a s et e s s e , sed substantiam
lis
autem
potentia
Deo
n
o
n
attribuitur.
ratione subsistentise non ratione subAd quintum dicendum, quod ista sunt
standi; esse vero ratione simplicitatis
impossibilia,
quod Deus ponatur agere
et complementi, n o n ratione inhaerenper
essentiam
suam, et quod non sit i n
tise, quse altari inhseret. E t similitor anDeo
potentia:
hoc
enim quod est actiotribuimus Deo operationem ratione ulnis
principium,
potentia
e s t : unde estimi complementi, non ratione ejus
sentia divina ex hoc ipso quod ponitur
in quod operatio transit. Potentiam vero
Deus per ipsam agere, ponitur esse po.attribuimus ratione ejus quod* permatentia. E t sic ratio potentise in Deo non
net et quod est principium ejus, non
derogat neque simplicitati neque priratione ejus quod per operationem commitive ejus, quia non ponitur quasi alipleter.
quid additum essentise.
Ad primum ergo dicendum, quod poA d sextum dicendum, quod cum dicitentia non solum est operationis princitur, quod in perpetuis non differt esse
pium, sed etiam effectus; unde non oporet posse, intelligitur de potentia passitet, quod si potentia i n Deo ponitur quae
va; et sic nihil facit ad proposi tum,,
sit effectus principium, quod e s s e n t i a
quia talis potentia non est i n Deo. Tadivinse quae est operatio, sit aliquod
rnen quia verum est quod potentia aprincipium. V e l dicendum, et melius,
ctiva est idem in Deo quod ejus essenquod in divinis invenitur duplex ratio.
tia, ideo dicendum, quod l i c e t essentia
Una realis, ilia scilicet qua personee ad
divina et potentia sint idem secundum
invicem distinguumtur, ut paternitas et
rem, tarnen quia potentia maxime monliatio ; alias personse divinse non readum significandì addit, ideo speciale
liter sed ratione distinguerentur, ut Sanomen requirit : nam nomina responbellius dixit. Alia rationis tantum, quae
dent i n t e l l e c t i b u s , secundum Philososignificatur, cum dicitur quod operatio
phum (1 PeriheT.. i n princ).
divina est ab essentia divina, vel quod
A d septimum dicendum, quod ratio
Deus operatur per essentiam suam. Prseilla probat quod in Deo n o n sit potentia
positiones enim quasdam habitudines
passiva, et hoc concedimus.
designane E t hoc ideo contingit, quia,
A d octavum dicendum, quod potentia
cum attribuì tur Deo operatio secundum
Dei
semper est conjuncta actui, id e s t
suam rationem quse requirit aliquod
operationi (nam operatio est divina es-
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sentia); sed effectus sequuntur secundum imperium voluntatis e t ordinerò
sapientiee. Unde non oportet quod semper sit conjunctaeffectui, sicut nec quod
creatura fuerint ab aeterno.
A d nonum dicendum, quod essentia
Dei sufficit ad hoc quod per earn Deus
a g a t , nec tarnen supernuit potentia:
quia potentia non intelligitur quasi quaedam res addita supra essentiain, sed
superaddit secundum intellectum solam
relationem principii: ipsa enim essentia
e x hoc quod est principium agendi, habet rationem potenti;©.
A d decimum dicendum, quod intellectui respondet aliquid in re dupliciter.
Uno modo immediate, quando "videlicet
intellectus concipit formam rei alicujus
extra animam existentis, u t hominis vel
lapidis. Alio modo mediate, quando videlicet aliquid sequitur actum intellig e n d i , et intellectus reflexus supra ipsum considerat illud. Unde res respondet illi considerationi intellectus mediate, id est mediante intDiligenti a rei:
verbi gratia, intellectus intelligit naturam animalis in nomine, in equo, et multis aliis speciebus : ex hoc sequitur quod
intelligit earn ut gonus. H u i c intellectui quo intellectus intelligit genus, non
respondet aliqua res extra immediate
quae sit genus ; sed i n t e l l i g e n t e , ex qua
consequitur ista intentio, respondet aliqua res. E t similiter est de relatione
principii quam addit potentia supra essentiam : nam ei respondet aliquid in re
mediate, et non immediate. Intellectus
cnim noster intelligit creaturam cum
aliqua relatione et dependentia ad Creatorem : et ex hoc ipso quia non potest
intelligere aliquid relatum alteri, nisi
e contrario reintelligat relationem ex
opposito, ideo intelligit in Deo quamdam relationem principii, qu% consequitur modum intelligendi, et sic refertur
ad rem mediate.
Ad un de ciro um dicendum, quod potentia, quae est in secunda specie qualitatis, non attribuitur Deo: haec enim
est creaturarum, quae non immediate
per form as suas essentiales a g u n t , sed
mediantibus formis accidental ibus: Deus
autem immediate agit per suam essentiam,
Ad duodecimum dicendum, quod diversis rationibus attributorum respondet aliquid in re divina, scilicet unum *

et idem. Quia rem simplicissimam, quse
D e u s est, propter ejus incomprehensibilitatem, intellectus noster cogitur diversis formis repraesentare \ et i t a istse diversse formw quas intellectus concipit
de D e o , sunt quidem in Deo sicut in
causa veritatisj in quantum ipsa res
quae Deus est, est reprsesentabilis per
omne istas formas; sunt tarnen in int e l l e c t s nostro sicut in subjecto.
Ad decimumtertium dicendum, quod
Phiìosophus intelligit de potentiis activ i s e t effectivis, et hujusmodi, quse sunt
i n artifìcialibus et in rebus humanis:
nam nec etiam in rebus naturalibus verum est quod potentia activa sit semper
propter suos effectus. lìidiculum enim
est dicere, quod potentia solis sit propter vermes, qui ejus virtute generantur : multo minus divina potentia est
propter suos effectus.
A d decimumquartum dicendum quod
potentia Dei non est media secundum
rem, quia non distinguitur ab essentia,
nisi r a t i o n e ; et ex hoc habetur quod
significetur ut medium. Deus autem non
a g i t per medium realiter difierens a se
ipso: unde ratio non sequitur.
Ad docimumquintum dicendum, quod
duplex est actio. Una qua? est cum transmutatione materiee; alia est quae ro a teri am n o n praesupponit; ut patet in creat i o n e : et utroque modo Deus agere potest, ut infra patebit. Unde patet quod
Deo recte potentia activa potest attribuì, licet non semper agat transmutando.
A d decimumsextum dicendum, quod
Phiìosophus non loquitur universaliter,
sed particulariter, quando scilicet aliquid m o v e t se i p s u m , sicut animai.
Quando autem aliquid movetur ab altero, t u n c non est eadem potentia passionis et actionis.
Ad decimumseptimum dicendum, quod
potentiae dicitur esse contraria privatio,
scilicet impotentia; non tarnen de contrarietate facienda est circa Deum menti o, quia nihil quod est in D e o , habet
contrarium, cum non sit in genere.
A d decimumoctavum dicendum, quod
agere non removetur a Deo simpliciter,
sed per modum rerum naturalium, quae
againt et patiuntur simul.

T. —
ART.

II.

DE P O T E N T I A,

— ÜTRÜH POTENTIA DEI
SIT INFINITA.

(1 p., q. 25, art. 2 ;
et 1 S e n t , d i s c -14, q. 1, art. ZJ.

1. Secundo quferitur de potentia Dei.
Titrum sit infinita. E t videtur quod non.

Quia, ut dicitnr in I X Metaph. (text. 2),
frustra esset in natura aliqua potentia
activa cui non responderet aliqua passiva. Sed potentise infinit® divinse non
respondet aliqua passiva in natura. Ergo
frustra esset divina potentia infinita.
2. Praeterea, Philosophus probat (in
VIII P h y s i c ) , non esse potentiam infinitam in magnitudine infinita: quia sequeretur quod ageret in non tempore.
Nam major virtus agit in minori tempore: unde quanto virtus est major,
tanto tempus est minus. Oed potentiae
infinites ad finitam nulla est proportio.
Ergo noe temporis in quo agit potentia
infinita, ad tempus in quo agit potentia
finita. Cujuslibet autem temporis ad
quodlibet tempus est proportio. Ergo
cum potentia finita moveat in tempore,
potentia infinita movebit in non tempore. Eadem ratione si potentia Dei est
infinita, semper operabitur in non tempore ; quod falsum est.
3. Sed d i c e s , quod voluntas divina
non determinat quanto tempore velit
effectum suum compleri; et sic n o n
oportet quod potentia divina semper
agat in non tempore. — Sed contra,
voluntas divina non potest immutare
ejus potentiam. Sed de ratione potentiee infinitse est quod agat in non tempore. Ergo hoc per voluntatem divinam
immutari non potest.
4. Preeterea, omnis potentia manifestatur per suum effectum. Sed Deus non
potest lacere efìectum infinitum. Ergo
potentia Dei non est infinita.
5. Prseterea, potentia p r o p o r t i o n a t e
operation]. Sed operatio Dei est simplex.
Ergo et; potentia. Simplex autem et infinitum ad invicem repugnant. Ergo ut
pnus.
6. Prseterea, infinitum est passio quantitatis, ut Philosophus dicit (in I P h y s i c ,
text. 15). Sed Deus est absque quantitate et magnitudine. Ergo ejus potentia non potest esse infinita.
7. Prseterea, omne quod est distinctum est finitum. Sed potentia Dei est
distincta a rebus aliis. Ergo est finita.
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8. Praeterea, infinitum dicitur per remotionem finis. Finis autem est triplex;
scilicet magnitudinis, ut punetus; perfectionis, ut forma; intentionis, ut causa
finalis. Haec autem duo u l t i m a , cum
sint perfectionis, a Deo removeri non
debent. Ergo divina potentia non debet
dici infinita.
9. Prseterea, si potentia Dei est infinita, hoc non potest osse nisi quia est
eifectuuni infìnitorum. Sed multa alia
sunt quae habent efiCectus infìnitos i n
potentia, ut inteliectus, qui potest intelligere infinita in potentia, et sol qui
potest producere efiectus infìnitos. Si
ergo potentia Dei dicatur infinita, pari
ratione et multae aLise erunt infinitse;
quod est impossibile.
10. Prseterea, finis est quoddam ad
nobilitatem pertinens. Sed omne quod
est hujusmodi, rebus divinis debet a t tribuì. Ergo potentia divina debet dici
finita.
11. Prseterea, infinitum, secundum Philosophum (in III P h y s i c , text. 66), est
partis, et materise ; quse imperfectionis
sunt, et Deo non conveniunt. Ergo nec
infinitum est in potentia divina.
12. Prseterea, secundum Philosophum
(I P h y s i c ) , terminus neque finìtus neque
infìnitus est. Sed divina potentia est
omnium rerum terminus. Ergo non est
infinita.
13. Praeterea, Deus agit tota potentia
sua. Si ergo potentia ejus est infinita,
semper effectus ejus erit infìnitus; quod
est impossibile.
Sed contra est quod dicit DamascenuSj
quod infinitum est quod neque tempore
neque loco neque comprehensione finitur. Hoc autem convenit divinae potentiae. Ergo divina potentia est infinita.
Prseterea, Hilarius dicit: Deus immensa virtutis, vivens potestas, quee nusquam non adsit nec usquam desiL Omne
autem immensum est infinitum. Ergo
potentia Dei est infinita.
üespondeo dicendum, quod infinitum
dicitur dupliciter. Uno modo privative;
et sic dicitur infinitum quod natum est
habere finem et non habet: tale autem
infinitum non invenitur nisi in quantitatibus. Alio modo dicitur infinitum neg a t i v e , id est quod non habet finem.
Infinitum primo modo acceptum Deo
convenire non potest, tum quia D e u s
est absque quantitate, turn quia omnis
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privatio imperfectioneni designat, quae
longe a Deo est. Infinitum autem dictum
negative convenit Deo quantum ad omnia quae in ipso sunt. Quia nec ipse aliquo finitur, nec ejus essentia, nec sapienz a , nec potentia, nec bonitas; unde omnia
in ipso sunt infinita. Sed de infinitate ejus
potentiae specialiter sciendum est, quod
cum potentia activa sequatur actum,
quantitas potentiae sequitur quantitatem actus; unumquodquo enim tantum
abundat i n virtute agendi quantum est
i n actu. Deus autem est actus mfinitns,
quod patet ex hoc quod actus non finitur nisi dupliciter. Uno modo e x parte
a g e n t i s ; sicut ex voluntate artificis recipit quantitatem et terminum pulchritudo domus. Alio modo e x parte recipientis; sicut calor in lignis terminatur
ot quantitatem recipit secundum dispositionem lignorum. Ipse autem divinus
actus non finitur ex aliquo agente, quia
non est ab alio, sed est a se ipso; neque finitur ex alio recipiente, quia cum
nihil potentiae p a s s i v » ei admisceatur,
ipse est actus purus non receptus in
aliquo; est enim Deus ipsum esse suum
i n nullo receptum. TJnde patet quod
Deus est infinitus; quod sic videri potest. Esse enim hominis terminatum est
ad hominis speciem, quia est receptum
i n natura speciei humanae; et simile est
de esse equi, vel cujuslibet creaturae.
Esse autem Dei, cum non sit i n aliquo
receptum, sed sit esse purum, non limitatur ad aliquem modum perfectionis
essendi, sed totum esse in se habet;
et sic sicut esse in universali acceptum
ad infinita se potest extendere, ita divinum esse infinitum est; et e x hoc pat e t quod virtus vel potentia sua activa,
e s t infinita. Sed sciendum, quod quamvis potentia habeat infinitatem e x essentia, tarnen ex hoc ipso quod comparauur ad ea quorum est principium, recipit quemdam modum infinitatis quem
essentia non habet. Nam in objectis
potentiaa, qusedam multitudo invenitur;
in actione otiam invenitur qusedam intensio secundum efiicaciam agendi, et
s i c potest potentiae activse attribuì q u i dam infinitas secundum conformitatem
ad infinitatem quantitatis et continues
e t discretae. Discreta quidem, secundum
quod quantitas potentiae attenditur secundum multa vel pauca objecta; et haec
vocatur quantitas e s t e n s i v a : continuse

vero, secundum quod quantitas potentiaa
attenditur in hoc quod remisse vel intense a g i t ; et haec vocatur quantitas
intensiva. Prima autem quantitas convenit potentiae respectu objectorum, secunda vero respectu actionis. Istorum
enim duorum activa potentia est principium. Utroque autem modo divina potentia est infinita. Nani nunquam tot
effectus facit quin plures facero possit,
nec unquam ita intense operatur quin
intensius operari possit. Intensio autem
in operatione divina non est attendenda
secundum quod operatio est in operante,
quia sic semper est infinita, cum operatio sit divina essentia ; sed attendenda
est secundum quod attingit effectum;
sic enim a Deo moventur qusedam efScacius, qusedam minus emcaciter.
A d primum ergo dicendum, quod nihil
quod est in D e o , potest dici frustra;
quia frustra est quod est ad aliquem
finem quem non potest attingere: Deus
autem et quae in ipso sunt, non sunt ad
fìnem, sed sunt finis. Vel dicendum,
quod Philosophus loquitur de potentia
activa naturali. ftes enim naturales
coordinata sunt ad invicem , et ctiam
omnes creaturae Deus autem est extra
hunc ordinem ; ipse enim est ad quem
totus hic ordo ordinatur, sicut ad bonum extrinsecum, u t exercitius ad duc e m , secundum Philosophuni (in S I I
Metaphys., text. 52 et 53). E t ideo n o n
oportet u t ei quod est in Deo , aliquid
in creaturis respondeat.
Ad secundum dicendum, quod secundum Commentatorem in V i l i Physic,
(com. 79) demonstratio ilia de proportione temporis et potentia moventis
procedit de potentia infinita in magnitudine, quae proportionatur infinito temporis cum sint unius generis determinati, scilicet continues quantitatis, non
autem tenet de infinito extra magnitudinem, quod non est proportionale infinito temporis, utpote alterius rationis
existens. V e l dicendum, ut tactmn est
i n objiciendo, quod Deus quia agit vol u n t a r i e , mensurat motum ejus quod
ab eo movetur, sicut vult.
Ad tertium dicendum, quod licet voluntas D e i n o n possit mutare ejus potentiam, potest tarnen determinare ejus
cffectum. Nam voluntas potentiam movet.
Ad quartum dicendum, quod ipsa ra-
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tio facti vel creati repugnat infinito.
Nam ex hoc ipso quod fit ex nihilo, habet aliquem defectum, et est in potentia,
non actus purus; et ideo non potest
acquari primo infinito ut sit infinitum.
Ad quintum dicendum, quod infinitum
privative dictum, quod est passio quantitatis, repugnat simplicitati, non autem
infinitum quod est negative dictum.
Ad sextum dicendum, quod illa ratio
procodit de infinito privative dieto.
Ad septimum dicendum, quod aliquid
potest esse distinctum dupliciter. Uno
modo per aliud sibi adjunctum, sicut
homo distinguitur per rationalem differentiam ab asino, et tale distinctum
oportet esse fini turn, quia illud adjunctum determinat ipsum ad aliquid. Alio
modo per se ipsum; et sic Deus est distinctus ab omnibus r e b u s , et hoc eo
ipso quia nihil addi ei est possibile;
unde non oportet quod sit finitus neque
ipse neque aliquid quod in ipso signifi•catur.
Ad octavum dicendum, quod finis cum
sit perfectionis, Deo nobilissimo modo
attribuitur, scilicet ut ipse essentialiter
sit finis, non denominative finitus.
Ad nonum d i c e n d u m , quod sicut i n
quantitations potest considerari infinitum secundum imam dimeusionem et
non secundum a l i a m , et itorurn infinitum secundum omnem dimensionem; ita
et in eiTectibus. Possibile est enim aliquam creaturam posse producere effectus infìnitos quantum est de se, secundum aliquid, utpote secundum numerum in eadem specie; et sic omnium illorum effectuum natura est finita, utpote ad unam speciem determinata, u t
si accipiamus homines vel asinos infìnitos. Non est autem possibile ut sit
aliqua creatura quee possit in effectus
infìnitos omnibus modis et secundum
numerum et secundum species et secundum genera; sed hoc solius Dei est,
et ideo sola ejus potentia est simpliciter infinita,
Ad decimum dicendum, sicut ad octavum.
Ad undecimum dicendum, quod ratio
illa procedit de infinito privative dicto.
E t similiter dicendum ad duodecimum.
Ad decimumtertium dicendum, quod
Deus semper agit tota sua potentia;
sed effectus terminatur secundum Imperium voluntatis, et ordinem rationis.
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POSSIBILIA.

1. Tertio quseritur, utrum ea quae sunt
naturae impossibilia, sint Deo possibilia.
E t videtur quod non. Dicit enim quaedam Glossa (ordinaria super illud: Contra na tur am insertus), Rom. x i , quod
Deus cum sit auctor naturae non potest
facere contra naturam. Sed ea quae s u n t
impossibilia naturae sunt contra naturam. Ergo Deus ea facere non potest.
2. Praeterea, sicut omne in natura nocessarium est demonstrabilc, ita omne
impossibile in natura, est improbabile
per demonstration em. Sed in omni conclusione demonstrationis includuntur
demonstrationis principia; in omnibus
autem demonstrationis principiis ineluditur hoc principium, quod aifirmatio et
negatio non sunt simul vera. Ergo istud
principium includitur in quolibefc impossibili naturae. Sed Deus non potest
facere quod negatio et affirmatio sint
simul vera, ut respondens dicebat. Ergo
nullum impossibile in natura potest
facere.
3. Praeterea, sub Deo s u n t duo principia, ratio et natura. Sed Deus ea quae
sunt impossibilia rationi, facere non
p o t e s t , sicut quod genus non prsedicetur de specie. Ergo nec illa quse s u n t
impossibilia naturae.
4. Praeterea, sicut se habet falsum e t
verum ad cognitionem ; ita se habet
possibile et impossibile ad operationem.
Sed illud quod est falsum in natura,
Deus scire non potest. Ergo quod est
impossibile in natura, Deus non potest
operari.
5. Preeterea, quando est simile de uno
et omnibus, quod probatur de u n o , intelligitur de omnibus esse probatum;
sicut si probatur de uno triangulo, demonstrate quod habeat tres aequales
duobus rectis, de omnibus intelligitur
esse probatum. Sed similis ratio videtur de omni impossibili, quod Deus illud possit et non possit; tum ex parte
facientis, quia divina potentia infinita
e s t : tum ex parte facti, quia omnis res
habet potentiam obediential ad Deum.
Ergo si aliquod impossibile est naturae
quod facere non p o s s i t , ut respondens
dicebat, videtur quod nullum impossibile facere possit.
6. Praeterea, II Timoth. n, dìcitur: Fi-
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delis Deus, qui se ipsum negare non polest. Negaret autem se ipsum, u t dicit
Glossa (interlin.), si promissum non impleret. Sicut autem promissum Dei est
a Deo, ita omne verum «st a D e o ; quia,
ut dicit Glossa Ambrosii (Ambrosiastri)
I Cor. xii, super illud: Nemo potest dicere, Dominus Jesus, omne verum, a quocumque dicatur, a Spiritu sancto est.
Ergo non potest facere contra aliquod
verum. Faceret autem contra verum, si
faceret aliquid impossibile. Ergo Deus
non potest facere aliquid impossibile in
natura.
7. Praeter ea, Anselmus dicit (lib. t: Cur
Deus homo, cap. xx), quod minimum inconveniens Deo est impossibile. Sed inconveniens esset quod amrmatio et negatio essent simul vera, quia intellectus
esset ligatus. Ergo Deus non potest
facere hoc; et ita non potest facere
omnia impossibilia in natura.
8. Praeterea, nullus artifex potest operari contra artem suam: quia priucipium suse operationis est ars. Sed Deus
faceret contra artem suam, si faceret
aliquid impossibile in natura: quia naturae ordo, secundum quem illud est impossibile, est secundum artem divinam.
Ergo Deus etc.
0. Praeterea, magis est impossibile
quod est impossibile per se quam quod
est impossibile per accidens. Sed Deus
non potest facere quod est impossibile
per accidens, scilicet quod id quod fuit
non fuerit, u t patet per Hieronymum
(ad Eustochium de custodia virginitatis
aliquantulum a princ.) qui dicit, quod
cum cetera Deus possit, non potest facere virginem de corrupta; et per Augustinum (contra Eaustum), et per Philosophum (in V E t h i c , cap. v). Ergo
Deus non potest facere id quod est impossibile per se in natura,
L Sed contra est quod dicitur Jjucae
cap. i, vers. 37 : Non erit impossibile apud
Deum omne verbum,
2. Praeterea, omnis potentia quae potest facere hoc et non illud, est potentia limitata. Si ergo Deus potest facere possibilia in natura, et non impossibilia, vel hsec impossibilia et non illa,
videtur quod Dei potentia sit limitata,
quod est contra supra determinata. Ergo etc.
3. Praeterea, omne illud quod non limitatur per aliquid quod est in re, per
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nihil quod est in re impediri potest.
Sed Deus non limitatur per aliquid
quod est in re. Ergo per nihil quod est
in re potest impediri; et ita veritas hujus principii, Affìrmatio et negatio n o n
possunt esse simul, non potest impedire
quin Deus possit facere. E t pari r a t i o n e
de omnibus aliis.
4. Praeterea, privationes non suscipiunt magis et minus. Sed impossibile
dicitur socundum privationem potentise.
Si ergo unum impossibile est quod Deus
facere potest, ut caecum illuminare, videtur pari ratione quod potest facere
omnia.
5. Praeterea, omne quod resistit alieni, resistit in ratione alicujus oppositionis. Sed p o t e n t i * divinae nihil e s t
oppositum, u t ex supra dictis patet.
Ergo ei nihil potest resistere; et i t a
potest facere omnia impossibilia.
6. Praeterea, sicut caecitas opponitur
visioni, ita virginitas partui. Sed Deusfecit quod virgo, manens virgo, pareret.
Ergo pari ratione potest facere quod
caecus, manens caecus, videat, et potest
facere quod affìrmatio et negatio s i n t
simul vera, et per consequens omnia
impossibilia,
7. Praeterea, diffìcilius est conjungere
formas substantiales dia par at as .quam
formas accidentales. Sed Deus conjunx i t in unum formas substantiales maxime disparatas, scilicet divinam et humanam, quae differunt secundum creatura et increatum. Ergo multo amplius
potest conjungere duas formas accidentales in unum, ut faciat quod idem s i t
album et nigrum: et sic idem quod
prius.
8. Praeterea, posito quod a definito removeatur aliquid quod cadat in ejus definitone, sequitur contraria esse simul,
j sicut quod homo non sìt rationalis. Sed
terminari ad duo puncta est in defini' tione linese reetse. Ergo si quis hoc removeat a linea r e c t a , sequitur quod
duo contraria sint simul. Sed Deus hoc
fecit quando intravit januis clausis ad
discìpulos: tunc enim fuerunt duo corpora s i m u l , et sic sequitur quod duaalineae fuerunt terminatee ad duo puncta
tantum, et unaqugeque ad duo puncta.
Ergo Deus potest facere quod affìrmatio et negatio sint simul v e r a , et per
consequens potest facere omnia impossibilia.
1
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Kespondeo dicendum, quod, seoundnm
Philosophum (in V Metaph,, text. 17),
possibile et impossibile dicuntur tripliciter. Uno modo secundum aliquam pot e n t i a l activam vel passivarti; sicut dicitur homini possibile ambulare secundum potentiam gresaivam, volare vero
impossibile. Alio modo non secundum aliquam potentiam, sed secundum se ipsum,
sicut dicimus possibile quod non est
impossibile esse, et impossibile dicimus
quod necesse est non esse. Terbio modo
dicitur possibile secundum potentiam
math e ma tic am quae est in geometri eis,
prout dicitur linea poteutia commensurabilis, quia quadratura ejus est commensurabile. H o c autem possibili praetermisso, circa alia duo considerernus.
Sciendum est ergo quod impossibile
quod dicitur secundum nullam potentiam , sed secundum se ipsum, dicitur
ratione discoheerentise terminorum. Omnis autem discohserentia terminorum
est in ratione alicujus oppositionis; in
omni autem oppositione includitur affirmatio et negatio, ut probatur X Metaph. (text. com. 15); undo in omni tali
impossibili implicatur afiirmationem et
negationem esse simul. Hoc autem nulli
activse potentise attribuì potest; quod
sic patet. Omnis activa potentia consequitur actualitatem et entitatem ejus
cujus est. Unumquodque autem agens
est natum agere sibi simile ; unde omnis
actio activse potentise terminatur ad
esse. Etsi enim aliquando fit per actionem n o n esse, ut i n corruptione patet,
tarnen hoc non est nisi in quantum esse
unius non compati tur esse alter ius, sicut esse calidi n o n compatitur esse frigidi; et ideo calor e x principali intentione generat c a l i d u m , sed quod corrumpat frigidum, hoc est ex consequenti.
Hoc autem quod est afnrmationem et
negationem esse simul, rationem entis
habere non potest, nec etiam non ontis,
quia esse tollit n o n e s s e , et non esse
tollit esse: unde nec principalìter nec
ex consequenti potest esse terminus alicujus actionis potentise activse. Impossibile vero quod dicitur secundum aliquam potentiam potest attendi dupliciter. Uno modo propter defectum ipsius
potentise ex se ipsa, quia videlicet ad
illum effectum non potest se extendere,
utpote quando n o n potest agons naturale transmutare aliquam materiam.A-
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lio modo ab extrinseco, utpote cum potentia alicujus impeditur vel ligatur«
Sic ergo aliquid dicitur impossibile fieri
tribus modis. Uno modo propter defectum activse potentise, sive in transmutando materiam, sive in quocumque alio ; alio modo propter aliquod resistens
vel impediens; tertio modo propter hoc
quod id quod dicitur impossibile fieri,
n o n potest esse terminus actionis. Ea
ergo quse sunt impossibilia i n natura
primo vel secundo modo, Deus facere
potest. Quia ejus potentia, cum sit infinita, in nullo defectum patitur, nec est
aliqua materia quam transmutaro non
possit ad libitum; ejus enim potentise
resisti non potest. Sed id quod tertio
modo dicitur impossibile, Deus facere
non potest, cum Deus sit actus maxime, et principale ens. Unde ejus actio
n o n nisi ad ens terminari potest principalìter, et ad non ens consequenter. E t
ideo non potest facere quod affirm a tio
et negatio sint simul vera, nec aliquod
eorum in quibus hoc impossibile includitur. Nec hoc dicitur non posse facere
propter defectum suae potentise : sed
propter defectum possibilis, quod a ratione possibilis deficit ; propter quod
dicitur a quibusdam quod Deus potest
facere, sed non potest fiori.
Ad primum ergo dicendum, quod verbum Augustini in Glossa il la non est
ìntelligendum quod Deus non possit facere aliter quam natura f a c i a t , cum
ipse frequenter faciat contra consuetum
cursum natures ; sed q u i a quidquid in
rebus facit, non est contra naturam, sed
est eis natura, eo quod ipse est condit o r et ordinator naturse. Sic enim in
rebus naturalibus videtur, quod quando
aliquod corpus inferius a superiori movetur, est ei ille motus naturalis, quamv i s non videatur conveniens motui quem
naturaliter habet ex se ipsa ; sicut mare
movetur secundum fiuxum et refluxum
a luna; et hic motus est ei naturalis,
ut Commentator dicit (in ni Gsel. et
mundi, comm. 20), licet aquse secundum
se ipsum motus naturalis s i t ferri deorsum ; et hoc modo omnes c r e a t u r s B quasi
pro naturali habent quod a Deo i n eis
fit. E t propter hoc in eis distinguitur
potentia duplex: una naturalis ad proprias operationes vel m o t u s ; alia quse
obedientise dicitur, ad ea quse a Deo
! recipiunt.
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Ad secundum dicendum, quod in quolibot impossibili implicatur affirmationem et negationem esse simul secundum hoc quod est impossibile; sed ea
quae sunt impossibilia propter defectum
potentiae naturalis, ut caecum, videntem
fieri, vel aliquid hujusmodi, cum non
sinfc impossibilia secundum se ipsa, non
implicant hujusmodi impossibile secundum se ipsa, sed per comparationem ad
potentiam naturalem cui sunt impossibilia, ut si di cam us, Natura potest facere caecum videntem, implicatur prsedictum impossibile, quia naturae potentia est terminata ad aliquid, ultra quod
est id quod ei attribuitur.
Ad tertium dicendum, quod impossibilia rationalis Philosophise non sunt
secundum ali quam potentiam , sed secundum se ipsa : quia ea quae sunt in
rationali Philosophia, non sunt applicata ad mate ri am, vel ad aliquas potentias naturales.
Ad quartum dicendum, quod illud
quod est fai sum in natura, est falsum
simpliciter, et ideo non est simile.
Ad quintum dicendum quod non est
eadem ratio de omni impossibili: quia
quae dam sunt impossibilia per se, quaedam per respectum ad aliquam potentiam, ut supra dictum est. Nec hoc quod
dissimiliter se habent ad divinam potentiam, impedit infinitatem d i v i n a potentiae, vel obedientiam creaturae.
Ad sextum dicendum quod Deus id
quod jam verum est, non destruit; quia
non facit u t quod verum fuit, non fuerit; sed facit quod aliquod non sit verum, quod alias verum esset. Sicut cum
suscitat m o r t u u m , facit quod non sit
verum eum esse mortuum, quod alitor
verum esset. Vel aliter dicendum, quod
non est simile, quia ex hoc quod Deus
non impleret promissum, sequeretur
eum non esse veracem: ex hoc autem
quod aliquem suum effectum destruit,
hoc non soquitur: quia non ordinavit
ut snus eifectus perpetuo maneret, sicut ordinavit quod promissum impleret.
Ad septimum dicendum, quod n o n
potest facere affìrmationem et negationem esse simul : non quia sit inconveniens ; sed ratione praedicta.
Ad octavum dicendum, quod ars Dei
non solum se extendit ad ea quae
facta s u n t , sed ad multa alia, Unde
quando in aliquo mutat cursum natu-

rae non propter hoc contra artem suam
facit.
Ad nonum dicendum, quod Socratem
non cucurrisse, si cucurrerit, dicitur
impossibile per accidens: eo quod Socratem currere v e l non currere, quantum est in se, est contingens; sed per
implicationem hujus quod est praeteritum non fuisse, fit impossibile per se.
Et ideo dicitur impossibile per accidens,
quasi per aliud adveniens. Hoc autem
adveniens est impossibile secundum se
ipsum. E t plane impjicat contradictionem : dicere enim, quod fuit et non
fuit, sunt contradictoria: quo sequitur,
si fiat quod praeteritum non fuerit.
Ad primum vero, quod in contrarium
objicitur, dicendum, quod verbum dicitur non solum quod ore profertur, sed
quod mente concipitur. Hoc autem
quod est affìrmationem et negationem
esse simul v e r a m , non potest mente
concipi, ut probatur IV Metaph. (com.
9), et per consequens nec aliquid eorum in quibus hoc includitur. Cum enim contrarias opiniones sint quae sunt
contrariorum, secundum Philosophum;
sequeretur eumdem simul habere contrarias opiniones: et ita non est contra
verbum Angeli, si dicatur, quod Deus
non potest prsedicturn impossibile.
Ad secundum dicendum, quod potentia Dei non potest prsedicturn impossibile, quia deficit a ratione possibilis: et
ideo potentia Dei non dicitur limitari,
quamvis hoc non possit.
Ad tertium dicendum, quod Deus dicitur hoc non posse, non a libero arbitrio, quasi i m p e d i t u s , ut dictum est ;
sed quia hoc non potest esse terminus
actionis alicujus aotivae potentiae.
Ad quartum dicendum, quod privatio
non recipit magis et minus secundum
se; potest tarnen recipere secundum
causam; sicut aliquis dicitur magis caecus qui habet oculum erutum, quam
cujus visus impeditur propter aliquem
humorem impedientem: et similiter dicitur magis impossibile quod est secundum se ipsum impossibile, quam quod
est simpliciter impossibile.
Ad quintum 'Hcendum, quod, sicut
jam dictum est, in corp. art,, Deus non
dicitur hoc non posse, quod impediatur
ab aliquo, sed rationibus praedictis.
Ad sextum dicendum, quod virginitas
non opponitur partili sicut caecitas vi-
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sui; sed opponitur -virili commistioni
sine qua natura partum facere non po
test, Deus autem potest.
Ad septimum dicendum, quod ilia opposita, creatum et increatum, non fuerunt in Christo secundum idem, sed se
cundum diversas natura? ; unde non se
quitur quod Deus potest facere opposita inesse eidem secundum idem.
Ad octavum dicendum, quod quando
Christus intravit januis clausis, et duo
corpora fuerunt simul, non est aliquid
factum contra geometries principia. Nam
ad duo puncta diversorum corporum ex
una parte, non torminabatur una linea,
sed duse. Quamvis enim duse linese ma
thematics?, non sint distinguibiles nisi
secundum situm, ita quod intolligi non
potest duas lineas tales simul esse; ta
rnen duae naturales distinguuntur in
subjecto; ita quod, posito quod duo cor
pora sint simul, sequitur quod duse li
nese sint simul, et duo puncta, et duse
superficies.
A R T . I V . — UTRUM SIT JUDICANDUM ALIQUID POSSIBILE VEL IMPOSSIBILE SECUN
DUM CAUSAS INFERIORES VEL SUPERIORS.

1. Quarto quseritur, utrum sit judicandum aliquid possibile vel impossibile
secundum causas inferiores aut secun
dum causas superiores. E t videtur quod
secundum superiores. Quia sicut dicit
quaedam Glossa (interi. I Corinth, i),
stultitia sapientium mundi f u i t , quia
judicaverunt possibile et impossibile se
cundum quod vidobant in rerum natu
ra. Ergo non est judicandum de possi
bili et impossibili secundum causas in
feriores, sed secundum superiores.
2. Praeterea, secundum Philosophum
(in X Metaph., text. com. 1), illud quod
est primum in omni g e n e r e , est mensura omnium quae s u n t illius generis.
Sed divina potentia est prima potentia.
Ergo secundum earn debet aliquid judicari possibile et impossibile.
3. Praeterea, quanto causa magis influit in effectum, tanto secundum earn
magis debet judicium sumi. Sed causa
primam magis influit in affectum quam
causa secunda. Ergo secundum causam
primam magis debet judicari de effectu.
Effectus ergo judicandi sunt possibiles
vel impossibiles secundum causas su
periores.
4. Prssterea, illuminare caecum est im-
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p o s s i b i l e secundum causas inferiores;
et tarnen hoc est possibile, cum quandoque fiat. Ergo non est judicandum si
aliquid impossibile s i t , secundum cau
sas inferiores, sed secundum superiores.
5. Praeterea, mundum fore fuit possi
bile antequam mundus esset. Non au
tem fuit possibilo secundum causas in
feriores. Ergo idem quod prius.
1. Sed contra, secundum illam causam
effectus debet judicari possibilis a qua
recipit possibilitatem. Sed effectus recipit possibilitatem vel contingentiam,
aut e ti ana necessitatela, a causa proxima, non autem a remota ; sicut merit u m recipit contingeatiam a Ubero ar
bitrio, quod est causa proxima; non au
tem necessitatem a preedestinatione di
vina, quae est causa remota. Ergo se
cundum causas inferiores, quae s u n t
proximee, debet judicari aliquid possi
bile vel impossibile.
2. Praeterea, quod est possibile secun
dum causas inferiores, est etiam possi
bile secundum causas superiores, et i t a
est possibile secundum omnem modum.
Sed quod est possibile secundum omnem
modum, est possibile simpliciter. Ergo
secundum causas' inferiores est aliquid
judicandum possibile simpliciter.
3. Praeterea, causae superiores s u n t
necessariae. Si ergo secundum eas essent judicandi effectus, omnes effectus
erunt necessarii: quod est impossibile.
4. Praeterea, Deo sunt omnia possibilia. Si ergo secundum ipsum possibile
et impossibile judicetur, omnino nihil
est impossibile: quod est inconveniens.
5. Praeterea, nominibus utendum est
secundum quod plures u tun tur. Sed de
potentia hoc modo homines loquuntur,
quod sint ita ordinatse, potentia, dispo
s i l o , necessitas et actus. Haec autem
inveniuntur in causis inferioribus non
superioribus. Ergo non est judicandum
de possibilitate rerum secundum cau
sas superiores, sed secundum inferiores.
Respondeo dicendum, quod jodicium
de possibili et impossibili potest consi
derar! dupliciter : uno modo ex parte
judicantium ; alio modo ex parte ejus
de quo judicatur. Quantum ad primum,
sciendum est, quod si sunt duae seientise, quarum una considerat causas altiores, et alia minus altas; judicium in
utraque non eodom modo sumetur, sed
secundum causas quas utraque consi-
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derat, ut patet in medico et astrologo;
quorum astrologus considerat causas
supreinas, medicus autem causas proximas. Unde medicus dabit judicium de
sanitate vel morte infirmi secundum
causas proximas, id est virtutem na
turae et virtutem morbi ; astrologus
vero secundum causas remotas, scilicet
secundum positionem siderum. Eodom
modo est in proposito. Est enim duplex
sapientia; scilicet mundana, quae dicitur philosophia, quae considerat causas
inferiores, scilicet causas causatas, et
secundum eas judicat; et divina, quae
dicitur theologia, quae considerat c a u 
sas superiores, id est divinas, secundum
quas judicat. Dicuntur autem superio
res causae, divina attributa, ut sapien
tia, bonitas, et voluntas d i v i n a , et hujn sin odi. Sciendum tarnen , quod ista
quaestio frustra movetur de effectibus
qui non possunt esse nisi superiorum
causarmi], id est quos solus Deus facere
potest; illos enim non convenit dici possibiles vel impossibiles secundum causas
inferiores. Sed haec quaestio movetur de
illis effectibus qui sunt causarum inferi orum: hi enim effectus suntinferiorum et
superiorum: sic enim potest in dubitationem verti. Similiter etiam ista quaestio
non habet locum in illis possibilibus et
impossibilibus, quae non dicuntur secun
dum aliquam potentiam, sed secundum se
ipsa. Effectus autem causarum secundarum,de quibus est quaestio, secundum ju
dicium Theologi, dicuntur possibiles et
impossibiles secundum causas superio
res; secundum autem judicium Philoso
phic dicuntur possibiles vel impossibiles
secundum causas inferiores. Si autem
consideretur istud judicium quantum ad
naturam ejus de quo judicatur, sic pa
tet quod effectus debent judicari pos
sibiles vel impossibiles secundum cau
sas proximas, cum actio causarum remotarum, secundum causas proximas
determindtur, quas praeeipue effectus
imitantur : et ideo secundum eas praeei
pue judicium de effectibus sumitur. E t
hoc patet etiam per simile de potentia
passiva. Nam materia non dicitur, proprie
loquendo, in potentia ad aliquid, quae est
remota, sicut terra ad scyphum; sed quae
est proprinqua uno motore potens exire in actum, ut patet per Philosophum
( I S Metaph., com. 1 et 12), sicut aurum
est potentia scyphus sola arte edu-

cente in actum. E t similiter effectus, i n
quantum est ex sui natura, non nisi
propinquis causis possibiles vel impos
sibiles dicuntur.
Ad primum dicendum, quod sapientes
mundi propter hoc stulti vocantur, quia
quae secundum causas inferiores s u n t
impossibilia simpliciter et absolute impossibilia judicabant, etiam Deo.
Ad secundum dicendum, quod comparatio possibilis ad potentiam, non est
sicut meri sura ti ad mensuram. sed sicut
objecti ad potentiam. Contingit tarnen
divinam potentiam omnium potentiarum esse mensuram.
Ad tertium dicendum, quod licet causa
prima maxime influat in effectual, ta
rnen ejus infiuentia per causam proximam determinatur et specificatur; et id
eo ejus similitudinem imitatur effectus.
Ad quartum dicendum, quod quamvis
illuminare caecum sit Deo possibile, non
tarnen potest dici omnino possibile.
Ad quintum dicendum, quod mundum
f o r e , fuit possibile respectu causarum
superiorum: unde hoc non pertinet ad
quaestionem praesentem. E t propterea
istud dictum mundum fore, est possibile
non solum secundum divinam potentiam
activam, sed secundum se ipsum, quia
termini non sunt discohaerentes.
Ad primum quod in contrarium objicitur, dicendum, quod ratio illa procedit quantum ad naturam effectus de quo
judicatur.
Ad secundum d i c e n d u m , quod licet
illud quod est possibile secundum cau
sas inferiores, sit etiam possibile secun
dum superiores, non tarnen est ita de
impossibili, immo magis e contrario;
unde non sequitur quod judicium de
beat sumi universale sive universaliter
secundum causas inferiores de possibili
et impossibili.
Ad tertium dicendum, quod non judicantur aliqua impossibilia vel possibilia secundum aliquas causas, quia
sint similes illis causis in possibilitate
vel in impossibilitate, sed quia causis
illis sunt possibiles vel impossibiles.
Ad quartum dicendum , quod secun
dum considerationem Theologi, omnia
ilia quae non sunt in se impossibilia,
possibilia d i c u n t u r , secundum illud ,
Marc, ix, '22: Omnia possibilia sunt cre
denti: et: Non est impossibile apud Deum
omne verbum ; Lue. i, 37.
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A d quantum d i c e n d u m , quod licet
omnia illa in causis superioribus non
inveniantur, tarnen causis superioribus
sunt subjecta; et propterea objectio illa
procedit de potentia passiva, non de
activa de qua nunc loquimur.
ART.

V.

— UTRUM DEUS POSSIT FACERE
QJJM NOK F A C 1 T .

(1 p . , q u . 25, art. 5 ; e t 1 Sent., dist. 45, q u . 2 ;
et 2 Contr. Gent. c a p . 23, u s q . ad 30).

1. Quinto quseritur, utrum Deus possit facere quae non f a c i t , e t dimittere
quae facit. E t videtur quod non. Deus
non potest facere nisi quod praescit se
facturum, Sed non praescit se facturum
nisi quod facit. Ergo Deus n o n potest
facere nisi quod facit.
2. Sed dicit respondens, quod ratio
ista procedit dc potentia i n ordine ad
praescientiam, non de potentia absoluta.
— Sed contra, immobiliora sunt divina
humanis. Sed apud n o s quae fuerunt,
non possunt non fuisse. Ergo multo
minus quae Deus praescivit, n o n potest
non prsescivisse. Sed praescientia ma
nente, non potest alia facere. Ergo Deus,
absolute loquendo, n o n potest alia fa
cere quam quae facit.
3. Prseterea, sicut divina natura est
immutabilis, ita e t divina sapientia. Sed
ponentes Deum agere e x necessitate
naturae ponebant e u m non posse alia
quam quae fecit. Ergo similiter et nos
dobemus ponere, qui dicimus Deum agere secundum ordinerà sapienti^.
4. Sed dicet respondens, quod ratio
ista procedit de potentia regulata per
sapientiam, n o n de potentia absoluta.
— Sed contra, illud quod non potest
fieri secundum ordinem sapienti» ab
solute homini Christo impossibile dici
tur; quamvis illud potuerit de potentia
absoluta. Dicitur enim Joan, v n i , 55: Si
dixero quod non novi eum ero similis vobis mendax. Poterat enim Christus haec
verba pronuntiare; sed quia contra or
dinem sapientise erat, dicitur absolute,
quod Christus non potuerit mentiri. Ergo
multo amplius quod non e s t secundum
ordinem sapientise, absolute loquendo,
Deus non potest.
5. Praeterea, i n Deo d u o contradictoria
simul esse n o n possunt. Sed absolutum
et regulatum contradictionem impli
cane; nam absolutum est quod secun
dum se consideratur ; illud vero quod
y
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regulatur, ordinem ad aliud habet. Ergo
in D e o n o n debet poni potentia abso
luta e t regulata.
6. Prseterea, potentia e t sapientia D e i
sunt sequales. Una ergo aliam n o n excedit; potentia ergo absque sapientia
esse non potest; et i t a potentia divina
semper est sapientia regulata.
7. Prseterea, quod Deus fecit, e s t j u stum. Sed non potest facere nisi justum.
Ergo n o n potest facere nisi quod fecit
vel faciet.
8. Prseterea, bonitatis divinae e s t u t
non solum se communicet, sed ordinatissime se communicet. Sic ergo ea quae
fiunt a Deo, ordinate fiunt. Sed praeter
ordinem Deus facere non potest. Ergo
non potest facere a l i a quam quae fecit.
9. Praeterea, Deus non potest facere
nisi quod vult; quia i n agentibus per
v o l u n t a t e m p o t e n t i a sequitur vohintatem, v e l u t imperantem. Sed n o n vult
nisi quae facit. Ergo non potest facere
nisi quod facit.
10. Praeterea, Dens, cum sit sapientissimus operator, nihil agit sine ratione.
Rationes autem quibus Deus agit, Dio
nysius (v cap. de div. Nom.) dicit esse
productivas existentium ; existentia au
tem sunt quae sunt; et sic Deus rationes n o n habet nisi eorum quae sunt.
Ergo non potest facere nisi eaquae facit.
11. Prseterea, secundum Philosophos,
res naturales sunt i n primo motore, qui
Deus est, sicut artificiata i n artifice ; e t
sic Deus operatur tamquam artifex. Sed
artifex non o p e r a t u r sine forma v e l
idea sui operis; domus enim quae e s t
in materia, est a domo quae est i n mente
a r t i f i c i S j s e c u n d u m Philosophum (II -de
O-ener. Animal., cap. i). Sed Deus n o n
habet ideas nisi eorum quae fecit, v e l
facit, v e l facturus est. Ergo praeter hoc
Deus nihil agere potest.
12. Praeterea, Augustinus i n lib, de
Symbolo dicit: Hoc solum Deus non po
test nisi quod non vult. Sed non v u l t nisi
quae fecit. Ergo n o n potest nisi quae
facit.
13. Praeterea. Deus unitari non potest.
Ergo n o n se habet ad utrumlibet contrariorum; et sic sua potentia e s t de
t e r m i n a t a ad u n u m . Ergo non potest
facere nisi quae facit.
14. Praeterea, quidquid Deus facit aut
dimittit, facit aut dimittit optima ra
tione. Sed Deus non potest facere ali-
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quid aut dimittere nisi optima ratione.
Ergo non potest facere nec dimittere,
nisi quod facit aut dimittit.
15. Praeterea, optimi est optima adducere, secundum Platonem, et sic Deus,
cum sit o p t i m u s , optimum facit. Sed
optimum cum sit superlativum, uno
modo est. Ergo Deus non potest facere
alio modo vel alia quam quse fecit.
Sed contra est quod dicit Christus
Deus et homo; Matth, xxvi, 53: An non
possum rogare Patrtm ? Poterat ergo
Christus aliquid quod non faoiehat.
Pr?eterea, Ephe«. in, 2 0 , dicitur: Ei
superabundanter
qui -potest omnia facere
quam intelligimus nut petimus, JNon tarnen omnia facit. Ergo potest alia facere quam quse fecit,
Potentia Dei est infinita. Hoc autem
non esset si do ter minar etur ad ea tantum quae facit: ergo potest alia facere
quam quse facit.
Prseterea, H u g o de sancto Victore
dicit, quod omnipotentise Dei non adeequatur opus. Ergo potentia excedit opus: et ita plura potest facere quam
quae facit.
Praeterea, potentia Dei est actus non
finitus, quia non per aliquod finitur. H o c
autem non esset, si limitaretur ad ea
quse facit. Ergo idem quod prius.
Respondeo dicendum, quod hie error,
scilicet Deum non posse facere nisi quae
facit, duorum fuit. Primo fuit quorumdam Philosophorum dicentium Deum
agere ex necessitate naturae. Quod si
esset, cum natura sit determinata ad
unum, divina potentia ad alia agenda
se estendere non posset quam ad ea
quae facit. Secundo fuit quorumdam
Theologorum considerantium ordinem
divinae justitiae et sapientiae, secundum
quem res fìunt a Deo, quem Deum prseterire non posse dicebant: et incidebant in hoc, ut dicerent, quod Deus non
potest facere nisi quse facit. Et imponitur liic error magistro Petro Almalareo.
Harum ergo positionum veritatem inquiramus, vel falsitatem; et primo primae. Quod enim Deus non agat ex necessitate naturae planum est videre.
Omne enim agens agit propter fin em,
quia omnia O p t a n t bonum. Actio autem
agentis, ad hoc quod sit conveniens
fini, oportet quod ei adaptetur et proportionetur quod non potest fieri nisi
ab aliquo intellectu, qui finem et ratio-
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nem finis c o g n o s c a t , e t proportionem
finis ad id quod est ad finem \ aliter
convenientia actionis ad finem casualis esset. Sed intellectus praeordinans
in finem, quandoque quidem est conjunctus agenti v e l moventi, ut homo i n
sua actione; quandoque separates, ut
patet in sagitta, quae ad determinatum
finem tendit, non per intellectum sibi
conjunctum, sed per intellectum hominis ipsam dirigentem. Impossibile est
autem, id quod agit ex naturae necessitate, sibi ipsi determinare finem: quia
quod est tale, est ex so agens ; et quod
est agens vel motum ex se ipso, in ipso
est agere vel non agere, moveri vel non
moveri, ut dicitur V i l i P h y s i c , et hoc
non potest competere ei quod ex necessitate movetur, cum sit determinatum
ad unum. Unde oportet quod omni ei
quod agit ex necessitate naturae, deterrà in etur finis ab aliquo quod sit intelligens. Propter quod dicitur a Philosophis, quod opus naturae est opus intelligentiaB. Unde si aliquando aliquod
corpus naturalo adjungitur alicui intellectui, sicut in ho min e patet, quantum
ad illas actiones quibus intellectus illius finem determinat, obedit natura vol u n t a t i , sicut ex motu locali hominis
patet: quantum vero ad illas actiones,
in quibus ei finem non determinat, non
obedit, sicut in actu nutrimenti et augment!. Ex his ergo colligitur quod id
quod ex necessitate natura agit, impossibile est esse principium agens, cum
determine tur sibi finis ab alio. Et sic
patet quod impossibile est D e u m agere
ex necessitate naturae ; e t ita radix primae positionis falsa est.
Sic autem restat investigare de secunda positione. Circa quod sciendum
est, quod dupliciter dicitur aliquis non
posse aliquid. Uno modo absolute ;
quando scilicet aliquid principiorum,
quod sit necGssariam actioni, ad action e m illam non se e x t e n d i t , ut si pes
sit confractus, homo non poteat ambulare. Alio modo e x suppositione ; posito
enim opposito alicujus actionis, actio
fieri non potest; non enim .possum ambulare dum sadeo. Cum autem Deus sit
agens per voluntatem e t intellectum,
u t probatum e s t , oportet i n ipso tria
actionis principia considerare; et primo
intellectum, secundo voluntatem, tertio
potentiam naturae. Intellectus ergo vo-
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luntatera dirigi*, voluntas vero poten
tiaa imperat quae exequitur. Sed intelle
c t s non movet nisi in quantum proponit voluntati suum appetibile ; unde totum movere intellectum est in voluntate. Sed dupliciter dicitur Deum abso
lute non posse aliquid. Uno modo quando
potentia Dei non se extendit in illudi
sicut dicimus quod Deus non potest facere quod affirm atio et negatio si ut si
mili vera, ut ex supra dictis patet. Sic
autem non potest dici quod Deus non
potest facere nisi quod facit; constat
enim quod potentia Dei ad multa alia
potest se extendere. Alio modo quando
voluntas Dei ad illud se extendere non
potest. Oportet enim quod quaelibet vo
luntas habeat aliquem finem quem naturaliter velit, et cujus contrarium velie
non possit; sicut homo naturali ter et
de necessitate vult beatitudinem, et miseriam velie non potest. Cum hoc au
tem quod voluntas velit necessario fi
nem suum naturalem, vult etiam de ne
cessitate ea sine quibus finem habere
non p o t e s t , si hoc cognoscat; et haec
sunt quae sunt commensurata fini; sic
ut si volo vitam, volo cibum. Ea vero
sine quibus finis haberi potest, quae non
sunt fini commensurata; non de neces
sitate vult. Finis ergo naturalis divinse
voluntatis est ejus b o n i t a s , quam non
velie non potest. Sed fini huic non commeusurantur creaturse, ita quod sine
his divina bonitas manifestar! non pos
sit; quod Deus intendit ex creaturis.
Sicut enim manifestatur divina bonitas
per has res quae nunc sunt et per hunc
rerum ordinem; ita potest manifestala
per alias creaturas et alio modo ordinatas : et ideo divina voluntas absque praajudicio bonitatis, justitiae et sapientiae,
potest se extendere in alia quam quae
facit. E t in hoc fuerunt decepti errantes : aestimaverunt enim ordinem creaturarum esse quasi commensuratum divinse bonitati quasi absque eo esse non
posset. P a t e t ergo quod absolute Deus
potest facere alia quam quae fecit. Sed
quia ipse non potest facere quod contradictoria sint simul v e r a , ex suppositione potest dici, quod D e u s non po
test alia facere quam quae f e c i t : supposito enim quod ipse n o n velit alia
facere, vel quod prassciverit se non alia
facturum, non potest alia facere, ut intelligatur composite, non di visi m.
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Ad primum ergo dicendum, quod haec
locutio, Deus non potest facere nisi quod
praescit se facturum, est duplex: quia
exceptio potest referri ad potentiam quae
importatur per l y potest, vel ad actum,
qui importatur per l y facere. Si primo
modo, tunc locutio est falsa. Plura enim
potest facere quam prsesciat se factu
rum; et in hoc sensu ratio procedebat.
Si autem secundo modo, sic locutio e s t
vera; et est s e n s u s , quod non potest
esse quod aliquid fiat a Deo, et non seit
a Deo praescitum. Sed hie sensus non
est ad propositum.
Ad secundum dicendum, quod in Deo
non cadit praeteritum et futurum ; sed
quidquid est in e o , est totum in praesonti aeternitatis. Nec praeteritum vel
futurum in eo verbum significatur, nisi
I per respectum ad nos; unde non habet
I hie locum objectio de necessitate prae! teriti. Nihilominus dicendum e s t , quod
objectio non est ad propositum: quia
t praascientia non commensuratur poten, tise faciendi, de qua est quaestio; sed
J solum di vinse actioui, ut dictum est.
I Ad tertium dicendum, quod illi qui di! cebant Deum agere ex necessitate natu! rae, ponebant positionem de qua agitur,
! non solum ratione immutabilitatis naI turae, sed ratione determinationis natuI rae ad unum. Sapientia autem divina
non est determinata ad u n u m , sed se
habet ad multa scienda ; unde non est
simile.
A d quartum dicendum, quod Christus
non poterab velie dicere ilia verba ab
solute, quae mendacium important, sine
prsBJudicio suae bonitatis. Sic autem non
est i n proposito, ut ex dictis patet; et
ideo non sequitur.
A d quintum dicendum, quod absolutum et regulatum non attribuuntur di
v i n a potentiae nisi ex nostra conside
rati one: quae potentiaa Dei in se consideratse, quae absoluta dicitur, aliquid
I attribuit quod non attribuit ei secundum
I quod ad sapientiam comparatur, prout
J dicitur ordinata.
I Ad sextum dicendum, quod p o t e n t i a
Dei nunquam est in re sine sapientia :
sed a nobis consideratur sine ratione
sapientiae.
I A d septimum dicendum, quod D e u s
, fecit quidquid est justum in a c t u , non
! autem quidquid est justum in potentia;
potest enim aliquid facere quod nunc
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non eat justum, quia non est: tarnen si
esset, faceret justum.
Ad octavum dicendum, quod divina
bonitas potest se communicare ordinate,
non solum isto modo quo res operatur,
sed multis aliis.
Ad nonum dicendum, quod licet Deus
non velit facere nìsi quae facit, potest
tarnen alia v e l i e ; et i d e o , absolute loquendo, potest alia facere.
Ad decimum dicendum. quod rationes
illas, de quibus Dionysius loquitur, intelligit esse productivas existentium
absolute, non solum autem eorum quae
nunc sunt in actu.
Ad undecimum dicendum. quod in hac
quaastione versatur, utrum eorum quae
nec sunt, nec erunt, nec fuerunt, quae
tarnen Deus facere potest, sit idea. Videtur dicendum, quod si idea secundum
completane rationem accipiatur, scilicet
secundum quod idea nominat formam
arti*, non solum intellectu excogitatam,
sed etiam per voluntatem ad opus ordinatane, sic prsedicta non habent ideam;
si vero accipiatur secundum imperfectam rationem, prout scilicet est solum
excogitata in intellectu artificis, sic habent ideam. Patet enim in artifice creato
quod oxcogitat aliquas operationes quae
nunquam operari intendit. In Deo vero
quidquid ipse cognoscit, est in eo per
modura excogitati; cum in ipso non differat cognoscere actu et habitu. Ipse
enim novit totam potentiam s u a m , et
quidquid p o t e s t : unde omnium quae
potest habe t rationes quasi excogitatas.
Ad duodecimum dicendum, quod intelligendum est hoc Deum non posse
quod non vult se posse: et sic non facit ad propositum.
Ad decimumtertium dicendum , quod
licet Deus sit immutabilis, tarnen ejus
voluntas non est determinata ad unum
in his quae facienda sunt: et ideo habet
liberum arbitrium.
Ad decimumquartum dicendum. quod
optima ratio, qua Deus omnia facit, est
sua bonitas et sua sapientia: quae manerent, etiam si alia, vel alio modo faceret.
Ad decimumquintum dicendum, quod
illud quod facit, est optimum per ordinerà ad Dei bonitatem: et ideo quiquid
aliud est ordinabile ad ejus bonitatem
secundum ordinem suse sapientiae, est
optimum.
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1. Sexto quaeritur, utrum Deus possit
facere quae sunt aliis possibilia, ut peccare, ambulare et hujusmodi. E t videtur
quod sic. Quia A u g u s t i n u s dicit (Enchirid. cap. cv), quod melior est natura
quae potest peccare, quam quae peccare
non potest. Sed omne quod est optimum,
est Deo attribuendum. Ergo Deus potest
peccare.
2. Praeterea, illud quod est laudabilit a t i s , non debet D e o subtrahi. Sed in
laudem viri dicitur Eccli. xxxi: Qui potuit
transgredi et non est transgressns.
Ergo
posse transgredi et non transgredi Deo
debet attribuì.
3. Praeterea Philosophus dicit (lib. IV,
T o p i c , cap. v): Potest Deus et studiosus
prava agere. Ergo D e u s potest peccare.
4. Praeterea, quicumque consentit in
peccatum m o r t a l e , peccat mortaliter.
Sed quicumque prsecipit peccatum mortale, consentit, immo quodammodo principaliter facit. Cum ergo Deus preeceperit peccatum mortale Abrahee, scilicet
quod interficeret filium innocentem; et
Oseae, quo acciperet mulierem fornicariam, et faceret ex ea fìlios fornicationis; et Semei, u t maledicoret David, ut
habetur II Reg. xvi, quem constat peccasse e x poena sibi inflicta III Reg. il,
vidotur quod ipse peccaverit mortaliter.
5. Praeterea, quicumque cooperatur
peccanti mortaliter, ipse peccat mortaliter. Sed Deus cooperatur peccanti mortaliter : ipse enim operatur in omni
operatione, et per consequens in omni
eo qui mortaliter peccat. Ergo Deus
peccat.
6. Praeterea, A u g u s t i n u s dicit (in lib.
de gratia et libero arbitrio, cap. xxi, et
habetur in Glossa, Rom. i), quod D e u s
operatur in cordibus h o m i n u m , inclinando voluntates eorum in quodcumque
voluerit, sive i n bonum, sive in malum.
Sed inclinare voluntatem hominis in malum, est peccatum. Ergo Deus peccat.
7. Praeterea homo factus est ad imaginem Dei, ut habetur Gen. i. Sed quod
invenitur in i m a g i n e , oportet inveniri
i n exemplari. H o m i n i s autem voluntas
est ad utrumlibet. Ergo et voluntas Dei;
ot ita potest peccare et non peccare.
8. Praeterea, quidquid potest virtus
i inferior, potest et superior. Sed homo,
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cujus virtus est inferior divina virtute,
potest ambulare, peccare et alia hujusmodi facere. Ergo et Deus.
9. Praeterea, tunc aliquis omittit quando non facit bona quae potest. Sed Deus
potest multa bona facere q u a e non facit.
Ergo omittit, ot ita peccat.
10. Praeterea, quicumque potest prohibere peccatum et non prohibet, videtur peccare. Sed Deus potest prohibere
omnia peccata. Cum ergo non prohibeat,
videtur quod peccet.
11. Praeterea, Amos i n , 6 , habetur:
Non est malum in cimiate quod Deus non
facial. Hoc autem non potest intelligi
de malo poenee: nam dicitur Sap. i, 1 3 ,
quod Deus mortem non fecit. Ergo oportet intelligi de malo culpae ; et sic Deus
est auctor mali culpae.
Sed contra, I Joan, i, 5, dicitur: Deus
lux est, et tenebrai in eo non sunt UIICB,
Sed peccata sunt tenebrae spirituales.
Ergo peccatum in Deo esse non potest.
Praeterea, princeps propriis legibus
astrictus non tenetur. Sed omne peccatum est contra l G g e m d i v i n a m , ut Augustinus dicit (Hb. XXII, cont. Paustum,
cap. xxvir). Ergo Deus peccato astringi
non potest.
Responden dicendum, quod, sicut supra dictum e s t , Deum absolute aliquid
non posse, dicitur dupliciter; uno modo
ex parte voluntatis ; alio modo ex parte
potentiae. Ex parte siquidem voluntatis,
Deus non potest facere quod non potest
velie. Cum autem nulla voluntas possit
velie contrarium ejus quod naturaliter
vult, sicut voluntas hominis non potest
velie miseriam; constat quod voluntas
divina non potest velie contrarium suae
bonitatis, quam naturaliter vult. Peccatum autem est defectus quidam a divina bonìtate: unde Deus non potest
velie peccare. E t ideo absolute concedendum e s t , quod Deus peccare non
potest. Ex parta vero potentiae dicitur
Deum non posse aliquid, dupliciter: uno
modo ratione ipsius potentiae; alio modo
ratione possibilis, P o t e n t i a siquidem ejus, quantum in se est, cum sit infinita,
in nullo deficiens invenitur quod ad potentiam pertineat. Sed quaedam sunt
quae secundum nomen potentiam important , quae secundum rem sunt pot e n t i a e defectus ; sicut multae negationes
sunt, quae in afiirmationibus includuntnr; ut cum dicitur p o s s e d e f i c e r e , viS. THOM-ÄS Quast, disp. — Vol. I.
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detur secundum modum loquendi, quaedam potentia importari, cum magis potentiae defectus importetur. Et propter
hoc potentia aliqua dicitur esse perfecta , secundum Philosophum (V. Metaph., text. 17), quando ista non potest.
Sicut enim illse afiirmationes habent
vim uegationum secundum r e m , ita
istae negationes habent vim affirmationum. E t propter hoc d i c i m u s , Deum
non posse deficere, et per consequens
non posse moveri (quia motus et defectus quam dam imperfectionem important) et per consequens non posse eum
ambulare, nec alios actus corporeos
exercere, qui sine motu non fìunt. Ratione vero possibilis dicitur Deum aliquid non posse facere quia id contradictionem implicat, ut ex supra dictis,
art. 5, patet; et per nunc modum dicitur quod non potest facere alium Deum
aequalem sibi. Implicatur enim contradictio ex eo quod factum oportet esse
in potentia aliquo modo , cum recipiat
esse ab alio, et sic non potest esse actus
purus, quod est proprium ipsius Dei.
Ad primum ergo dicendum, quod ilia
comparatio non est intelligenda univers a l i t e r , sed solum inter hominem et
animalia bruta.
Ad secundum dicendum, quod id quod
dicitur in laudem hominis non semper
est congruum laudi divinae, immo esset
blasphemia ; u t si dicerem Deum poenitere et hujusmodi. Aliquid enim, ut dicit Dionysius (cap. iv de divin. Nomin.),
est i n inferiori natura laudabile quod
in superiori natura vituperatur.
A d tertium dicendum, quod verbum
Philosophi est intelligendum sub conditione voluntatis. Haec enim conditionalis est vera: Deus potest prava agere
si vult: nil enim prohibet conditionalem esse v e r a m , licet antecedens et
consequens sint impossibilia; ut patet
in h a c : Si homo volat, habet alas.
A d quartum dicendum , quod nihil
prohibet aliquem actum qui in se esset
peccatum mortale, aliqua circumstantia
addita fieri virtuosum : occidero enim
hominem absolute peccatum mortale
e s t ; sed ministro judicis occidere hominem propter justitiam ex praecepto
judicis, non est peccatum, sed actus justitiae. Sicut autem princeps civitatis
habet disponero de hominibus quaiHum
ad vitam et mortem, et alia quaecumquo
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pertinent ad finem sui regirninis, qui
est jus ti ti a, ita Deus habet omnia in sui
dispositione dirigere ad finem sui regimi nis quod est ejus bonitas. E t ideo licet occidere filium innocentem , de se
possit esso peccatum mortale, tarnen si
hoc fìat ex prsecepto Dei propter finem
quem Deus praevidit et ordinavit, licet
e ti am sit nomini ignotus, non est p e c catum, sed meritum. Et similiter etiam
dicendum est de fornicatione Osea», cum
constet Deum esse ordinatorem totius
humanae generationis : quamvis quidam
d i c a n t , quod hoc non acciderit secundum veritatem rei, sed secundum visionem proprieties. De praecepto autem Semoi est dicendum aliter. Dicitur enim
Deus dupliciter praecipere. Uno modo
loquendo spiritualiter vel corporaliter
per substantiam creatam; et sic prsecepit Abrabse et Prophetis. Alio modo inclinando, sicut dicitur praecepisse vermi
ut comederet hederam, Jones t. Et per
hunc modum preecepit Semei ut malediceret David, in quantum cor ejus inclinavit; et hoc per modum qui infra
in solutione ad vi, dicetur.
Ad quintum dicendum, quod operatio
peccati, quantum ad id quod habet de
entitate et actualitate, refertur in D e u m
sicut in causam; quantum vero ad id
quod habet de deformitate p e c c a t i , refertur in liberum arbitrami, n o n in
Deum ; sicut quidquid motus est in claudications, est a virtute gressiva; deforrnitas autem ejus est a curvitate cruris.
Ad sextum dicendum, quod Deus non
dicitur inclinare voluntates hominum
in malum, immittendo malitiam, vel ad
malitiam commovendo; sed permittendo
et ordinando, ut videlicet qui crudelitatem exercere consentiunt, in illos exerceant quos dignos Deus judicat.
Ad septimum dicendum, quod n o n est
necessarium, quidquid in homine invenitur, quamvis sit ad imaginem Dei, in
Deo inveniri ; et tarnen in proposito
voluntas Dei est ad utrumlibat, quia
non est ad unum objectum determinata.
Potest" enim hoc facere vel non facere,
aut facere hoc vel illud: non tarnen sequitur quod aliquid istorum possit male
facere, quod est peccare.
Ad octavum dicendum, quod objectio
ilia tenet in his quae pertinent ad potestatis perfectionem, non autem in his
quae important potestatis defectum.

Ad nonum dicendum, quod licet Deus
possit multa bona facere quae non facit,
non tarnen omittit: quia non debet ilia
facere, quod requiritur ad rationem omissionis.
E t similiter dicendum est ad deci-,
mum; nam non est reus peccati qui
peccatum non impedit, nisi quando impedire debet.
Ad undocimum dicendum, quod v e r bum Amos intelligitur de malo pcenae.
Quod autem dicitur Sap. i 13: Deus
mortem non fecit, intelligitur quantum
ad ipsam causam mortis, quae est meritum culpse, vel quantum ad primam
naturae institutionem , qua fecit hominem suo modo immortalerà.
r

ART.

V I I . — UTRUM DEUS
SIT OMNIPOTENS.

1. Soptimo quaeritur, quare Deus dicatur omnipotens. E t videtur quod dicatur
omnipotens, quia simpliciter omnia possit. Sicut enim Deus dicitur omnipotens,
ita dicitur omnisciens. Sed dicitur omnisciens, quia simpliciter omnia seit.
Ergo et omnipotens dicitur, quia simpliciter omnia potest.
2. Praeteroa, si non ideo dicatur omnipotens quia simpliciter omnia possit,
tunc haac distributio importata, non est
absoluta, sed accoriamo data. Talis autem
distributio non est universalis, sed determinatur ad aliquid. Ergo divina potentia esset ad aliquid determinata, et
non esset infinita.
Sed c o n t r a , Deus non potest facere,
sicut dictum est, art. 3 et 5, ut affirmatio et negatio sint simul vera; nec potest
peccare nec moz*i. Heec autem includuntur in hac distributione, si absolute sumatur. Ergo non debet absolute sumi ;
et ita Deus non potest dici omnipotens
quia omnia possit absolute.
3. Idem videtur quod dicatur o m n i potens quia potest omnia quae vult. Dicit enim A u g u s t i n u s i n Enchir. (c. xcvi,
in fin.): Non ob aliud vacatur omnipotens^
nisi quia quidquid vult, potest.
Sed , c o n t r a , beati possunt quidquid
v o l u n t ; aliter voluntas eorum non esset perfecta. Non tarnen dicuntur omnipotentes. Ergo hoc non sufficit ad rationem omnipotentise, quod Deus possit
quidquid vult.
Praeterea, voluntas sapientis non est
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de impossibili; unde nullus sapiens vult
nisi quod potest; nec tarnen quilibet
sapiens est omnipotens. Ergo idom quod
prius.
4. I t e m , videtur quod dicatur omnipotens, quia possit omnia possibilia. Dicitur cnim omnisoiens, quia seit omnia
scibilia. Ergo pari ratione dicitur omnipotens, quia potest omnia possibilia.
Sod contra, si dicitur omnipotens quia
potest omnia possibilia; aut hoc est
quia potest omnia possibilia s i b i , aut
quia potest omnia possibilia natura?. Si
quia potest omnia possibilia naturae,
tunc ejus omnipotentia naturse potontiam non excedit; quod est absurdum.
Si vero quia potest omnia possibilia
sibi, tunc pari ratione quilibet dicetur
omnipotens, quia quilibet potest omnia
possibilia sibi. Et praeterea est ibi qusedam expositio per circumlocutionem,
quse non est conveniens.
5. Item quseritur quare Deus dicitur
omnipotens et omnisciens, et non omnivolens.
Respondeo dicendum, quod quidam
volentes rationem omnipotentia? assignare, qusedam acceperunt quae ad rationem oinnipotentiae non pertinent, sod
niagis sunt causa omnipotentife, vel
pertinentia ad perfectionem omnipotentiae, vel pertinentia ad rationem potentise, vel ad moduin habendi potentiam. Quidam enim dixerunt, quod ideo
Deus est omnipotens, quia habet potentiam infìnitam. Qui non dicunt rationem
omnipotentise, sed causam; sicut anima
rationalis est causa hominis , sed non
ejus definitio. Quidam vero ideo dixerunt Deum o m n i p o t e n t e m , quia non
potest aliquid pati nec potest deficere,
nec aliquid potest in ipsum, et alia hujusmodi, quae ad perfectionem potentise
pertinent. Quidam etiam dixerunt, quod
ideo dicitur omnipotens, quia potest
quidquid vult; et hoc habet a se et por
se; quod pertinet ad modum habendi
potentiam. Hse autem rationos omnos
ideo sunt insufficiontes, quia prsetermittunt rationes operationum ad objeetà, quas implicat omnipotentia. E t ideo
dicendum e s t , quod accipienda est aliqua trium viarum quae tactee sunt in
objieiendo, et dicunt comparationem ad
objecta. — Dicendum ergo est, quod,
sicut supra dictum e s t , potentia Dei,
quantum est de se, ad omnia illa obje-
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età se extendit quse contradictionem
non implicant. Nec etiam instantia de
illis est quse defectum important, vel
corporalem motum; quia posse ea, Deo
est non posse. Ea vero quse contradictionem implicant Deus non potest; quse
quidem sunt impossibilia secundum se.
Relinquitur ergo quod Dei potentia ad
ea sc oxtondat quse sunt possibilia secundum se. Hsec autem sunt quae contradictionem non implicant.Constat ergo
quod Deus ideo dicitur omnipotens, quia
potest omnia quse sunt possibilia secundum so.
Ad primum ergo dicendum, quod Deus
dicitur omnisciens quia seit omnia scib i l i a ; falsa autem, quse non sunt scibilia, nescit. Impossibilia autem secundum se comparantur ad potentiam sicut
falsa ad scientiam.
Ad secundum dicendum, quod ratio
illa procedoret, si distributio terminaretur infra genus possibilium hoc modo
quod n o n se extenderet ad omnia possibilia.
Ad illud quod quseritur de alia ratione omnipotentise , dicendum , quod
posse quidquid vult lacere non est sufficiens ratio omnipotentiee, sed est sufficiens signum o m n i p o t o n t i s Q ; et sic intelligendum est verbum Augusuini.
Ad illud quod arguitur de tertia rat i o n e , dicendum. quod Deus dicitur omnipotens, quia potest omnia possibilia
absolute; et ideo objectio non recte
procedit de possibilibus Deo vel naturse.
Ad illud quod ultimo quseritur, dicendum, quod in his quse aguntur per voluntatem, ut dicitur I X Metaph. (com. 3,
4 et 10) potentia et scientia determin a n t s ad opus per voluntatem; et ideo
scientia et potentia in Deo quasi n o n
determinata universaliter pronuntiantur, ut cum dicitur omnisoiens v e l omnipotens, sed voluntas quae determinat, non potest esse omnium, sed eorum tantum ad quse potentiam et scientiam determinati et ideo Deus non potest dici omnivolens.
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activa quam passiva. Ergo potentia generativa in Deo ponenda non est.
QUAESTIO II.
5. Sed dicit respondens, quod hoc est
DE P O T E N T I A G E N E R A T I V A
verum de potentia non conjuncta actui.
IN D I V I N I » .
— Sed contra, omne quod perfìcitur per
altcrum
est minus perfoctum eo per quod
(Et habet sex artica Ins).
perfìcitur.
Sed potentia conjuncta actui
Primo enim q uteri tur, ut rum in divinis sit geperfìcitur
por
actum. Ergo actus est ea
nerativa potentia; — 2° uLrum potentia geneperfectior;
et
sic
etiam potentia actui
rativa in divinis dicatur esscntialiter vel noconjuncta, rospectu a c t u s , imperfecta
tionalitnr; — 3° utrum potentia generativa in
actum generationis procedat por Imperium
est.
v o l u n t a t i s ; — 4° utrum in divinis possint,
6. Praeterea, natura divina est efficae s s e plures (ilii; — 5° utrum potentia genecior
in agendo quam natura creata. Sed
ranti! sub omnipotentia comprehendatur ; —
in creaturis invenitur n atura aliqua
6" utrum poteutm generanrit et potentia
quae non operatur per aliquam potencreandi sint idem.
tiam medi am sed per se ipsam, sicut
A R T . I. — UTRUM IN DIVINIS
sol illuminat aerem et anima vivifìcat
SIT POTENTIA GENERATIVA.
corpus. Ergo multo fortius divina na1 p., qu. 41, art. 4 ; et 1 dist. 7, q u . 1, art. 1 ) .
tura non per aliquam potentiam, sed
per se ipsam est principium generatioQuaestio est de potentia generativa in
nis
; et ita in divinis n o n est ponenda
divinis; et circa hoc primo quaeritur,
potentia
generativa.
utrum i n divinis sit generativa potentia. Et videtur quod non. Omnis enim
7. Praeterea, generativa potentia aut
potentia vel est activa vel passiva. Sed
attestatur dignitati aut indignitati. N o n
in divinis non potest esse potentia pasautem attestatur dignitati, quia sic in
siva aliqua ; n e c ibi generativa potentia
superioribus creaturis esset magis quam
potest esse activa; quia sic Filius esset
in infìmis, scilicet i n Angelis et caeleactus vel factus, quod est contra fidem.
stibus corporibus magis vel potius quam
Ergo in divinis non est potentia genein animalibus et in plantis. Ergo atterativa.
statur indignitati, et sic non est in Doo
ponenda.
2. Preeterea, secundum Philosophum
(in lib. de somno et vigil., cap. i, ante
8. Prseterea, in rebus inferioribus dumed.), cujus est potentia, ejus est actio.
plex invenitur generativa potentia: sciSed generatio non est in divinis. Ergo
licet completa ut i n his quorum genenec generativa potentia. Probatio meratio est per sexuum commixtiouem;
diae. Ubicumque est generatio ibi est
et incompleta quse est sine sexuum comcommunicatio naturai et recoptio ejusm i s t i o n e ut in plantis. Cum ergo comdem. Sed cum recipere sit mal eri se, vel
pleta Deo non attribuatur, quia non
passivse potentiae, quae in divinis non
potest poni in divinis sexuum commixeat, receptio D e o competere non potest.
tio, videtur quod nullo modo sit ibi poErgo in divinis non potest esse genetentia generativa.
ratio.
9. Praeterea, sub potentia non cadit
nisi possibile, cum potentia respectu
3. Praeterea, generans oportet esse
possibilis dicatur. Sed generationem
distinctum a genito. Non autem secunesse in divinis, non est possibile vel
dum illud quod generans communicat
contingent, cum sit eeternum. Ergo regenito, quia in hoc potius conveniunt.
spectu ejus, potentia in divinis dici non
Ergo debet esse in genito aliquid aliud
p o t e s t ; et sic non est ibi generativa poab eo quod est sibi per generationem
tentia.
communicatum ; et ita oportet omne
geni tum esso compositum, ut videtur.
10. Praeterea, potentia Dei cum sit inIn divinis autem non est aliqua comfinita, non fìnitur neque ad actum nep o s i t o . Ergo non potest esse g e n i t u s
que ad objectum. Sed si sit in Deo poDeus; et sic non est ibi generatio; et
tentia generativa, ejus actus erit geneita ut prius.
ratio, effectus vero filius. Ergo potentia
Patris non se habebit tantum ad unum
4. Praeterea, nihil imperfectionis est
Deo attribuendum. Sed omnis potentia Ì filium gcnerandusa, sed ad plures; quod
resppctu sui actus, imperfecta est, tarn ' est absurdum.
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11. Praeterea, secundum Avicennam
quando res aliqua habet aliquid tantum
ab altero, ei secundum se considerata
attribuitur oppositum ejus, sicut aer qui
non habet lumen nisi ab alio secundum
se consideratus est tenebrosus, et per
nunc modum omnes creaturae, quae habent ab alio esse, veritatem et nocessitatem, secundum se consideratae, sunt
non e n t e s , falsse et impossibiles. Sed
nihil tale potest esse in divinis. Ergo
non potest ibi esse aliquis qui tantum
babeat esse ab altero; et i t a n o n potest
ibi esse aliquis genitus :, et per consequens nec generatio nec generativa potentia.
12. Praeterea, in divinis Filius non
habet aliquid nisi quod a Patre accipit;
aliter sequeretur quod esset ibi compositio. Sed a Patre accepit essentiam.
Ergo in Filio non est nisi essentia. Si
ergo est ibi generatio , vel Filius est
genitus, oportebit essentiam esse genitam; quod est falsum, quia sic essentia
distingueretur in divinis.
,
13. Praeterea, si Pater generat in divinis, oportet quod ei conveniat secun- j
dum suam natu rara. Sed eadem est na- ,
tura in Patre et Filio et Spiritu sancto. !
Ergo eadem ratione et Filius et Spiri- :
tus sanctus genorabunt; quod est contra fidei documenta.
14. Praeterea, natura quae perpetuo et
perfecte in uno supposito i n v e n i t u r ,
non communicatur alteri supposito. Sed
natura divina perfecte invenitur i n Patre, et porpetuo, cum sit incorruptibilis. Ergo altari supposito n o n communicatur ; et ita non est ibi generatio.
15. Prseterea, generatio est species
mutationis. Sed in divinis non est aliqua mutatio. Ergo nec generatio : ergo
nec generativa potentia.
Contra, secundum Philosophum (in IY
Metaph., text. 19) perfectum unumquodque est quando potest al ter um tale falcerò quale ipsum est. Sed Deus Pater
est perfectus. Ergo potest alterum talem facere qualis ipse est ; et sic potest
Filium generare.
Praeterea, A u g u s t i n u s dicit (lib. III
cont. Max, cap. vii) quod si Pater generare non potuit, impotens fa it. Sed in
Deo nullo modo e s t impotentia. Ergo
potuit generare: et sic est ibi potentia
generandi.
Respondeo dicendum, quod natura cu1
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juslibet actus est, quod se ipsum communicet quantum possibile est. Unde
unumquodque agens agit secundum
quod in actu est, Agere vero nihil aliud
est quam communicare illud per quod
agens est actu, secundum quod est possibile. Natura autem divina maxime et
purissime actus est. Unde et ipsa se
ipsam communicat quantum possibile
est. Communicat autem se ipsam per
solam sui similitudinem creaturis, quod
omnibus patet; nam qusslibet creatura
est ens secundum similitudinem ad ipsam. Sed fides catholica etiam alium
modum communìcationis ipsius ponit,
prout ipsamet communicatur communicatione quasi naturali: u t sicut ille
cui communicatur humanitas, est homo, i t a ille cui communicatur deitas,
non solum sit Deo similis, sed vere
sit Deus. Oportet autem circa hoc advertore, quod natura divina a formis
raaterialibus
in duobus differt. P r i m o
quidem per hoc quod formsa materiales
non sunt subsistentes; unde humanitas
in homine non est idem quod homo qui
subsistit: deitas autem est idem quod
D e u s ; unde ipsa natura divina est subsistens. Aliud est quod nulla forma v e l
natura creata est suum esse; sed ipsum
esse Dei est ejus natura et quidditas ;
et inde est quod proprium nomen ipsius e s t : Qui est, ut patet Exod. n i ,
quia sic denominato* quasi a propria
sua forma. Forma ergo in istis inferioribus, quia per se non subsistit, oportet
quod in eo cui communicatur, sit aliquid aliud per quod forma ve! natura
subsistentiam recipiat; et haec est materia, quae subsistit formis materialibus
et naturis. Quia vero natura materialis
vel forma, non est suum esso, recipit
esse per hoc quod in alio suscipitur;
unde secundum quod in diversis e s t , d e
necessitate habet diversum esse: unde
humanitas non est una in Socrate e t
Platone secundum e s s e , quamvis s i t
una secundum propriam rationem. In
communicatione vero qua divina n a t u r a
communicatur, quia ipsa est per se subsistens, non requiritur aliquid materiale
per quod subsistentiam recipiat; u n d e
non recipitur in aliquo quasi in materia, u t s i c genitus, e x materia et forma
inveniatur compositus. E t quia iterum
ipsa essentia est suum esse, non accipit
esse por supposita in quibus e s t : undo

22

QÜ/BSTIONES D I S P U T A T A

per unum e t idem esse est in communicaute e t i n eo qui eommunicatur; et sie
manet eadem secundum numerum in utroque. Hujus autem communicationis exemplum i n operatione intellectus eongrucntissime invenitur. Nam ipsa divina
natura spiritualis est, uude per esempla
spiritualia melius manifestatur. Cum enini alicujus rei extra anìmam per se
subsistentis noster intellectus concipit
quidditatem, fit quöpdam communicatio
rei quae per so existit, prout a re esteriori intellectus noster ejus formam aliquo modo recipit; quae quidem forma
i n t e l l i g i b i l i s , i n intellectu nostro existens, aliquo modo a re exteriori progreditur. Sed quia res exterior diversa
a natura intelligentis est; aliud est esse
formai intellectu coraprehensae, et rei
per se subsistentis. Cum vero intellectus noster sui ipsius quidditatem concipit, utrumque servatur: quia videlicet
et ipsa forma intellccta ab intelligente
in intellectum aliquo modo progrcditur
cum intellectus earn format; et unitas
quaedarn servatur inter formam conceptam quse progreditur et rem unde progreditur, quia utrumque habet intelligibile esse, nam unum est intellectus,
et aliud est intelligibilis forma, quse dicitur vorbuin intellectus. Quia tarnen
intellectus noster non est secundum
suam essentiam i n actu perfecto intellectùalitatis, nec idem est intollectus
hominis quod humana natura; sequitur
quod verbum prsedietum etsi sit in intellectu, e t ei quodammodo conforme,
non tarnen sit idem quod ipsa essentia
intellectus, sed ejus expressa similitudo.
Nec iterum in conceptione hujusmodi
formse intelligibilis, natura hum an a eommunicatur , ut generatio proprie dici
possit, quse communicationem naturee
importat. Sicut autem in nostro intellectu se ipsum intelligente invenitur
quoddam verbum progrediens , ejus a
quo progreditur similitudinem g e r e n s ;
ita et in divinis invenitur verbum similitudinem ejus a quo progreditur habens. Cujus processio in duobus verbi
nostri processionem superat. Primo in
hoc quod verbum nostrum est diversum
ab essentia i n t e l l e c t u s , ut dictum est;
intellectus vero divinus qui in perfecto
actu intellectualitatis est secundum
suam e s s e n t i a m , non potest aliquam
formam intelligibilem recipere quae non

sit sua essentia; unde verbum ejus unius essentise cum ipso est, et iterum
ipsa divina natura ejus intellectualitas
est; et sic communicatio quse fit per
modum intelligibilem, est etiam per
modum naturee, ut generatio dici possit; in quo secundo processionem verbi
nostri Dei verbum excedit. E t hunc modum generationis A u g u s t i n u s assignat
(in lib. de Trinit.). Quia vero de divinis
loquimur secundum modum nostrum,
quem infcelloctus noster capit ex rebus
inferioribus, ex quibus scientiam sumit;
ideo sicut in rebus inferioribus cuicumque attribuitur actio, attribuitur aliquod
actionis principium, quod potentia nominatur; ita et in d i v i n i s , quamvis in
Deo non sit differentia potentia ot actionis, sicut in rebus creatis. Et propter hoc, generatione in Deo posita, quse
per modum actionis significatur, oport e t ibi concederò potentiam generandi,
vel potentiam generativam.
Ad primum ergo dicendum, quod potentia quse in Deo ponitur nec proprie
activa nec passiva est, cum i n ipso non
sit nec preedicamentum actionis nec
passlonis, sed sua actio est sua substantia; sed ibi est potentia per modum potentise activee significata. Nec tarnen
oportet quod Filius sit actus vol factus,
sicut nec oportet quod proprie sit ibi
actio vel passio.
Ad secundum dicendum , quod cum
recipere termmotur ad habere, sicut ad
finem ; dupliciter dicitur aliquid esse
recipiens, sicut dupliciter e s t . habons.
Habet enim uno modo materia formam
suam, et subjectum accidens, vel qualitercumque habitum est extra essentiam
habentis; habet autem alio modo suppositum naturarli, ut hie homo humanitatem ; quse quidem non est extra essentiam habentis, immo est ejus essentia. Socrates enim est vere id quod bomo
est. Genitus ergo in humanis etiam non
recipit formam generantis sicut materia
formam, vel sicut subjectum accidens,
sed sicut suppositum vel hypostasis habet naturam speciei; et similiter est in
divinis. Unde non oportet quod sic in
Deo genito aliqua materia vel subjectum naturae divinse : sed quod ipse
Filius subsistens sit qui naturam divinana h ab eat.
Ad tertium dicendum, quod Deus genitus non distinguitur a Deo generante
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per ali quam essentiam addi tarn, cum,
sicut dictum est, in corp. art., non requiratur aliqua materia in qua recipiatur natura divina. Distingui tur autem
per ipsam relationem, quse est ab alio
habere naturano, ita quod in Filio ipsa
relatio nliationis tenet locum omnium
principiorum individuantium in rebus
creatis (propter quod dicitur proprietas
personalis), ipsa autem natura divina
tenet locum naturae speciei. Quia autem ipsa relatio secundum rem a natura
divina non differt, non fit ibi aliqua
compositio, sicut apud nos ex: principio
speciei e t ex individuantibus quaedam
compositio relinquitur.
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Talis autem non est potentia generativa in Deo, ut dictum est; unde ratio
non sequitur.
Ad deeimum dicendum , quod Filius
Dei non se habet ad potentiam generativam sicut effectus, cum eum g e n i t u m ,
non factum, confiteamur. Si tarnen esset
offectus, potentia generantis non finiretur ad ipsum, quamvis alius generari
fìlius non possit, quia ipse infinitus est.
Quod autem alius films in divinis esse
non potest, contingit, quia i p s a fìliatio
est proprietas personalis ipsius; et hoc
quo, ut ita dicam, individuatur. Cuilibet autem individuo principia individuantia sunt soli sibi; alias sequeretur
Ad quartum dicendum, quod ratio
quod persona vel I n d i v i d u u m esset comilia procedit quando potentia ilia ab
municabile ratione.
actu differt, sive sit conjuncta actui,
Ad undecimum dicendum, quod versive n o n ; hoc autem non habet locum
bum illud Avicennse intelligendum est,
in divinis.
quando id quod recipìtur ab alio, n o n
Et sic patet solutio ad quintum.
idem numero est in recipiente et dante,
Ad sextum dicendum, quod omne ilsicut accidit in creaturis respectu Dei.
lud quod est principium actionis, ut quo
Unde omne receptum in creatura, est
agitur, habet potentise rationem; sive
quasi unitas respectu esse divini; quia
sit essentia, sive aliquod accidens mecreatura non potest osse recipere sedium, puta qualitas qusedam inter escundum illam perfectionem quia in Deo
sentiam et actionem. In croaturis tarnen
est. Sed Filius in divinis accipit a Pacorporalibus vel vix vel nunquam invetre earn dem naturam numero quam Panitur aliqua actio alicujus naturse subter habet: et ideo non procedit.
stantinlis nisi m e d i a n t e aliquo accidente:
Ad duodecimum dicendum, q u o d Fisol enim mediante luce quae i n ipso est,
lius non habet aliquid realiter divisum
illuminat. Quia vero anima vivificat
ab essentia quam a Patre recipit: sed
corpus, est per essentiam a n i r m B . Sed
hoc i p s o quod a Patre recipit, oportet
vivificare, licet per modum actionis diin ipso esse relationem qua ad Patrem
catur, non tarnen est in genere actioreferatur, et per quam ab eo distinguanis, cum sit actus primus magis quam
t i . Ipsa tarnen relatio realiter ab essecuudus.
sentia non differt.
Ad septimum dicendum, quod in creaAd decimumtertium dicendum, quod
turis non potest esse generatio sine dilicet eadem natura sit in Patre et Fivisiono essentiae vel naturae secundum
lio, est tarnen secundum alium modum
esse, cum natura non sit suum esse;
existendi, scilicet cum alia relatione;
et ideo in creaturis est generatio cum
et ideo non oportet quod quidquid conaliqua indignitate: et propter hoc in
venit Patri per naturam suam, convecreaturis nobilioribus non competit geniat Filio.
neratio. Sed in Deo potest esse geneAd decimumquartum dicendum, quod
ratio hujusmodi sine hujusmodi vel alia
creaturse per hoc q u o d participant naimperfectione; et ideo nihil prohibet
turam s p e c i e i , pertingunt ad divinam
generationem ibi ponere.
similitudinem: unde quod aliquod supAd octavum dicendum, quod ilia rap o s i tum creatura subsistat in natura
tio procedit de g e n e r a t o n e materiali;
creata, est ordinatum ad alterum tamunde ad propositum, locum non habet.
quam ad finem; et ideo ex quo sufficienAd n o n u m dicendum, quod illud quod
ter pervenitur ad finem per unum I n d i e s t objectum potentiae activae vel pasviduum , secundum perfectam et prosivae cujus actio vel passio est cum
priam participationem naturae speciei,
motu, oportet esse possibile er. contin- •; non oportet aliud individuum i n illa
gens, cum omne mobile hujusmodi sit, ' natura subsistere. Sed natura divina
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est finis: et non propter aliquem finem. • sicut homo per intellectum i n t e l l i g i t :
Fini autem congruit ut communicetur j nam h a c actio est sibi propria respectu
secundum omnem possibilem mo dum. \ animalium aliorum, sicut et forma rationalitatis sive intellectualitatis. Sed
Unde quamvis ibi i n uno supposito pergeneratio est propria operatio Patris in
fecte et proprie inveniatur; nihil proquantum est Pater. E r g o ejus princihibet quin etiam inveniatur in alio.
pium
est paternitas, q u a est propria
Ad decimumquintum dicendum, quod
forma
P a t r i s , et non deitas, q u a est
generatio est species mutationis ex
forma
communis. Paternitas vero ad
parte ilia qua natura per generationem
aliquid dicitur. Ergo potentia generandi
communitatis recipitur in ali qua matenon solum quantum ad rationem prinria, q u a est mutationis subjectum. Hoc
cipii, sed etiam quantum ad id quod est
autem non accidit in divina g e n e r a t o principium, dicitur ad aliquid.
ne; ideo ratio non sequitur.
6. Praterea, sicut potentia generandi
A R T . II, — UTRTJM POTENTIA GENERATIVA
realiter ab essentia divina non difCert,
IN DIVINIS DICATUR ESSENTI ALITER VEL
ita nec etiam paternitas. Sed hoc non
NOTIONALITER.
obstante paternitas dicitur tantum ad
aliquid. Ergo nec propter hoc debet
1. Secundo quseritur utrum potentia
generativa in divinis dicatur essentiadici quod potentia generandi, cum reliter vel notionalitor. E t videtur quod
latione significet essentiam.
notionaliter tantum. Potentia enim ra7. Praterea, in divinis tri a invenimus
tionem principii h a b e t , ut patet per
q u a rationem principii habent, scilicet
definì ti on es posit as V Metaph. (text. 17).
potentiam et scientiam et voluntatem,
Sed principium i n divinis respectu diq u a essentialiter dicuntur in Deo. Sed
v i n a persona notionaliter dicitur. Cum
scientia et voluntas non simul signifiergo potentia generandi hoc modo prinoantur cum aliqua relatione vel notione
cipium importet, videtur quod notionain divinis. Ergo pari ratione nec politer dicatur.
tentia; et sic non potest dici quod potentia generandi significet simul essen2. Sed dicitur, quod significat simul
essentiam et notionem. Sed contra, in
tiam ex parte p o t e n t i a , et notionem
divinis, secundum Boetium (in lib. do
ex parto gencrationis ; sed videtur quod
Trin.), sunt h a c duo pradicamenta ;
significet tantum notionem per rationes
substantia, ad quam pertinet essentia;
inductas.
et ad aliquid, ad quod pertinent notioSed contra est quod Magister dicit,
nalia. Non potest autem aliquid esse in
7 dist., 1 Sentent., quod potentia geneduobus p r a d i c a m e n t i s , quia homo alrandi in Patre est ipsa divina essentia.
bus non est aliquid unum nisi per acPraterea, Hilarius dicit (lib. de Synod.,
cidens, ut habetur V Metaph. (text. 7).
a med.), quod Pater generat virtute naErgo potentia generandi non potest in
t u r a divina. Ergo ipsa natura est gesua ratione utrumque complecti, scilinerationis principiuin; et sic rationem
cet substantiam et notionem.
p o t e n t i a habet.
3. Praterea, principium in divinis diPraterea, Damascenus dicit (lib. II de
stinguitur ab eo cujus est principium.
Fide orth,, cap. xxvn), quod generatioSed essentia non debet distingui. Ergo
est opus n a t u r a e x i s t e n s ; et sic idem
non competit ei ratio principii: et ita
quod prius.
potentia, q u a rationem principii incluPraterea, in divinis est tantum una
dit, non significat essentiam,
potentia. Sed potentia creandi dicitur
4. P r a t e r e a , in divinis quod est procssentialis. Ergo et potentia generandi.
prium, est relativum et notionale ; quod
Respondeo dicendum, quod circa hoe
vero est commune, est essentiale et abest multiplex opinio.
solutum. Potentia autem generandi non
Quidam enim dixerunt, quod potenest communis Patri et F i l i o , sed protia generandi in divinis dicitur tantum
pria Patris. Ergo dicitur relative sive
ad aliquid: et movebantur hac ratione:
notionaliter, non essentialiter nec abquia potentia secundum suam rationem
solute.
est principium quiddam ; principium
5. Praterea, propria actionis est prin- j autem relative dicitur et est notionale,
cipium propria forma, non communis; f si reioratur ad divinam potentiam et
;
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non ad creaturas. Sed i n hac ratione ft potentia generandi significat essentiam
videntur fuisse decepti propter duo :
tantum. Sed illud etiam conveniens non
primo, quia licet p o t e n t i » conveniat
videtur. Actio enim quae fit virtute naratio principii, quod in genere relatioturae communis per aliquod sub natura
nis est, tarnen id quod est principium
communi c o n t e n t u m , aliquem modum
actionis vel passionis, non est relatio,
accipit ex propriis illius principiis ;
sed aliqua forma absoluta; et id est essicut actio quae debetur naturse anisentia p o t e n t i » ; et inde est quod Phim a l i s , fit in nomine secundum quod
ìosophus ponit potentiam non in genere
compotit principiis speciei humanae:
relationis, sed qualitatis, sicut et scienunde et homo perfectius habet actum
ti am, quamvis utrique aliqua relatio
virtutis imaginativae quam alia animaaccidat: secundo, quia ea quse in divilia, secundum quod competit ejus ranis important principium respectu opetionalitati. Similiter etiam actio homirationis, non dicuntur notionaliter, sed
nis invenitur in hoc et in ilio nomine
solum ea quse dicunt principium respesecundum quod competit principiis inctu ejus quod est operationis terminus:
dividualibus hujus vel illius, ex quibus
principium enim quod notionaliter dicontingit quod unus homo clarius alio
citur in divinis , est respectu perso use
intelligit. E t ideo oportet quod si nasubsistentis ; operatio autem non signitura communis sit principium alicujus
ficata u t subsistens: unde ea quae reoperationis quae solum Patri convonit,
spectu operationis rationem principii
oportet quod sit principium, secundum
habent, non oportet in divinis notionacompetit proprietati personali Paquod
liter dici; alias voluntas et scientia et
tris.
Et
propter hoc in ratione potentiae
intellectus et omnia hujusmodi notioincluditur
quodammodo paternitas, enaliter dicerentur. Potentia autem, licet
tiam
quantum
ad id quod est generasit principium quandoque et actionis et
tionis
principium.
ejus quod est per actionem productum;
E t propter hoc cum aliis dicendum
tarnen unum accidit ei, alterum vero
est,
quod potentia generandi simul e s competit ei per s e : non enim potentia
sentiam
et notionem significat.
activa semper, per suam actionem, aliA
d
primum
ergo dicendum, quod poquam rem producit quae sit terminus
tentia
importat
rationem principii reactionisj cum sint multae operationes
spectu operationis, quae notionaliter
quae non habent aliquid o p e r a t u m , ut
non dicitur in divinis, ut dictum est.
Phiìosophus dicit (I E t h i c , cap. i, et
Ad secundum dicendum, quod in reI X Metaph., lect. 15) ; semper enim pobus creatis unum praedicamentum actentia est actionis vel operationis principium. Unde non oportet quod propter
cidit alteri, propter quod non potest ex
relationem principii, quam nomen podüobus fieri unum, nisi unum per accitentiae importat, relative dicatur in didens ; sed in divinis relatio est realiter
vinis. Ipsa etiam positio v e n t a t i conipsa essentia: et ideo non est simile.
sona non videtur. Nam si id quod est
Ad tertium dicendum, quod in rebus
p o t e n t i a , est ipsa res quae est princicreatis principium generationis est dupium actionis, oportet naturam divinam
plex, scilicet generans et quo generaesae id quod est principium in divinis:
tur: sod generans quidem per genoracum enim omne agens, in quantum hutionem distinguitur a genito, cum nulla
jusmodi, agat simile sibi, illud est prinres genez*et se ipsam; sed id quo g e n e 'cipium generationis in generante serans generat, non distinguitur, sed est
cundum quod genitus generanti similacommune u t r i q u e , ut dictum est, in
tur, homo enim vir tu te humanse naturae
corp. art. Unde non oportet naturam
generat filium, qui sibi in natura hudivinam distingui, sicut potentia genemana similis invenitur : Deo autem Parandi, cum potentia sit principium ut
tri conformis est Deus g e n i t u s in naquo.
tura divina; unde natura divina est
Ad quartum dicendum, quod ratione
generationis principium , u t cujus virrelationis implicitaa, potentia generandi
tute generat Pater, sicut Hilarius dicit,
non est communis, sed propria.
loo. cit.
Ad quintum dicendum, quod in qualibet generatione principium generaE t propter hoc alii d i x e r u n t , quod
tionis prineipaliter non est aliqua forma
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individualis, sed forma quae pertinet ad
naturam speciei. Item non oportet quod
genitum similetur generanti quantum
ad oonditiones individuates, sed quantum ad naturam speciei. Paternitas autem non est in Patre per modum forni» speciei, sicut humanitas in homine,
sic enim in eo est divina natura; sed
est in eo, ut ita dicam, sicut principium
individuale, est enim proprietas personalis: et ideo non oportet quod sit generationis principium principaliter, sed
quodammodo cointellectum ratione supradicta: aliter sequeretur quod Pater
per genorationem non solum deitatem,
sed paternitatem communicaret; quod
est inconveniens.
Ad sextum dicendum, quod potentia
generandi est idem realiter cum natura
divina ita quod natura includitur i n
ratione ipsius: non autem sic est de
paternitate, unde non est simile.
Ad septimum dicendum, quod scientia vel voluntas non est principium generationis, cum generatio sit naturae,
quae in quantum est actionis principium, rationem potentia habet. E t inde
est quod potentia cousignifìcatur cum
oo quod est ad aliquid in divinis, n o n
autem scientia vel voluntas.
Ad ea autem quse sunt in contrarium
de facili patet responsio ex praedictis.
AÜfcT. I I I . — UTRUM POTENTIA GENERATIVA
IN ACTU GENERATIONIS PROCEDAT PER IMPERIUM VOLUNTATIS.

1. Tertio quseritur, utrum potentia generativa in actum generationis procedat per impcrium voluntatis. E t videtur quod sic Hilarius enim dicit (lib.
de Syn. in med.), quod non naturali ductus necessitate Pater genuit Eilium.
Sed si non genuit voluntatc, g e n u i t naturali necessitate; quia agens vel est
voluntarium vel naturale. Ergo P a t e r
genuit Eilium voluntate; et sic potentia generativa per imperium voluntatis
exit in actum generandi.
2. Sed dicobat, quod Pater non genuit Eilium neque voluntate praecedente, neque voluntate consequente,
sed concomitante. — Sod contra, videtur quod haec ratio sit insumeiens. Cum
enim quìdquid est in Deo sit aetornum,
nihil quod est in D e o , potest tempore
praecoderc aliquid in Deo existens : et
tarnen invenitur quod aliquid habet ad

DISPUTATA
aliud rationem principii, sicut voluntas
Dei ad clectionem qua eligit justos ex
hoc solo quod ab intellectu procedit.
Ergo quainvis voluntas generationem
Pilii tempore non praecedat, nihilominus, ut videtur, potest poni principium
generationis Pilii ex hoc quod procedit
ab intellectu.
3. Praeterea, Filius procedit per actum
intellectus cum procedat ut verbum :
verbuin enim intellectuale non est nisi
cum intelligimus aliquid cogitautes, ut
Augustinus dicit (IX de Trin., lib. IV,
cap. vii). Sed voluntas est principium
intellectualìs operationis: imperat enim
actum intellectus , sicut et ali arum
potentiarum, ut Anselmus dicit (in lib.
de Similitud., cap. ii); intelligo euim
quia volo, sicut et ambulo quia volo.
Ergo voluntas est principium processionis Eilii.
4. Sed dices, quod in humauis verum
est quod voluntas imperat actum intell e c t u s , non autem i n divinis. — Sed
contra, praedestinatio quodammodo est
actus intellectus : dicimus enim . quod
Deus praedestinavit Petrum quia voluit,
secundum illud Born, i s . 18: Cujus vult
miseretur et quem vult indurat. Ergo non
solum in humauis sed ctiam in divinis
voluntas imxierat actum intellectus.
5. Praeterea, secundum Philosophum
(VIII Phys., text. M), quod movetur e x
se ipso potest moveri et non raoveri:
et eadom ratione quod agit ex se ipso
agere potest et non agere. Sed natura
non potest agere et non agere, cum sit
determinata ad unum. Ergo non agit
ex se ipsa, sed quasi mota ab alio. Hoc
autem in divinis esse non potest. Nulla
ergo actio in divinis est a natura ; et
sic nec generatio. E t ita generatio est
a v o l u n t a t e , cum omnia agentia reducantur in naturam v e l v o l u n t a t e m , ut
patet II Physic, (com. 45 et 49).
6. Praeterea, si actio naturae praecedat
actionem voluntatis, sequitur inconveniens, quod scilicet ratio voluntatis tollatur. Nam cum natura sit determinata
ad unum , si voluntatem m o v e t , earn
ad unum tantum m o v e b i t ; quod est
contra rationem voluntatis, quae secundum quod hujusmodi, libera est. Si vero
voluntas naturam moveat, neque tolletur ratio naturae neque voluntatis, quia
quod se habet ad plura, nihil prohibet
quod ad unum moveat. Ergo rationabi-
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liter actio voluntatis praecedit actionem
natura», magis quam e converso. Sed generatio Filii est pura actio sive operatio, Ergo est a voluntate.
7. Praeterea, in Ps. CXLVIII, 5, dicitur:
Dixit, et facta sunt, quod A u g u s t i n u s exponit (lib. II de Genesi ad lit., cap. vi et
VII): Id est, Verbum genuit in quo erant
ut fierent. Sic ergo processio Verbi a
Patre, est ratio creaturao producendae.
Si ergo Filius non procedit a Padre per
imperium voluntatis sed naturae, videtur sequi quod omnes creaturae a Deo
naturaliter et n on solum voluntarie
procedant, quod est erroneum.
8. Preeterea, Hilarius dicit in libro de
Synodis (circa med.): Si quis nolente Patre natura dicat Filium, anathema sit. Won
ergo Pater genuit Filium involuutarie;
et sic idem quod prius.
9. Praeterea, Joan, i n , 35, dicitur: Pater diligit Filium, et omnia dedit in manu
sua, quod secundum unam G-lossam exponitur de datione generationis Ecternee.
Dilectio ergo Patris ad Filium est Signum potius quam ratio generationis
seternae. Sed dilectio est a voluntate.
Ergo voluntas est principium generationis Filii.
10. Praeterea, Dionysius (in libro de
divin. Nora., cap, iv) dicit, quod divinus
amor non permittit ipsum sine germine
esse. Ex quo etiam videtur idem, scilicet quod amor sit ratio generationis.
11. PraBterea, positio ad quam non sequitur aliquod inconveniens sive error,
potest poni in divinis. Sed si ponatur
quod Pater genuerit Filium voluntate,
non sequitur aliquod inconveniens: n e que enim sequitur quod Filius non sit
aeternus, u t videtur; neque quod non
sit consubstantialis aut eequalis Patri:
quia Spiritus sanctus, qui procedit per
modum voluntatis, cosetornus est, cosequalis et consubstantialis Patri et Filio.
Ergo videtur quod non sit erroneum
dicere, quod Pater g e n u i t Filium voluntate.
12. Praeterea, voluntas quaelibet non
potest non velie suum ultimum fìnem.
Sed finis divinae voluntatis est communicatio suae bonitatis, quae maxime fit
per generationem. Ergo voluntas Patris
non potest non velie generationem Filii; voluntate ergo g e n u i t Filium.
13. Praeterea, humana generatio a divina extrahitur, secundum illud Ephes. I
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cap. ni, 15 : Ex quo omnia paternitas in
cedo et in terra nominatur. Sed humana
generatio subjacet imperio voluntatis:
aliter in actu generationis peccatum
non esset. Ergo etiam divina; et sic idem quod prius.
14. Praeterea, omnis actio naturae immutabilis est necessaria. Sed natura divina omnino est immutabilis. Si ergo
generatio sit operatio naturae et non
voluntatis, sequitur quod sit necessaria,
et ita quod Pater genuit Filium necessitate: quod est contra Augustinum (ad
Orosium, cap. VII).
15, Praeterea, Augustinus dicit (XV de
Trinit., cap. xx), quod Filius est consilium de Consilio et voluntas de voluntate. Sed haec prsepositio da denotat
principium. Ergo voluntas est principium generationis F i l i i , et sic idem
quod prius.
Sed contra est quod Augustinus dicit
in libro ad Orosium: Pater neque voluntate neque necessitate genuit Filium.
Praeterea, summa difìusio voluntatis
est por modum amoris. Filius autem
non procedit per modum amoris, sed
potius Spiritus sanctus. Ergo voluntas
non est principium generationis Filii.
Praeterea, Filius procedit a Patre u t
splendor a luce, secundum illud Hebr.
cap. i, 3 : Qui cum sit splendor gloriai et
figura substantia ejus. Sed splendor non
procedit a luce voluntate mediante.
Ergo nec Filius a Patre.
Bespondeo dicendum, quod generatio
Filii potest se habere ad voluntatem ut
voluntatis objectum : Pater enim et F i lium voluit et Filii generationem ab
aeterno : nullo autem modo voluntas
esse potest divinae generationis principium : quod sic patet. Voluntas, inquantum voluntas, cum sit libera, ad utrumlibet se habet. P o t e s t enim voluntas agere v e l non agere, sic vel sic facere,
velie et non velie. E t si respectu alìcujus hoc voluntati non conveniat, hoc
accidet voluntati non in quantum voluntas est, sed ex inclinatione naturali
quam habet ad aliquid, sicut ad finem
ultimum, quem non potest non v e l i e ;
sicut voluntas humana non potest non
velie beatitndinem, nec potest velie miseriam. E x quo patet quod omne illud
cujus voluntas est principium, quantum
in so est, possibile est esse vel non esse,
et esse tale vel tale, et tunc vel nunc.
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Omne autem illud quod sic se habet,
est creatum: quia in eo quod increatum
est. non est potestas ad esse vel non
esse. Sed per se necesse est esse, u t Avicenna probat ( V i l i Metaph., cap. xv).
Si ergo ponitur Filius voluntate genitus, necessario sequetur ipsum esse creaturam. E t propter hoc Ariani qui ponebant IFilium creaturam, dicebant eum
esso genitum voluntate. Gatholici autem dicunt Filium non natum voluntate, sed natura. Natura enim ad unum
determinata est. E t secundum hoc e x
hoc quod Filius est a Patre genitus natura, oportet quod ipse non possit esse
non g e n i t u s , et quod non possit esse
alio modo quam est, aut Patri non consubstantialis ; cum quod naturaliter
procedit, procedat in similitudinem ejus
a quo procedit. Et hoc est quod Hilarius dicit (in lib. de Syn., post med.):
Omnibus creaturis substantiam Dei voluntas attulit;
sed naturam Filio dedit
perfecta nativitas ; et ideo talia sunt
cuncta qualia Deus esse voluit; Filius
autem talis est qualis est Deus. Sicut
autem dictum est, voluntas licet respectu aliquorum ad utrumlibet se habeat,
tarnen respectu finis ultimi naturalem
inclinationem habet; et similiter intellect us respectu cognitionis principiorum primorutn, naturalem quemdam motum, habet. Principium autem divinee
cognitionis est ipse Deus qui est finis
suae voluntatis; unde illud quod procedit in Deo per actum intelloctus cognoscentis scipsum realiter procedit; et similiter quod procedit per actum voluntatis diligentis se ipsam. Et propter hoc
cum Pilius procedat ut verbum per actuni intellectus divini in quantum Pater
cognoscit se ipsum et Spiritus sanctus
per actum voluntatis in quantum Pater
diligit Filium : sequitur quod tam Pilius
quam Spiritus sanctus naturaliter procedant, et ex hoc ulterius quod sunt
consubstantiales et coaaquales et coseterni Patri et sibi invicem.

vero est respectu omnium bonorum quae
sunt tam i n ipso quam in creaturis;
vult enim se esse et creaturam esse.
Sed pr se ce deus vel antecedens tempore
quidem non est nisi respectu creaturse,
quae ab aeterno non fait; praecedens vero
intellectus est respectu actum aeternorum qui significantur ad creaturas terminari; sicut dispositio , praedestinatio
et hujusmodi. Generatio vero Filii, neque est creatura, neque ad creaturam
signifìcatur terminari. Unde respectu
ejus non est voluntas praecedens nec
tempore neque i n t e l l e c t u , sed solum
voluntas concomitans.
Ad tertium dicendum , quod sicut actus intellectus videtur sequi actum
voluntatis, i n quantum a voluntate imperatur; ita e converso actus voluntatis videtur sequi actum intellectus, in
quantum per intellectum praesentatur
voluntati suum objectum, quod est bonum intellectum. Unde esset procedere
in infinitum, nisi esset ponere statum
vel in actu intellectus vel in actu voluntatis. Non autem potest status poni
in actu voluntatis, cum objectum praesupponatur ad actum; unde oportet ponere statum in actu intellectus, qui naturaliter intellectum consequitur ; ita
quod a voluntate non imperatur. E t per
nunc modum procedit Filius Dei ut
v e r b u m , secundum actum intellectus
divini, ut ox dictis, in corp. art., patet.

Ad quartum dicendum, quod actus
intellectus divini naturalis est secundum quod ad ipsum Deum terminatur,
qui est principium suae cognitionis ; secundum vero quod signifìcatur ad creaturas terminari, ad quas sic se habet
quodammodo ut intellectus noster ad
conclusiones, non naturaliter ab intellectu progreditur sed voluntarie; et ideo
in divinis aliqui actus intellectus significantur u t imperati a voluntate.
Ad quintum dicendum, quod quoad
ea ad quae natura potest se estendere
secundum propria principia essentialia,
non indiget u t ab alio determinetur,
Ad primum ergo dicendum, quod Hised ad ea tantum ad quae propria prinlarius loquitur de necessitate quse imcipia non suffiuiunt. Unde Philosophi
portat violentiam : quod patet per hoc
non sunt ducti u t ponerent opus natunecessitate
quod subdit : Non naturali
rae, opus intelligentise, ex operibus quse
ductusj cum vellet generare Filium.
competunt calido et frigido secundum
Ad secundum dicendum, quod respectu nullius rei est in Deo voluntas an- * se i p s a ; quia in h a s , etiam ponentes
res naturales ex necessitate materia»
tecedens; quia quidquid aliquando Deus
accidere, omnia naturae opera reducev u l t , ab seterno voluit. Concomitans
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bant, Ducti sunt autem ex illis operatic-nib us ad quas non possunt snfficere
virtus calidi et frigidi hujusmodi qualitatum ; sicut ex membris ordinatis in
corpore animalis tali modo quod natura
salvatur. Quia orgo naturae divinae secundum se opus est generatio; non
oportet quod ad banc actionem ab aliqua voluntate determinetur. — "Vel dicendum, quod natura determinatur ab
aliquo, ut in finem. Uli autem naturae
quae est finis, et non ad finem, non competit ab aliquo determinare
Ad sextiim dicendum, quod in diversis
considerando, actio voluntatis actionem
naturae praecedit. Unde totius naturae
inferioris actio e x voluntate gubernantis procedit. Sed in eodem oportet quod
actio naturae praecedat actionem voluntatis. Natura enim secundum intellectum praecedit voluntatem, cum natura
intelligatur esse principium quos res
subsistit, voluntas vero ultimum quo
ad finem ordinatur. Nec tarnen sequitur quod tollatur ratio voluntatis. Quamvis enim ad inclinationem naturae voluntas ad aliquid unum determinetur,
quod est ultimus finis a natura intentus, respectu tarnen aliorum indeterminata manet; sicut patet in hornine,
qui naturaliter v u l t beatitudinem et de
necessitate, non autem alia. Sic ergo in
Deo naturae actio actionem voluntatis
praecedit natura et i n t e l l e c t u ; nam generatio Filii est ratio omnium eorum
quae per voluntatem producuntur, scilicet creaturarum.
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A d decimum dicendum, quod Dionysius loquitur de productione creaturae,
non de generatione Filii.
Ad undecimum dicendum, quod Spiritus sanctus procedere dicitur per modum
voluntatis, quia procedit per actum qui
naturaliter est a voluntate, scilicet per
hoc quod Pater amat Filium, et e converso. Ipse enim amor est Spiritus sanctus, sicut Filius est Verbum quo Pater dixit se ipsum.
A d duodecimum dicendum, quod ex
ilia etiam ratione non sequitur nisi quod
Pater generationom Filii velit ; quod
pertinot ad voluntatem concomitantem,
quae respicit generationem sicut objectum, non sicut id cujus sit principium.
A d decimumtertium dicendum, quod
humana generatio fit per virtutem naturalem , scilicet generativam potentiam, mediante potentia m o t i v a , quae
imperio subjacet voluntatis, non autem
generativa potentia. H o c autem non
accidit in divinis; e t ideo non est simile.
A d decimumquartum dicendum, quod
A u g u s t i n u s non intendit negare necessitatem immutabilitatis, de qua ratio
procedit; sed necessitatem coactionis.
Ad docimumquintum dicendum, quod
cum dicitur Filius esse voluntas de voluntate intelligitur esse de Patre, qui
est voluntas. Undo haec praepositio de
notat generationis principium quod est
generans, non id quo generatur, de quo
est praesens quaestio.

Ad septimum dicendum, quod licet
ART.
IV. — UTRUM IN DIVINIS POSSINT
i n "Verbo Dei a Patre genito fuerit ut
ESSE FLURES FILII.
omnes creaturae fìerent, non tarnen oportet, si "Verbum naturaliter procedit,
1. Quarto quaBritur, utrurn in divinis
quod creaturae etiam naturaliter procepossint esse plures filii. E t videtur quod
dant; sicut nec sequitur, si intellectus
sic. Operatio enim naturae quae convenoster principia naturaliter cognoscit,
n i t uni supposito. convenit etiam omniquod naturaliter cognoscat ea quse ex
bus suppositis ejusdem naturse. Sed geprincipiis consequuntur: oo enim quod
neratio, secundum Damascenum (lib. II,
naturaliter habemus, voluntas utitur ad
cap. XXTII), est opus naturae, et conveutramque partem.
nit Patri. Ergo etiam Filio et Spiritui
Ad octavum dicendum, quod Pater I sancto qui sunt supposita ejusdem naturae. Sed Filius non generat se ipsum:
voluntarie genuit; sed in hoc non desinam, secundum Augustinum, nulla res
gnatur nisi voluntas concomitans.
potest generare se ipsam. Ergo generat
Ad nonum dicendum, quod si verbum
alium
filium, et sic in divinis possunt
illud de generatione aeterna intelligatur,
esse plures filii.
dilectio Patris ad Pilium non est intelligenda ut ratio illius dationis qua Pa2. Praeterea, totam virtutem suam
ter Filio aeternaliter omnia dat, ut Si- j P a t e r in Filium transfundit. Sed potengnum. Similitudo enim ratio est amoris. ! tia generandi pertinet ad virtutem Pa-
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in intellectu suo concipit. Sed hoc idem
tris. Ergo hujusmodi potentiam habet
Filius a Patre; et sic idem quod prius. j possunt facere F i l i u s et Spiritus san3. Prseterea, Filius est perfecta imago * ctus. Ergo idem quod prius.
10. Praeterea, potentia est media inPatris, ad quod requiritur perfecta aster essentiam et operationern. Sed una
s i m i l a l o ; quae non esset si Filius non
est essentia Patris et F i l i i , eadeiuque
quantum ad omnia Patrem imitaretur.
potentia. Ergo et una operatio; et sic
Ergo sicut Pater Filium generat, ita et
Filio convenit generare ; et ita ut
Filius; et sic idom quod prius.
prius.
4. Praeterea, perfoctior est assimilatio
11. Praeterea, bonitas est diffusionis
ad Deum secundum conformitatom aprincipium. Sed s i c u t est infinita bonictionis quam secundum conformitatom
tas in Patre et Filio, ita etiam in Spialicujus formae, u t patet per Dionysium
rita
sancto. Ergo sicut Pater infinita
(III cap. caelest. Hierar.): sicut soli macommunicationo
suam naturam comgis assimilatur quod lucet et illuminat
municat
Filium
generando,
ita Spiritus
quam quod lucet tantum. Sed Filius
sanctus
aliquam
divinarti
personam
properfectissime assimilatur Patri. Ergo
ducendo;
non
enim
infinito
communiest ei conformis non solum in potencatur divina bonitas creaturae; et sic
tia, sed etiam in actu generandi ; et sic
videtur quod possint esse plures filii
idem quod prius.
i n divinis.
5. Praeterea, ex hoc contingit quod
12. Praeterea, nullius boni sine conDeus facta una creatura potest facore
sortio potest esse jucunda possessio.
aliam, quia ejus potentia neque exhauSed filiatio est quoddam bonum in Firitur neque diminuitur in creando. Sed
lio. Ergo videtur oportere ad perfectam
similiter potentia Patris neque exhaujucunditatem Filii, esse alium filium in
ritur neque diminuitur ex hoc quod gedivinis.
nerat Filium. Ergo per hoc quod generat Filium, non prohibétur quin possit
13. Proeterea, F i l i u s procedit a Patre
alium filium generare; et sic possunt
ut splendor a luce, ut patet Hcbr, i, 3:
esse plurns filii in divinis.
Qui eum sit splendor gloria, et figura substantias ejus. Sed splendor potest alium
6. Sed dices, quod ideo non generat
splendorem produeere, et iile alium, et
alium filium, quia seqùeretur inconvealius alium. Ergo similiter videtur esse
niens quod Augustinus ponit, scilicet
in processione divinarum porsonarum,
quod infinita esset divina generatio, si
quod Filius possit alium filium genePater plures filios generaret vel Filius
rare, et sic idem u t prius.
Patri generaret nepotem, et sic de aliis. Sed contra, in Deo nihil est in pol ì . Praeterea, paternitas in Patre ad
tentia quod non sit in actu : esset enim
ejus dignitatem pertinet. Sed eadem est
imperfoctus. Si ergo est in potentia
dignitas Patris et Filii. Ergo paternitas
Patris quod plures filios generet, nullo
convenit F i l i o ; et sic sunt plures fìlii
inconvenienti prohibente, erunt plures
in divinis.
fìlii in divinis.
15. Praeterea, ejus est poteutia cujus
est
actus. Sed potentia generandi est
7. Praeterea, de natura geniti est ut
in
Filio.
Ergo Filius generat.
procedat in similitudinem generantis.
Sed centra, ilia s u n t perfeotissima in
Sed sicut Filius est similis Patri, ita
creaturis quae ex t o t a materia sua conet Spiritus sanctus; et ita Spiritus sanstant, et sunt eorum i n singulis speciectus est filius, et sic sunt plures fìlii
bus singula tantum. Sed sicut creatura
in divinis.
materiales individuantur per materiam,
8. Praeterea, secundum Ansclmum (in
ita Filii persona constituitur fìliatione.
Monolog., cap, xxxii), nihil est aliud
Ergo
cum Dous F i l i u s sit perfectus fidicere Patrem Filium generare, quam
l i u s , videtur quod in ipso solo in diviPatrem dioere se ipsum. Sed sicut Pater
nis filiatio inveniatur.
potest dicere se ipsum , ita ot Filius et
Spiritus sanctus. Ergo Pater et FiPrseterea, A u g u s t i n u s dicit (lib. III,
lius et Spiritus sanctus possunt filios gecontra Maxim., cap. vir, x v i n et xxni/,
nerare; et sic idem quod supra.
quod si Pater posset generare et non
generaret,
invidus esset. Sed Filius non
9. Praeterea, ex hoc Pater dicitur Fiest
invidus.
Ergo cum non generet, gelium generare, quod similitudinem suam
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il orare non potest. E t sic non possunt
esse plures fìlii in divinis.
Praterea; qnod perfecte dictum est semel, iterum dici non oportet. Sed Filius
est vermini porfoctum, cui nihil deesfc,
secundum Augustinuin (lib. VI de Trin,,
cap. x, et lib. VII, cap. ir). Ergo non
oportet esso plura verba in divinis, et
ita nec plures filios.
Eespondeo dicendum, quod in divinis impossibile est esse plures filios;
quod sic patet. P e r s o n » namque divinse
cum in omnibus absolutis conveniant,
utpote sibi invicem esscntiales, distingui non possunt nisi secundum relationes, nec secundum alias nisi secundum relationes originis. Nam aliarum
relationum qusedam distinctionem prasupponunt, ut sequalitas et similitudo;
queedam vero inaequalitatein designant,
ut dominus et servus, et alia hujusmodi.
Relationes vero originis ex sui ratione
conformitatem important : quia quod
oritur ex alio, ejus similitudinem retinet in quantum hujusmodi. Non est
igitur aliquid in divinis quo Filius distinguatur ab aliis personis nisi solarelatio filiationis, q u a est ejus personalis
proprietas, et qua Filius non solum est
Filius, sed est hoc suppositum vel HAEO
persona. Impossibile autem est quod illud quo aliquod suppositum est hoc in
pluribus inveniri : quia sic suppositum ipsum esset communicabile ; quod
est contra rationem individui, suppositi, vel persona. Unde nullo modo potest esso alius fili us in divinis quam
unus. Non enim potest dici, quod una
filiatio constituat hunc filium et alia
alium: quia cum fìliationes ratione non
differant, oporteret quod si materia vel
quocumque supposito distinguerentur,
esset in divinis materia, aut aliquid aliud distinguens quam relatio. Potest
autem et alia ratio specialis assignari,
quare Pater tantum unum filium gì-'
gnere possit. Natura enim ad unum determinatur ; unde cum Pater natura generet Filium, non potest esse nisi unus
filius a Patre genitus. N e c potest dici,
quod sint pluros numero in eadem specie existentes, sicut apud nos accidit;
cum ibi non sit materia, q u a est principium distinctionis secundum numerimi
in eadem specie.
Ad primum ergo dicendum, quod generatio quamvis in Patre sit quodam-
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modo opus n a t u r a d i v i n a , est tarnen
ejus cum quadani concomitantia personalis proprietatis Patris, ut supra, art.
2, dictum est; unde non oportet quod
conveniat Filio, in quo natura divina
sine tali proprietato invenitur.
A d secundum dicendum, quod P a t e r
totam virtutem suam communicat Filio, q u a naturam divinam sequitur absolute. Potentia vere generandi sequitur naturam divinam cum adjunctions
proprietatis Patris, ut dictum est.
Ad tertium dicendum, quod imago
assimilatur ei cujus est imago quantum
ad speciem , non quantum ad relationem. Non enim oportet quod si imago
est ab aliquo, quod id cujus est imago,
sit ab alio: quia nec similitudo proprie
secundum relationem attenditur, sed
secundum for mam.
A d quartum dicendum, quod sicut
Filius assimilatur Patri in natura divina, n o n in proprietate personali; ita
et assimilatur ei in actione q u a concomitatur naturam, sino concomitantia
proprietatis prtedicta. Talis autem actio
non est generatio; unde ratio non sequitur.
Ad quintum dicendum, quod licet potentia generativa Patris non exhauriatur neque minuatur per gonerationem
Filii; tarnen ejus infinitatem adäquat
Filius, qui est intellectus in finitus, non
autem creatura finita ; unde non est simile.
Ad sextum dicendum, quod in ratione
ducente ad inconveniens non oportet
quod sola inconvenientis vitatio sit
causa removenda positionis e x qua inconveniens sequitur, sed etiam c a u s a
manifestationis inconvenientis ; unde
non oportet quod propter hoc solum
non sint plures fìlli in divinis, ne sit
generatio infinita.
Ad Roptimum dicendum, quod Spiritus sanctus procedit por modum amoris. Amor autem non significat aliquid fìguratum vel specificatum specie
amantis vel amati, sicut verbum significat speciem dicentis et ejus quod dicitur habons; et ideo cum Filius procedat per modum verbi, ex ipsa ratione
s u a processionis habet, ut procedat in
similem speciem generantis, et sic quod
sit Filius, et ejus processio generatio
dicatur. Non autem Spiritus sanctus
hoc habet rationem s u a processionis,
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sed mag is ex proprietate divinse naturae
quia in Deo non potest esse aliquid
quod non sit Deus; et sic ipse amor
divinus Deus est in quantum quidem
divinus, non in quantum amor.
Ad octavum dicendum, quod hoc ver
bum dicere potest acci pi dupliciter:
stricte e t large: stricte acoipiendo di~
cere, idem est quod verbum a se emittere ; et sic est notionale, et convenit
tantum Patri : et sic accipit dicere Au
gustinus ; unde ponit in principio VI
de Trinit, (lib. VII, non procul a princ),
quod solus Pater dicit se. Alio modo
potest accipi communi ter, protit dicere
idem est quod intelligere; et sic essentiale. E t hoc modo .Anselmus accipit in
Monologio (cap. LX), ubi dicit, quod Pater
et Filius et Spiritus sanctus dicunt se.
Ad nonum dicendum, quod sicut ge
nerare soli Patri convenit in divinis,
ita et concipere ; unde solus P a t e r suam
similitudinem concipit in i n t e l l e c t u ,
quam vis Filius et Spiritus sanctus intelligant; quia in intelligendo nulla re
lati o exprimitur, nisi forte secundum
modum intelligendi tantum; sed i n g e 
nerando e t i n concipiendo exprimitur
realis origo.
Ad decirnum dicendum, quod ratio
illa recte procedit de actione quse consequitur naturam absolute sine aliquo
respectu ad proprietatem : talis autem
non est generatio; unde ratio non sequitur.
Ad undecimum dicendum, quod in
divinis non potest esse nisi spiritualis
processio, quse quidem est solum secun
dum intellectum et voluntatem : e t ideo
non potest a Spiritu sancto alia per
sona divina procedere; quia ipse proce
dit per modum voluntatis u t amor. Fi
lius per modum intellectus u t verbum.
Ad duodecimum dicendum, quod proprietas personalis oportet ut sit incommunicabilis, ut supra dictum est; unde
i n ea consortium fieri non requirit jucunditas.
Ad decimumtertium dicendum , quod
illa simili tn do non oportet quod ten eat
quantum ad omnia.
Ad decimumquartum dicendum, quod
sicut paternitas i n Patre et filiatio i n
Filio sunt una essentia: ita et s u n t una
dignitas ot una bonitas.
Ad decimumquintum dicendum quod
cum dicitur potentia generandi, hoc

gerundium generandi tripliciter potest
accipi. Uno modo prout est gerundium
verbi activi; et sic ille habet potentiam
generandi qui habet potentiam ad hoc
quod generet. Alio modo prout gerun
dium est verbi passivi; et sic ille ha
bet generandi potentiam qui habet po
tentiam ad hoc ut generetur. Tertio
modo prout est gerundium verbi impersonalis : et sic dicitur ille habere po
tentiam generandi qui habet potentiam
illam qua ab alio generatur. Primo ergo
modo potentia generandi non convenit
Filio, sed secundo et tertio; unde ratio
non sequitur.
ART.
SUB
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— UTRUM

OMNIPOTENTIA

POTENTIA

GENERANDI

COMPREHENDATUR.

1. Quinto quseritur, utrurn potentia ge
nerandi sub omnipotentia comprehendatur. Et videtur quod non. Omnipo
tentia enim convenit Filio , secundum
illud symboli: Omnipotens Paler omnipo
tens Filius^ omnipotens Sfririltis
sanctus.
Non autem convenit ei potentia gene
randi. Ergo sub omnipotentia non comprehenditur.
2. Prseterea, A u g u s t i n u s dicit (Enchir.,
cap. xcvi), quod Deus dicitur omnipo
tens , quia potest omnia quse vult. Ex
quo videtur quod potentia illa ad omnipotentiam pertineat quse a voluntate
imperatur. P o t e n t i a autem generandi
non est hujusmodi: quia Pater non genuit Filium voluntate, ut supra, art. 3,
habitum est. Ergo potentia generandi
ad omnipotentiam non pertinet.
3. Prseterea, omnipotentia Deo attri
buitur, in quantum ejus omnipotentia
.ad omnia quae sunt in se possibilia se
extendit. Sed generatio Filii vel ipse
Filius non est de possibilibus, sed de
necessariis. Ergo potentia generandi
sub omnipotentia non comprehenditur.
4. Prseterea , quod convenit pluribus
commuuiter, convenit eis secundum aliquid eis commune, sicut habere tres angulos sequilateros et gradato, secundum
hoc quod triangulus sunt. Ergo quod
convenit alicui soli, convenit ei secun
dum hoc quod sibi est proprium. Omnipotentia autem non est propria Patris. Cum ergo potentia generandi soli
Patri conveniat in divinis, non conve
n i t ei in quantum est omnipotens; et
ita ad omnipotentiam non pcrtinebit.
5. Prseterea, sicut est una essentia
y
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Patris et Filii, ita et una omnipotentia, I illius g e n e r i s , reducuntur. In genere
Sed ad omnipotentiani Filii non redu J autem potentiarum principium est omnipotentia. Ergo omnis potentia ad
c i tur posse generare. Ergo nec ad omniomnipotentiam reducitur; ergo et po
potentiam Patris ; et sic nullo modo po
tentia generandi vel continetur sub otentia generandi ad omnipotentiam permnipotentia, vel in genere potentiarum
tinot.
erunt duo principia, quod est impos
6. Praeterea, ea quse non sunt unius
sibile.
rationis, sub una distributione non cadunt: non enim cum dicitur omnis caRespondeo dicendum, quod potentia
nis, distributio sumitur pro latrabili et
generandi pertinet ad omnipotentiam
caalesti. Sed generatio Filii et produP a t r i s , non autem ad omnipotentiam
ctio aliorum quae omnipotentise subja
simpliciter: quod sic patet. Cum enim
cent, non sunt unius rationis. Ergo cum
potentia in essentia radicari intelligadicitur: Deus est omnipotens, non intur, et sit principium actionis, oportet
cluditur ibi potentia generandi.
idem esse judicium do potentia et actione quod est de essentia. In essentia
7. Praeterea, illud ad quod omnipo
a n t e » divina hoc considerandum est,
tentia se e x t e n d i t , est omnipotentiae
quod propter ejus summam simplicitasubjectum. Sed in divinis n i h i l est subtem quidquid est in Deo, est divina es
jectum, ut Hieronymus dicit (Damasces e n t i a ; unde et ipsse relationes quibus
nus, lib. IV, cap. xix, a medio, et lib. III,
personae ad invicem distinguuntur, sunt
cap. xxi), Ergo nec generatio Filii nec
ipsa divina essentia secundum rem. E t
Filius omnipotentiae subditur ; et sic iquamvis una et eadem essentia sit com
dem quod prius.
munis tribus personis, non tamen rela
8. Praeterea, secundum Philosophum
ti o unius personae communis est tribus,
{V Phys., lib. I, com. 18 et prseced.) re
propter
oppositionem relationum ad in
latio non potest esse terminus motus
vicem.
Ipsa
enim paternitas est divina
per se, et per consequens nec actionis;
e
s
s
e
n
t
i
a
,
nec
tamen paternitas Filio
et ita nec potentiae objectum, quae di
propter
oppositionem
paternitatis
inest,
citur respectu actionis. Sed generatio
et
tliiationis.
Unde
potest
dici, quod
et Filius in divinis relative dicuntur.
essentia
prout est
paternitas
est
divina
Ergo Dei potentia ad ea se non exteni
n
P
a
t
r
e
,
non
prout
est
i
n
Filio
: non
dit; et sic p o s s e generare non inciudienim
eodem
modo
est
in
Patre
et
Filio,
tur in omnipotentia.
sed i n Filio ut ab altero a c c e p t a , i n
Sed contra est q u o d Augustinus d i c i t
Patre autem non. Nec tamen sequitur
(contra Maxim., lib. III, cap. VII, in fine,
quod quamvis paternitatem Filius non
et cap. xviii et x x i n , a medio): Si Pater
h s b e a t quam Pater habet, aliquid hanon potest generare Filium sibi cegualem,
beat Pater quod non habet F i l i u s : nam
ubi est ejus omnipotentia? Ergo omnipo
ipsa relatio secundum rationem sui ge
tentia ad generationem se extendit.
neris , in quantum est r e l a t i o , non ha
Praeterea, omnipotentia in Deo dicitur
bet quod sit aliquid, sed solum quod sit
non solum respectu actuum exteriorum,
ad aliquid. Quod sit vero aliquid secun
ut creare, gubernare et hujusmodi, qui
dum rem, habet ex ilia parte qua inest,
ad effectus exterius terminar! signifivel ut idem secundum rem, ut in divinis,
cantur; sed etiam respectu actuum invel ut habens causam i n subjecto, sicut
teriorum; ut intelligere et velie. Si q u i s
in creaturis. Unde cum id quod est abenim Deum non posse intelligere dices o l u t u m , communiter sit in Patre et
r e t , e j u s o m n i p o t e n t i s B derogaret. Sed
Filio, non distinguuntur secundum ali
Filius procedit ut verbum per actum
quid, sed secundum ad aliquid tantum;
intellectus. Ergo respectu generationis
unde non potest dici quod aliquid habet
Filii omnipotentia Dei intelligitur.
Pater quod non habet Filius; sed quod
aliquid secundum unum respectum conPraeterea, majus est generare Filium
venit Patri, et secundum alium aliquid
q u a m creare caelum et terram. Sed p o s s e
Filio. Similiter ergo dicendum est de
creare ceelum et terram est omnipoten
actione et potentia. Nam generatio sitiae. Ergo multo magis posse Filium ge
nerare.

PrsBterea, in quolibet genere est unum
principium, ad q u o d omnia quse s u n t
S. THOM^E Qumst. disp. — Vol. I.

S

gnificat actionem cum aliquo respectu,
et potentia generandi significat poten-
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tiam cum respectu; unde ipsa genera
tio est Dei a c t i o , sed prout est Patris
tantum; et similiter ipsa potentia ge
il erandi est Dei omnipotentia, sed prout
est Patris tantum. Nec tarnen sequitur
quod aliquid possit Pater quod non
possit Filius. Sed omnia qusecumque
potest Pater, potest Filius, quamvis ge
nerare non possit : nam generare ad
aliquid dicitur.
Ad primum ergo dicendum, quod posse
g e n e r a r e , ad omnipotentiam pertinet,
sed non prout est in F i l i o , ut dictum
est, in corp. art.
A d secundum dicendum, quod A u g u 
stinus non intendit ostendere totam rationem omnipotentiae in verbis illis, sed
quoddam omnipotentiae signum. Nec lo
quitur de omnipotentia nisi secundum
quod ad creaturas se extendit.
Ad tertium dicendum, quod possibile
ad quod omnipotentia se extendit, non
est accipiendum solum pro contingenti:
quia et necessaria sunt per divinam
potentiam ad esse producta: et sic nihil
prohibet generationem Filii computari
inter possibilia divinse potentiae.
Ad quartum dicendum, quod licet oninipotentia absolute considerata non
sit propria Patris, tarnen prout cointelligitur ei determinatus modus existendi
sive determinata relatio, propria fit Pa
tri;'sicut hoc quod dicitur Deus Pater,
Patri proprium e s t , quamvis Deus sit
tribus commune.
Ad quintum dicendum, quod sicut una
et eadem est essentia trium personarum,
non tarnen sub eadem relatione, vel se
cundum eumdem modum existendi est
in tribus personis; ita est et de omni
potentia.
Ad sextum dicendum, quod generatio
Filii et productio creaturarum non sunt
unius rationis secundum univocationem,
sed secundum analogiam tantum Dicit
enim Basilius (horn, de Fide, 15), quod
accipere Filius habet commune cum omni creatura; et ratione hujus dicitur
primogenitus omnis creaturae, Col. i, et
hac ratione potest ejus generatio productionibus creaturae communicari sub
una distributione.
Ad septimum dicendum, quod gene
ratio Filii est subjecta omnipotentiae,
non hoc modo quo subjectum inferioritatem designati, sed hoc modo quo designat solummodo potentise objeotum.

DISPUTATA

Ad octavum dicendum, quod genera
tio Filii significat relationem per modum
actionis, et Filius per modum hyposta
sis subsistentis ; et ideo nihil prohibet
quin respectu horum omnipotentia dicatur.
Aliaa vero rationes non concludunt,
nisi quod posso generare ad omnipo
tentiam Patris pertineat.
ART.

V I . — UTRDM POTENTIA GENERANDO
ET POTENTIA CREANDI SINT IDEM.

1. Sexto queeritur, utrum potentia g e nerandi et potentia creandi sint idem.
E t videtur quod non. Generatio enim
est operatio vel opus naturae, sicut Damascenus dicit (lib. II, cap. xxvn); creatio vero est opus v o l u n t a t i s , ut patet
per Hilarium in libro de Synod. Sed
voluntas et natura non sunt idem prin
cipium, sed ex opposito dividuntur, u t
patet II Phys. (com. 45 et 49). Ergo po
tentia generandi et potentia creandi
non sunt idem.
2. Praeterea, potentiae distinguuntur
per actus, ut habetur II de Anima (com
ment. 38). Sed generatio et creatio s u n t
actus multum differentes. Ergo et po
tentia generandi et potentia creandi
non sunt una potentia.
3. Prteterea, minor unitas est eorum
quae in aliquo univocantur, quam eorum
quae habent idem esse. Sed potentia ge
nerandi et potentia creandi i n nullo
univocantur ; sicut nec generatio e t
creatio nec Filius et creatura. Ergo po
tentia generandi et potentia creandi
non sunt idem secundum esse.
4. Praeterea, inter ea quae sunt idem,
non cadit ordo. Sed potentia creandi e s t
prior quam potentia generandi secun
dum intellectum , sicut essentiale notionali. Ergo preedictre potentiae n o n
sunt idem.
Sed contra, in Deo non differt poten
tia et essentia. Sed una tantum est di
vina essentia. Ergo et una tantum po
tentia. Non ergo praedictae potentiae di
stinguuntur.
Praeterea, D e u s non facifc per plura
quod potest facere per unum. Sed per
unam potentiam Deus potest generare
et creare, praecipue cum generatio Filii
sit ratio productionis creaturae; secun
dum illam A u g u s t i n i expositionem (lib.
II de Genesi ad litt., cap. vi et VII): Di
xit, et facta stint; id est, verbum genuit.^
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in quo erat ut fierent. Ergo una tantum
potentia est generandi et creandi.
Respondeo dicendum, quod, sicut supra, art. preec, dictum e s t , ea quae de
potentia dicuntur in d i v i n i s , consideranda sunt ex ipsa essentia. In divinis
autem licet una relatio ab altera distinguatur realiter propter O p p o s i t i o nen! relationum, quae reales in Deo sunt;
ipsa tarnen relatio non est aliud secundum rem quam ipsa essentia, sed solum
ratione differ ens : nam relatio ad ess enti am oppositionem non habet. E t ideo
non est concedendum quod aliquid absolutum in divinis multiplicetur, sicut
quidam dicunt, quod in divinis est duplex esse, essentiale et personale. Omne
enim esse in divinis essentiale est, nec
persona est nisi per esse essentiee. In
potentia vero, praeter id quod est ipsa
p o t e n t i a , consideratur respectus quidam vel ordo ad id quod potentine subjacet. Si ergo potentia quae est respectu
actus ossentialis, sicut potentia intelligendi vel creandi, comparetur ad potentiam quae est respectu actus notionalis (cujusmodi est potentia generandi)
secundum id quod est ipsa potentia,
invenitur una et eadem potentia, sicut
est unum et idem esse naturae et persona. Sed tarnen utrique potential cointelligitur alius et alius respectus, secundum diversos actus ad quos potentiae dicuntur. Sic ergo potentia generandi et creandi est una et eadem potentia, si considcretur id quod est potentia; differunt tarnen secundum diversos
respectus ad actus diversos.
Ad primum ergo dicendum, quod licet
in creaturis differant natura et propositum, in divinis tarnen sunt idem secundum rem. Vel potest dici, quod potentia creandi non nominat propositum
sive voluntatem, sed potentiam prout a
voluntate imperatur. P o t e n t i a autem generandi, secundum quod natura i n d i nat, agit. Hoc autem non facit diversitatcm potentiae, nam nihil prohibet aliquam potentiam ad aliquem actum imperari a voluntate et ad alium inclinari
a natura. Sicut intellectus noster ad
credendum inolinatur a voluntate , ad
intelligendum prima principia ducitur
ex natura.
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stinguibilis per diversitatem objectorum; sicut imaginatio una potentia est
respectu omnium sensibilium, respectu
quorum sensus proprii distinguuntur.
Divina autem potentia est summe elev a t a : unde differentia actuum in ipsa
p o t e n t i a , quantum ad id quod est, diversitatem non inducit, sed secundum
unam potentiam Deus omnia potost.
A d tertium dicendum, quod potentia
generandi et potentia creandi quantum
ad ipsam (ut ita loquar) potentiae substantiam, non solum u n i v o c a n t u r , sed
sunt unum. Sed quod analogico dicantur, hoc est ex ordine actus.
A d quartum dicendum, quod praedictae potentiae non ordxnantur secundum
prius et posterius, nisi prout distinguuntur. Unde ordo earum non attenditur
nisi per respectum ad actus. E t ex hoc
patet quod potentia generandi est prior
potentia creandi, sicut generatio creatione. Quantum vero ad hoc quod ad
essentiam comparantur, sunt idem, et
non est in eis ordo.
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Primo enim quadri tur, utrum D e u s possi! aliquid c r e a r e : — 2° utrum creatio sit m u t a n o ;
— 3° utrum croatio 'sit aliquid realiter in
creatura; — 4° utrum potentia creandi sit
c r e a t u r a commuuicabilis ; — 5° utrum possit
esso aliquid quod non s i t a Deo c r e a i u m ;
— Go utrum sit unum tantum creatiunis princ i p i u m ; — 7° utrum Deus operetur in omni
operatione naturae; — S« utrum creatio o p e n
n a t u r a admisceatur; — 9» utrum anima creet u r ; — 10° utrum anima sit creata in corpore, vel extra c o i p u s ; — 11° utrum anima
scnsibìlis et vegetabilis sint per crratìonom;
— 12° utrum sint in semine quando discind i t u r ; — 13« utrum aliquod pns ab alio, possit esse tttcrnum; — 14» utrum id quod est
di vis um a Deo per e s s e n t i a m , possit s e m p e r
Ulisse; — 15« utrum res proceaserint a Deo
per necessitateti! n a t u r o ; — 16° utrum ab
uno primo possit procedere m u l t i t u d o ; —
17« utrum mundus s e m p e r fuerit; — 1S° utrum Angeli sint creati ante mundum visibil e m ; — 10° utrum potuerint e s s e Angeli ante
mundum vtsibìJem.
AKT.

I.

— UTRUM DEUS POSSIT ALIQUID
CREARE EX NIHILO.

Ad secundum dicendum, quod quanto
1. Quaestio est de creatione, quae est
aliqua potentia est superior, tanto ad I
plura se e x t e n d i t , unde minus est di- J primus effectus divinae potentiae; et pri-
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mo quaeritur, utrum Deus possit aliquid
haec praepositio ex aut notat causam,
creare e s nihilo. Et videtur quod non.
aut ordinem. Uausam autem non videDeus enim non potest facere contra
tur notare nisi efiicientem, vel materiacommunem animi conceptionem, sicut , lem. Nihil autem neque efìiciens causa
quod totum non sit majus sua parte.
entis esse potest, neque materia ; ot sic
Sed, sicut dicit Phüosophus (in I Phys.,
in proposito non donotat causam; simitext. 33), communis conceptio ex sentenliter nec ordinem, q u i a , u t dicit Boetia Pkilosophorum fuit, quod ex nihilo
tius, entis ad non ens non est aliquis
nihil fiat. Ergo Deus non potest de niordo. Ergo nullo modo ex nihilo potest
hilo aliquid facere.
aliquid fiori.
2. Praeterea, omne quod fit, antequam
8 . Praeterea, potentia activa secunesset, possibile erat esse: si enim erat
dum Philosophum (V Metaph., com. 17),
impossibile esse, non erat possibile fieri:
est principium transmutationis in aliud,
nihil enim mutatur ad id quod est imsecundum quod est aliud. Potentiara
possibile. Sed potentia qua aliquid poautem Dei non est nisi potentia activa.
test esse, non potest esse nisi in aliquo
Ergo requirit aliquod subjectum transsubjecto ; nisi forte ipsamet sit submutationis ; et sic non potest ex nihilo
jectum ; nam accidens absque subjecto
aliquid facere.
esse non potest. Ergo omne quod fit,
9. Praeterea, in rebus invenitur diverfit ex materia vel subjecto. Impossisitas, prout una res est alia perfectior.
bile est ergo ex nihilo aliquid fieri.
Hujus autem diversitatis causa non est
3. Praeterea, infinitam distantiam non
ex parte Dei, qui est unus et simplex.
c o n t i n g i t pertransire. Sed non entis
Ergo oportet hujus diversitatis causam
simpliciter ad ens est infinita distantia;
assignare ex parto materiae. Oportet
quod e x hoc patet, quia quanto potenergo ponere res factas esse ex materia
tia est minus ad actum disposita, tanto
et non ex nihilo.
magis ab actu distat ; unde si omnino
10. Praeterea, quod e x nihilo factum
potentia subtrahatur, erit infinita diest, habet esso post non esse. Est ergo
stantia. Ergo impossibile est quod aliconsiderare aliquod instans in quo ulquid transeat simpliciter de non ente
timo non est, ex quo non esso desini^,
ad ens.
et aliquod in quo primo est, e x quo
4. Praeterea, Philosophus dicit (in I de
esse incipit. A u t ergo est unum et idem
Gen., com. 4 8 ) , quod omnifariam dissiinstans, aut diversa. Si i d e m , sequitur
mile, non agit in omnifariam dissimile:
duo contradictoria esse in eodem inoportet enim quod agens et patiens
stanti; si diversa, cum inter duo instantia
conveniant in genere et in materia.
sit tempus medium, sequitur aliquid
Sed non ens simpliciter et Deus in nullo
esse medium inter aifìrmationem et neconveniunt. Ergo Deus non potest agere
gationem: nam non potest dici non esse
i n non ens simpliciter, et ita non potest
post ultimum instans in quo non fuit,
facere aliquid de nihilo.
nec esse ante primum instans in quo
5. Sed dicebat, quod ratio ista procefuit. Utrumque autem est impossibile,
dit de agente cujus actio dilfert a sua
scilicet contradictionem esse simul , et
substantia, quam oportet in aliquo subearn habere medium. Ergo impossibile
jecto recipi. — Sed contra Avicenna
est aliquid fieri e x nihilo.
dicit (lib. I X Metaph., cap. n), quod si
11. Prseterea, quod factum est, necesse
calor esset a materia expoliatus, per se
est aliquando neri; ot quod creatum
ipsum ageret absque materia; et tarnen
est, aliquando creari. A u t ergo simul
ejus actio non esset sua substantia.
fit et factum est, quod creatur, aut non
Ergo hoc quod actio Dei est sua essensimul. Sed non potest dici quod non sitia, non est ratio quod materia non inmul, quia creatura non est antequam
digeat.
facta sit. Si ergo fieri ejus sit antequam
6. Praeterea, ex nihilo nihil conciudifacta sit, oportebit esse aliquod factiotur: quod est quoddam fieri rationis.
nis subjectum, quod est contra creatioSed esse rationis consequitur esse nanis rationem. Si autem simul fit e t faturae. Ergo etiam in natura ex nihilo
ctum est, sequitur quod simul fit et non
nihil fieri potest.
fit; quia quod factum est in permanen7. Praeterea, si ex nihilo aliquid fiat,
tibus, e s t ; quod autem fit, non est. H o c
1
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autem est impossibile. Ergo impossibile
est aliquid fieri ex nihilo, vel creari.
12. Praeterea, omne agens agit simile
sibi. Omne autem agens agit secundum
quod est in actu. Ergo nihil fit nisi quod
est in actu. Sed materia prima non est
in actu. Ergo fieri non potest, prae-eipue
a Deo, qui est purus actus ; et sic quaecumque fiunt, fiunt ex prsesupposita
materia, et non ex nihilo.
13. Prseterea, quidquid facit Deus, per
ideam operatur, sicut artifex agit artificiata per formas artis. Sed materia
prima non habet ideam in Deo: quia
idea forma e s t , et similitudo ideati.
Materia autem prima cum intelligatur
secundum suam essentiam absque omni
forma, non potest forma ejus esse similitudo. Ergo materia prima a Deo fieri
non potest; et sic idem quod prius.
14. Praeterea , non potest esse idem
perfectionis et imperfectionis principium. In rebus autem imperfectio invenitur, cum rerum quaedam aliis potiores sint; quod contingere non potest nisi per inferiorum imperfectionein. Cum ergo perfectionis principium
sit D e u s , oportebit imperfectionem in
aliud principium reducere. Sed non nisi
in materiam. Ergo oportebit res ex aliqua materia esse factas, et non ex nihilo.
15. Prseterea, si aliquid fit ex nihilo,
aut fit ex eo sicut ex subjecto, sicut
statua ex aere; aut sicut ex opposito,
sicut figuratum ex infigurato; aut ex
composito, sicut statua ex aere infigurato. Sed aliquid non potest fieri ex nihilo sicut ex subjccto, quia non ens non
potest esse entis materia; neque sicut
ex composito, quia sic non ens converteretur in e n s , sicut aes infiguratum
convertitur in aes figuratum; et ita oporteret aliquid esse commune enti et
non enti, quod est impossibile; neque
etiam sicut ex opposito, cum plus differant non esse simpliciter et ens quam
duo entia diversorum generum, ex quorum uno non fit aliud, sicut figura non
fit color, nisi forte per accidens. Ergo
nullo modo aliquid potest fieri ex nihilo.
IG. Prpaterea, omne quod est per accidens, reducitur ad per se. Sed ex opposito fit aliquid per accidens, ex subjecto autem per se ; sicut statua ex infigurato fit per accidens, ex aere autem
per se, quia seri accidit esse infiguratum.
Si ergo aliquid fiat ex non ente, hoc
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I erit per accidens. Ergo oportet quod
! fiat per se ex aliquo subjecto ; et i t a
j non fit ex binilo.
|
17. Praeterea, ei quod fit faciens dat
esse. Si ergo Deus facit aliquid ex nihilo, Deus alicui dat esse. Aut ergo est
aliquid recipiens esso, aut nihil. Si nihil ; ergo nihil constituitur i n esse per
illam actionem; et sic non fit aliquid.
Si autem est aliquid recipiens esse, hoc
erit aliud ab eo quod est Dous; quia
non est idem recipiens et receptum.
Ergo Deus facit ex aliquo prseexistenti,
et ita non ex nihilo.
Sed contra, Genes i: In principio creami Deus caelum et terrain, dicit Glossa,
ex Beda, quod creare est ex nihilo facere aliquid. Ergo Deus potest facere
aliquid ex nihilo.
Praeterea, Avicenna dicit (VII Metaph.,
cap. il, circa fin.) quod agens cui accidit agere, requirit materiam in quam
agat. Sed Doo non accidit agore, i m m o
sua actio est sua substantia. Ergo n o n
requirit materiam in quam agat, et ita
potest ex nihilo aliquid facere.
Praeterea, virtus divina est potentior
quam virtus naturse. Sed virtus naturae
facit aliquod ens ex hoc quod erat i n
potentia. Ergo virtus divina aliquid amplius facit, et ita facit e x nihilo.
Respondeo dicendum, quod tenendum
est fìrmiter, quod Deus potest lacere
aliquid ex nihilo et facit. Ad cujus evidentiam sciendum e s t , quod omne agens agit, secundum quod est actu ; undo
oportet quod per ilium modum actio
alicui agenti attribuatur quo convenit
ei esse m actu. Res autem particularis
est particulariter in actu ; et hoc dupliciter : Primo ex c o m p a r a t o n e sui, quia
non tota substantia sua est actus, cum
hujusmodi res sint compositee ex materia et forma ; et inde est quod res naturalis non agit secundum se totani, sed
agit per formam suam, per quam est i n
actu. Secundo in comparatione ad ea
quae s u n t in actu. Nam in nulla re naturali includuntur actus et perfectioncs
omnium eorum qua» sunt in actu; sed
quaslibet illarum habet actum determinatum ad unum genus et ad unam s p e ciem ; et inde est quod nulla earuni e s t
activa entis secundum quod est ens, sed
ejus entis secundum quod est hoc ens,
determinatum in hac vel illa specie:
nam agens agit sibi simile. E t ideo a§
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gens naturale non producit simpliciter
ens, sed ens prseexistens et determinatum ad hoc vel ad aliud, ut puta ad speciem ignis, vel ad albedinein, vel ad aliquid hujusmodi. E t propter hoc, agens
naturale agit movendo; et ideo reqnirit
materiam, quae sit subjectum mutationis
vel motus, et propter hoc non potest
aliquid ex nihilo facere. Ipse autem Deus
e contrario est totaliter actus, — et in
comparationc sui, quia est actus purus
non habens potentiam permixtam — et
in c o m p a r a t o n e rerum quae sunt i n
a c t u , quia in eo est omnium entium
origo; unde per suam actionem produciti totum ens subsistens, nullo praesupposito, utpote qui est totius esse principium, et secundum se totum. Et propter hoc ex nihilo aliquid facere potest;
et haec ejus actio vocatur creatio. E t
inde est quod in Hb. de Causis. prop.
XVIII, dicitur, quod esse ejus est per
creationem, vivere vero, et caetera hujusmodi , per inforrcationem, Causalitates enim entis absolute reducuntur
in priinam causam universalem ; causalitas vero aliorum quae ad esse superadduntur; vel quibus esse specificatur,
pertinet ad causas secundas, quae aguut
per informationem, quasi supposito effectu causae universalis: et inde etiam
est quod nulla res dat e s s e , nisi in
quantum est in ea participatio divinae
virtutis. Propter quod etiam dicitur in
lib. de Causis, prop. III, quod anima nobilis habet operationein divinam in j
quantum dat esse.
Ad primum ergo dicendum, quod ex
nihilo nihil fieri, Philosophus dicit esse j
communem animi conceptionem vel opinionem naturaliurn, quia agens naturale, quod ab eis consideratur, non a g i t
nisi per motum; unde oportet esse aliquod subjectum motus vel mutationis,
quod in agente supernaturali non oportet, ut dictum est.
I
Ad secundum dicendum, quod antequam mundus esset, possibile erat mun- ;
dum esse ; non tarnen oportet quod ali- ,
qua materia prseexisteret, in qua potentia fundaretur. Dicitur enim V Metaph. (text. 17) aliquid aliquando dici j
possibile, non secundum aliquam potentiam, sed quia in terminis ipsius enun- j
tiabilis non est aliqua repugnantia, se- j
cundum quod possibile opponitur im- j
possibili. Sic ergo dicitur, antequam :
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mundus esset, possibile mundum fieri,
quia non erat repugnantia inter prfedicatum enuntiabilis et subjectum. Vel
potest dici, quod erat possibile propter
potentiam activaua agentis, non propter
aliquam potentiam passivain materiac.
Philosophus autem u ti tur hoc argomento
(VII Metaph,, toxt. 46), in geuerationibus naturalibus contra Platonicos, qui
dicobant formas separatas esse naturalis generationis principia.
A d tertium dicendum, quod entis et
non entis simpliciter est aliquo modo
et semper infinita distantia, non tarnen
eodem modo: sed quandoque quidem ex
utraque parte infinita, sicut cum comparatur non esse ad esse divinum quod
infinitum est, ac si comparetur albedo
infinita ad nigredinem infinitam; quandoque autem est finita ex una parte
tantum, sicut cum comparatur non esse
simpliciter ad esse creatura quod fìnitum e s t . ac si comparetur nigredo infinita ad albedinem fìnitam. In illud
ergo esse quod est infinitum, non potest fieri transitus ex non esse; sed in
illud esse quod est finitum, talis transitus fieri p o t e s t , prout distantia non
esse ad illud esse ex una parte terminatur, quamvis non sit. transitus proprie:
sic enim est in moti bus c o n t i n u i s , per
quos transit pars post partem. Sic enim
contingit nullo modo infinitum transire.
A d quartuni dicendum, quod cum
fit aliquid ex nihilo; non e s s e , sive nihil, non se habet per modum patientis
nisi per accidens, sed magis per modum
oppositi ad id quod fit per actionem.
N e c etiam in naturalibus oppositum se
habet per modum patientis nisi per
accidens, sed magis subjectum.
A d quintum dicendum, quod calor, si
esset expoliatus a materia, ageret quidem sine materia qupe requireretur ex
parte agentis, sed non sine materia quae
requireretur ex parte patientis,
A d sextum dicendum, quod concludi
se habet in actibus rationis sicut moveri in actibus naturae, eo quod in concludendo ratio ab uno in aliud discurr i t ; et ideo sicut motus omnis naturalis est ex aliquo, ita et omnis conclusio
rationis. Sicut vero intelligere principia, quod est concludendi principium,
non est ex aliquo ex quo concludatur,
ita creatio, quae est omnis motus principium, non est ex aliquo.
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Ad septimuni dicendum, quod cum dicitur aliquid fieri ex nihilo, duplex est
sensus, ut patet per Ans el ru urn in suo
Monologio (cap. v et vili). Nam negatio
importata in nihilo potest negare prapositionem ex, vel potest includi sub
prapositione. Si autem neget prapositionem, adhuc potest esse duplex sensus : unus, ut negatio feratur ad to turn,
et nogetur non solum prapositio, sed
etiam verbum, ut si dicatur aliquid ex
nihilo fieri quia non fit, sicut de tacente possumus dicere quod de nihilo
loquitur: et sic de Deo possumus dicere
quod de nihilo fit, quia omnino non fit;
quamvis iste modus loquendi non sit
consuetus. Alius sensus est, ut verbum
remaneat affirmatum, sed negatio feratur solum ad prapositionem; et ideo
dicatur aliquid ex nihilo fieri, quia fit
quidem, sed non praeexistit aliquid ex
quo fiat; sicut dicimus aliquem tristari
ex nihilo, quia non habet tristi ti suae
causam: et hoc modo per creation em
dicitur aliquid ex nihilo fieri. Si vero
praepositi o includit negationem, tunc
est duplex sensus: unus verus, et alius
falsus. JFalsus quidem, si positio importet habitudinein causae (non ens enim
esse nullo modo potest causa entis);
verus autem, si importet ordinem tantum, ut dicatur aliquid fieri ex nihilo
quia fit post n i h i l u m , quod etiam verum est in creatione. Quod autem Boetius dicit, quod non entis ad ens non
•est ordo, intelligendum est de ordine
determinatae proportionis, vel de ordine
qui sit realis relatio, quae inter ens et
non ens esse non p o t e s t , ut Avicenna
dicit (lib. III Hetaphys., in fin.).
Ad octavum dicendum, quod definitio
illa intelligitur de potentia activa naturali.
Ad nonum dicendum, quod Deus non
producit res ex necessitate naturae, sed
ex ordine suae sapientia. E t ideo diversitas rerum non oportet quod sit ex
materia, sed ex ordine d i v i n a sapient i a : q u a ad com pi e men tum universi
diversas naturas instituit.
Ad decimum dicendum, quod cum fit
aliquid ex nihilo, esse quidem ejus quod
fit, est primo in aliquo instanti; non
•esse autem non est in ilio instanti nec
in aliquo reali, sed in aliquo imaginario
tantum. Sicu t enim extra universum
non est aliqua dimensio realis, sed ima-

III.

AKT.

I.

39

ginaria tantum, secundum quam possumus dicere quod Deus potest aliquid facere extra universum, tantum vel tantum
distans ab universo; ita ante principium
mundi non fuit aliquod tempus reale, sed
imagiuarium; et in ilio possibile est imaginary aliquod instans in quo ultimo
fuit non ens. Nec oportet quod inter
ista duo instantia sit tempus medium,
cum tempus verum et tempus imagiuarium non continuentur.
A d undecimura dicendum, quod illud
quod fit ex nihilo, simul fit et factum
est; et similiter est in omnibus mutationibus momentaneis ; simul enim
aer illuminatur et illuminatus est. Ipsum enim factum esse in talibus dicitur fieri, secundum quod est in primo
instanti in quo factum est. Vel potest
dici, quod id quod fit ex nihilo, dicitur
fieri quando factum est non secundum
niotum, quod est ab uno termino in aJterum, sed secundum effiuxum ab agente in factum. H a c enim duo in generatione naturali inveniuntur, scilicet
transitus de uno termino in alterum ,
et effluxus ab agente in factum, quorum
alterum tantum proprie est in creatione.
Ad duodecimum dicendum, quod neque materia neque forma neque accidens proprie dicuntur fieri; sed id quod
fit est res subsistens. Cum enim fieri
terminetur ad esse, proprie ei convenit
fieri cui convenit per se esse, scilicet
rei subsistenti : unde neque materia neque forma ncque accidens proprio dicuntur creari, sed concreari. Proprie
autem creatur res subsistens, q u a c u m que sit. Si tarnen in hoc vis non fìat,
tunc dicendum, quod materia prima
habet similitudinem cum Deo in quantum participat de ente. Sicut enim lapis est similis Deo in quantum ens, licet n o n sit intellectualis sicut D e u s ,
ita materia prima habet similitudinem
cum Deo in quantum ens, non in quantum est ens actu. Nam ens, commune
est quodammodo p o t e n t i a et actui.
E t sic etiam patet responsio ad decimum tertium. Nam proprie loquendo ,
materia non habet ideam, sed compositum, cum idea sit forma factiva. P o test tarnen dici esse ali quam ideam mat e r i a secundum quod materia aliquo
modo divinam essentiam imitatur.
Ad decimumquartum dicendum, quod
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non oportet, si duarum creaturarum est
aliqua dìgnior. quod minus digna habeat aliquam imperfectionem : nam imperfectio designat carenti am ali cujus
quod natum est haberi vel debet haben. Unde et in g l o r i a , quamvis unus
sanctorum alium ex e e da t, nullus tarnen
imperfoctus erit. Si tarnen aliqua i m perfectio in creaturis s i t , non oportet
quod sit ex Beo neque ex materia; sed
in quantum creatura est ex nihil o.
Ad decimumquintum dicendum, quod
ex nihilo dicitur aliquid fieri sicut e x
opposito secundum unum sensum superius expositum. Nec tarnen oportet
quod ex ente unius generis fiat ens alterius generis, sicut ex colore et figura;
ens enim et non ens non possunt esse
simul; color autem et figura simul esse
possunt. Id autem ex quo aliquid fit,
debet esse in contingens ei quod fit,
ut dicitur I Phys., quod non contingat
simul esse.
Ad decimumsextum dicendum, quod
si l y ex nomiuet causam, non fit aliquid ex opposito nisi per accidens, ratione scilicet subjecti. Si vero nominet
ordinerò, tunc fit aliquid ex opposito
etiam per se ; unde et privatio dicitur
principium esse fiendi, sed non esscndi.
Hoc autem modo dicitur aliquid fieri
ex nihilo, ut prius dictum est, in corp.
art.
Ad decimumseptimum dicendum, quod
Deus simul dans esse, producit id quod
esse recipit: et sic non oportet quod
agat ex aliquo prseexistenti.
ART.
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1. Secundo quseritur. utrum creatio sit
mutatio. E t videtur quod sic. Mutatio
enim secundum nomen suum designat
hoc esse post hoc, ut patet V Physic,
(text. 7). Sed hoc habet creatio : nam fit
esse post non esse. Ergo creatio est
mutatio.
2. Prseterea, omne quod fit, fit aliquo
modo ex non ente: quia quod est, non
fit. Sicut ergo se habet generatio, secundum quam fit res secundum partem
substantiae suae, ad privationem formae,
quse est non esse secundum quid ; ita
se habet creatio, per quam fit secundum
to tarn substantiam suam, ad non esse
simpliciter. Sed privatio, proprie loquendo, est terminus generationis. Ergo
et non esse simpliciter, proprie loquen-

do, est terminus creationis ; et sic creatio, proprie loquendo, est mutatio.
3. Prseterea, quanto est major distantia inter terminos, tanto major est mutatio. Major enim est mutatio de albo
in nigrum quam do albo in pallidum.
Sed plus distat non ens simpliciter ab
ente quam contrarium a contrario, vel
non ens secundum quid ab ente. Ergo
cum transitus de contrario in contrarium, vel de non ente secundum quid
in ens, fit mutatio, multo magis transitus de non ente simpliciter in ens,
quod est creatio, erit mutatio.
4. Prseterea, quod non similiter habet se nunc et prius, mutatur vel movetur. Sed quod creatur non similiter
se habet nunc et prius: quia prius erat
simpliciter non ens, et postea fit ens.
Ergo quod creatur, movetur vel mutatur.
5. Prseterea, illud quod exit de potentia in actum, mutatur. Sed quod creatur, exit de potentia in actum: quia
ante creationem erat tantum in potentia facientis, postea autem est in actu.
Ergo quod creatur, movetur vel mutatur: ergo creatio est mutatio.
Sed contra, species motus vel mutationis sunt sex, secundum Philosophum
in praedicamentis (in post Prsed., de
motu). Nulla autem ear um est creatio,
ut patet per singula inducenti. Ergo
creatio non est mutatio.
Respondeo d i c e n d u m , quod in mutazione qualibot requiritur quod sit aliquid idem commune utrique mutationis
termino. Si enim termini mutationis oppositi in nullo eodem convenirent, non
posset vocari transitus ex uno i n alterum. In nomine enim mutationis et
transitus designatur aliquid idem, aliter se habere nunc et prius; et etiam
ipsi mutationis termini non sunt incontingentes, quod requiritur ad hoc u t
sint mutationis termini, nisi in quantum
referuntur ad idem. Nam duo contraria
si ad diversa subjocta referantur, cont i n g i t simul esse. Quandoque ergo cont i n g i t quod utrique mutationis termino
est unum commune subjectum actu existens; et tunc proprie est motus; sicut accidit in alteratione et augmento
et diminutione et loci mutatione. Nam
in omnibus his motibus subjectum unum et idem actu existens, de opposito
in oppositum mutatur. Quandoque vero
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est idem commune subjectum utrique
termino, non quidem ens aotu, sed ens
in potentia tantum, sicut accidit in g e 
neratione et corruptione simpliciter.
Pormae enim substantialis et privationis
subjectum est materia prima, quae non
.est ens actu: unde nec generatio nec
corruptio proprie dicuntur motus, sed
mutationes qusedam. Quandoque vero
non est aliquod subjectum commune
neque actu neque potentia existens ;
sed est idem tempus continuum, in cu-,
jus prima parte est unum oppositum
et in secunda aliud ; ufa cum dicimus
hoc rieri ex hoc, id est post h o c , sicut
ex mane fit meridies. Sed hsec non pro
prie vocatur mutatio, sed per similitudinem, prout ipsum tempus imaginamur quasi subjectum eorum quae in
tempore aguntur. In creatione autem
non est aliquid commune aliquo praedictorum modorum. Neque enim est ali
quod commune subjectum actu existens,
neque potentia. Tempus etiam non est
idem, si loquamur de creatione universi;
nam ante mundum tempus non erat.
Invenitur tarnen aliquod commune sub
jectum esse secundum imaginationem
tantum, prout scilicet im agin amur unum
tempus commune dum mundus non
erat, et postquam mundus in esse productus est. Sicut enim extra universum
non est aliqua realis m a g n i t u d o , poss urn us tarnen earn imaginari; ita et
ante principium mundi non fait aliquod
tempus j quamvis sit possibile ipsum
imaginari : ot quantum ad hoc crea
tio secundum v e r i t a t e m , proprie loquendo, non habet rationem mutationis, sed solum secundum imaginationem
quamdam ; non proprie, sed similitudinarie.
Ad primum ergo dicendum, quod mu
tatio secundum suum nomen designai,
hoc esse post hoc circa aliquid idem, ut
prgedictum est, in corp. art. Hoe autem
in creatione non est.
Ad secundum dicendum, quod in ge
neratione, secundum quam fit aliquid
secundum partem substantias suae, est
aliquid commune subjectum privationi
et formae, et non est in actu existens :
et ideo sicut proprie ibi accipitur ter
minus , sic etiam et proprie accipitur
ibi transitus ; quod in creatione non est,
ut dictum, est in corp. art.
Ad tertium dicendum, quod ubi est
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major distantia terminorum, est major
mutatio, supposita identitate subjecti.
Ad quartum dicendum, quod id quod
non similiter se habet nunc et prius,
mutatur, supposita consistentia subje
cti; alias non ens simpliciter mutaretur; quia non ens simpliciter, non si
militer se habet nunc et prius, ncque
dissimiliter. Oportet autem ad hoc quod
sit mutatio, quod sit aliquid idem dis
similiter se habens nunc et prius.
Ad quintum dicendum, quod potentia
passiva est subjectum mutationis, non
autem activa; et ideo quod exit de po
tentia passiva in actum, mutatur, non
autem quod de potentia activa exit : et
ideo non valet objectio.
A R T . I I I . — UTRUM CREATIO SIT ALIQUID
REALITER IN CREATURA , ET SI EST , QUID
SIT*

1. Tertio quaeritur, utrum creatio sit
aliquid realiter in creatura; et si est,
quid sit. E t videtur quod non sit aliquid
reale i n creatura. Ut enim dicitur i n
libro de Causis (prop. 10), omne quod
recipitur in aliquo, est in eo per modum
recipientis. Sed actio Dei creantis reci
pitur simpliciter in non ente: quia Dens
creando ex nihilo aliquid facit. Ergo
creatio nihil reale ponit in creatura.
2. Praeterea, omne quod est in rerum
n a t u r a , aut est Creator aut creatura.
Sed creatio non est Creator, quia sic
esset ab aeterno; nec etiam creatura,
quia aliqua creatione crearetur; quae
etiam creatio, aliqua creatione indigeret creari, et sic in infinitum. Ergo crea
tio non est aliquid in rerum natura.
3. Praeterea, omne quod e s t , v e l est
substantia vel est accidens. Sed creatio
non est substantia, cum non sit nec
materia neque forma neque compositum,
ut de facili patere potest: nec etiam
accidens, quia accidens sequitur suum
subjectum; creatio autem est naturaliter prior creato, quod nullum sibi supponit subjectum. Ergo creatio non est
aliquid in rerum natura.
4. Praeterea, sicut se habet generatio
ad rem generatam, ita se habet creatio
ad rem croatam. Sed generationis subje
ctum non est res generata, sed magis
terminus; subjectum vero ejus est ma
teria prima, ut dicitur in I de Generat.
et corrupt, (text. 1). Ergo nec subjectum
creationis est res creata. Nec potest dici
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quod subjectum ejus sit aliqua materia, * rum natura medium inter creatorem et
creaturam. E t quia medium neutrum excum res creata uou creetur e x aliqua
tremorum e s t , ideo sequebatur quod
materia. Ergo creatio non habet subje
creatio neque esset creator neque crea
ctum aliquod, et ita non est accidens.
tura. Sed hoc a magistris orroneum est
Constat autem quod non est substantia.
judicatum, cum omnis res quocumque
Ergo non est aliquid in rerum natura.
modo existens non habeat esse nisi a
5. Praeterea, si creatio est aliquid in
Deo,
et sic est creatura.
rerum natura, cum non sit mutatio, ut
E
t
ideo
alii dixerunt, quod ipsa crea
supra dictum ost, maxime vidotur osse
tio non ponit aliquid realiter ox parte
rolatio. Sed non est relatio, cum in
creaturae. Sed hoc etiam videtur inconnulla relationis specie contineri possib.
veniens. Nam in omnibus quae secun
Simpliciter enim non e n t i , ex quo est
dum respectum ad invicem referuntur,
relatio, ens simpliciter neque supponitur
quorum unum ab altero dependet, et
neque asquatur. Ergo creatio non est
non e converso , in eo quod ab altero
aliquid in rerum natura.
dependet, relatio realiter invenitur , in
6. Praeterea, si creatio importet relaaltero vero secundum rationem tantum;
tionem entis creati ad Deum a quo esse
sicut patet i n scientia et scibili, ut dicit
habet; cum ista relatio semper maneat
Philosophus (in V Metaph., text. 20).
in creatura, non solum quando incipit
Creatura autem secundum nomen referesse, sed quamdiu res est; continue alitur ad creatorem. Dependet autem crea
quid crearetur: quod videtur absurdum.
tura a creatore, et non e converso. Unde
Ergo creatio non est relatio: et sic idem
oportet quod relatio qua creatura ad
quod prius.
creatorem refertur, sit realis; sed in
7. Praeterea, omnis relatio realiter in re
Deo est relatio secundum rationem tan
bus existens, acquiritur ex aliquo quod
tum. Et hoc expresse dicit Magister in
est diversum ab ipsa relatione, sicut aeI Sent, distinct. 30.
qualitas a quantitate, et similitudo a
Et ideo dicendum e s t , quod creatio
qualitate. Si ergo creatio sit aliqua rela
potest sumi active et passive. Si sumatur
tio in creatura realiter existens, oportet
active, sic designat Dei actionem, qiias
quod differat ab eo ex quo acquiritur
est ejus essentia , cum relatione ad crea
relatio. Hoc autem est quod per creatioturam; quae non est realis relatio, sed se
nem accipitur. Sequitur ergo quod ipsa
cundum rationem tantum. Si autem pas
creatio non sit per creationem accepta;
sive accipiatur, cum creatio, sicut jam
et ita sequitur quod sit aliquid increasupra dictum est, proprie loquendo non
t u m : quod est impossibile.
sit m u t a t i o , non potest dici quod sit ali8. Praeterea, omnis mutatio reducitur
quid in genere passionis, sed ost in g e 
ad illud genus ad quod terminatur, sicut
nero relationis. Quod sic patet. In omni
alteratio ad qualitatem, et augmentum
vera mutatione et motu invenitur du
ad quantitatem; et propter hoc dicitur,
plex processus, Unus ab uno termino mo
in III Phys. ( t e x t . 7 ) , quod quot sunt
tus
in alium, sicut ab albedine in nigrospecies e n t i s , tot sunt species motus.
dinem;
alius ab agente in patiens, sicut
Sed creatio terminatur ad substantiam;
a
faciente
i n factum. Sed hi processus non
nec tamen potest dici quod sit in genere
similiter
se
habent in ipso moveri, et in
substantise, ut supra, argum. 3 , dictum
termino
motus.
Nam ipso moveri, id
est. Ergo non videtur quod sit aliquid
quod movetur recedit ab uno termino
secundum rem,
motus et accediti ad alterum; quod non
Sed contra, si creatio non est aliqua
est in termino motus; ut patet in eo quod
r e s , ergo nec aliquid realiter creatur.
movetur de albedine in nigredinem: quia
Hoc autem apparet esse falsum. Ergo
in ipso termino motus jam non accedit
creatio aliquid est in rerum natura.
in nigredinem, sed incipit esse nigrum.
Praeterea, ex hoc Deus est dominus
Similiter dum est in ipso moveri, patiens
creaturae, quia earn creando in esse provel factum transmutatur ab agente ;
duxit, Sed dominium est quaedam relatio
cum autem est in termino m o t u s , non
realiter in creatura existens. Ergo mul
ulterius transmutatur ab agente,sed conto fortius creatio.
sequitur factum quamdam relationem
Respondeo dicendum, quod quidam
ad a g e n t e m , prout habet esse ab i p s o ,
dixerunt creationem aliquid esse in re-
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et prout est ei simile quoquomodo, sicut I
in termino generationis hum auge consequitur natus fìliationem. Creatio autem, sicut dictum e s t , art. prsec, non
potest accipi ut m o v e r i , quod est ante
terminum motus , sed accipitur u t in
facto esse ; unde in ipsa creati one non
iinportatur aliquis accossus ad esse , nec
transmutatio a creante, sed solummodo
inceptio essendi, et relatio ad creatorem
a quo esse habet; et sic creatio nihil est
aliud realiter quam relatio qusedam ad
Deum cum novitate essendi.
Ad primum ergo dicendum , quod in
creatione non ens se habet sicut recipiens divinam a c t i o n e m , sed id quod
creatura e s t , ut supra dictum est.
Ad secundum dicendum, quod creatio
active accepta significat divinam actionem cum quadam relatione cointellecta, et sic est increatum ; accepfca vero
passive, sicut dictum e s t , realiter relatio qusedam est significata per modum
mutationis ratione novitatis vel inceptionis importata?. Heec autem relatio,
creatura quae dam e s t , accopto communiter nomine creatures pro omni eo quod
est a Deo. N e c oportet procedere in
infinitum, quia creationis relatio n o n
refertur ad Deum alia relatione reali,
sed seipsa. Nulla enim relatio refertur
alia relatione, u t Avicenna dicit in sua
Metaph. (lib. I l l , cap. x). Si vero nomen
creaturse accipiamus magis stricte pro
eo tantum quod subsisit (quod proprie I
fit et creatur, sicut proprio habet esse), I
tunc relatio prediota non est quoddam
creatum , sed concreatum , sicut nec est
ens proprie l o q u e n d o . s e d inhaerens. S t
simile est de omnibus accidentibus.
Ad tertium dicendum, quod illa relatio accidens e s t , et secundum esse
suurn considerata, prout inhseret subjecto, posterius est quam res creata; sicut
accidens subjecto, intellectu et natura,
posterius est; quamvis non sit tale accidens quod causetur ex principiis subjecti. Si vero consideretur secundum
suam rationem, prout ex actione a g e n tis innascitur praedicta r e l a t i o , sic est
quodammodo prior subjecto, quae sicut
ipsa divina actio, e s t ejus causa proxima.
Ad quartum dicendum, quod in generatione est et mutatio et relatio, qua
refertur genitum ad generans. Ratione
ergo mutationis non habet pro subjecto
ipsum g e n e r a t u m , sed ejus mat eri ara;
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sed ratione relationis habet subjectum
ipsum generatum. In creatione vero est
r e l a t i o , sed non mutatio proprie, u t
dictum est ; et ideo non est simile.
Ad quintum dicendum , quod relatio
praedicta non est intelligenda entis ad
non o n s ; quia talis relatio n o n potest
esse roalis, ut Avicenna dicit (lib. I l l
Metaph., cap. ult.), sed est entis creati
ad Creatorem ; unde patet quod est relatio suppositionis.
Ad sextum dicendum, quod creatio
importat relationem praedictam cum novitate essendi ; unde non oportet quod
res, quandocumque e s t , creetur, licet
semper referatur ad Deum: quamvis non
esset inconveniens dicere quod sicut aer
quamdiu lucet, illuminetur a sole, ita
creatura, quamdiu habet esse, fiat a Deo,
ut etiam Augustinus dicit super G-enes.
ad litt. (lib. VIII, cap. xn). Sed in hoc
non est diversitas nisi secundum nomen,
prout nomen creationis potest accipi
cum novitate, vel sine.
Ad septimum dicendum, quod id ex
quo acquiritur relatio creationis principaliter, est res subsistens, a qua differt
ipsa creationis relatio, quae et ipsa creatura est; et non principaliter, sed quasi
secundario, sicut quid concreatum.
Ad octavum dicendum, quod motus reducitur ad genus sui termini, in quantum proceditur de potentia in a c t u m :
nam in ipso motu terminus motus est
in potentia, et potentia et actus reducuntur ad idem genus. In creatione autem
non est exitus de potentia in actum; et
ideo non est simile.
ART.
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— UTRUM rOTBNTIA CREANDI SIT
CREATURE

COHMUNICABIUS,

VEL

ETIAM ACTUS CREATIONIS.
{1 p . , qusBSt. 4 0 , a r t . 5).

1. Quarto quaeritur, utrum potentia
creandi sit alicui creaturae communicabilis, vel actus etiam creationis. E t videtur quod sic. Eodem enim modo et ordine
quo res exeunt a primo principio, reordinantur in ultimum finem, cum idem sit
primum principium et ultimus rerum finis. Sed inferiores creatura» ordinantur
in Deum sicut in finem mediantibus superioribus creaturis; quia, sicut Dionysius dicit (easiest. Hierar., cap. v, part, 1),
lex divinitatis e s t , per prima, ultima ad
se adducere. Ergo et creaturae inferiores exeunt a primo principio per crea-
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tìonera mediantibus superioribus creaturis; et ita creationis actus creatures
com mu uicatur.
2. Praeterea, illud quod communicatum creaturae non trahit ipsam extra
terminos creaturse, est alicui creaturse
communicabile per potentiam creatoris, qui potest etiam nova genera oondere creaturarum. Sed posse creare, si
creaturae communicaretur, non poneret
ipsam extra terminos creaturae. Ergo
posse creare est creaturae communicabile. Probatio mediae, Illud dicitur extra
terminos creaturae rem aliquam ponere
quod rationi creatures repugnat. Posse
autem creare non repugnat rationi creaturse, nisi propter infinitatem virtutis
quae videtur ad creationem requiri. Non
autem requiritur, u t videtur; nam unumquodque tantum distat ab uno oppositorum quantum de natura alterius participat. Tantum enim aliquid est album,
quantum distat a nigro. E n s autem creatum finite participat naturam entis. Ergo finite distat a non esse simpliciter.
Educere autem aliquid in esse ex distantia finita, n o n demonstrat potentiam infìnitam; et sic relinquitur quod potentise
finitae possit esse creationis actus; et sic
posse c r e a r e rationi creaturse n o n repug n a t , n e c ponit ipsam extra terminos
creaturse.
3. Sed diceretur, quod hoc quod dicitur , quod unumquodque tantum distat
ab uno op posi tor um quantum participat
de alio, locum habet in illis oppositis
quorum utrumque est natura quaadam,
sicut sunt contraria ; non autem in illis
quorum alterum tantum est natura, sicu t in privatione et h a b i t u , affirmation s et negation e. — Sed contra, prsedicta
oppositio locum habet in contrarias secundum h o c quod ad in vi ce in distant;
quod quidem eis competit in quantum
opposita sunt. Sed causa oppositionis
i n contrariis e t radix, est o p p o s i t i o a f i a r mationis e t negationis, ut probatur (in
IV Met,, t e x t . 27). Ergo in oppositione
affirmationìs et negationis maxime debet locum habere.
4. Praeterea, secundum Augustinum
(super Genes, ad litteram, lib. I I , cap.
v m ) tripliciter res fieri dicuntur. Uno
modo in verbo , alio modo in angelica
cognitione, e t tcrtio modo in propria natura. Propter quod Genes, i dicit : Dixit, fiat, ct factum est. Modus autem quo
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res dicuntur in angelica intelligentia
fieri, medius est inter illos duos modos.
Ergo videtur quod res creatse procedanfc
ut sint in propria natura a verbo Creatori^ cognitione angelica mediante; et
sic videtur quod mediantibus A n g e l i s
res creentur.
5. Praeterea, nihil e t aliquid plus distant quam aliquid et e s s e , cum nihil
et aliquid nihil habeant c o m m u n e , aliquid autem sit entis pars. Deus autem
facit creando , u t quod nihil e r a t , aliquid fìat, et per consequens quod n u l l a
potentia fiat aliqua potentia. Ergo multo amplius facere potest quod aliqua
potentia terminata , cujusmodi est potentia creaturae, fiat omnipotentia, cujus est creare. E t sic communicari pot e s t c r e a t u r a B quod creot.
6. Prseterea, lux spiritualis est nobilior et potentior quam corporalis. Sed
lux corporalis se ipsam multiplicat. Ergo A n g e l u s , qui est l u x spiritualis secundum A u g u s t i n u m (super Genes, ad
l i t t e r a m , lib. I V , c a p . x n ) , potest seipsum multiplicare. Sed hoc n o n potest
facere nisi creando. Ergo A n g e l u s potest creare.
7. Prseterea, cum formsa substantiales
ncm generentur, eo quod solum compositum generatur, u t probat Philosophus
(in VII Metaphys., text. 26, 27 et 32),
non possunt deduci in esse nisi per creationem. Sed natura creata disponit m a teriam ad formam. Ergo ministerio aliquid operatur ad creationem ; e t sic
communicari potest creaturae, quod habeat in creatione ministerium.
S. Prseterea, opus justifications est
nobilius quam creationis, cum gratia sit
supra naturam. Unde et Augustinus dicit (tract, x x x i v in Joan.) quod majus e s t
justificare impium quam creare caelum
et terram, Sed in justificatione impii
ministerium exhibet creatura: sacerdos
enim dicitur ut minister justificare, sivo
peccata remittere. Ergo multo magis
potest creatura ministerium exhiberein creationis actu.
9. Prseterea, oportet omne factum simile esse agenti, u t probatur in VII
Metaph. (comm. 28). Sed creatura corporalis non est similis Deo neque specie
neque genere. Ergo non potest a D e o
per creationem procedere nisi mediante
aliqua creatura, qusB sit similis saltern
in genere; et sic videtur quod res cor-
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porales creentur a Deo mediantibus superioribus creaturis.
10. Prseterea in lib. de Causis (prop.
XIX) dicitur, quod illa quse est intelligentia seounda, non recipit ex bonitatibus primis, quse procedunt ex causa
prima, nisi mediante intelligentia superiori. Sed de primis bonitatibus est esse
ipsum. Ergo intelligentia secunda non
recipit esse a Deo m s i mediante intelligentia prima; et sic videtur quod Deus
actum creationis alicui creaturse communicet.
11. Prseterea, in eodem lib. (prop. VIII)
dicitur, quod intelligentia seit quod sub
se e s t , per modum substantia suse, in
quantum est ei causa. Sed una intelligentia cognoscit intelligentiam aliare,
quse est sub ipsa: ergo est ejus causa.
Sed non causatur nisi per creationem,
cum non sit composita. Ergo intelligentia creare potest.
12. Prseterea, Augustinus dicit (in lib.
de immortalitate Animse cap. xvi), quod
creatura spiritualis communicat corporali speciem et esse: et sic videtur quod
creatures corporales creentur mediantibus spiritualibus.
13. Prseterea, duplex est cognitiouis
g e n u s ; una siquidem cognitio est ad rem,
et alia qu£3 est a rebus. Angelus autem
cognoscit res corporales non cognitione
quse est a rebus, cum careat potentiis
sensitivis, quibus mediantibus pervenit
cognitio sonsibilium ad intellectum. Ergo cognoscit res cognitione quse est ad
rem, quse est si mil is divinse C o g n i t i o n ! .
Sicut ergo Deus per suam scientiam est
causa rerum, ita et scientia Angeli rerum causa esse videtur.
14. Praeterea, duplex est modus quo
res in esse exeunt: unus secundum quod
exeunt de puro non esse in esse, quod
fit per creationem: alius secundum quod
exeunt de potentia in actum. Virtus autem materialis, quse ost rerum naturalium, potest res producere modo secundo, scilicet extrahendo res de potentia
in actum. Ergo virtus immaterialis, quse
est potentior, qualis est virtus Angeli,
potest aliquid producere in esso modo
primo, quod est majoris virtutis, scilicet
de puro non esse in esse, quod est creare; et sic videtur quod Angelus possit
creare.
15. Praeterea, infinito non est majus
aliquid. Sed infinitse potentine est edu-
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cere aliquid de nihilo in esse: alias nihil
prohiberet creaturas creare. Nulla ergo
potentia potest esse major quam ista.
E t sic non est majus facere creaturam
e x nihilo et dare ei potentiam creandi
quam creare. Primum autem Deus potest. Ergo et secundum.
16. Prseterea, quanto major est resistentia patientis ad agens, tanto major
est difìicultas in agendo. Sed contrarium
magis resistit quam non ens; non ens
enim agere non potest sicut agit contrarium. Oum ergo creatura possit aliquid ex contrario facere, videtur quod
multo magis possit aliquid facere ex nihilo, quod est creare. Ergo potest creatura creare.
Sed contra, ens et non ens in infinitum
distant. Sed operar! aliquid ex distantia
infinita est infinitse virtutis. Ergo creare est infinitse virtutis; et ita non potest alicui creaturse communicari.
Prseterea, superiores creaturae ut Angeli , secundum Dionysium (in cselest.
Hierar., cap. xi) dividuntur in essentiam
virtutem, et operationem: ex quo haberi
potest quod nullius creaturae virtus est
sua essentia, et sic nulla creatura agit
se tota, cum id quo res agit sit virtus
ejus. Sed secundum quod agons a g i t , effectus agitur. Ergo n u l l a creatura potest aliqueni efiectum totum producere;
et sic non potest creare, sed semper in
sua actione materiata prsesupponit.
Prseterea, A u g u s t i n u s (in III de Trinit. cap. vili et ix) d i c i t , quod Angeli
non jsossunt esse creatores alicujus r e i ,
nec boni nec mali. Inter ceteras vero
creaturas A n g e l u s est nobilior. Ergo
multo minus aliqua alia creatura potest
creare.
Praeterea, ejusdem virtutis est creare
et creaturas in esse conservare. Sed creaturse non possunt i n esse conservari
nisi per virtutem d ì v i n a m , quse si se rebus subtraheret, i n momento deficerent,
secundum A u g u s t i n u m (IV sup. G-en. ad
litteram cap. xii). Ergo res non possunt
creali nisi per virtutem divinam.
Prseterea , illud quod est alicujus proprie proprium, alteri convenire non potest. Sed creare dicitur communiter proprium esse Deo. Ergo creare non potest
alteri convenire.
Respondeo dicendum , quod quorumdam Philosophorurn fuit positio , quod
Deus creavit creaturas inferiores me-
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diantibus superioribus, ut patet in lib.
de Causis (prop. X ) ; et in Metapbys.
Avicenna (lib. IX, cap. iv), et Algazclis,
et movebantur ad hoc opinandum propter quod oredebant quod ab uno siraplici non posset immediate nisi unum
provenire, et ilio mediante ex uno primo multitudo procedebat. Hoc autem
dicebant, ac si Deus ageret per necessitatala naturae, per quem modum ex
uno simplici non fit nisi unum Nos autem ponimus, quod a Deo proceduntres
per inodnm scientiae et intellectus, secundum quem modum nihil prohibet
ab uno primo et simplici Deo multitudinem immediate provenire, secundum
quod sua sapientia continet universa. E t
ideo secundum fìdem catholicam ponimus, quod omnes substantias spirituales
et materiam corporalium Deus immediate creavit, hteroticum reputantos si
dicatur per Angelum vol aliquam creaturam aliquid esse creatuni; unde Damasccnus dicit (lib. II Orth. Fidei, c. n):
Quìcumque dixerìt Angelum aliquid creare , anathema sit. Quidam tarnen catholioi tractatores dixerunt quod, etsi nulla
creatura possit aliquid creare, commanicari tarnen potuit creaturse ut per ejus
ministorium Deus aliquid crearet. Et hoc
ponit Magister in 5 dist., IV lib. Sentent.
Quidam vero e contrario dicunt, quod
nullo modo creatures communicari potuit ut aliquid crearet; quod etiam communius tenetur.
Ad horum autem evidentiam sciendum est quod creatio nominat activam
potentiam, qua res in esse producuntur;
et ideo est absque praesuppositione materia prseexistentis et alicujus prioris agentis: hee enim solas causae prsesupponuntur ad actionem. Nam forma geniti
est terminus actionis generantis, et ipsa
est etiam finis generationis quaa secundum esse non praecedit sed sequitur actionem. Quod enim creatio matoriam
non praesupponat, patet ex ipsa nominis
ratione. Dicitur enim creari quod ex nihilo fit. Quod etiam non praesupponat
aliquam priorem causam agentein, patet
ex hoc quod Augustinus dicit (in III de
Trinit., cap. vili), ubi probat Angelos
non esse creatores, quia operantur ex
seminibus naturaa inditis quae sunt virtutes activae i n natura. Si igitur sic
stricte creatio accipitur, constat quod
creatio non potest nisi primo agenti ;
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convenire, nam causa secunda non agit
nisi ex influenti a causae primae ; et sic
omnis actio causae secundse est ex praesuppositione causae agentis. N e c etiam
ipsi Philosophi posuerunt A n g e l o s vel
intelligentias aliquid creare , nisi per
virtutem divinam in ipsis e x i s t e n t e m ,
ut intelligainus quod causa secunda duplicem actionem habere potest; unam ex
propria natura, aliam ex virtuto prioris
causae. Impossibile est autem quod causa secunda ex propria virtute sit principium esse in quantum hujusmodi; hoc
enim est proprium causae primae; nam
ordo efEectuum est secundum ordinem
causarum. Primus autem effectus est
ipsum e s s e , quod omnibus aliis effectibus praesupponitur et ipsum non prsesupponit aliquem alium effectum ; et
ideo oportet quod dare esse in quantum hujusmodi sit effectus primae causae
solius secundum propriam virtutem ; et
quaecumque alia causa dat esse, hoc
habet in quantum est in ea virtus et
operatio primae causae, et non per propriam virtutem ; sicut et instrumentum
efflcit actionem instrumentalem non per
virtutem propriae naturae, sed per virtutem moventis ; sicut calor naturalis per virtutem anim^e generat camera
vivam, per virtutem autem propriae naturae solummodo calefacit et dissolvit.
E t per hunc modum posuerunt quidam
Philosophi, quod intelligentiae primae
sunt creatrices secundarum, in quantum
dant eis esse per virtutem causae primae
in eis existentem. Nam esse per creationem, bonum vero et vita et hujusmodi, per informationem, ut in libro de
Causis habetur. Et hoc fuit idololatriae
principium, dum ipsis creatis substantiis quasi creatricibus aliarum , latriae
cultus exhibebatur. Magister vero in
IV Sentcntiarum ponit hoc esse communicabile creaturae non quidem ut
propria virtute creet, quasi auctoritate,
sed ministerio quasi instrumentum. Sed
diligenter consideranti apparot hoc esse
impossibile. Nam actio alicujus, etiamsi
sit ejus ut i n s t r u m e n t i , oportet ut ab
ejus potentia egrediatur. Cum autem
omnis creaturse potentia sit finita, impossibile est quod aliqua creatura ad
creationem oporetur, etiam quasi instrumentum. Nam creatio infinitam virtutem requirit in potentia a qua egreditur: quod ex quinque rationibus ap-
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paret. Prima est ex hoc quod potentia
facientis p r o p o r t i o n a t e distantiae quae
est inter id quod fit et oppositum ex
quo fit. Quanto enim frigus est vehementius, et sic a calore magis distans,
tanto majori virtute caloris opus est ut
ex frigido fìat calfdum. Non esse autem
simpliciter, in infinitum ab esse distat,
quod ex hoc patet, quia a quolibet ente
determinato plus distat non esse quam
quodlibet ens, quautumcumque ab alio
ente distans invenitur; et ideo ex omnino non ente aliquid facere non potest esse nisi potentiae infinitee. Secunda
ratio est, quia hoc modo factum agitur
quo faciens agit. A g e n s autem agit secundum quod actu est; unde id solum
se toto a g i t quod totum actu est, quod
non est nisi actus infiniti qui est actus
primus; unde et rem agere secundum
totam ejus substantiam solius infìnitae
virtutis est, Tertia ratio est, quia cum
accidens oporteat esse in subjecto, subjecfcum autem actionis sit rccipiens actionem; illud solum faciendo aliquid
recipieutem materiam non requirit, cujus actio non est accidens, sed ipsa substantia sua, quod solius Dei est; et ideo
solius ejus est creare. Quarta ratio est,
quia cum omnes secundae causae agentes a primo agente habeant hoc ipsum
quod agant, ut in lib. de Gausis (prop.
XIX et X X ) probatur; oportet quod a
primo agente, omnibus secundis agentibus modus et ordo imponatur; ei autem non imponitur modus vel ordo ab
aliquo. Cum autem modus actionis ex
materia dependeat quae recipit actionem agentis, solius primi agontis erit
absque materia praesupposita ab alio
agente agere, et aliis omnibus secundis
agentibus materiam ministrare. Quinta
ratio est ducens ad impossibile. Nam
secundum elongationem potentiae ab
actu, est proportio potentiarum de p o tentia in actum aliquid reducentium:
quanto enim plus distat potentia ab
actu, t a n t o majori potentia indigetur.
Si ergo sit aliqua potentia finita quae
de nulla potentia praesupposita aliquid
operetur, oportet ejus esse aliquam proportionem ad illam potentiam activam
quae educit aliquid de potentia i n actum; et sic est aliqua proportio nullius potentiae ad aliquam p o t e n t i a m ,
quod est impossibile. Non entis enim
ad ens nulla est proportio, ut habetur, !
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IV Physic. Relinquitur ergo quod nulla
potentia creaturea potest aliquid creare
neque propria virtute, neque sicut alterius instrumentum.
Ad primum ergo dicendum, quod in
reducendo ad finem, preeexistunt ea quae
sunt ad finem: et ideo non impossibile
est per actionem alicujus cooperari Deo
ad hoc quod res aliquse i n finem ultimum reducantur. Sed in universali eductione rerum in e s s e , nihil preesup»
ponitur; unde non est simile.
Ad secundum dicendum, quod n i h i l
prohibet aliquam distantiam imaginari
infìnitam e x una parte e t e x alia fìnitam. E x utraque autem parte infìnitam
imaginamur distantiam, quando utrumque oppositorum ponitur infinitum; puta
si sint calor et frigus infinita. Ex parte
autem altera, quando alterum est finitura; sicut s i calor esset infinitus, et
frigus fini tum. Distantia ergo infiniti
ontis a non esse simpliciter, est infinita ex utraque parte. Distantia aut e m entis finiti a n o n esse simpliciter
est infinita ex una parte tantum, et
requirit nihilominus potentiam infìnitam agentem.
Tertium concedimus, non enim quantum ad hoc differt, an utrumque oppositorum sit natura qusedam an alterum
tantum.
Ad quartum dicendum, quod res in
intelligentia dicuntur fieri secundum
C o g n i t i o n e n ^ tantum, non secundum rationem operativae virtutis: unde res non
producuntur a Deo mediantibus Angelis
operantibus, sed solum Angelis cognoscentibus.
Ad quintum dicendum , quod aliquid
dicitur non posse fieri ab aliquo, non
solum propter distantiam extremorum,
sed etiam propter hoc quod omnino fieri
non potest; ut si dicamus quod ex aliquo corpore non potest fieri Deus, quia
Deus omnino fieri non potest. Sic ergo
dicendum quod ex aliqua potentia non
potest fieri o m n i p o t e n t i a , non solum
propter distantiam utriusque potentiae,
sed etiam propter hoc quod omnipotentia omnino fieri non potest. Nam omne
quod fit, purus actus esse non potest,
cum ex hoc ipso quod ex alio esse habeat, potentia in eo deprehendatur: et
ideo non potest esse potentia infinita.
A d sextum dicendum, quod lux corporalis multiplicat se non per creatio-
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nom n o v a lucis, sed diffondendo se su- I dem diflìcultas, qualiter scilicet illa priper materiata: quod de Angelis dici non
ma natura creata esse possit a Deo, sip o t e s t , cum sint substantia per se
militudine non existente.
stantes.
Ad decimum dicendum, quod error
Ad septimum dicendum , quod forma
iste expresse in libro de Causis (prop,
potest considerari dupliciter: uno modo
X) invenitur, quod creatura infoxùores
creata sunt a Deo superioribus mediansecundum quod est in potentia; et sic
a Deo materia concreatur, nulla dispotibus : unde in hoc auctoritas illius non
est recipienda.
nenti s n at uree actione interveniente.
Alio modo secundum quod est in actu;
Et similiter dicendum ad undecimum.
et sic non creatur, sed de potentia maAd duodecimum dicendum, quod Auteria educitur per agens naturale; unde
gustinus ibi loquitur de a n i m a , q u a
non oportet quod natura aliquid a g a t
communicat corpori esse et speciem
dispositive ad hoc quod aliquid creenon per modum creantis, sed per motur. Quia tarnen aliqua forma naturalis I dum forma.
est q u a per creationem in esse produ- j
Ad decimumtertium dicendum, quod
citur, scilicet anima rationalis, cujus
licet Angelus non cognoscat res cognimateriam natura disponit; ideo scientione q u a est a rebus accepta, non tadum est, quod cum creationis opus marnen oportet quod cognoscat tali coteriam tollat, dupliciter aliquid creari
gnitione q u a sit causa rerum: est enim
dicitur. Nam quadam creantur nulla
cognitio ejus media inter duas cognitiomateria p r a s u p p o s i t a , nec ex qua nec
nes pradictas. Cognoscit enim res natuin qua, sicut Angeli et corpora c a l e rali cognitione, q u a est per rerum simistia; et ad horum creationem natura
litudines in ejus intellectum effiuxas a
nihil operari potest dispositive. Quadam
divino intellectu; ut sic ejus cognitio
vero creantur , etsi non prasupposita
non sit ad rem quasi rerum causa, sed sit
materia ex qua sint, prasupposita taquadam similitudo d i v i n a cognitionis,
rnen materia in qua sint, ut a n i m a huq u a res causat.
m a n a . E x parte ergo illa qua habent
A d decimumquarfcum dicendum, quod
materiam in qua, natura potest dispoin
educendo res de potentia in actum
sitive operari; non tarnen quod ad imulti
gradus attendi possunt, in quanpsam substantiam creati, n a t u r a actio
potest educi de potentia
tum
aliquid
se extendat.
magis vel minus remota in actum, et
etiam facilius vel minus faciliter: unde
Ad octavum dicendum, quod in opere
non oportet, si virtus A n g e l i virtutem
justificationis homo aliquid operatur
n a t u r a materialis excedat, quod possit
ministerio tantum per hoc quod adhialiquid facere de puro non esse, natura
bet sacramenta: unde cum sacramenta
educente aliquid de potentia in actum;
justificare dicantur instrumentaliter et
sed quod hoc possit multo facilius quam
dispositive, solutio redit in idem cum
natura; sicut etiam A u g u s t i n u s dicit
solutione pradicta.
(in III de Trin., cap. v i l i et ix), quod d a Ad nonum dicendum, quod quamvis
mones seminibus n a t u r a occultius et efinter Deum et creaturam non possit
ficacius operantur quam nos operari
esse similitudo generis vel speciei; posciamus.
test tarnen esse similitudo q u a d a m a nalogia, sicut inter potentiam et actum,
A d decimumquintum dicendum, quod
et substantiam et accidens. E t hoc dinulla est major potentia quam potentia
citur uno modo in quantum res c r e a t a
creandi : nec oportet quod potentia
imitantur suo modo ideam divina mencreantis ad hoc se e s t e n d a t quod alicui
tis, sicut artificiata formam q u a est in
creatura potentiam creandi communimente artifìcis. Alio modo secundum
cet, eo quod c r e a t u r a communicabilis
quod res c r e a t a ipsi natura d i v i n a quonullo modo est, Quod enim aliquid fieri
dammodo similantur, prout a primo
non possit, non solum provenit ex deente alia sunt en ti a, et a bono bona, et
fectum p o t e n t i a facientis, sed quandosic de aliis. Tarnen h a c objectio n o n
que ex ipsa factione rei, q u a fieri non
est ad propositum : quia supposito quod
potest; sicut Deus n o n potest facere
creatura a Deo procedant mediante aliDeum, non propter defectum s u a poqua potentia creata, adhuc redibit eatentia, sed quia Deus a nullo fieri po-
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test; et similiter potentia creandi unita
vers. 36 : JSx ipso et per ipsum et in ipso
esse non potest, nec creaturae communiaunt omnia.
cari, cum sit infinita.
Respondeo dicendum, quod secundum
Ad decimumsextum dicendum, quod
ordinem cognitionis humanae processein actu potest attendi difficultas dupli- j runt antiqui in consideratione naturae
citor: uno modo ex hoc quod patiens
rerum. Unde cum cognitio humana a
resistit contra agontem; et hoc non est
sensu incipiens in intellectum perveniat
in omnibus generale, sed solum in his
priores philosophi circa sensibilia fuequae mutuo agunt et patiuntur in invirunt occupati, et ex his paulatim in incene, in quibus agens patitur ex contratelligibilia pervenerunt. Et quia acciria actione patientis: et sic corpora caedental es formae sunt secundum se sensilestia, quae contrarium n o n habent ab l e s , non autem substantiales, ideo prig e n d o , non patiuntur difiicultatem in
mi philosophi omnes formas accidentia
agendo ex contraria actione patientis;
esse dixerunt, et solam materiam esse
multo minus Deus. Alio modo, qui gesubstantiam. E t quia substantia sufficit
neralis e s t , secundum quod patiens ead hoc quod sit accidentium causa, quae
longatur ab actu. Quanto enim potentia
ex principiis substantia; causantur, inde
magis ab actu elongata invenitur, tanto
est quod primi philosophi, praeter matemajor est difficultas in actione agentis.
riam, nullam aliam causam posuerunt;
Unde cum magis elongetur ab actu pused ex ea causari dicebant omnia quae in
rum n o n ens quam materia cuicumque
rebus sensibilibus provenire videntur;
contrario subjecta, quantumcumque i n unde ponere cogebantur matenae causam
tenso; manifestum est majoris esse virnon esse, e t negare totaliter causam eftutis producere aliquid de nihilo quam
fìcientem. Posteriores vero philosophi,
facere contrarium de contrario.
substantiales formas aliquatenus considerare coeperunt ; non tarnen pervenerunt
ad cognitionem universahum, sed
ART.
V . — UTRUM POSSIT ESSE ALIQUID
tota
eorum
intentio circa formas speciaQUOD NON SIT A DEO CREATUM.
les versabatur: et ideo posuerunt qui1, Quinto quae ri tur, utrum possit esse
dam aliquas causas agentes, non tarnen
aliquid quod non sit a Deo ere a tum. E t
quae universaliter rebus esse conferrent,
videtur quod sic. Cum enim causa sit posed quae ad hanc vel ad illam formam,
tentior effectu, illud quod e s t possibile
materiam permutarent ; sicut intellenostro intellectui, quia rebus notitiam
ctum et amicitiam et litem, quorum
sumit, videtur magis esse possibile in naactionem ponebant in segregando et contura. Sed intellectus nostcr potest aligregando; et ideo etiam secundum ipsos
quid intelligere non intelligendo illud
non omnia entia a causa efficiente proesse a D e o , c u m causa enicions n o a s i t
cedebant, sed materia actioni causae ade natura rei, et sic sine ea res intelgentis prsesupponebatur. Posteriores veligi possit. Ergo multo magis in rerum
ro philosophi, u t P l a t o , Aristoteles et
natura potest aliquid esse quod non sit
eorum sequaces, pervenerunt ad consia Deo.
deration em ipsius esse universalis; et
ideo ipsi soli posuerunt aliquam univer2, Praeterea, omnia quae a Deo sunt fasalem causam rerum, a qua omnia alia
cta dicuntur esse Dei creaturae. Creatio
in esse prodirent, ut patet per Augustiautem terminatur ad esse: prima enim
num ( V i l i de Civ. Dei, cap, iv, n o n prorerum creatarum e s t esse, u t habetur in
cul a fine). Cui quideni sententiae etiam
lib. de Causis (prop. IV). Cum ergo quidcatholica fides consentit. E t hoc triplici
dità^ rei sit praeter esse ipsius, videtur
ratione demonstrari potest: quarum pri.quod quidditas rei n o n sit a Deo.
ma est hsec. Oportet enim, si aliquid u3, Praeterea, omnis actio terminatur
num communiter in pluribus invenitur,
ad aliquem actum, sicut et procedit ab
quod ab aliqua una causa in ìUis causealiquo actu: nam omne agens agit in
t u r ; n o n enim potest esse quod illud
quantum actu est, e t omne agens agit
commune utrique ex se ipso conveniat,
sibi simile in natura. Sed materia pricum utrumque, secundum quod ipsum
ma e s t pura potentia. Ergo actio creanest, ab altero distinguatur; et diversitas
tis ad ipsam torminari non potest; et
causarum diversos effectus producit.
ita n o n omnia sunt a Deo creata.
Sed contra e s t quod dicitur Rom, xi,
S. THOMA: Qucest. diap. — Vol. L
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Cum ergo esse inveniatur omnibus rebus commune, quse secundum illud quod
sunt, ad invicem disti ne tas sunt, oportet
quod de necessitate eis non ex se ipsis,
sed ab aliqua una causa esse attribuatur. Et ista videtur ratio Platonis, qui
voluit, quod ante omnem multitudinem
esset aliqua unitas non solum in numerò, sed etiam in rerum naturis. Secunda
ratio est, quia, cum aliquid invenitur a
pluribus diversimode participatum oportet quod ab eo in quo perfectissime invenitur, attribuatur omnibus illis in quibus imperfectius invenitur. Nam ea quae
positive secundum magis et minus dicuntur, hoc habent ex accessu remotiori
vel propinquiori ad aliquid unum: si
enim M ni cui que e or um ex se ipso illud
conveniret, non esset ratio cur perfectius i n uno quam in alio inveniretur;
sicut videmus quod ignis, qui est in fine
caliditatis, est c o l o r ò principium i n omnibus calidis. Est autem ponere unum
ens, quod est perfectissimum et verissimum ens : quod ex hoc probatur, quia est
aliquid movens omnino immobile et perfectissimum, ut a philosophis est probatum. Oportet ergo quod omnia alia minus perfecta ab ipso esse recipiant. Et
haec e^t probatio Philosophi (in II H e taph., text. com. 4). Tertia ratio est, quia
illud quod est per alterum, reducitur
sicut in causam ad illud quod est per se.
Unde si esset unus calor per se existens,
oporteret ipsum esse causam omnium
calidorum, quse per modum participation
nis calorem habent. Est autem ponere j
aliquod ens quod est ipsum suum esse :
quod ex hoc probatur, quia oportet esse
aliquod primum ens quod sit actus purus, in quo nulla sit compositio. Unde
oportet quod ab uno ilio ente omnia alia
sint, quaecumque n o n sunt suum esse,
sed habent esse per modum participationis. Haec est ratio Avicennae (lib. VIII
Metaph., cap. vii, et lib. IX, cap. iv). Sic
ergo ratione demonstratur et fide t e n e tur quod omnia sint a Deo creata.
Ad primum ergo dicendum, quod licet
causa prima , quae Deus est, non intret
essentiam rerum creatarum; tamen esse,
quod rebus creatis inest, non potest intelligi nisi ut dednetum ab esse divino;
sicut nec proprius effectus potest intelligi nisi ut deductus a causa propria.
Ad secundum dicendum, quod ex hoc
ipso quod quidditati esse attribuitur. non '
i

DISPUTATA

solum esse, sed ipsa quidditas creari di*
citur: quia antequam esse habeat, nihil
est, nisi forte in intellectu creantis, ubi
non est creatura, sed creatrix essentia.
A d tertium dicendum, quod ratio illa
probat, quod materia prima per se n o n
creatur ; sed ex hoc non sequitur quod
non creetur sub forma; sic enim h a b e t
esse in actu.
ART.

VI.

— UTIIUM S I T UNUM TANTUM

CREATIONIS

PRINCIPIUM.

(I p., qurest. 44, art. 2 ) .

1. Sexto quaeritur, utrum sit u n u m
tantum creationis principium. E t vide»
tur quod non. Dicit enim Dionysius (iv
cap. de div. Nom.) : Non est causa mali
bonum. Aliquod autem malum est in
mundo. A u t ergo est causatuin ab aliqua causa quae non est bonum; a u t
nullo modo est causatum, sed est causa
prima; et utrolibet modo oportet ponere
plura creationis principia: nam constat
primum principium creationis bonorum
esse bonum.
2. Sed diceretur, quod bonum non est
causa mali per se, sed per accidens. — Sed
contra, omnis effectus qui est alicujuscausae per accidens, est alterius causae
per se; cum omne per accidens ad per se
reducatur. Si ergo malum est effectus
boni per accidens, erit per se effectus
alicujus alterius; et sic idem quod prius.
3. Praeterea, effectus causae per accidens, accidit praeter intentionern causae,
et non fit. Si ergo bonum est causa
mali per accidens, sequeretur quod malum non sit factum. Sed nihil est non
creatum nisi creationis principium, u t
supra, art. praeced., ostensum est. E r g o
malum est creationis principium.
4. Praeterea, nullum nocumentum accidit i n effectu praeter intention em agentis, nisi vel propter ignorantiarn a*
gentis qui non providet, vel propter
impotentiam quam vitare n o n p o t e s t .
Sed in Deo, qui est creator boni, n o n
est neque impotentia neque ignorantia.
Ergo malum, quod nocivum est, Dei effectibus non potest praeter i n t e n t i o n e m
provenire. Nam A u g u s t i n u s dicit (Enchir., cap. II), quod ideo dicitur malum,
quia nocet.
5. Praeterea, quod est per accidens est
ut in paucioribus, ut habetur in II P h y sic, (text. 48). Malum autem est ut in
pluribus, ut habetur in II Topic, (cap. vi).
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Ergo malum non est ab aliqua causa per
accidens.
6. Prseterea, malum, secundum A u g u stinum (lib. XII de Civ. Dei, cap. VII), non
habet causam efficientem sed defiei entern. Sed causa per accidens est causa
efficiens. Ergo bonum non est causa mali
per accidens.
7. Praeterea, quod non est, non habet
causam; quia quod non est, neque causa
neque causatum est. Sed malum nihil
est, secundum A u g u s t i n u m (super Joan.,
tract, i). Ergo malum non habet aliquam
causam nec per se nec per accidens. Walsum est ergo quod dicebatur, quod bonum est causa mali per accidens.
8. Praeterea, secundum Philosophum
(in ItMetaph., text. com. 4),illud cui aliquid inest per prius, est causa omnium
in quibus illud per posterius invenitur :
sicut i g n i s est causa caloris in omnibus
calidis. Sed malitia per prius fuit in diabolo. Ergo ipse est causa malitiae in omnibus malis ; et sic est unum principium omnium malorum, sicut et bonorum.
9. Praeterea, secundum D i o n y s i u m (in
iv cap. de div. Nom.), bonum contingit
uno modo : sed malum omnifariam. Malum ergo propinquius est ad esse quam
bonum. Si ergo bonum est natura aliqua
indigens creatore, et malum etiam indigebit creatore; et sic idem quod prius.
10. Praeterea, quod non est n o n potest
e s s e g e n u s nec species. Sed malum ponitur genus. Dicitur enim in Prsedicamentis (cap. de opposit.), quod bonum et
malum non sunt in genere, sed s u n t genera aliorum. Ergo malum est ens : et
s i c i n d i g e t a l i q u o c r e a n t e i u n d e cum non
creetur a bono, videtur quod oporteat
aliquod malum ponere creationis principium.
11. Praeterea, utrumque contrariorum
3 s t natura aliqua positivo: contraria enim sunt in eodem genere. Quod autem
non est, non potest esse in genere. Sed
bonum et malum sunt contraria. Ergo
est natura aliqua; et sic idem quod
prius.
12. Prseterea, differentiae constitutivae
speciei significant naturam aliquam;
unde uno modo natura e s t unumquodque informans specifica differentia, u t
Boetius dicit (in lib. de duabus Naturis,
in princ). Sed malum est differentia constitutiva speciei alicujus : bonum enim
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et malum sunt differentiae habituum.
Ergo malum est natura aliqua; et sie idem quod prius.
13. Prseterea, Eccli. x x x m , 15: Contra
malum bonum est, et contra vitam mors; sie
et contra virum justum peccator* Si ergo
est unum creationis principi um bonum,
oportet esse aliud malum quod sit ei
contrarium.
14. Prseterea, intentio et remissio dicuntur per respectum ad aliquem terminum. Sed invenitur aliquid esse alio
pejus. Ergo oportet inveniri aliquid
quod sit pessimum, in quo sit malorum
terminus: et illud oportet esse principium omnium malorum, sicut summum
bonum est prineipium bonorum.
15. Prseterea, Matth, v n , 18, dicitur :
Non potest arbor bona fruetus malos facere. Aliquid autem invenitur esse malum in mundo. Ergo non potest esse fruetus, id est effectus, causse bonse, quse
per arborem bonam significatur ; et sie
oportet quod omnium malorum sit causa
aliquod primum malum.
16. Prseterea, Genes, i, dicitur, quod i n
principio creationis rerum erant tenebrse super faciem abyssi. Sed a bono,
quod habet naturam lucis , non potest,
esse creatio tenebrarum. Ergo creatioquse ibi descrìbitur, non est a bono principio, sed a malo.
17. Praeterea, omne quod exit ab aliquo, attestatur ei a quo exit, in quantum
est ei simile. Sed malum nullo modo attestatur Deo, nec habet i n ipso aliquam
similitudinom. Ergo non potest esse ab
ipso, sed ab alio principio.
18. Praeterea, nihil exit ab aliquo, n i s i
quod est in ipso in potentia. Sed m a l u m
non est in Deo nec i n actu nec ÌD p o t e n tia. Ergo non est a D e o ; et sic idem
quod prius.
19. Praeterea, sicut generatio est m o tus naturalis, ita et corruptio. Sed corruptio terminatur ad privationem, sicut
generatio ad formam. Ergo sicut forma
inducitur ex intentione naturse, i t a e t
privatio : et sic oportet quod m a l u m ,
quod est privatio, habeat aliquam c a u sam agentem per se, sicut et forma.
20. Prseterea, omne agens, agit ex prsesuppositione primi agentis. Sed liberum
arbitrium, cum peccat, non agit ex prsesuppositione divinse actionis: n a m aliquod peccatum est, sicut fornicatio v e l
adulterium, quod non potest a sua defor-
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mitate se par ari, quae non potest esse a
Prseterea, malum non radicatur nisi
in natura boni, ut manifestat Dionysius
Deo.
oportet quod liberum arbi(iv cap. de divin. Noin.). Hoc autem non
triuui sit primum a g e n s , vel quod ree s s e t , si malum haberet contrarium
ducatur ad aiiquod aliud primum acreationis principium ei qui creat bona:
gens quam Deum.
alias
principium malorum esset poten21. Sed diceretur, quod substantia atius
quam
principium bonorum, ex quo
ctus peccati est a Deo, non autem defori
n
ipsis
bonis
effoctum suum inducoret.
mitas. — Sed contra est quod CommenErgo
malum
non
est ab aliquo alio creatator dicit (in VII Metaph., com. 28); Imtionis
principio
quam
bonum.
possibile est unius a g entis actionem termiPraeterea, Philosophus probat (in V i l i
nari ad materiam , et alterius ad formam.
Phys., text. 34 et seq.), esse unum priSed deformitas est quasi forma actus pecmum motorem. Hoc autem non esset, si
cati. Ergo non potest esse deformitas pecessent diversa creationis principia pricati ab uno auctore, et substantia ab alio.
ma : nam unum principium non guber22. Prseterea, ab uno simplici non pronaret nec moveret creaturas alterius
cedit nisi simplex. Sed Deus est omnino
principii sibi contrarii. Non est ergo
simplex. Ergo bujusmodi composita non
nisì unum tantum creationis princis u n t ab ipso, sed ab alio auctore.
pium.
23. Prseterea, macula aliquid pon'it in
Kespondeo dicendum, quod, sicut dianima: si enim esset gratise privatio soctum est, antiqui Philosophi spiritualia
lum, tunc per quodlibet peccatum morprincipia tantum naturae considerantes,
tale homo haberct maculam omnium
ex consideratione materise in hunc erpeccatorum. Sed macula peccati non est
rorem devenerunt, quod non omnia naa Deo, cum Deus non sit illius rei auturalia creata esse credebant: ita quod
ctor cujus est ultor, secundum Pulgenex consideratione contrariorum, quse
tium (lib. I ad Monimum), et cum non
cum materia ponuntur principia in nasit ab seterno, oportet quod habeat cautura,
devenerunt in hoc u t rerum duo
sam. Ergo oportet reducere in aliquam
prima
principia ccnstituerent : et hoc
causam priinam, quae non eat Deus.
propter
triplicem defectum qui eis a24. Praeterea, Eccle. in, 14, dicitur:
derat
in
contrariorum consideratione.
Didici quod omnia opera qum fecit Deus,
Primus
erat,
quia contraria considerapevseverant in o&ternum. Hsec autem corbant
secundum
hoc tantum quod diruptibilia in seternum non perseverane
versa sunt ex natura specie!, non auErgo non sunt opera Dei, sed oportet
tem secundum quod est aliquid unum
e a reducere in aliud principium.
in eis ftx natura g e n e r i s , licet contra25. Prseterea, omne agens agit sibi siria i n eodem genere sint: unde non atmile. Sed hujusmodi corpora corruptitribuebant eis causam secundum id i n
bilia non sunt Deo similia: nam Deus
quo conveniunt, sed secundum hoc i n
Spiritus esi, ut habetur Joan, iv, 24. Ergo
quo differunt: et propter hoc in duo
hujusmodi corruptìbilia non sunt a Deo;
prima contraria, sicut in duas primas
et sic idem quod prius.
causas, omnia contraria reduxerunt, ut
26. Prseterea, natura semper fecit quod
habetur i n I Physic. Sed inter eos Einmelius est, secundum Philosophum (II de
pedocles prima contraria etiam primas
Caelo, text. 34) et hoc ex bonitate natucausas agentes posuit, scilicet amiuitiam
rse provenit. Sed bonitas Dei est porfeet litem: et hie, ut habetur I Metaph.,
ctior quam naturse. Ergo Deus facit
primo posuit bonum et malum princialiquid quanto melius potest. Sed mepia. Secundus defectus fuit, quia utrumliora sunt spiritualia corporalibus. Ergo
que contrariorum aequaliter judicabant;
corporalia non facit Deus; quia si fe- I cum tarnen oporteat semper duorum
cisset Deus ea, dedisset eis spiritualem \ contrariorum unum esse cum privatione
bonitatem; et sic relinquitur quod oporalterius: et propter hoc unum est pertet ponere plura creationis principia.
fectum et aliud imperfectum, et unum
melius et aliud pejus, u t habetur I
Sed contra est quod habetur Isai. XLV,
P h y s . Et exinde provenit quod tam bovers. 6: Ego Dominus, et non est alter
num quam malum, quse videbantur esse
Deus, formans lucem et creans tembras,
faciens pacem et creans malum; ego Do- j generaliora contraria , ponebant quasi
minus faciens omnia hosc.
F j r g o
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quasdam naturas diversas. Et inde fuit
quod P y t h a g o r a s posuit duo genera rerum, scilicet bonum et malum ; et in
genere boni posuit omnia perfecta, ut
lue ein, masculum, quietem et hujusmodi; et in genere mali posuit omnia imperfecta, ut tonebras , feminam et hujnsmodi. Tertius defectus fuit, quia judicavorunt do rebus secundum quod in
se considerantur tantum, vel secundum
ordinem unius rei ad aliam rem particularem, non autem m comparatione
ad totum ordinem universi. E t inde est
quod si invenerunt aliquam rem esse
alteri nocivam, vel esse in se ìmperfectam respectum aliarum perfectarum ,
judicaverunt earn simpliciter malam
secundum naturam suam, et non ducere
originem a causa boni. E t propterea P y thagoras feminam, quae est quid imperfectum, posuit in genere mali. Et ex hac
radice provenit quod Manichsei corruptibilia, quae respectu incorruptibilium;
et v i s i b i l i a , quae respectum invisibilium; et v e t u s Testamcntum, quod respectu novi Testamenti , imperfecta
sunt, non posuerunt esso a Deo bono,
sed a contrario principio. E t praeeipue,
cum viderent alicui creaturae bonae, utpote n o m i n i , provenire aliquod nocumentuni ex aliquibus visibilium et corruptibilium croaturarum. H i c autem
error est omnino impossibilis; sed oportet omnia reducere in unum principium
primum, quod est bonum: quod quidem
tribus rationibus ostenditur ad praesens. Quarum prima e s t , quia in quibuscumquo diversis invenitur aliquid
unum commune, oportet ea reducere in
unam causam quantum ad illud commune; quia vel unum est causa alter i u s , voi amborum est aliqua causa
communis. Non eoim potest esse quod
illud unum commune utrique eonveniat
secundum illud quod proprie utrumque
eorum est, ut in preecedenti quaestione,
art. praeced., in corp., est habitum. Omnia autem contraria et diversa, quae
sunt in mundo, inveniuntur communicaro i n aliquo uno, vel in natura speciei, v e l in natura g e n e r i s , vel saltern
in ratione essendi: unde oportet quod
omnium istorurn sit unum principium,
quod est omnibus causa essendi. Esse
autem, in quantum hujusmodi, bonum
est: quod patet ex hoc quod unumquodque osse appetit, in quo ratio boni con-
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sistit, scilicet quod sit appetibile; e t
sic patet quod supra quaslibet diversas
causas oportet ponere aliquam causam
unam, sicut etiam apud Naturales supra ista contraria agentia in natura
ponitur unum agens primum, scilicet
caelum, quod e s t causa diversorum motuum in istis inferioribus. Sed quia i n
ipso cselo invenitur situs diversitas in
quam sicut in causam reducitur inferiorum corporum contrarietas, ulterius
oportet reducere in primum motorem,
qui nec per se nec per accidens moveatur. Secunda ratio est, quia omne agens
agit secundum quod actu e s t , et per
consequens secundum quod est aliquo
modo perfectum. Secundum autem quod
malum est, non est a c t u , cum unuraquodque dicatur malum ex hoc quod
potentia est privata proprio et debito
actu. Secundum vero quod actu e s t
unumquodque, bonum est: quia secundum hoc habet perfectionem et entitatem, in qua ratio boni consistit. Nihil
ergo agit in quantum malum est, sed
unumquodque agens agit in quantum
bonum est. Impossibile est ergo ponere
aliud activum rerum principium nisi
bonum. E t cum omne agens agat sibi
s i m i l e , nihil etiam fit nisi secundum
quod actu est; ac per hoc, secundum
quod bonum est. Ex utraque ergo parte
positio est impossibilis qua ponitur malum osse principium creationis malorum.
Et huic rationi concordant verba Dionysii (cap. iv de div.Nom.) qui dicit, quod
malum non agit nisi virtute b o n i , e t
quod malum est p r a B t e r intentionem
et generationem. Tertia ratio est, quia,
si diversa entia essent omnino a contrariis principiis in unum supremum
principium non r e d u c t i s , non possent
in unum ordinem concurrere nisi per
accidens. Ex multis enim non fit coord i n a l o nisi per aliquem ordinantem ;
nisi forte multa causaliter in idem concurrant. Videinus autem corruptibilia
et incorruptibilia, spiritualia et corporalia, perfecta et imperfecta in unum
ordinem concurrere. Nam spiritualia
moventi corporalia, quod ad minus i n
homine apparot. Corruptibilia etiam per
corpora incorruptibilia disponuntur ;
sicut patet in alterationibus elementorum a corporibus cselestibus. N e c potest
d i c i , quod hecc casualiter e v e n i a n t ;
nam non contingeret ita semper vel i n
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majori parte, sed solum in paucioribus.
Oportet ergo omnia ista diversa in aliquod unum primum principium redu
cere a quo i n unum ordinantur: unde
Philosophus (in X I I Metaph., text. 52 et
seq.) concJudit quod unus est principa
to^.
Ad primum ergo dicendum, quod ma
lum, sicut supra ostensum est, cum non
sit ens, sed defectus e n t i s , nou potest
esse, per se loquendo, factum; et pro
tanto dicit Dionysius, quod bonum non
est causa mali; non autem ad hoc quod
malum in causam primam reducatur.
Ad secundum dicendum, quod obie•ctio ilia procedit de effectu qui potest
per se causam habere. Tale autem non
est malum: unde nec proprie effectus
dici potest.
Ad tertium dicendum, quod, malum
est incidens effectibus; sed non est fa
ctum, per se loquendo; quod ex hoc
patet quod non est intentum. Nec ta
rnen sequitur quod sit primum princi
pium, nisi cum hoc adderetur quod ma
lum esset natura quaedam. Sicut enim
malum per hoc quod non est ens, sed
entis privatio, caret propria ratione
effectus; ita et multo ampJius caret ra
tione causae, ut probatum est.
Ad quartum dicendum, quod, secun
dum Augustinum (in Enchir., cap. i),
Deus- est adeo bonus quod nunquam aliquod malum esse permitteret, nisi esset
adeo potens quod de quolibet malo pos
set elicere bonum. Unde nec propter impotcntiam nec propter ignorantiam Dei
est quod mala in mundo proveniunt ;
sed est ex ordine sapientiae suae et ma
gnitudine b o n i t a t i s , ex qua provenit
quod multiplicantur diversi gradus bo
nitatis in rebus ; quorum multi deficerent, si nullum malum esse permitte
r e t ; non enim esset bonum patientiae,
nisi accidente malo persecutionis; nec
esset bonum conservationis vitae in leo
ne , nisi esset malum corruptionis in
animalibus ex quibus vivit.
Ad quintum dicendum, quod malum
nunquam invonitur nisi in paucioribus,
si referuntur effectus ad causas proprias: quod quidem in Naturalibus pa
tet. Nam peccatum vel malum non accidit in aotione naturae, nisi propter
impedimentum superveniens illi causae
a g e n t i ; quod quidem non est nisi in
paucioribus, ut sunt monstra in natura,

et alia hujusmodi. In voluntariis autem
magis videtur malum esse ut in pluribus quantum ad agibilia, licet non quan
tum ad factibilia, in quantum ars non
deficit nisi ut in paucioribus, imitatur
enim naturam. In agibilibus autem,
circa quae sunt virtus et vitium, est
duplex appetitus m o v e n s , scilicet rationalis et sensualis; et id quod est bo
num secundum unum appetitum, est
malum secundum alterurm sicut prose
qui delectabilia est bonum secundum
appetitum sensibilem, qui sensualitas
dicitur, quamvis sit malum secundum
appetitum rationis. E t quia plures sequuntur sensus quam r a t i o n e m , ideo
plures inveniuntur mali i n hominibus
quam boni. Sed tarnen sequens appeti
tum rationis in pluribus bene se habet,
et non nisi in paucioribus male.
A d sextum dicendum, quod duplex est
causa per accidens. Una quae aliquid
operatur ad effectum ; sed dicitur causa
ejus per accidens, quia praeter intentionom ilio effectus a tali causa sequitur;
sicut patet in eo qui fodiendo sepulc r u m , invenit thesaurum. Alia causa
per accidens est quae nihil operatur ad
effectum ; sed ex eo quod accidit causa*
agenti, causa per accidens nominatur;
sicut album dicitur esse causa dorn us
per accidens, eo quod accidit sedifica
tori. Similiter duplex est effect.us per
accidens. Unus ad quern potest terminari actio causae, licet prapter ejus in
tentionein accidat, sicut inventio the
sauri; et talis effectus licet sit hujus
modi causae per a c c i d e n s , potest esse
alterius causae effectus per se. Hoc au
tem modo malum non habet causam
per accidens; q u i a , sicut jam dictum
est, non potest osse terminus alicu
jus actionis. Alius effectus per accidens
est ad quern non terminatur actio ali
cujus a g e n t i s ; sed ex eo quod accidit
effectui, effectus per accidens nominatur; sicut album accidens domui, po
test dici effectus per accidens ^edificatoris; et sic nihil prohibet malum ha
bere causam per accidens.
Ad septimum dicendum, quod malum
licet non sit natura aliqua, non est ta
rnen negatio pura, sed est privatio;
quae secundum Philosophum est nega
tio alieni subjecto inhaerens: nam (se
cundum Philosophum in IY Metaph.)
privatio est negatio in substantia: unde
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•ex hoc ipso quod accidie alicui, potest
ei causa per accidens assi guari modo
prsedicto.
Ad octavum dicendum, quod malum
per prius inest diabolo quam aliis, tempore, non natura, quasi malitia sit ejus
•essentia vel accideDS ex principiis prop r i a naturae derivatum. N e c obstat, si
ipse est aliis pejor, cum hoc non sit
propter connaturalitatem mali ti ee ad
ipsum, sed per accidens, quia amplius
peccavit. Illa autem principia aliorum
•sunt de quibus aliquid maxime dicitur
per se, et non secundum accidens.
Ad nonum dicendum, quod ex perfez i o n e boni est quod solum uno modo
•contingat; nam non potest esse aliquid
perfectum, nisi omnibus concurrenti*bus ex quibus ejus perfectio quasi integrator. Quodcumque autem eorum
deficiat, est imperfeetum, et per consequens malum ; unde e x imperfectione
mali est quod malum multipliciter cont i n g i t ; et ideo malum habet minus de
•catione entis quam bonum.
Ad decimum dicendum, quod verbum
P h i l o s o p h ! est accipiendum secundum
opinionem Pythagorae, qui posuit bonum
et malum esse genera, u t prius dictum
est. Habet tarnen ejus opinio aliquid
veritatis. Nam cum bonum positive dicatur malum vero privative, ut dictum
e s t ; sicut omnis forma habet rationem b o n i , ita omnis privatio habet
rationem mali ; et sic bonum et malum
quodammodo convertuntur cum ente et
c u m privatione entis. In quibuslibet
autem contrariis, ut probatur in X Metaph. (text. 30), includitur privatio et
h a b i t u s ; et ideo semper alterum contrariorum quod est perfectius redu•citur ad bonum; et alterum quod est
imperfectius reduci tur ad malum. Unde
Phiìosophus dicit (in I P h y s i c , text. 80),
quod altera pars contrarietatis ad maloficium pertinet ; et pro tanto bonum
et malum possunt dici contrariorum
genera.
A d undecimum dicendum, quod malum, quod est contrarium bono, non dicit privationem s o l a m , sed habitum
quemdam cum privatione; qui quidem
h a b i t u s non habet rationem mali in
quantum habet de e n t e . sed in quantum habet adjunctam privationem perfectionis debitae.
Ad duodecimum dicendum, quod ma-
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lum, in quantum est privatio sola, non
ponitur differentia constitutiva habitus
vitiosi, sed secundum quod adjungitur
intentioni finis indebite, in qua non invenitur ratio mali ex fine intento, nisi
in quantum cum hoc fine non potest stare debitus finis: sicut cum fine delectationis carnalis non potest stare bonum
rationis. Ideo autem in habitibus animae
specialiter bonum et malum poni dicuntur, quia morales actus, et per consequens habitus, speuifìcantur e x fine,
qui est quasi forma voluntatis, quae est
principium proprium malorum actuum.
Bonum vero et malum dicuntur per
comparationem ad finem.
A d decimumtertium dicendum, quocl
non intelligitur contra malum esse bonum sicut unum principium primum
contra aliud principium primum, sed
s^cut duo provenientia ex uno primo
principio ; quorum unum per se provenit, et aliud per accidens; quod patet
ex eo quod subditur: Et aie intuere in
omnia opera Altìssimi^ etc.
Ad decimumquartum dicendum, quod
malum non iutenditur per accessum ad
aliquem terminum, sed per recessum ab
aliquo termino: sicut enim dicitur aliquid bonum per participationem boni,
ita dicitur malum per recessum a bono.
A d decimumquintum dicendum, quod
Dominus per arborem bonam intelligit
causam boni, non quidem primam, sed
proximam ad ahquem singularem effec t u m ; et simile est de arbore mala; unde
per arborom malam haereticos v u l t intelligi, qui ex suis operibus cognoscunt u r , quasi arbor ex fructibus: et hoc
etiam patet per similitudinem attendenti ; nam fructus non est arbor causa
prima, sed radix. Si tarnen per arborem
uni ver sali ter omnem causam intelligamus, sicut Dionysius videtur accipere:
tunc respondendum e s t , quod bonum
non est per se causa mali, sicut ad primum dictum est.
Ad decimumsextum d i c e n d u m , quod
tenebrae , de quibus in principio creationis dicitur, non fuerunt aliqua creatura, sed sola carentia lucis in aero;
non tarnen m a l u m , quia ilia sola carentia boni et mali rationem inducit quae
est ejus quod potest et debet inesse.
Non enim est malum in lapide, qui non
habet sensum; vel in p ti ero statini nato,
qui non ambulat. Nec tarnen ex imperfe-
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ctione agentis provenit quod aererà sine
luce creavit, sed ab ejus sapientia:
cujus ordo requirit quod aliquid ex imperfecta ad perfectum ducatur.
Ad decimumseptimum dicendum, quod
objectio illa procedit, ac si malum haberet causam per se, quod supra ostensum est, fai sum esse*
E t similiter dicendum ad decimumoctavum.
Ad decimumnonum dicendum, quod
aliter se habet natura ad geuorationem
et corruptionem. Forma enim quae est
terminus g e n e r a t i o n s , est per se intenta
tam a natura universali quam a natura
particular!: privatio vero est prater intentionem natura particularis; est autem
secundum intentionem naturae universalis, non quidem ut per se intenta, sed
quia sine privatione alicujus forma non
potest alia forma introduci; et sic generatio est naturalis omnibus modis. Corruptio vero dicitur quandoque contra
naturam, habito respectu ad naturam
particularem.
Ad vicesimum dicendum, quod in
actu peccati quidquid est entitatis vel
actionis reducitur in Deum sicut in
primam causam; quod vero est ibi deformitatis reducitur sicut in causam in
liberum arbitrium ; sicut quod est de
gressu in claudicatione reducitur in
virtutem motivam sicut in primam causamrquidquid autem est ibi obliquitatis provenit ex curvitate cruris.
Ad vicesimumprimum dicendum, quod
ratio illa procedit de duobus agentibus
omnino disparatis, non autem quando
unum agens in alio operatur: sic enim
potest unus eorum esse effectus. Deus
autem in omni natura et voluntate operatur; unde ratio non sequitur.
A d vicesimumsecundum dicendum,
quod ratio illa procedit de agente per
necessitatem natura, quod si unum sit,
unum effectum producit. Noe tarnen oportet effectum esse simplicem sicut causam: quia nec in universalitate nec in simplicitate oportet effectum causa aquari.
Deus vero non agit per necessitatem
n a t u r a , sed per voluntatem: unde potest simplicia et composita mutabilia
et immutabilia facere.
Ad vicesimumtertium dicendum, quod
macula in anima non ponit naturam
aliquam, sed solam gratia privationem,
tarnen cum respectu ad actum peccati

p r a c e d e n t e m , qui hujus privationis
causa fuit vel esse potuit: et sic n o n
oportet quod habeat maculam alicujus
peccati, qui actum peccati illius non
commisit.
A d vicesimumquartum dicendum ,
quod opera Dei perseverant in atornum.,
non secundum numerum, sed secundum
speciem vel genus, et secundum substantiam, non secundum modum cssendi: Prc&terit enim figura hujus mundi, u t
dicitur I Cor. VII, 31.
Ad vicesimumquintum dicendum, quod
Deus licet sit spiritus, habet tarnen i n
sua aapientia rationes corporum, quibus corpora assimilantur per modum
quo artificiata artifici similantur quantum ad suam artern ; nihilominus tarnen
corpora Deo similantur quantum ad
ejus naturam, in quantum sunt et bona
sunt et unitatem aliquam habent.
A d vicesimumsextum dicendum, quod
natura non facit semper quod meliusest habito respectu ad partem, sed habito respectu ad totum; alias totum
corpus hominis faceret oculum vel cor;
hoc enim unicuique partium melius esset, sed non toti. Similiter licet melius
esset alieni rei quod in altiori ordine
poneretur, non tarnen esset melius universo, quod imperfectum rernaneret, si
omnes creatura unius urdinis essent.
ART.
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V I I . — UTRUM DEUS OPERETUR
IN OPERATIONE NATURES.
(1 p. quassù 65, a r t . 1, 2 e t 3,
e t limi, qiKKSt. 105. a r t . 5).

1. Septimo quaritur, utrum Deus operetur in operatione n a t u r a . E t videtur
quod non. Natura enim neque deficit
in necessariis neque abundat in superfluis. Sed ad actionem naturalem sufficit virtus activa ex parte agentis, et
passiva ex parte recipientis. Ergo non
requiritur virtus divina in rebus operans.
2. Sed dices, quod virtus activa nat u r a dependet in sua operatione a b
operatione divina. — Sed contra, sicut
operatio n a t u r a c r e a t a dependet ab operatione divina, ita operatio corporis
elementaris dependet ab operatione corporis c a l e s t i s : nam corpus c a l e s t e comparatur ad corpus elementare sicu t
causa prima ad secundam. N o n autem
dicitur, quod corpus c a l e s t e operetur
in quolibet corpore elementari a g e n t e .
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Ergo non est dicendum, quod Deus ope
retur in qualibet operatione naturae,
3. Praeterea, si Deus operatur in qua
libet opez*atione naturae, aut una et ea
dem operatione operatur Deus et natura,
aut diversis. Sed non una et eadem:
unitas enim operationis attestatili* uni
tati naturae ; unde quia in Christo sunt
duse naturae, sunt etiam ibi duce operationes: creaturae autem et Dei con
stat non esse uuam naturam. Similiter
nec est possibile quod sint operationes
diversae : nam diversae operationes non
videntur ad idem factum terminari ;
cum motus et operationes penes terminos distinguantur. Ergo nullo modo est
possibile quod Deus in natura operetur.
4. Sed dices, quod dues operationes
possunt terminari ad idem, quae se ha
bent secundum prius et posterius. —
Sed contra, ea quae immediate se ha
bent ad aliquid unum, non habent ad
invicem ordinem. Sed tarn Deus quam
natura immediate operatur effectum
naturalem. Ergo operatio Dei et operatio naturae non se habent secundum
prius et posterius.
5. Praeterea, quandocumque Deus aliquam naturam ins ti tu it, ex hoc ipso
dat ei omnia ilia quae sunt de ratione
illius naturae; sicut ex hoc ipso quod
facit hominem, dat ei animam rationa
lem. Sed de ratione virtutis est quod
sit principium a g e n d i , cum virtus sit
ultimum potentise, quae est principium
agendi in alio secundum quod est aliud,
ut dicitur in V Motaph. (text. 17). Ergo
ex hoc ipso quod virtutes naturales re
bus indidit, dedit eis quod operationes
naturales perficerent. Non ergo oportet
quod ulterius in rebus naturalibus ope
retur.
6. Sed dices, quod virtutes naturales
non possent durare, sicut nec alia ernia,
nisi virtute divina continerentur. — Sed
contra, non est idem operari ad rem et
operari in re. Sed operatio Dei qua vir
tutem naturalem vel facit vel in esse
conservat, est operatio adillam virtutem
constituendam vel conservandam. Non
ergo propter hoc potest dici, quod Deus
in virtute naturali operante operetur.
7. Praeterea, si Deus in natura ope
rante operatur, oportet quod operando
aliquid rei naturali tribuat: nam agens,
agendo, aliquid actu facit, A u t ergo il
lud sufficit ad hoc quod natura possit
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per se operari, aut non. Si sufficit, cum
etiam virtutem naturalem Deus naturae
tribuerit, eadem ratione potest dici quod
et virtus naturalis sufficiebat ad agen
dum : nec oportebit quod Deus, postquam virtutem naturae contulit, ulte
rius ad ejus operationein aliquid ope
retur. Si autem non sufficit, oportet
quod ibi aliquid aliud iterum faciat;
et si illud non sufficit, iterum aliud ,
et sic in infinitum; quod est impossi
bile. Nam unus effectus non potest de
pendere ab actionibus infinitis : quia
cum infinita non sit pertransire, nunquam compleretur. Ergo standum est
in primo, dicendo quod virtus naturalis
sufficit ad actionem naturalem, sine
hoc quod Deus in ea ulterius operetur.
8. Praeterea, posita causa ex necessi
tate naturae agente, sequitur ejus actio
nisi per accidens impediatur, eo quod
natura est determinata ad unum. Si ergo
calor ignis agit ex necessitate naturae:
ergo posito calore, sequitur calefactio,
nec requiritur aliqua virtus superior
agens in ipso.
9. Praeterea, ea quae sunt omnino di
sparata, possunt ab invicem separari.
Sed actio Dei et actio naturae sunt omnino disparata; cum Deus agat per
voluntatem, natura vero per necessita
tene Ergo actio Dei potest separari ab
actione naturae; et ita non oportet quod
Deus in natura agente operetur.
10. Praeterea, creatura in se conside
rata, Dei similitudinem habet, in quan
tum actu est, et actu agit; et secundum
hoc est divinae bonitatis particeps. H o c
autem non esset, si virtus sua ad agen
dum non sufficeret. Sufficit ergo crea
tura ad agendum sine hoc quod Deus
in ea operetur.
11. Praeterea, duo Angeli in uno loco
esse non possunt, ut a quibusdam dici
tur, ne operationum confusio sequatur;
quia A n g e l u s ubi est, ibi operatur. P l u s
autem distat Deus a natura quam unus
Angelus ab alio. Ergo Deus non potest
simul in eodem cum natura operari.
12. Prseterea, Eccli. xv, 14, dicitur,
quod Deus

fecit

hominem^ et reliquit

eum

in manu constiti sui. Non autem reliquisset, si semper in voluntate operaretur. Ergo non operatur in voluntate
operante.
13. Praeterea, voluntas est domina sui
actus. Hoc autem non e s s e t , si agere
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non posset nisi Deo in ipsa operante;
cum voluntas nostra non sit domina
divinae operationis. Ergo Deus non operatur in voluntate nostra operante.
14. Prseterea, liberum est quod causa
sui est, ut dicitur in I Kotaph. (cap. n).
Quod ergo non potest agere nisi causa
in ipso agente non est liberum in agondo. Sed voluntas nostra est libera in
agendo. Ergo potest agere , nulla alia
causa in ipsa operante: et sic idem quod
prius.
15. Praeterea, causa prima plus est influens in causatum quam causa secunda.
Si ergo Deus operetur in voluntate e t
natura, sicut causa prima in secunda;
sequeretur quod defectus qui accidunt
in operatione voluntatis e t naturae, magis Deo quam naturae vel voluntati attribuerentur; quod est inconveniens.
16. Prasterea, posita causa sufncienter
operante, superfluum est alterius causae
operationem ponere. Sed constat, si Deus
operetur in natura et voluntate, quod
sufficienter operatur (Dei enim
perfecta
sunt opera.

Deut. XXII, 4). Ergo superflue-

ret omnis operatio naturae et voluntatis.
Cum ergo in natura nihil sit superfluum;
nee natura nec voluntas aliquid operareturned solus Deus. Hocautem est inconveniens. Ergo e t primum, scilicet quod
Deus in natura e t voluntate operetur.
Sed contra est quod dicitur-Isa. xxvi,
vers. 12: Omnia opera
in nobis,
Domine.

nostra

operatus

es

Praeterea, sicut ars praesupponit naturam, ita natura praesupponit Deum.
Sed in operatione artis operatur natura; non enim sine operatione naturae,
artis operatio enicitur, sicut igne emollitur ferrum u t percussione fabri extendatur. Ergo et Deus in operatione naturee operatur,
Praeterea, secundum Philosophum (in
II Phys., text. 26), homo generat hominem et sol. Sed sicut operatio hominis
in generatione dependet ab actione solis, ita et multo amplius actio naturae
dependet ab actione Dei. Ergo quidquid
operatur natura etiam Deus operatur.
Praeterea, nihil potest operari nisi sit
ens. Sed natura non potest esse nisi
Deo operante; in nihilum enim decideret nisi divina potentia actione conservar e tur in esse, u t patet per Augustinurn
super Genes, ad litteram. Ergo natura
non potest agere nisi Deo agente.

Praeterea, virtus D e i est in qualibet
re naturali, quia Deus in omnibus rebus
esse dicitur per essentiam et potentiam
et praesentiam. Sed non est dicendum
quod virtus divina secundum quod est
in rebus sit otiosa. Ergo secundum quod
est in natura operatur. N e c potest dici
quod aliud quam ipsa natura operetur,
cum non appareat ibi nisi una operatio. Ergo in qualibet naturae operatione
Deus operatur.
Eespondeo dicendum, quod simpliciter concedendum est D e u m operari in
natura e t voluntate operantibus. Sed
quidam hoc non intelligentes, in errorem inciderunt: attribuentes Deo hoc
modo omnem naturae operationem quod
res penitus naturalis nihil ageret per
virtutem propriam; et ad hoc quidem
ponendum sunt diversis rationibus moti.
Quidam enim loquentes in l e g e Maurorum, u t Babbi Moyses narrat, dixerunt,
omnes hujusmodi naturales formas accidentia esse : et cum accidens in aliud
subjectum transire non possit, impossibile reputabant quod res naturalis per
formare suam aliquo modo induceret
similem formata in alio subjecto; unde
dicebant quod ignis n o n calefàcit, sed
Deus creat calorem in re calefacta. Sed
si objiceretur contra eos, quod ex applicatione ignis ad calofactibile, semper
sequatur calefactio, nisi per accidens
esset aliquid impedimentum igni, quod
ostendit ignem esse causam caloris per
se; dicebant, quod Deus ita statuit ut
iste cursus servaretur in rebus, quod
nun quam ipse calorem causaret nisi apposito i g n e ; non quod ignis appositus
aliquid ad calefactionem faceret. Haec
autem positio est manifeste repugn ans
sensui: nam cum sensus non sentiat
nisi per hoc quod a sensibili patitur
(quod etsi in visu sit dubium, propter
eos qui visum extra mittendo fieri dicunt, in tactu e t in aliis sensibus est
manifestum), sequitur quod homo non
sentiat calorem ignis si per ignem agentem n o n sit similitudo caloris ignis
in organo sentiendi. Si enim ilia species caloris in organo ab alio agente
fìeret, tactus etsi sentiret calorem, non
tamen sentiret calorem ignis n e c sentiret ignem esse c a l i d u m , cum tamen
hoc judicet sensus, cujus judicium in
proprio sensibili non errat. R e p u g n a t
etiam
rationi, per quam ostenditur in
j
i
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rebus naturalibus nihil esse frustra.
.Nisi autem res naturales aliquid agerent, frustra essent eis formse et virtu tes naturales coll a tee: sicut si cultellus non ilici der et, frustra haberet acumen. Frustra otiam requireretur appositio ignis ad ligna, si Deus absque igne
ligna comburoret. B e p u g n a t etiam divinse bonitati, quae sui communicativa
est; ex quo factum est quod res Deo
similes fìerent non solum in e s s e , sed
etiam i n agere. Batio vero quam pro
se in due une, est omnino frivola. Nam
cum dicitur accidens de subjecto in
suhjectum aliud non transìre, intelligitur de accidente eodem secundum
numerum, non quia simile accidens secundum speciem possit induci in aliud
B u b j e c t u m virtute accidentis quod alicui subjecto naturali inest. E t hoc est
necesse in omni actione naturali c o n tingere. Falsum etiam est quod supponunt, omnes formas esse accidentia:
quia sic nullum esset in rebus naturalibus esse substantiale, cujus principium
forma accidentalis esse non potest, sed
substantialis tantum, Periret etiam generatio et corruptio, et multa alia inconvenientia sequerentur.
Avicobron etiam in libro Fontis vitae
dicit, quod nulla substantia corporalis
agit, sed vis s p i r i f c u a l i s penetrans per
omnia corpora agit in eis, et tanto corpus aiiquod est magis activum quanto
est purius et s u b t i l i u s et per consequens a virtute spirituali penetrabilius.
Et ad h o c i n d u c i t tres rationes: quarum
prima est, quod omno agens post Deum
requirit subjectam materiam in quam
agat; corporali autem s u b s t a n t i a non
subjicitur aliqua materia, et sic videtur
quod agere non possit. Secunda est quia
quautitas impedit actionem et motum :
cujus S i g n u m p o n i t , quia multitudo
quantitatis retardat motum et addit
corpori gravitatene ; et ita substantia
corporalis q u s e est implicita quanti tati,
agere non potest. Tertia ratio est, quod
substantia corporalis est remotissima a
primo agente, quod est a g e n s tantum
et non patiens, substantise autem m e d i s e
sunt ageutes et patientes; unde oportet
substantiam corporalem, q u s e est ultima, esse patientem t a n t u m et non a g e n tem. Sed in hoc est manifesta deceptio
ex hoc quod aecipitur tota substantia
corporalis quasi una et eadem numero
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substantia, a c si non esset secundum
esse substantiale distincta sed solo accidente. Si enim d i v e r s » substantise corporales substantialiter distinetse accipiantur, tunc non quaelibet substantia
corporalis erit ultima entium et remotissima a primo agente, sed una erit
alia superior et primo agenti propinquior, et sic una in alia agere poterit. I t e m i n prsedictis consideratur substantia corporalis tantum secundum rationem materiae, et non ratione suse
formse, cum tarnen e x utroque sit composita. Substantise enim corporali competit esse ultimum entium, et non habere inferius subjectum, ratione materiae, non autem ratione formse ; quia ratione formse est inferius subjectum omnis substantia in cujus materia e s t i n
potentia forma illa quam haec res designata habet in actu. Et inde sequitur
quod est mutua actio in substantiis corporalibus, cum in materia unius sit i n
potentia forma alterius, et e converso.
Si autem ipsa forma non est sumeiens
ad agendum eadem ratione nec vis substantise spiritualis , quam corporalis
substantia per modum suum necesse
est quod recipiat. Quantitas etiam non
tollit motum et a c t i o n e m , cum nihil
moveatur nisi quantum ut in "VI Physic.
(text. 23 et 31) probatur. Nec est verum
quod quantitas sit causa gravitatis. H o c
enim reprobatur in IV Csel, et mundi
(text. com. 40 et 41). Unde et qaantitas
addit in velocitatem motus naturalis ;
uam corpus grave quanto est majus,
tanto velocius deorsum fertur, et similiter leve sursum. Licet etiam quantitas
secundum se non sit actionis principium,
non tarnen potest assignari ratio quare
actionem impediat, cum magis sit quoddam instrumentum qualitatis activse ,
nisi quatenus formse activae in materia
subjecta quantitati receptae, esse quoddam limitatum recij)iunt et individuatum ad materiam illam, ut sic per actionem in aliarti materiam non se extendat. Sed quamvis esse indivìduatum in
materia consequantur, rationem tarnen
speciei non amittunt, ex qua simile sibi
in specie producere possunt, licet ipsaemet in alio subjecto esse non possint.
Non ergo sic est intelligendum quod
Deus in omni re naturali o p e r e t u r ,
quasi res naturalis nihil operetur ;
sed quia in ipsa natura vel voluntate
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operante Deus operatur : quod quidem
qualiter intelligi possit, ostendendum
est.
Sciendum namque est, quod actionis
alicujus rei res alia potest dici causa
multipliciter. U n o modo quia tribuit ei
virtutem operandi; sicut dicitur in IV
Physic, (text. 23 et 32), quod generans
movet grave e t leve, in quantum dat
virtutem per quam consequitur talis
m o t u s : et hoc modo Deus agit omnes
actiones naturae, quia dedit rebus naturalibus virtutes per quas agere possunt,
non solum sicut generans virtutem tribuit gravi et levi, et earn ulterius n o n
conservat, sed sicut continue tenens virtutem in esse, quia est causa virtutis collatae, non solum quantum ad fieri sicut
generans, sed etiam quantum ad esse,
ut sic possit dici Deus causa actionis
in quantum causat et conservat virtutem naturalem in esse. Nam etiam alio
modo conservans virtutem dicitur facere
actionem, sicut dicitur quod medicinae
conservantes visum, faciunt videro. Sed
quia nulla res per se ipsam movet vel
agit nisi sit movens non motum; tertio
modo dicitur una res esse causa actionis
altorius in quantum movet earn ad agendum; in quo non intolligitur collatio
aut conservatio virtutis activae, sed applicatio virtutis ad actionem; sicut homo
est causa incisionis cultelli ex hoc ipso
quod applicat acumen cultelli ad incidendum movendo ipsum. E t quia natura
inferior agens non agit nisi m o t a , eo
quod hujusmodi corpora inferiora sunt
alteranti a alterata; caelum autem est
alterans non alteratum, et tarnen non
est movens nisi motum, et hoc non cessat quousque perveniatur ad Deum :
sequitur de necessitate quod Deus sit
causa actionis cujuslibet rei naturalis ut
movens et applicans virtutem ad agendum. Sed ulterius invenimus, secundum
ordinem causarum, esse ordinem effectuum, quod necesse est propter similitudinem effectus et causae. Nec causa
secunda potest in effectum causae primae
per virtutem propriam, quamvis sit instrumentum causae primae respectu illius effectus. Instrumentum enim est
causa quodammodo effectus principalis
causae, non per formain voi virtutem
propriam, sed in quantum participat
aliquid de virtute principalis causae per
motum ejus, sicut dolabra non est causa

rei artifìciatae per formam vel virtutem
propriam, sed per virtutem artificis a
quo movetur et earn quoquomodo participat. Unde quarto modo unum est causa
actionis alterius, sicut principale agens
est causa actionis instrumenti; et hoc
modo etiam oportet dicere, quod Deus
est causa omnis actionis rei naturalis.
Quanto enim aliqua causa est altior,
tanto est communior e t e f E c a c i o r , et
quanto est efificacior, tanto profundius
ingreditur in effectum, et de remotiori
potentia ipsum roducit in actum. In
qualibet autem re naturali invenimus
quod est ens et quod est res naturalis, et
quod est talis vol talis naturae. Quorum
primum est commune omnibus entibus;
secundum omnibus rebus naturalibus;
tcrtium in una specie; et quartum,siaddamus accidentia, est proprium huic individuo. Hoc ergo individuum agendo
non potest constituere aliud in simili
specie nisi prout est instrumentum illius
causae, queerespicit totam speciem et ulterius totum esse naturae inferioris. E t
propter hoc nihil agit ad speciem in
istis inferioribus nisi per virtutem corporis caelestis, nec aliquid agit ad esse
nisi per virtutem Dei. Ipsum enim esse
est communissimus efTectua primus et
intimior omnibus aliis eilcctibus ; et
ideo soli Deo coinpetit secundum virtutem propriam talis effectus: unde
etiam, ut dicitur in lib. de Causis (propos. IX), intelligentia non dat esse, nisi
prout est in ea virtus divina. Sic ergo
Deus est causa omnis actionis, prout
quodlibet agens est instrumentum d i v i n a virtutis operantis. Sic ergo si consideremus supposita agentia, quodlibet
agens particulare est immediatum ad
suum effectum. Si a u t e m consideremus
virtutem qua fit actio, sic virtus super i o r s causae erit immediatior effectui
quam virtus inferioris; nam virtus inferior non conjungitur effectui nisi per
virtutem superioris; unde dicitur in
lib. de Caus. (prop. I), quod virtus causae
primae prius agit in causatum, ct vehementius ingreditur in ipsum. Sic ergo
oportet virtutem divinam adesso cuilibet rei agenti, sicut virtutem corporis
caelestis oportet adesse cuilibet corpora
elementari agenti. Sed in hoc diftert;
quia ubicumque est virtus divina, est
essentia divina ; non aatem essentia
corporis ctelestis est ubicumque est sua
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virtus: et iterum Deus est sua virtus,
non autem corpus caeleste. E t ideo potest dici quod Deus in qualibet re operatur in quantum ejus virtute quaelibet
res indiget ad agendum : non autem potest proprie dici quod caelum semper
agat in corpore elementari , licet ejus
virtute corpus elementare agat. Sic ergo
Deus est causa actionis cujuslibet in
quantum dat virtutem a g e n d i , et in
quantum conservai earn, et in quantum applicat actioni, et in quantum
ejus virtute omnis alia virtus agit.
Et cum conjunxerimus his, quod Daus
sit sua virtus, et quod sit intra rem
quamlibet non sicut pars essentise, sed
sicut tcnens rem in esse, sequetur quod
ipse in quolibet operante immediate
operetur, non exclusa operatione voluntatis et naturae.
Ad primum ergo dicendum, quod virtus activa et passiva rei naturalis aufnehmt ad agendum i n ordine suo ; requiritur tarnen virtus divina, ratione
jam dicta, in corp. art.
Ad secundum dicendum, quod operatio virtutis naturalis ad Deum et corporis elementaris ad corpus cselesto sunt
quantum ad aliquid similes, non autem
quantum ad omnia.
Ad tertium dicendum, quod in operatione qua Deus operatur movendo naturam, n o n operatur natura; sed ipsa
naturae operati o est etiam operatio virtutis divinae ; sicut operatio instrumenti
est per virtutem agentis principalis.
Nec impeditur quin natura et Deus ad
idem operentur, propter ordinem qui
est inter Deum et naturam.
Ad quartum d i c e n d u m , quod tam
Deus quam natura immediate operantur;
licet ordinentur secundum prius et posterius, u t ex dictis patet.
Ad quintum dicendum, quod de ratione
virtutis inforioris est quod sit aliquo
modo operationis principium in suo ordine, id est u t agat u t instrumentum
suporioris virtutis : unde, exclusa superiori virtute, inferior virtus operationem non habet.
Ad sextum dicendum, quod Deus non
solum est causa operationis naturse u t
conservans virtutem naturalem in esse,
sed aliis modis, u t dictum est.
Ad septimum dicendum, quod virtus
naturalis quae est rebus naturalibus in
-sua in3titutione collata, inest eis ut
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quaedam forma habens esse ratum et
firmum in natura. Sed id quod a Deo
fit in re naturali, quo actualiter agat,
est ut intentio sola, habens esse quoddam incompletum, per modum quo colorcs sunt in aere, et virtus artis in
instrumento artifìcis. Sicut ergo securi
per artem dari potuit acumen, u t esset
forma in ea permanens, non autem dari
ei potuit quod vis artis esset in ea quasi
quaedam forma permanens, nisi haberet
intellectum ; i t a rei naturali potuit conferri virtus propria, u t forma in ipsa
permanens, non autem vis qua agit ad
esse u t instrumentum primae causae;
nisi daretur ei quod esset universale
essendi principium: nec iterum virtuti
naturali conferri potuit u t moverei se
ipsam, nec ut conservaret se i n esse :
unde sicut patet quod instrumento artifìcis conferri n o n oportuit quod operaretur absque motu artis; ita rei naturali conferri non potuit quod operaretur absque operatione divina.
Ad octavum dicondum, quod necessitas naturae, per quam calor agit, constituitur e x ordine omnium causarum
prsecedentium ; unde non exoluditur virtus causae primae.
Ad nonum dicendum, quod licet natura et voluntas sint secundum esse disparata, tarnen in agendo habent aliquem ordinem. Nam sicut a c t i o n a l uree
prsecedit actionem voluntatis nostree ,
ratione cujus in opsribus artis, quse a
voluntate sunt, naturse operatione indig e t ; i t a voluntas Dei, quae est origo
omnis naturalis niotus, praecedit O p e r a tionen! naturse; unde et ejus operatio
i n omni operatione naturae requiritur.
Ad decimum dicendum, quod creatura
habet aliquam D e i similitudinem participando bonitatem ipsius, in quantum
est et agit, non tarnen i t a quod per similitudinis perfectionem ad sequalitatem perveuiat; e t ideo sicut imperfectum indiget perfecto, i t a virtus naturse
in agendo indiget operatione divina.
A d undecimum dicendum, quod duo
Angeli minus distant secundum graduai naturse quam Deus et natura creata; tarnen i n ordine causae et eifectus,
Deus et natura conveniunt, non a u t e m
duo A n g e l i ; unde Deus in natura operatur, n o n autem unus A n g e l u s i n alio.
Ad duodecimum dicendum, quod D e u s
non dicitur hominem dereliquisse in
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manu consilii sui, quin in voluntate operetur ; sed quia voluntati hominis dedit dominium sui actus, u t non esset
obligata ad- alteram partem contradictionis: quod quidem dominium n a t u r a
non d e d i t , cum per suam form am sit
determinata ad unum.
Ad deci mum ter ti um dicendum, quod
voluntas dicitur habere dominium sui
actus non per exclusionem c a u s a primse,
sed quia causa prima non ita agit in
voluntate u t earn de necessitate ad
unum determinet sicut determinat naturam; et ideo determinatio actus relinquitur in potestate rationis et voluntatis.
Ad decimumquartum dicendum, quod
non qualibet causa excludit libertatem,
sed solum causa cogens: sic autem Deus
non est causa operationis nostra.
Ad decimumquintum dicendum, quod
quia causa prima magis influit in effectual quam secunda, ideo quidquid perf e c t i o n s est in effectu, principaliter reducitur ad primam causam ; quod autem est de defectu, reduccndum est in
causam secundam, q u a non ita efficaciter operatur sicut causa prima.
Ad decimumsextum dicendum, quod
Deus perfecte operatur ut causa prima;
requiritur tarnen operatio n a t u r a u t
causa secunda. Posset tarnen Deus effectum n a t u r a etiam sine natura facere; v u l t tarnen facere mediante natura, u t servetur ordo in rebus.

ART. Vili.

— UTBUM DEUS OPERETUR
IN NATURA CREANDO.

1. Octavo quaritur, utrum Deus operetur i n natura creando: quod est q u a rere, utrum creatio operi n a t u r a admisceatur. E t videtur quod sic per hoc
quod dicit Augustinus (in III de Trinit.,
cap. vili a medio) : Apostolus, inquit, Paulus clìscemens interìus Deum creantem
at'
que formantem ah operìbus creatura
quot
admoventur
extrìnsccus, de agricultura
similitudinem
assumens aiti Ego
piantavi,
Apollo rigavit,
sed Deus incrementum
dedit.

2. Sed dices, quod creatio accipitnr
ibi large pro qualibet factione. — Sed
contra, A u g u s t i n u s (ibid.), ex auctoritate Apostoli intendit in verbis pradictis distinguere operationem creatura
ab operatione Dei. Non autem distinguitur per creationem communiter ac-
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ceptam pro qualibet factione, quia sic
etiam natura creat; aliquid enim facit,
ut ostensum e s t supra, art, praced., sed
non per creationem proprie acceptam.
Ergo de creatione proprie aocepta oportet verba pramissa intelligero.
3. P r a t e r e a , idem Augustinus subdit

(loc. cit.) : Sicut in ipsa vita nostra meutern justificando
formare
non potest
nisi
Deus, predicare
autem extrinsecus
Evanita creatiogelium etiam homines possunt;
nem rerum viaibihum Deus interìus
operatur, exteriores autem, opcratìones
honorum
sive malorum Angelorum vel hominum, vel
quorumcumque
animalium, ita rerum naturae adhibetj in qua creat omnia,
quemadmodum terra agHcnlturam.
Sed m e n t e m no-

strani justificando format creatione proprie accepta: nam gratia per creationem
dicitur esse. Ergo et creatione proprie
dieta formas naturales creat.
4. Sed dices, quod f o r m a naturales habent causam in subjecto, non autem gratia; et pro tanto gratia proprie creatur,
non autem forma naturales. — Sed contra, u t dicitur i n Glossa Genes, i, creare
est ex nihilo aliquid facere. Cum autem
h a c prapositio ex quandoque importet
habitudinem c a u s a efiicientis, sicut I
Corinth., vin, 6: Ex quo omnia, per

quem

omnia, quandoque autem habitudinem
c a u s a materialis, sicut habetur T o b i a
cap. xiii, 21: Omnis
ejus in lapide candido

circuitus
murorum
et mundo ; cum di-

citur aliquid ex nihilo fieri, n o n negatur habitudo c a u s a efiicientis (quia sic
Deus rerum creatarum causa effìciens
non esset), sed n e g a t u r habitudo c a u s a
materialis. F o r m a autem naturales hab e n t i n subjectis causas ef&cientes, per
quod differunt a gratia; habent etiam
et materiam in qua, quod et g r a t i a competit. N o n ergo magis competit ratio
creationis g r a t i a quam naturalibus formis, per hoc quod est habere causam
in subjecto,
5. P r a t e r e a , f o r m a artificiales non
habent causam in s u b j e c t o , sed sunt
totaliter ab extrinseco. Si ergo gratia
propter hoc creari dicitur quia non habet causam in subjecto, pari ratione
forma accidentales artificiales creabuntur.
6. P r a t e r e a , id quod non habet materiam partem sui, n o n potest e x materia fieri. Sed f o r m a non habent materiam partem sui: quia forma distingui-
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tar et contra matsriam e t contra com
Sed contra, ex hoc quod aliquid alio e t
positum, ut patet in principio secundi
alio modo se h a b e t , est alteratio, non
de Anima (com. 2 e t 4). Gum ergo formee
generatio. Si ergo per opus naturae non
fiant quia de novo esse incipiunt, vide
fit aliquid, nisi quod forma quae prius
tur quod non fiant e x materia; e t sic
erat in potentia, postea fit actu ; seque
fiunt ex nihilo, et per consequens creanretur quod per operationem naturae non
tur.
sit aliqua generatio, sed alteratio sola.
7. Sed diceretur, quod licet formae na
13. Praeterea, in natura inferiori non
turales non habeant ma teriaca partem
invenitur aliquod activum principium,
sui ex qua sint, habent tarnen materiam
nisi accidens: nam ignis agit per caloin qua sunt, et pro tanto non creantur.
rem, qui est accidens; et similiter de
— Sed contra, sicut alise formee natu
aliis. Sed accidens non potest esse
rales, ita et anima rationales est forma
causa activa formae substantialis, quia
in materia. Sed anima rationales creari
nihil agit ultra suam speciem ; effectus
ponitur. Ergo et similiter est de aliis
autem non praeeminet causae, cum ta
formis naturalibus ponendum.
rnen form a substantialis praeemineat
accidenti. Ergo forma substantialis non
8. Sod dices, quod anima rationalis
producitur per actionem naturae infe
non educitur de materia, sicut alise for
r i o r s ; et i t a oportet quod sit per crea
mae naturales. — Sed contra, nihil edu
tion em.
citur de aliquo quod non est in eo. Sed
ante finora generationis forma, quae est
14. Praeterea, imperfectum non potest
generationis terminus, n o n erat in ma
esse causa perfecti. Sed in semine bruti
teria; alias essent formae contrarias in
animalis non est vis animae nisi imper
materia simul. Ergo formae naturales
f e c t a Ergo anima bruti non producitur
non educuntur de materia.
per actionem naturalem virtutis seminalis; et ita oportet quod sit per creatio9. Praeterea, forma quae est genera
nem, et pari ratione omnes alias formae
tionis terminus, non apparebat ante ge
naturales.
nerationem completam. Si ergo erat ibi,
erat latens: et ita sequeretur latitatio
15. Praeterea, illud quod non est anicujuslibet in quolibet, quam poncbat
matum nec vivum, non potest esse causa
Anaxagoras, et Aristoteles improbat in
rei animatae viventis. Sed animalia quae
I Phys. (text. 32, 33, 42 et seq.).
generantur ex punrefactione, sunt res
10. Sed dices, quod forma naturalis
animatae viventes ; non autem inveniunnon existebat i n materia ante comple
tur in natura aliqua viventia, a quibus
tam generationem, complete, ut Ana
eis vita conferatur. Ergo oportet quod
xagoras ponebat, sed incompleto. — Sed
eorum animse sint per creationem a
contra, si forma aliquo modo est in ma : primo vivente, et pari ratione alias formae
teria ante terminum g e n e r a t i o n i s , est
naturales.
ibi secundum aliquid sui. Si autem non
16. Prseterea, natura non agit nisi sibi
est ibi complete secundum aliquid sui,
simile. Sed aliqua res naturalis inveni
non praeexistit. Habet ergo forma alitur generari, cujus similitudo in gene
quid et aliquid, et sic n o n est simplex;
rante n o n praecessit, Mulus enim neque
cujus contrarium in principio sex prin- | equo, neque asino est similis in spe
cipiorum habetur.
cie. Ergo forma muli non est per actio
nem naturae, sed per creationem ; e t sic
11. Praeterea, si n o n complete praeexi
idem quod prius.
stit in materia, et postmodum comple
te-, oportet quod per generationem ei
17. Praeterea, A u g u s t i n u s dicit in lib.
adveniat complementnm. Illud autem
de vera Kelig. (lib. II de lib. arb. x v n ) ,
complementum in materia non preeexiquod res naturales formis suis form a tee
stebat, quia sic fuisset ibi complete.
non essent, nisi esset aliquid primum
Ergo illud complementum per creatiounde formarentur. H o c autem est ipse
nem erit ad minus.
Deus. Ergo omnes formas sunt per crea
tionem a Deo.
12. Sed dices, quod praeexistebat in
materia incomplete, non quidem secun
18. Prseterea, Boetius dicit (in lib. de
dum partem, sed quia alio modo eratTrin., ante med.}, quod ex formis quae
ante, e t alio modo p o s t : prius enim
sunt sine materia, venerunt formee qnae
erat in potentia, sed post est in actu. —
sunt in materia. Formae autem quae
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sunt sine materia, non possunt in tei ligi ; num simpliciter. Ergo non potest esse
in proposito, nisi ideas rerum in mente
quod sit aliud agens quod disponit madivina existentes. Nam Angeli, qui pos- I teriam et quod inducit formam. Disposunt dici sine materia forma; non sunt
nens autem materiam, est agens natucausae formarum naturalium, ut patet
rale. Ergo e t inducens formam : e t sic
per A u g u s t i n u m ( H i deTrin., cap. v n i et
formae non sunt per creationem, et ita
ix). Ergo formae naturales non sunt per
creatio non admiscetur operibus naturae.
actionem naturae, sed a datore creante.
Respond e o dicendum. Circa istam quae19. Praeterea, in lib. de Causis (prop.
stionera diversee fuerunt opiniones. QuaXVIII, circa finem) dicitur , quod esse
rum omnium videtur radix fuisse unum
est per creationem. Hoc autem non eset idem principium, secundum quod
set nisi formse crearentur: nam forma
natura non potest ex nihilo aliquid faest essendi principium. Ergo formae sunt
cere : ex hoc enim aliqui crediderunt
per creationem : ergo Deus in materia
quod nulla res fi er et aliter nisi per hoc
operatur aliquid creando, scilicet ipsas
quod extrahebatur a re alia in qua laform as.
tebat, sicut de Anaxagora narrat Phi20, Praeterea, id quod est per se, est
ìosophus (in I P h y s i c , com. 32 et 33).
causa ejus quod non est per se. Sed
qui ex hoc videtur fuisse deceptus, quia
formae rerum naturalium non sunt per
non distinguebat inter potentiam et
se, sed sunt in materia. Ergo earum
actum ; putabat enim oportere quod
causa est forma per se s t a n s ; e t ita
actu praeextiterit illud quod generator.
oportet quod formae naturales sint per
Oportet autem quod praeexistat potencreationem ab agente extrinseco ; et sic
tia, et non actu : si enim prseexisteret
videtur quod Deus in natura operetur,
potentia, fìeret e x nihilo; si vero praeeforroas creando.
xisteret actu, non fioret: quia quod est,
Sed contra, opus creationis distinguinon fit.
tur ab opere gubernationis et propagaSed quia res generata est in potentia
tionis. Quod autem actione naturae agiper materiam, et in actu per suam fortur, pertiuet ad opus gubernationis et
mam ; posuerunt aliqui, quod res fiebat
ad rerum propagationem. Ergo creatio
quantum ad formam materia praeexioperi naturae non admiscetur.
stente. Et quia operatio naturae non
Praetereaj nihil potest creare nisi sopotest esse ex nihilo, et per consequens
lus Deus. Si ergo formae sunt per creaoportet quod sit e x praesuppositione,
tionem , non erunt nisi a Deo; et sic
non operabatur, secundum eos, natura,
omnis actio naturae frustrabitur, cujus
nisi ex parte materise disponendo ipsam
finis est forma.
ad formam. Formam vero, quam oporPraeterea, sicut forma substantialis
t e t fieri et non praesupponi, oportet esse
non habet materiam partem sui, ita nec
ex agente qui non prsesupponit aliquid,
accidentalis. Si ergo propter hoc forsed potest e x nihilo facere : e t h o c est
mas substantiales oportet esse per creaagens supernaturale, quod Plato posuit
tionem. quia non habent materiam, pari
datorem formarum. E t hoc Avicenna
ratione et formae accidentales. Sicut
dixit esse intelligentiam ulti in ara inter
autem res generata perficitur per forsubstantias separatas. Quidam vero momam substantialem, ita fit dispositio
derni eos sequentes, dicunt hoc esse
per formam accidentalem. Ergo res naDeum. H o c autem videtur esse inconturalis nullo modo crii generans, neque
veniens. Quia cum unumquodque uatum
sicut perficiens neque sicut disponens ;
sit simile sibi agere (nam unumquodet sic cassa erit omnis naturae actio.
que agit in eo quod actu est, hoc sciliPraeterea, natura est ex similibus sicet quod est in potentia id quod agenmilia procrcans. Sed generatum invedum est), non requireretur similitudo
nitur simile generanti secundum spesecundum formam substantialem in aciem et formam. Ergo ipsa forma gegente naturali, nisi forma substantialis
nerati fit per actionem generantis , et
geniti esset per actionem agentis. Ex
non per creationem.
quo etiam id quod in genito acquirenPraeterea, diversorum agentium aduin est, actu in generante naturali inctiones non terminantur ad unum afvenitur, e t unumquodque a g i t secunfectum. Sed ex matoria et forma fit udum quod actu e s t ; inconveniens vide-
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tur, hoc generante praetermisso, aliud
exterius inquirere.
Unde sciendum est, quod istae opiniones videntur provenisse ex hoc quod
ignorabatur natura formae, sicut et
primae provenerunt ex hoc quod ignorabatur natura materiae. Forma enim
naturalis non dicitur univoco esse cum
re generata. B e s enim naturalis generata dicitur esse per se et proprie,
quasi habens esse, et in suo esse subsistens; forma autem non sic esse dicitur, cum non subsistat, nec per se esse
habeat; sed dicitur esse vel ens, quia
ea aliquid est ; sicut et accidentia dicuntur e n t i a , quia substantia eis est
vel qualis vel quanta, n o n quo eis sit
simpliciter sicut per formam substantialem: unde accidentia magis proprie
dicuntur entis, quam entia, ut patet in
Metaphys. (lib. VII, com. 2). Unumquodque autem factum, hoc modo dicitur fieri
quo dicitur esse. Nam esse est terminus
factionis: unde illud quod proprie fit
per se, compositum est. Forma autem
non proprie fit, sed est id quo fit, id est
per cujus acquisitionem aliquid dicitur
fieri. Nihil ergo obstat per hoc quod dicitur quod per naturam ex nihilo nihil
fit, quiu formas substantiales, ex operatione naturae esse dicamus. Nam id
quod fit, non est forma, sed compositum; quod ex materia fit, et non ex nihilo. Et fit quidem ex materia, i n quantum materia est i n potentia ad ipsum
compositum, per hoc quod est in potentia ad formam. E t sic non proprie
dicitur quod forma fiat i n materia, sed
magis quod de materiae potentia educatur. E x hoc autem ipso quod compositum fit, e t non forma, ostendit Philosophus (in VII Metaph., text, 26 et 27),
quod formae sunt e x agentibus naturalibus. Nam, cum factum oporteat esse
simile facienti, ex quo id quod factum
est, est c o m p o s i t u m , oportet id quod
est faciens, esse compositum, et n o n
forma per se existens, u t P l a t o dicebat;
ut sic sicut factum e s t compositum, quo
autem fit, e s t forma in materia in actum
reducta; ita generans sit compositum,
non forma t a n t u m ; sed forma sit quo
generat: forma, inquam, i n hac materia
existens, sicut i n his carnibus et in his
ossibus et i n aliis hujusmodi.
Ad primum ergo dicendum, quod e x
verbis A u g u s t i n i i n operibus naturse
S. THOMJE Quotai,
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creatio Deo attribuitur ratione virtutum
naturalium, quas in principio materiae
indidit per opus creationis, non quod
in quolibet naturae opere aliquid creetur.
A d secundum dicendum, quod creatio
proprie accipitur in verbis Augustini ;
non tamen referenda est ad effectus naturae, sed ad virtutes quibus natura operatur; quae per opus creationis naturae s u n t inditae.
A d tertium dicendum, quod gratia,
cum n o n sit forma subsistens, nec esse
nec fieri ei proprie per se competit:
unde non proprie creatur per modum
illum quo substantiae per se subsistentes creantur. Infusio tamen g r a t i » accedit ad rationem creationis i n quant u m gratia non habet causam i n subjecto, nec efficientem, nec talem materiam i n qua sit hoc modo in potentia,
quod per agens naturale educi possit
in actum, sicut est de aliis formis naturalibus.
Unde patet solutio ad quartum. Nam
cum dicitur aliquid fieri ex nihilo, negatur causa materialis. H o c vero aliquo
modo ad carentiam materiae pertinet,
quod aliqua forma de naturali materiae
potentiae educi non potest.
Ad quin tum dicendum, quod licet in
natura non inveniatur principium efficiens respectu formarum artificialium,
tamen hujusmodi formae non excedunt
naturae ordinem, sicut gratia ; immo
infra s u b s i s t u n t , quia omne naturale
e s t nobilius quam artificiale.
A d s e x t u m dicendum, quod ex hoc
quod forma non habet materiam partem sui, sequeretur quod ei creari competer et, si proprie fieri posset sicut res
per se subsistens.
A d septìmum d i c e n d u m , quod licet
anima rationalis habeat materiam in
qua sit, non tamen educitur de potentia materiae, cum ejus natura supra om n e m materialem ordinem elevetur :
quod ejus intellectualis operatio declarat. Et iterum haec forma est res per
se s u b s i s t e n s , cum corrupto corpore,
man eat.
A d octavum dicendum, quod forma,
quae est generationis terminus, erat in
materia ante generationem completala,
n o n i n actu, sed i n potentia. N o n e s t
a u t e m inconveniens duorum contrariorum u n u m esse actu et aliud i n potentia.
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E t per hoc patet responsio ad nonum.
Nam Anaxagoras non poncbat formas
actu praeexistere in materia, sed latere.
Ad decimum dicendum, quod forma
praeexistit in materia imperfecte ; non
quod aliqua pars ejus sit ibi in actu,
et alia desit; sed quia tota praaexistit
i n potentia, et postmodum tota producitur in actu.
Et per hoc etiam patet responsio ad
undecimum; patet enim quod non perficitur esse formae in materia alio exterior i addito, quod in potentia materiae
non esset.
A d duodecimum dicendum, quod esse
in potentia et esse in actu non dicunt
diversos modos accidentales, e x quorum
diversitate alteratio proveniat, sed substantiales. Nam etiam substantia dividi tur per potentiam i n actum, sicut et
quodlibet aliud genus.
A d decimumtertium dicendum, quod
forma accidentalis agit in virtute formae
substantialis quasi instrumentum ejus;
sicut etiam in II de Anima (com. 50)
calor ignis dicitur esse instrumentum
virtutis nutritivae; et ideo non est inconveniens, si actio formae accidentalis
ad formam substantialem ter mino tur.
Ad decimumquartum dicendum, quod
etiam i n semine calor seminis agit ut
instrumentum virtutis animae, quae est
in semine: quse quidem licet imperfecta
sit, tarnen est impressio qusedam anirase
perfectse relicta: est enim i n semine
ab anima generantis, et agit etiam in
virtute corporis caelostis cujus e s t quasi
instrumentum; et propter hoc non dicitur quod semen generet, sed quod anima et sol.
A d decimumquintum dicendum, quod
animalia generata ex putrefactione sunt
minoris perfectionis aliis animalibus ;
unde in eorum generatione effìcit vis cselestis corporis inferiori materiae impressa, quod in generatione animalium perfectorum facit eadem vis caelestis cum
virtute seminis.
A d decimumsextum dicendum, quod
l i c e t mulus non sit similis equo v e l asino
in specie, est tarnen similis in genere
proximo: ratione cujus similitudinis ex
diversis speciebus una s p e c i e s , quasi
media generatur.
Ad decimumseptimum dicendum, quod
sicut virtus divina, scilicet prinmm
agens, non excludit actionem virtutis
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naturalis, ita nec prima exemplaris forma, quae est Deus, excludit derivationem
form arum ab aliis inferioribus fòrmis,
quae ad sibi similes formas agunt.
Et per hoc patet responsio ad decimum octavum. Nam Boetius (loc. cit.)
intelligit formas quae sunt in materia,,
provenire ex formis quse sunt sine materia, sicut a primis exemplaribus, non
sicut a proximis.
A d decimum nonum dicendum, quod
esse per creationem dicitur, i n quantum omnia causa secunda dans esse,
hoc habet i n quantum agit in virtute
primae causae creantis; cum esse sit primus effectus nihil aliud prsesupponens»
Ad vicesimum dicendum, quod forma,
naturalis, quae est i n materia, non potest reduci ad formam per se existentem ejusdem speciei, cum forma naturalis habeat materiata in sui r a t i o n e ;
sed reducitur ad formam per se existentem, sicut dictum est.
ART.
IX.
— UTEUM ANIMA RATIONALIS
E DU CATCH IN ESSE PER CREATIONEM, VEL
PER SEMINIS TRAUUCTIONEM.

1. Nono quaeritur, utrum anima rationalis educatur in esse per creationem,
vel per seminis traductionem. Et videtur quod propagetur cum semine. Dicitur enim Gen. X L V I , 26: Cu?ictce animai
sunt cum Jacob in
qucB ingressa
ptum,
et egresses sunt de femora
absque uxoribus
filiorum,
sexaginta

Mgy
illins
sex,

t

Sed nihil egreditur de femore patris,
nisi per seminis traductionem. Ergo anima rationalis traducitur cum semine.
2. Sed diceretur, quod ponitur pars
pro toto, id est anima pro nomine —
Sed contra, homo est quid compositum
ex anima et corpore. Si ergo totus homo e x femore patris egreditur, non solum corpus, sed etiam anima cum semine traducetur, ut prius.
3. Praeterea, accidens traduci non potest nisi subjectum traducatur, eo quod
accidens de subjecto in subjectum non
transeat. Sed anima rationalis est subjectum peccati originalis. Gum ergo peccatum originale traducatur a parente
in prolem, videtur etiam quod anima
rationalis filii a parente traducatur.
4. Sed diceretur, quod peccatum originale, licet sit in anima sicut in subjecto, est tarnen i n carne sicut in causa;
unde per carnis traductionem traduci-
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tur. — Sed contra, Roman, v, 12, dici
tur: Peccatum per unum hominem in munet per peccatum mora: et
dum intravit,
ita mors in omnes per transit) in quo omnes

peccaverunL Glossa autem (Aug., lib. de
pece. mer. et remis., cap. x) exponit: In
quo homine peccatore,

vel in quo

peccato.

Non autem in ilio peccato omnes peccassent, nisi illud unum peccatum in
omnes traductum fuisset. Illud ergo
unum peccatum quod in Adam fuit, in
omnes traducitur ; et sic anima illius,
quse peccati subjectum erat, traducitur
in omnes.
5. Prseterea, omne agens agit sibi si
mile. Sed omne a g e n s a g i t per virtutem
formse, Ergo illud quod agit agens, est
forma. Sed generans agens est. Ergo
forma generati est per actionem generantis. Cum ergo homo generet homi
nem, et anima rationali sit forma ho
minis; videtur quod anima rationalis
sit per generationem, et non per crea
tio nero.
6. Prseterea, secundum Philosophum
in II Phys. (text. 70), causa efiiciens in
suo effectu incidit in idem specie. Sed
homo sortitur speciem per animam ra
tionalem. Ergo videtur quod id quod
facit generans in genito, sit anima ra
tionalis.
7. Prseterea, filii similantur parentibus
propter hoc quod a parentibus propagantur. Similantur autem parentibus
filii, non solum quantum ad dispositio
n s corporales, sod etiam quantum ad
dispositiones animae. Ergo sicut corpora
a corporibus, ita animse ab animabus
traducuntur.
8. Prseterea, Moyses dicit, Levit. XVII,
vers. 19: Anima

omnia carnia in

sanguine

est. Sed sanguis c u m semine traducitur:
precipue cum sperma non sit nisi san
guis decoctus. Ergo et anima cum se
mine traducitur.
9. Prseterea, embrio antequam anima
rationali perficiatur , habet aliquam operationem animse ; quia augetur et nutritur et sentit. Sed operatio animse non
est sine vita. Ergo vivit. Vitse vero
corporis principium est anima. Ergo
habet animam. Sed non potest dici quod
adveniat ei alia anima ; quia t u n c in
uno corpore essent duse animse. Ergo
ipsa anima quae prius erat in semine
propagata, est anima rationalis.
10. Praeterea, diversae animaesecundum
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speciem, constituunt diversas animas se
cundum speciem. Si ergo in semine ante
ipsam animam rationalem erat anima
quse non erat rationalis, erat ibi animal secundum speciem diversum ab ho
m i n e ; et sic ex ilio non poterit homo
fieri; quia diversae species animalis non
transeunt in invicem.
11. Sed dices, quod hujusmodi operationes animae non conveniunt embrioni
per animam, sed per aliquam virtutem
animae, quae dicitur virtus formativa. —
Sed contra, virtus supra substantiam
radicatur; unde ponitur media inter
substantiam et operationem, ut habetur
a Dionysio (in X I cap. cael. Hierar.). Si
ergo est ibi virtus animae, erit ibi ani
mae substantia.
12. Praeterea, Philosophus dicit in
X V I de Animalibus (lib. II de G-en. animal., cap. in), quod embrio prius v i v i t
quam animal, et prius animai quam
homo. Sed omne animai habet animam.
E r g o prius est ibi aliqua anima quam
sit ibi anima rationalis per quam homo
est homo.
13. Prseterea, secundum Philosophum
(in II de Anima, com. 6), anima est actus
viventis

corporis

hi quantum

hujusmodi,

Sed si embrio vivit, et operationem viti»
oxercet per hujusmodi virtutem format i v a m , ipsa virtus erit actus ejus i n
quantum est vivens. Ergo erit anima.
14. Praeterea, u t dicitur i n I de A n i m a
(text. 14), vivere inest omnibus viventibus per animam vegetabilem. Sed ma
nifestum est embrionem vivere ante
infusionem animae rationalis, cum i n
eo operationes vitse inveniantur. Ergo
est ibi anima vegetabilis antequam s i t
anima rationalis.
15. Praeterea, in II de Anima (text. 40
et 41), improbat Philosophus quod augeri non est actus ignis sicut principa
lis agentis, s e d m a g i s animse vegetabilis.
Sed embrio ante adventum animse ra
tionalis augetur. Ergo habet animam
vegetabilem.
16. Praeterea, si non est ibi anima v e g e 
tabilis ante adventum animae rationalis,
sed virtus formativa; adveniento anima,
illa virtus suam operationem non hab e b i t ; cum operatio quam illa v i r t u s
faciebat i n embrione, sufficienter postm o d u m f i a t i n animali per animam. E r g o
erit ibi otiosa; quod videtur esse incon
veniens, cum nihil s i t o t i o s u m in natura»
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17. Sed dicens, quod ilia virtus destruitur adveniente anima rationali. — Sed
contra, dispositiones non destruuntur
adveniente forma, sed manent, e t quodam Diodo tenent formam in materia.
Sed ilia virtus erat quaedam dispositio
ad animam. Ergo adveniente anima, ilia
virtus n o n destruitur.
18. Praeterea, ex actione illius virtutis pervenitur ad introductionem animse. Si ergo anima adveniente ilia virt u s destruitur, videtur quod aliquid
a g a t ad sui destructionem; quod est impossibile.
19. Praeterea, homo est homo per animam rationalem. Si ergo anima non exit
in esse per generationem, nec erit
verum dicere quod homo generetur ;
quod patet esse falsum.
20. Praeterea, corpus hominis e x i t in
esse per actionem generantis. Si ergo
anima non exit in esse a generante,
erit i n homine duplex esse; u n u m corporis, quod facit generans; et aliud animae, quod non facit; et sic ex anima
e t corpore non fit unum simpliciter,
cum secundum esse differ aut.
21. Praeterea, impossibile est quod
actio unius agentis terminetur ad materiam, et alterius ad formam; alias ex
forma et materia non esset u n u m simpliciter, cum unum factum sit per unam
actionem. Sed actio naturae generantis
terminatur ad corpus. Ergo e t terminatur ad animam, quae est forma ejus.
22. Praeterea, secundum Philosophum
in X V I de Animalibus (II de G-enerat. ,
animal., cap. in, circa medium.), principia quorum actiones non sunt sine corpore , cum corpore producuntur. Sed
actio animae ration alìs n o n e s t sine
corpore ; maxime enim intelligere esset
sine corpora, quod patet esse falsum ;
n o n enim est intelligere sine phantas m a t e , ut dicitur in I e t i l i de Anima;
Phantasma autem non est sine corpore.
Ergo anima rationalis cum corpore traduci tur.
23. Sed dicebat, quod anima rationalis indiget phantasmate intelligendo
quantum ad acquisitionem specierum
intelligibilium , non autem postquam
eas jam acquisivit. — Sed contra, homo
postquam acquisivit scientiam, impeditur in actione intellectus laeso organo
phantasiae. Hoc autem non esset, si intellectus post acquisitionem scientiae,
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phantasmatibus non indigeret. Indiget
ergo eis non solum in acquirendo scientiam, sed etiam i n utendo scientia acquisita.
24. Sed dices, quod impedimentum operationis intellectualis ex laesione organi phantasiae ' pro veni t non ex hoc
quod intellectus indigeat phantasinatibus in utendo scientia acquisita, sed ex
hoc quod imaginatio et intellectus sunt
in una essentia animae : unde per accidens, imaginatione impedita, impeditur
et intellectus. — Sed contra est quod
conjunctio potentiarum in una essentia
animae est causa quare quando una potentiarum intenditur in suo actu, alterius actus remittitur; sicut quando aliquis attente videt, minus attente audit;
et est etiam causa quare una potentiarum cessante a suo a c t u , alia in suo
actu roboratur; unde caeci plerumque
acutius audiunt. Non ergo propter hujusmodi conjunctionem contingeret quod
propter impedimentum potentiae imaginativ® impediretur actio i n t e l l e c t u s ,
sed magis roboraretur.
25. Prseterea, quicumque dat ultimum
complementum operationi alicui, ille
maxime operanti cooperatur. Sed si
omnes animae humanae crcantur a Deo,
et ab ipso corporibus infunduntur, ipse
dat ultimum complementum generationi
quae est ex adulterio. Ergo ipse cooperabitur adulteris; quod videtur absurdum.
26. Praeterea, secundum Philosophum
(in IV Meteor., II de Anima, text. 34),
perfectum unumquodque est quod potest sibi simile facere. Quanto ergo aliquid est perfectius, tanto magis potest sibi simile facere. Sed animae ra
ti on ales sunt perfectiores materialibus
for mis elementorum , quae sibi similes
formas producunt. Ergo virtute animae
rationalis poterit anima rationalis produci per viam generationis.
27. Praeterea, anima rationalis constituta est inter Deum et res corporales
media ; unde in libro de Causis (Prop. II)
dicitur, quod est creata i n horizonte
seternitatis e t temporis. Sed in Doo generatio i n v e n i t u r , similiter in rebus
corporalibus. Ergo et anima, quae est
media, per generationem producitur.
28. Prseterea, Philosophus in X V I de
Animalibus (II de Generat. animai.,
cap. ni) d i c i t , quod spiritus qui exit
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cum spennate, est virtus principü anim e et est res divina; et tale dicitur
intellectus; et i t a videtur quod intellectus propagetur cum semine.
29. Prseterea, in eodem lib. (cap, iv),
Philosophus dicit, quod in g e n e r a t o n e
femina dat corpus, et anima est ex mare; et ita videtur quod anima sit per
seminis propagationem, et non per creationem.
Sed contra est quod dicitur Isai.Lvir,
vers. 16 : Omnem

flatum

ego feci.

Per

fiatum autem intelligitur anima. Ergo
videtur quod anima creetur a Deo,
Prseterea, in Psal. xxxii, 15, dicitur:
Qui finxit singillatim

corda

eorum.

Non

ergo una anima propagatur ex alia, s e d
omnes seorsum creautur a Deo.
Respondeo dicendum, quod circa hanc
quaestionem antiquitus diversa dicebantur a diversis. Quidam namque dicebant, animam fìlii ex parentis anima
propagari, sicut et corpus propagatur ex corpore. Alii vero dicebant,
omnes ani mas seorsum creari; sed ponebant a principio eas extra corpora
fuisse creatas s i m u l , et post modum
corporibus seminatis conjungebantur,
vel proprio motu voluntatis, secundum
quosdam, vel Deo mandante et faciente,
secundum alios. Alii vero dicebant, animas simul cum c r e a n t u r , corporibus
infundi. QUSB quidem opiniones, quamvis aliquo tempore sustinerentur, et quse
earum esset verior in dubium verteretur, u t patet e x A u gustino (iu X super
Genes, ad litter, cap. x x i et x x i i ) , et in

librifi quos scribit de origine animse;
tarnen primae duse postmodum judicio
Ecclesise sunt damnatse, et terfcia approbata; unde dicitur i n lib. de Ecclesiasticis dogmatibus (cap. XIII) : Animas hominum non esse ab initio inter ceteras inlellectuales
naturas nec simul creatas cred i m t i S i
sicut Origenes
fingit;
neque cum
corporibus
per coititm seminantur,
sicut
et Cyrillus
et aliqui
latinoLuciferiani
rum prassumptores
affirmant. Sed dicimus
corpus tantum per conjugii copidam seminari) ac formato jam corpore,
animam
t

creari et infunai. D i l i g e n t e r autem consideranti apparet rationabiliter illam
opinionem esse damnatam quse ponebat
animam rationalem cum semine propagari, de qua n u n c e s t quaestio; e t h o c
tribus rationibus potest videri ad praesens. Prima est, quia rationalis anima
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i n hoc a ceteris formis differt, quod
aliis formis non competit esse in quo
ipsse subsistant, sed quo eis res formatae
subsistant ; anima vero rationalis sic
habet esse ut in eo subsist ens; et hoc
declarat diversus modus agendì, Cum
enim agere non possit nisi quod est,
unuinquodque hoc modo se habet ad
operandum v e l agendum , quomodo se
habet ad esse; unde, cum in operatione
aliarum formarum necesse sit communicare corpus, non autem in operatione
rationalis animse, quse est intelligere et
v e l i e ; necesse est ipsi rationali animse
• esse attribuì quasi rei subsistenti, n o n
autem aliis formis. E t ex hoc est quod
inter formas, sola rationalis anima a
corpore separatur. E x hoc ergo patet
quod anima rationalis exit i n esse, n o n
sicut formae aliae, quibus proprie n o n
convenit neri, sed dicuntur fieri facto
quodam. Sed res quae fit, proprie et per
se fit. Quod autem fit, fit vel ex materia
, v e l ex nihilo. Quod vero ex materia fit,
necesse est fieri ex materia contrarietati subjecta. Generationes enim ex
! contrariis sunt, secundum Philosophum
(lib. I de Gen. animal., cap. x v m , a med.):
unde cum anima v e l omnino materiam
non habeat, vel ad minus non habeat
materiam contrarietati subjectam, n o n
potest fieri ex aliquo. Unde restat quod
exeat in esse per creationem, quasi ex
nihilo facta. Ponere autem quod per
generationem corporis fiat, est ponere
ipsam non esse subsistentem, et per
consequens cum corpore corrumpi. Secunda ratio est, quia impossibile e s t
actionem corporeae virtutis ad hoc eievari quod virtutem penitus spiritualem
et incorpoream causare possit; nihil
eniin agit ultra suam speciem; immo
agens oportet esse prsestantius pationte,
secundum Augustinum (XII super Genes,
ad litt., cap. xvi, circa medium). Generatio autem hominis fit per virtutem
generativam, quae O r g a n u m habet corporale; virtus etiam quae est in semine,
non agit nisi mediante calore, u t dicitur in X V I de Aniinalibus (lib. II de
Gen. animal., cap. i n ) ; unde, cum anima
rationalis sit forma penitus spiritualis,
non dependens a corpore noe communicans corpori in operatione, nullo modo
per generationem corporis potest propagari, nec produci in esse per aliquam
virtutem quse sit in semine. Tertia ra-
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tio est, quia omnis forma quas exit i n
esse per generationem, vel per virtutem
naturae, educitur de potentia materise,
tit probatur in V I I Metaph. (com. 22).
Animae vero rationalis non potest educi
de potentia materise. Formae enim quarum operationes non sunt cum corpore,
non possunt de materia corporali educi.
Unde relinquitur quod anima rationalis
non propagetur per virtutem generantis;
e t haec est ratio Aristotelis (in X V I de
Animalibus, ubi sup., cap. 11).
Ad primum ergo dicendum, quod i n
auctoritate inducta per synecdochem
ponitur pars pro toto, id est anima pro
t o t o nomine; et hoc ideo quia anima
e s t principalior pars hominis, et unumquodque totum videtur esse id quod
est principalius in eo; unde totus homo
videtur esse anima vel intellectus, secundum quod dicitur in I X Ethic. i
cap. iv.
Ad secundum dicendum, quod totus
homo egreditur de femore generantis,
propter hoc quod virtus seminis de femore egredientis operatur ad unionem
corporis et animae, disponendo materiam ultima dispositione , quae est necessitans ad formam ; ex qua unione
homo habet quod sit homo; non autem
ita quod qusalibet pars hominis per virtutem seminis causetur.
A d tertium dicendum, quod peccatum
originale dicitur peccatum totius naturae, sicut peccatum actuale dicitur
-peccatum personale ; unde quae est comparatio peccati actualis ad unam personam singularem, eadem est comparatio
peccati originalis ad totam naturam
humanam traditam a primo parente, i n
quo fuit peccati initium et per cujus
voluntatem in omnibus originale peccatum quasi voluntarium reputatur. Sic
ergo originale peccatum est in anima in
quantum pertinet ad humanam naturam, Humana autem natura traducitur
a parente in filium per traductionem
carnis, cui postmodum anima infundit u r ; et ex hoc infectionem incurrit
quod fit cum carne traducta una natura. Si enim non uniretur ei ad constituendam naturam, sicut A n g e l u s unitur corpori assmnpto, infectionem
non reciperst.
A d quartum dicendum, quod sicut i n
natura Adae erat natura omnium nostrum originaliter ; ita et peccatum o-
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riginale, quod in nobis est, erat in ilio
peccato originali originaliter. Nam
peccatum originale, ut dictum est, per
se recipit natura, anima vero ex consequenti.
Ad quintum dicendum , quod homo
generans generat sibi simile in specie
per virtutem formae suae, scilicet animae
rationalis; non quod ipsa sit immediatum principium i n generatione humana
a g e n s , sed quia v i s generativa, e t ea
quae in semine agunt, non disponerent
materiam, u t fieret corpus perfectibile
anima rationali, nisi quatenus agerent
ut instrumenta qusedam rationalis animae. E t tarnen ista actio non potest
pertingere ad factionem animae rationalis, rationibus praedictis.
A d sextum dicendum, quod generans
generat sibi simile in specie, i n quantum generatum per actionem generantis producitur ad participandum speciem ejus; quod quidem fit per hoc quod
generatum consequitur formam similem
generanti. Si ergo forma illa non sit
subsistens, sed esse suum sit solum in
hoc quod uniatur ei cujus est forma;
oportebit quod generans sit causa ipsius
formae, sicut accidit in omnibus formis
materialibus. Si autem sit talis forma
quye subsistentiam habeat, et non dependeat esse suum totaliter ox unione
ad materiam, sicut est in anima rationali ; tunc sufficit quod generans sit
causa unionis talis formae ad materiam
per hoc quod disponit materiam ad
formam ; nec oportet quod sit causa
ipsius formae.
Ad septimum dicendum, quod ipsam
dispositionem corporis sequitur dispositio animse rationalis : turn quia anima
rationalis accipit a corpore ; tum quia
secundum diversitatem materise diversifìcantur et formse. E t ex hoc est quod
fìlii similantur parentibus etiam in his
quse pertinent ad a n i m a m , non propter hoc quod anima ex anima traducatur.
Ad octavum d i c e n d u m , quod quia
anima est proprie actus corporis viventis, vivere autem est per calidum et
humidum, quae i n animali per sanguinem conservantur ; ideo dicitur quod
anima est i n sanguine, ad designandum
propriam dispositionem c o r p o r i s , in
quantum est materia perfecta per animam.
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Ad non um dicendum, quod circa emurionis vitam sunt aliqui diversimode
-opinati.
Quidam namque assimilaverunt in generatone humana progressum animae
rationalis, progressui corporis humani,
•dicentes, quod sicut corpus humanuni
in semine est virtualiter, non tarnen
habens actu humani corporis perfectionem, quae in distinctione organ or um
consistit, sed paulatim per virtutem seminis ad perfectionem hujusmodi pervenitur; ita in principio generationis
•est ibi anima, virtute quadam habens
oinnem perfectionem quae postea apparet in nomine c o m p l e t o , non tarnen
earn habens actu, cum non appareant
animce actiones, sed processu temporis
paulatim earn acquirit ; ita quod primo
apparent in ea actiones animae vegetabilis, et postmodum animae sensibilis,
•et tandem animae rationalis. E t hanc
opinionem tangit Gregorius Nyssonus
in lib. quem fecit de Homine. Sed haec
opinio non potest stare; quia aut intelligit quod ipsa anima secundum speci em suam existat a principio in semine, nonduin habens perfectas operation s propter organorum defectum, aut
intelligit quod in semine a principio
sit aliqua virtus vol forma , quae nondum habet speciem animae; sicut nec
semen habet speciem humani corporis,
sed paulatim producìtur per actionem
naturae ad hoc quod ipsa eadem sit anima primo quidein vegetabilis, secundo
sensibilis et deinde rationalis. Prima
autom pars hujus divisionis destruitur:
primo quidem per auctoritatem Philosophi. Dicitur enim in II de Anima (com,
10), quod potentia vitae quae est in corpore physico organico, cujus actus est
anima, non est abjiciens animam, sicut
semen e t fructus; e x quo datur intelligi, quod semen est ita in potentia ad
animam quod anima caret. S e c u n d o ,
quia cum semen nondum sit ultima assimilation e membris assimilatum (sic
•enim ejus resolutio esset corruptio quae•dani) sed sit superßuitas ultimae dìgestionis, ut dicitur in X V de Animalibus (lib. I de Gener. animai., capit. xix),
nondum fuit in corpore generantis existens anima perfectum ; unde non potest esse quod in principio suae deci- »
sìonis sit in eo anima. Tertio, quia dato I
quod cum eo decideretur a n i m a , non I
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tarnen potest hoc dici de anima rationali; quae cum non sit actus alicujus
partis corporis, non potest deciso corpore decidi. Secundam etiam partem
divisionis praedictae patet esse falsam,
Cum enim forma substantialis non continue vel successive in actum producatur, sed in instanti (alias oporteret
esse mo turn in genere substantia;, sicut
est i n genere qualitatis) non potest esse
quod ilia virtus quae est a principio i n
semine, successive proficiat ad diversos
gradus animae. N o n enim forma i g n i s
in aere hoc.modo inducitur ut continuo
procedat de imperfecto ad perfectum;
cum nulla forma substantialis susci piat
magis et minus; sed solum materia per
alterationem prese eden tern variatur, ut
sit magis et minus disposita ad formam.
Forma vero non incipit esse in materia
nisi in ultimo instanti alterationis.
Alii vero dicunt, quod in semine primo
est anima vegetabilis, et post modum
ea manente, inducitur anima sensibilis
ex virtute generantis, et ultimo inducitur anima rationalis per creationem,
ita quod ponunt in homine esse tres
animas per essentiam differentes. — Sed
contra hoc est quod dicitur (in libro de
Eccles. dogmatibus, cap. xv) : Neque
duas animas dicimus esse in uno homine
sicut et Jacobus et alii Syrorum
sevìbunt,
unam animalem
qua animatur
corpus et
spirituaimmixta sii sanguini^ et alteram
ministret.
E t iterum
lem quae rationem

impossibile est unius et ejusdem rei
esse plures formas substantiales : nam
cum forma substantialis faciat esse non
solum secundum quid, sed simpliciter,
et constituat hoc aliquid in genere subs t a n t i a , si prima forma hoc facit, secunda adveniens, i n v e n i e s s subjectum
jam in esse substantiali constitutum,
accidentaliter ei adveniet ; et sic soqueretur quod anima sensibilis et rationalis in homine corpori accidentaliter
uniantur. Nec potest dici quod animam
vegetabilis quae in pianta est forma
substantialis, in homine non sit forma
substantialis, sed dispositio ad formam:
quia quod est de genere substantiae
nullius accidens esse potest, ut dicitur
in I Physic, (com. 17).
Unde alii dicunt, quod anima vegetabilis est in potentia ad animam sensibile in et sensibilis est actus ejus; unde
anima vegetabilis quae primo est i n se-
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mine, per actionem natures perducitur
ad complementum animae sensibilis ;
et ulterius anima rationalis est actus
et complementum animae sensibilis ;
unde anima sensibilis perducitur ad
suum complementum, scilicet ad animami rationalem, non per actionem generantis sed per actum creantis ; et sic
dicunt quod ipsa rationalis anima in
homine partim est ab intrinseco, scilicet quantum ad naturam intellectualem;
et partim ab estrinseco, quantum ad
naturam vegetabilem et sensibilem. Sed
hoc nullo modo potest stare: quia vel
hoc ita intelligitur quod natura intellectualis sit alia anima a vegetabili e t
sensibili, et sic redit in idem cum secunda opinione: vel intelligitur ita
quod ex istis tribus naturis constituatur substantia animae in qua natura intellectualis erit ut formale, et natura
sensibilis et vegetabilis erit ut materiale. E x quo sequitur quod cum natura
sensibilis e t vegetabilis sint corruptibiles, utpote de materia eductae, substantia animae humanae non possit esse
perpetua. Sequitur idem etiam inconveniens quod inductum est contra primam, scilicet quod forma substantialis
successive educatur in actum.
Alii vero dicunt, quod embrio non
habet an im am, quousque perfìciatur anima rationali : operationes autem vitae
quae in eo apparent sunt ex anima matris. Sed hoc non potest esse: nam in
hoc viventia a non viventibus differunt,
quia viventia movent se ipsa secundum
operationes vitae, quod de non viventibus dici non p o t e s t ; unde non potest
esse quod nutriri et augeri, quae s u n t
propriae operationes v i v e n t i s , sit in
embrione a principio extrinseco, scilicet ab anima matris. E t praeterea virtus nutritiva matris assimilaret cibum
corpori matris, et non corpori embrionis; cum nutritiva deserviat individuo
sicut generativa speciei. Et iterum sentire non posset esse in embrione e x
anima matris.
E t ideo alii dicunt, quod in embrione
non est anima ante infusionem animae
rationalis, sed est ibi vis formativa, quae
hujusmodi operationes vitae in embrione
exercet. Sed hoc etiam esse non potest:
quia cum appareant esse in embrione
ante ultimum complementum, di ver ssa
operationes vitae, non possunt esse ab
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una virtute: unde oportet quod sit ibi
anima habens diversas virtutes.
E t ideo aliter est dicendum, quod in
semine a principio suae decisionis non
est anima, sed virtus animae; quae fun- datur i n spiritu qui in semine continetur quod de natura sui spumosum est,
et per consequens corporalis spiritus
contentivum. Ista autem virtus agitdisponendo materiam, et formando ad
susceptionem animae. E t sciendum quod
aliter est in generatione hominis vel
animalis, e t aliter in generatione aerisvel aquae. Nam generatio aeris est simplex, cum in tota generatione aeris non
appareant nisi duae formae substantiales, una quaa abjicitur et alia qua? ind u c i t a r , quod totum fit simul i n uno
instanti; u»de ante introductionem formae aeris semper manct ibi forma aquae;
nec sunt ibi dispositiones ad formam
aeris. In generatione autem animalis
apparent diversae formaa substantiales,
cum primo appareat sperma, et postea
sanguis, et sic deinceps quousque sit
forma hominis vel animalis. E t sic oportet quod hujusmodi generatio non
sit simp ex, sed continens in se plnres
generationes et corruptiones. Non enim
potest esse quod una et eadem forma substantialis gradatim educatur in actum,
ut ostensum est. Sic ergo per virtutem
formativam quae a principio est in semine, abjecta forma s p e r m a t i s , inducitur alia forma; qua abjecta, iterum
inducatur alia: et sic primo inducatur
anima vegetabilis; deinde ea abjecta,
inducatur anima sensibilis et v e g e t a bilis simul ; qua abjecta, inducatur non
por virtutem prsedictam sed a creante,
anima quae simul est rationalis sensibilis et vegetabilis. E t sic dicendum est
secundum hanc opinionem quod embrio
an te quam habeat anìmam rationalem,,
v i v i t et habet animam, qua abjecta, induci tur anima rationalis. Et sic non
sequitur duas anirnas esse in eodem
corpore, nec animam rationalem traduci cum semine.
Ad decimum dicendum, quod embrio
antequam habeat animam rationalem
non est ens perfeotum, sed in via ad
perfectionem; unde non est in genere
vel specie nisi per reductionem sicut
incompletum reducitur ad g e n u s v e l
speciem completi.
Ad undecimum d i c e n d u m , quod in
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semine a principio quamvis non sit anima, est tarnen ibi virtus animae, u t
dictum est, quae quidem virtus fundatur
in spiritu qui in spennate c o n t i n e t u r ,
et dicitur virtus animae quia est ab
anima generantis.
Ad duodecimum dicendum, quod embrio ante animam rationalem vivit et
au im am habet, ut dictum est, unde hoc
argumentum concedimus.
Et similiter ad decimumtertium, decimumquartum, et decimumquintum.
Ad decimumsextum dicendum, quod
virtus formativa quae in principio est
in semine, manet adveniente etiam anima rationali; sicut et Spiritus in
quos fere t o t a substantia sp er mat is
convertitur manent. E t ilia quae prius
fuit formativa corporis fit postmodum
corporis regitiva. Sicut etiam calor qui
fuit dispositio ad formam ignis manet
forma ignis adveniente, ut instrumentum formae in agendo.
Et per hoc patet solutio ad decimumseptimum et decimumocta^um.
Ad decimumnonum dicendum, quod
licet anima rationalis n o n sit a generante, unio tarnen corporis ad earn, est
quodammodo a g e n e r a n t e , u t dictum
est. Et ideo homo dicitur generari.
Ad vicesimum dicendum, quod pro
tanto i n nomine n o n e s t duplex esse,
quia non est sic intelligendum corpus
esse a generante et animam a creante,
quasi corpori acquiratur esse separatim
a g e n e r a n t e , et separatim animae a
creante ; sed quia creans dat esse animae in corpore, et generans dìsponit
corpus ad hoc quod hujus esset sit particeps per animam sibi unitam.
Ad vicesimumprimum dicendum, quod
duo agentia omnino disparata non possunt hoc modo se habere quod actio
unius terminetur ad materiam, et alterius ad formam; hoc tarnen contingit
in duobus agentibus ordinatis, quorum
unum est instrumentum alterius. Actio
enim principalis agentis se extendit
quandoque ad aliquid ad quod non potest se extendere actio instrumenti. Natura autem est sicut instrumentum
quoddam divinae virtutis ut supra, art.
8, ad X I V arg., et art. 7 in corp., ostensum est. Unde non est inconveniens, si
virtus divina sola faciat animam rationalem, actione naturae se extendente
I
solum ad disponendum corpus.
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Ad vicesimumsecundum dicendum *
quod intellectus in corpore existens non
indiget aliquo corporali ad intelligend u m , quod simul cum intellectus sit
principium intellectualis operationis,
sicut accidit in v i s u : nam principium
visionis non est visus tantum, sed oculus constans ex visu et pupilla. Indig e t autem corpore tamquam objecto,
sicut visus indiget parietc in quo est
color: nam phantasmata comparantur
ad intellectum ut colores ad visum, sicut dicitur i n III de Anima (com. 18).
E t ex hoc est quod intellectus impeditur in intelligendo , laeso organo
phantasiae : quia quamdiu est in corpore indiget phantasmatibus non solum quasi accipiens a phantasmatibus dum acquirit scientiam, sed etiam
comparans species intelligibiles phantasmatibus dum utitur scientia acquisita. E t propter hoc exempla in scientiis sunt necessaria.
Et per hoc patet responsio ad vicesimumtertium et vicesimum quartum.
Ad vicesimum quintum dicendum, quod
illa ratio est Apollinaris, u t Gregorius
Nyssenus dicit (Üb. de A n i m a , cap. vi,
a med.). Decipiebatur autem in hoc quod
non distinguebat operationem naturae,
quEe est generatio prolis, cui Deus dat
complementum, ab operatione voluntaria adultera in qua peccatum consistit.
Ad vicesimumsextum dicendum, quod
anima, cum sit perfectior formis materialibus, posset sibi similem producere
si anima rationalis posset produci aliter quam per creationem, quod esse
non p o t e s t ; et hoc provenit ex ejus
perfectione, u t ex praedictis potest patere.
A d vicesimumseptimum d i c e n d u m ,
quod in solo Deo potest esse una natura in pluribus suppositis; et ideo
ibi solummodo potest esse generatio
sine imperfectione mutationis et dfvisionis; unde nobiliores creaturae, quae
sunt indivisibiles nec substantialiter
transmutantur, sicut anima rationalis
et Angelus, non generantur; sed inferiores creaturae, quae sunt divisi biles et
corruptibilefc..
Ad vicesimum octavum dicendum, quod
virtus illa quae est in semine, a P h i l o sopho vocatur intellectus, u t dicit Commentator (in VII Metaph., com. 31), propter quamdam simili tu dinem : quia s i c u t

74

QU^ESTIONES

intellectus operatnr absque organo, ita
et illa virtus.
Ad vicesimumnonum dicendum. quod
verbum il lud Philosophi est intelligendum de anima sensibili, non de ratio-
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SIT CREATA IN CORPORE.

(1 p., qua:st. 00, art. 4, et 118, art. 3 ;
et 'à, d ist. 3, quaest. 6, art. 3).

1. Decimo quaritur utrum anima rationalis sit creata in corpore vel extra
corpus. Et videtur quod sit creata extra
corpus. Eorum enim qua sunt idem secundum speciem, est idem modus prodeundi in esse. Sed anima nostras sunt
ejusdem speciei cum anima A d a . Anima
autem A d a fuit extra corpus cum Angelis creata, ut A u g u s t i n u s dicit (VII
super Genes, ad litt. cap. xxv et xxvn).
Ergo et a l i a a n i m a hum an a extra corpus creantur,
2. Praterea, omne totum imperfectum
est cui deest aliqua pars q u a ad ejus
perfectionem pertinet. Sed anima rationales magis pertinent ad perfectionem universi quam etiam substantia
corporales, cum substantia intellectualis sit nobilior corporali substantia. Si
ergo anima rationales a principio non
fuerunt omnes c r e a t a , sed quotidie
creantur cum corpora generantur; sequitur quod universum sit imperfectum,
ex eo quod desunt sibi nobilissima partes ejus. Hoc videtur esse inconveniens.
Ergo anima rationales sunt a principio
extra corpora creata.
3. Praterea, theatralibus ludis videtur
esse s i m i l e , quod tunc universum destruatur, quando ad ultimam perfectionem devenerit. Sed mundus tunc finietur quando hominum generatio cessabit, et tunc completissima universi perfectio erit, si a n i m a simul creantur
cum corpora generantur. Ergo secundum hoc divina gubernatio, q u a mundum regit, erit similis ludo; quod videtur esse absurdum.
4. Sed dices, quod nihil prohibet p e r f e z i o n i universi doesse aliquid secundum numerum, cum tarnen quantum ad
omnes ejus species sit completum. —
Sed c o n t r a , species rerum ex hoc
quod, quantum i n ipsis est, perpetuitatem quamdam habent, pertinent ad
essentialem perfectionem universi, ut-
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potè per se i n t e n t a ab universi auctore. Individua vero, q u a non habent
esse perpetuum, pertinent ad quamdam
accidentalem universi perfectionem, utpote non propter se intenta, sed propter speciei conservationem. A n i m a
autem rationales non solum secundum
s p e c i e m , sed etiam secundum singula
individua perpetuitatem habent. Ergo
si a principio omnes a n i m a rationales
defuerunt; ita fuit universum imperfectum, ac si aliqua species universi defuissent.
5. Praterea, Macrobius super somnium
Scipionis (lib. I, parum post medium),
duas portas in c a l o posnit : unam deorum, et aliam animarum, in cancro scilicet, et capricorno ; per quarum alteram
a n i m a ad corpus descendebant. Sed hoc
non esset, nisi a n i m a extra corpus in
c a l o crearentur. Ergo a n i m a extra corpora creata sunt.
6. Praterea, causa efficiens pracedit
tempore suum effectum. Sed anima est
causa efficiens corporis, ut dicitur in II
de Anima (com. 36). Ergo est ante corpus, et ita non creatur in corpore.
7. Praterea, in üb. de Spiritu et anima
(cap. xni, a med.) dicitur, quod anima
antequam corpori u n i a t u r , habet irascibilitatem et concupiscibilitatem. Sed
h a c non possunt esse in anima antequam anima sit. Ergo anima est antequam corpori uniatur, et ita non creatur in corpore.
S. Praterea, substantia a n i m a rationalis tempore non monsuratur : quia, ut
dicitur in Hb. de Causis (prop. II), est
supra tempus ; nec iterum mensuratur
a t e r n i t a t e , quia hoc solius Dei est. In
lib. etiam de Causis (loc. cit.) dicitur,
quod anima est infra a t e r n i t a t e m . Ergo
mensuratur a v o , sicut et Angeli: et ita
eadem est mensura durationis A n g e l i
et anima. Cum ergo A n g e l i sint creati
a principio mundi, videtur quod etiam
a n i m a tunc sint creata, et non in corporibus.
9. Praterea, in a v o non est prius et
posterius: alias a tempore non differret,
ut quibusdam videtur. Sed si A n g e l i
ante animas essent creati, vel una anima post aliam crearetur, esset in a v o
prius et posterius, cum mensura a n i m a
sit a v u m , ut ostensum est. Ergo oportet omnes animas simul creari cum Angel is.
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10. Praeterea, unitas loci attestatur
unitati naturae : unde et diversorum
corporum secundum naturam , diversa
sunt loca. Sed Angeli et animae conveniunt in natura, cum sint substantise
spirituales et i n t e l l e c t u a l s . Ergo ani
mae creatse sunt in caelo empyreo, sicut
Angeli, et non in corporibus.
11. Praeterea, quanto aliqua substan
tia est subtilior, tanto ei altior locus
debetur : unde ignis locus altior est
quam aeris vel aquae. Sed anima est
multo simplicior substantia quam aliquod corpus. Ergo videtur quod sit crea
ta supra omnia corpora, et non in cor
pore.
12. Praeterea, cujuslibet rei ultima
perfectio ost secundum quod est i n
proprio loco; cum non sit extra pro
prium locum nisi per violentiam quamdam. Sed ultima perfectio animae est
in caelesti habitatione. Ergo ibi locus
est congruens naturae ejus; et ita vide
tur quod ibi sit creata.
13. Prseterea, Genes, xi, 2, dicitur: Requievit

Deus

die septimo

ab omni

opere

quod patrarat.
Ex quo intelligi datur
quod tunc Deus a novis creaturis creandis cessavit. Sed hoc non esset, si nunc
quotidie animse crearentur. Ergo ani
mse non creantur in corpore, sed creatae
sunt a principio extra corpus.
14. Prseterea, opus creationis prsecedit opus propagationis. Hoc autem non
esset, si simul animae crearentur dum
corpora propagantur. Ergo animse ante
corpora sunt creatae.
1». Praeterea, Deus omnia secundum
justitiam operatur. Sed secundum justitiam non dantur diversa et inaequalia nisi in illis in quibus aliqua insequalitas meriti praeexistit. Cum ergo in nativitate hominum circa animas multa
inaequalitas attendatur : turn ex hoc
quod qusedam uniuntur corporibus ad
operationes animee aptis, qusedam vero
ineptis; turn ex hoc quod quidam ex
infidelibus nascuntur , alii vero ex fidelibus, qui per sacramentorum susceptionem salvantur: videtur quod insequalitas meriti in animabus prsecesserit: et sic videtur quod animse fuerint
ante corpora.
16. Prseterea, ea quorum una est inceptio, videtur quod secundum esse dependeant ad invicem. Sed anima secun
dum esse suum non dependet a corpore,
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quod patet ex hoc quod corrupto cor
pore manet. Ergo nec anima simul i n 
cipit cum corpore.
17. Prseterea, ea quorum unum impodit alterum, non naturaliter uniuntur.
Sed anima impedi tur a sua operatione
a corpore: Corpus

enim

quod

corrumpi-

tur, aggravai animam, ut dicitur Sapient,
cap. ix, 15. Ergo anima non naturaliter
unitur corpori; et ita videtur quod
prius fuerit corpori non unita quam
uniretur.
Sed contra est quod dicitur in libro
de Ecclesiast. dogmatibus (cap. x i n ) ,
quod animse ab initio inter ceteras intellectuales creaturas non simul crean
tur.
Prseterea, Gregorius Nyssenus dicit
(in lib. de Creatione hominis, cap. xxix,
paulo a p r i n c ) , quod assertio utriusque
opinionis vituperatione non caret: et
eorum qui prius vivere animas i n s u o
quodam statu atque ordine fabulantur,
et eorum qui eas post corpora creatas
existimant.
Praeterea, Hieronymus dicit in symbolo fidei, quern composuit (Pelagius i n
expositione fidei ad Damasum): Eorum
condemnamus
error em qui dicunt
animas
ante peccasse,
vel in cculis
conversatas
fuisse, quam hi corpora
immitterentur.

Prseterea, proprius actus fit in pro
pria materia. Sed anima est proprius
actus corporis. Ergo in corpore anima
creatur.
Respondeo dicendum, quod sicut su
pra, art. 9, dictum est quorumdam opi
nio fuit, quod animse omnes simul crea
tae fuerunt extra corpus; cujus quidem
opinionis falsitas potest ad prsesens
quatuor rationibus ostcndi. Quarum
prima est, quod res creatae sunt a Deo
in sua perfectione naturali. Perfectum
enim naturaliter prsecedit imperfectum,
secundum Philosophum (de Csel. lib. I,
com. 12). Et Boetius dicit (de Cons. lib.
X, pros. 10), quod, natura a perfectis
sumit exordium. Anima autem non ha
bet perfectionem suae naturse extra cor
pus, cum n o n sit per se ipsam species
completa alicujus naturse, sed sit pars
humanae naturse: alias oporteret quod
ex anima et corpore non fieret unum
nisi per accidens. Unde non fuit anima
humana extra corpus creata. Quicumque autem posuerunt ani ni as extra cor
pora fuisse antequam corporibus uni-
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rentur, sestimaverunt eas esse naturas
perfectas, et quod naturalis perfectio
animse non e s t esse in hoc quod anima
corpori uniretur, sed uniretur ei accidentalitor, sicut homo indumento : sicut
Plato dicebat, quod homo non est ox
anima et corpore, sed est anima utens
corpore. E t propter hoc omnes qui posuerunt ani mas extra corpora creari, posuerunt transcorporationem animar urn;
ut sic anima exuta a corpore uno, al
teri corpori uniretur, sicut homo exutus uno vestimento induit alterum. Secunda ratio est Avicennae. Cum enim
anima non sit composita ex materia et
forma (distinguitur enim et a materia
et a composito in II de Anima), distinctio animarum ab invicem esse n o n
posset nisi secundum formalem differentiam, si solum secundum se ipsas di
stin guerentur. Eormalis autem diffe
rentia diversitatem speciei inducit. Diversitas autem secundum numerum i n
eadem specie e x differentia materiali
procedit: quse quidem animse competere
non potest secundum naturam ex qua
fit, sed secundum materiam in qua fit.
Sic ergo solum ponere possumus plures
an im as hum an as ejusdem speciei, nu
mero diversas esse, si a sui principio
corporibus uniantur, ut earum distinctio e x unione ad corpus quodammodo
proveniat, sicut a materiali principio,
quamvis sicut ab efficiente principio
talis distinctio sit a Deo. Si vero extra
corpora animse human89 fuissent creatse
oportuisset eas esse specie differentes,
sublato distinctionis materiali princi
pio, sicut et omnes substantive separatse
a Philosophis ponuntur specie differen
tes. Tertia ratio est, nam anima ratio
nalis humana non differt secundum
substantiam a sensibili et vegetabili,
sicut superi us est ostensum; vegetabilis
autem et sensibilis animae origo n o n
potest esse nisi in corpore, cum sint
actus quarumdam partium corporis ;
unde nec anima rationalis potest nisi
in corpore creari secundum naturae suae
c o n v e n i e n t i a m , tarnen absque divinse
praejudioio potestatis. Quarta ratio est,
quia si anima rationalis extra corpus
creata fuit, et ibi habuit sui esse na
turalis complementum, impossibile est
convenientem causam assiguare unionis ejus ad corpus. Non enim potest
dici, quod proprio motu se corporibus
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adjunxit, cum videamus quod deserere
corpus n o n subjaceat animae pot estati;
quod esset, si ex voluntate sua corpori
esset unita. E t prseterea si sunt creatse
omnino separatse, n o n potest dici quare
unio corporis voluntatem separatse ani
mae illexisset. N e c iterum potest dici,
quod post aliquos annorum circuitus
naturalis ei appetitus supervenerit cor
pori adhaerendi; et quod ex operatione
naturse hujusmodi unio sit causata. Nam
ea quae certo temporis spatio secundum
naturam a g u n t u r , ad motum cseli reducuntur sicut ad causam , per quam
temporum spatia mensurantur. Animas
autem separatas n o n e s t possibile cab
les ti um corporum motibus subjacere.
Similiter n o n potest dici, quod a Deo
sint corpori alligate©, si eas prius absque
corporibus creavisset. Si enim dicatur,
quod ad earum perfectionem hoc fecit,
non fuissct ratio quare absque corpo
ribus crearentur. Si vero in earum poanam hoc factum est, u t corporibus quasi
quibusdam carceribus intruderentur,
sicut Origenes d i x i t , propter peccata
commissa, sequeretur quod institutio
naturarum e x spiritualibus et corporalibus substantiis compositarum, esset
per accidens, et non ox prima Dei intentione: quod est contra id quod legitur Genes, i, 31: Yidit Deus cuncta guce
fecerat,
et erant valde bona : ubi manife

ste ostenditur bonitatem D e i et non
malitiam cujuscumque creaturae fuisse
causam bonorum operum condendomi».
A d primum ergo dicendum, quod A u 
gustinus in lib. super Gen. ad litt., et
praecipue inquirendo de origine animaB,
loquitur magis investigando quam as
serendo, sicut ipsemet dicit.
Ad secundum dicendum, quod uni
versum in sui principio fuit perfectum
quantum ad species, et n o n quantum
ad omnia individua; v e l quantum ad
causas rerum n a t u r a l i u m , ex quibus
possunt postmodum alia propagar!, non
quantum ad omnes effectus. A nirnse
vero rationales quamvis non fiant a
causis naturalibus ; tarnen corpora, qui
bus divinitus infunduntur sicut sibi
connaturalibus, per operationem naturae"
fiunt.
A d tertium dicendum, quod in ludo
non quaeritur aliquid propter ludum.
Sed ex motu quod Deus creaturas corporales m o v e t , quseritur aliquid pro-

I.

—

DE

POTENTIA,

pter ipsum m o t u m , scilicet completus
numerus electorum, quo habito motus
cessabit; licet non substantia mundi.
Ad quartum dicendum , quod multitudo animarum pertinet ad essentialem
perfectionem universi ultimam, sed non
primam, cum tota corporum mundi
transmutatio ordinetur quodammodo
ad animarum multiplicationem; ad quam
requiritur corporum multiplication ut
ostensum est. i n corp.
Ad quintum dicendum, quod Plato
nici ponebant naturam animarum per
se esse completarli, et accidentaliter
corporibus uniri: unde etiam ponebant
transitum animarum de corpore ad cor
pus. Ad quod ponendum prsecipue inducebantur per hoc quod ponebant humanas animas immortales, et genera
tionem nunquam deficere. Unde ad infinitatem animarum removendam, po
nebant fieri quemdam circulum, ut ani
mse prius exeuntes iterato unirentur.
Et secundum hanc o p i n i o n e m , quse
erronea est, Macrobius loquitur: unde
ejus auctoritas i n hac parte non est
recipienda.
Ad sextum dicendum, quod Philosophus (in II de Anima, loc. cit.) non di
cit a n i m a m , efficientem esse causam
corporis, sed causam unde est princi
pium motus, in quantum est principium
motus localis in corpore, et augmenti,
ét aliorum hujusmodi, u t ipsemet exponit ibidem.
Ad septimum dicendum, quod in auc tori tate illa intelligitur irascibili tas
et concupiscibilitas inesse animse prius
quam corpori u n i r e t u r , n a t u r a , non
tempore: quia anima hoc non habet a
corpore, sed potius corpus ab anima.
Ad octavum dicendum, quod anima
men sur a tur tempore secundum esse quo
unitur corpori; quamvis prout consideratur ut substantia quse dam spiritualia,
mensuretur sevo. Non tarnen oportet
quod tunc inceperit sevo mensurari
quando e t Angeli.
Ad nonum dicendum, quod licet sevum non habeat prius et posterius quan
tum ad ea quse mensurat, nihil tarnen
prohibet quin unum altero prius sevo
participet.
Ad decimum dicendum, quod licet
Angelus et anima conveniant in natura
i n t e l l e c t u a l , differunt tarnen in hoc
quod A n g e l u s est qusedara natura in
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se completa, unde per se creari potuit;
anima vero, cum perfectionem suae na
tures habeat i n hoc quod corpori unitur, non debuit i n esalo, sed i n corpore
cujus est perfectio, creari.
Ad un decimum dicendum, quod anima
licet sit secundum se simplicior omni
corpora, tarnen est forma et perfectio
corporis ex elementis compositi, cujus
locus est circa medium, cum quo simul
oportet earn hie creari.
Ad duodecimum dicendum, quod pri
ma perfectio animse attenditur secun
dum esse suum naturale: quae quidem
perfectio consistit in unione ejus ad
corpus; e t ideo a principio debuit i n
loco corporis creari. Ultima autem per
fectio ejus est in hoc quod communicat
cum substantiis aliis intellectualibus;
et illa perfectio dabitur ei in cselo.
Ad decimumtertium dicendum, quod
animse quse modo creantur, licet s i n t no
vae creaturse secundum numerum, tarnen
sunt antiques secundum speciem s u a m :
prsecesserunt enim in operibus sex dierum in suo simili secundum speciem,
id est in animabus primorum parentum.
A d decimumquartum dicendum, quod
opus creationis quo naturee principia
instituuntur, oportet prsecedere opus
propagationis. Non autem tale opus est
animarum creatio.
Ad decimumquintum dicendum e s t ,
quod ad justitiam pertinet reddere debitum; unde contra justitiam fit, si insequalia aequalibus dantur, quando debita
redduntur, non autem quando gratis
aliqua dantur : quod convenit in creatione animarum. Vel potest dici, quod
ista diversitas non procedit ex diverso
merito animarum, sed ex diversa dispo
sinone corporum; unde et Plato dicebat (in dialog. 10 de Legibus, a medio),
quod formse infunduntur a Deo secun
dum merita materise.
Ad decimumsextum dicendum, quod
licet anima dependeat a corpore quan
tum ad sui principium, ut in perfectione,
suae naturae incipiat, tarnen quantum
ad sui finem non dependet a corpore,
quia acquiritur sibi esse in corpore u t
rei subsistenti: unde destructo corpore,
nihilominus manet i n suo esse, l i c e t
non in conipletione suae naturae, quam
habet in unione ad corpus.
Ad decimumseptimum dicendum, quod
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natura corporis n o n aggravat ammana,
sed ejus corruptio, u t ex i p 6 a auctoritate ostenditur.
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actu agit tarnen in virtute animse sen
sibilis, quae erat in patre, a quo semen
deciditur. — Sed contra, quod a g i t in
virtute alterius, agit u t instrumentum
A R T . X I . — UTRUM ANIMA SENSIBILI S VEL
illius. Instrumentum autem non movet
VEÖETABILI5 SIT PER CREATIONEM, VEL
nisi motum; movons autem et motum
TRADUCATUR EX SEMINE.
oportet esse simul, u t probatur VII
( 1 p., quasst. 118, art. 1 ; et 1 , (list. 1 8 . qua;st. 2 ,
Phys. (a com. 10 usque ad 13). Cum
art. 3 ; e t 2 c o m . Gent., cap. 861.
ergo virtus quae est in semine, n o n sit
conjuncta animse sensibili generantis,
1. Undecimo quaeritur, utrum anima
videtur quod non possit agere u t in
sensibilis sit per creationem« vel trastrumentum ejus, nec in virtute illius.
ducatur ex semine. Et videtur quod sic,
hac ratione. Eorum enim quae sunt ejus6. Praeterea, instrumentum se habet
dem rationis, est idem modus prodeundi
ad principale agens sicut virtus m o t a
in esse. Sed anima sensibilis et vegetaet imperata ad virtutem motivam et
bilis i n homine e s t et i n brutis et i n
imperantem, quae est v i s appetitiva et
plantis ejusdem speciei vel rationis. In
motiva. Sed virtus mota imperata non
homine autem sunt per creationem,
movet, si separetur a motiva imperante,
oum sint ejusdem substantias cum ani
ut patet in partibus animalis decisis.
ma rationali, quae est per creationem,
Ergo nec virtus quae est in semine de
ut ostensum e s t (art. 9), Ergo etiam i n
ciso potest operari in virtute generantis.
brutis et in plantis vegetabilis et sensi
7. Praeterea, quando effectus deficit a
bilis s u n t per creationem.
perfectione causse, n o n potest se extendere in propriam causae actionem;
2. Sed dices, quod anima sensibilis et
diversitati enim naturarum attestatur
vegetabilis est in plantis et brutis u t
diversitas actionum. Sed virtus quae e s t
forma et perfactio; in hominibus autem
in semine, etsi sit effectus animae sen
ut dispositio. — Sed contra, quanto ali
sibilis generantis, tarnen constat quod
quid e s t nobiliua, tanto nobiliori modo
deficit a perfectione ipsius. Ergo n o n
exit in esse. Sod nobilius est esse for
potest in actionem quee proprie compemam et perfectionem quam esse dispo
t e r e t a n i m s B sensibili, scilicet producere
sitionem. Si ergo anima sensibilis et
animam sibi similem in specie.
vegetabilis in hominibus, in quibus sunt
ut dispositiones, exeunt in esse per crea
8. Preeterea, ad corruptionem subject!
tionem, qui est nobilissimus modus pro
sequitur corruptio formae et virtutis.
deundi in esse, cum nobilissima crea
Sed sperma in processu generationis
turse hoc modo esse incipiant; videtur
corrumpitur, et aliam formam recipit,
quod multo magis i n plantis e t brutis
ut Avicenna dicit. Ergo virtus ilia cor
sint productae per creationem.
rumpitur quae erat in semine; non ergo
per earn potest produci anima sensibi
3. PrsBterea (in I Phys., com. 17), di
lis i n esse.
cit Philosophus: Quod vere est, id est
substantia, nulli est accidens. Si ergo a*
9. Praeterea, natura inferior n o n a g i t
nima sensibilis et vegetabilis sunt i n
nisi mediante calore et aliis qualitatibrutis et in plantis u t formse substanbus activis et passivis. Sed calor n o n
tiales, n o n possunt esse in homine u t
potest producere animam sensibilem i n
dispositiones accidentales.
esse: q u i a nihil agit ultra suam specieni; noe potest esse factum nobilius
4. Praeterea , ex virtute generantis
faciente. Ergo anima sensibilis v e l ve
producitur aliquid in esse in rebus vigetabilis non potest educi in esse per
ventibus per virtutem quae est in semi
aliquod agens naturale; et i t a e s t a
ne. Sed in semine non est anima sen
creatione.
sibilis v e l vegetabilis in actu. Cum ergo
nihil a g a t nisi secundum quod e s t i n
10. Praeterea, agens materiale n o n
actu, videtur quod ex virtute seminis
agit influendo, sed materiam transmu
non possit produci anima sensibilis v e l
tando. Sed per transmutationem materiae
vegetabilis ; et i t a nec per generatio
non pervenitur nisi ad formam accinem, sed per creationem.
dentalem. Ergo per agens naturale n o n
potest produci anima sensibilis et ve
5. Sed dices, quod virtus quae est in
getabilis, quse sunt formee substantiales.
semine, licet non sit anima sensibilis
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11. Praeterea, anima sensibilis vel ve
getabilis habent quamdam quidditatem,
quae quidditas est ab alio facta. Usee
autem quidditas non erat ante generationem, nisi quia materia poterat earn
habere, Ergo oportet quod producatur
ab aliquo agente quod operetur non ex
materia; et hujusmodi est solus Deus
creans,
12. Prseterea, animalia generata ex
semine sunt nobiliora animalibus ex
putrefactione generatis, utpote perfectiora, et sibi similium generativa. Sed
in animalibus ex putrefactione genera
tis animae sunt a creatione : non enim
est dare aliquod agens simile i n specie
a quo in esse producantur. Ergo vide
tur multo fortius quod animae animalium ex semine generatorum sint a crea
tione.
13. Sed dices, quod per virtutem ceelestis corporis producitur anima sensi
bilis in animalibus ex putrefactione
generatis, sicut et i n aliis per virtutem
formativam in semine. — Sed contra,
sicut dicit A u g u s t i n u s (in lib. de vera
Religione, cap. LV), substantia vivens
prseeminet cuilibet substantias non vi
venti. Sed corpus ceeleste non est sub
stantia vivens, cum sit inanimatum.
Ergo ejus virtute produci non potest ani
m a sensibilis, quae est principium vitae.
14. Sed dices, quod corpus c e l e s t e po
test esse causae animae sensibilis, prout
agit i n virtute intellectualis substan
tive quae ipsum movet. — Sed contra,
quod recipitur in a l i o , est i n eo per
modum recipientis, et non per modum
sui. Si ergo virtus intellectualis substan
tias recipitur i n corpore caslesti non
vivente, non erit ibi u t virtus Vitalis
quse possit esse principium vitae.
15. Praeterea, substantia intellectualis
non solum vivit, sed etiam intelligit.
Si ergo per ejus virtutem corpus caeleste ab ea motum potest conferre vitam,
pari ratione conferre poterit intellectum ; et ita anima rationalis erit a ge
nerante ; quod 6 6 t fai sum.
16. Prseterea, si anima sensibilis est
ab aliquo agente naturali, e t non per
creationem, aut ergo producetur a cor
pore, aut ab anima. Sed non a corpore,
quia sic corpus ageret ultra suam speciem: nec iterum ab anima: quia vel
oporteret totam animam patris in fi
lium transfundi, et sic pater absque
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animam remaneret; vel quoad partein
ejus, et sie in patre non remaneret tota
anima: quorum utrumque est falsum.
Ergo anima sensibilis non est a gene
rante, sed a creante.
17. Praeterea, Commentator dicit (in
III de Anima), quod nulla virtus cognoscitiva est ab actione elementorum
commixtorum. Sed anima sensibilis est
virtus cognoscitiva. Ergo non est ab
actione elementorum ; et ita nec per
actionem naturae, cum nulla actio na
turae in istis inferioribus sit absque
actione elementorum.
18. Praeterea, nulla forma potest esse
movens, quae non est subsistens; unde
formae elementorum, secundum Philosophum (in VIII Phys., com. 28 et 30), non
sunt moventes; sed generans et removens prohibens. Sed anima sensibilis
est movens, cum omne animal a sua
anima moveatur. Ergo anima sensibilis
non est forma tantum, sed est substan
tia per se existens. Constat etiam quod
non est ex materia et forma composita.
Omnis autem talis substantia educitur
in esse per creationem, et non aliter.
Ergo anima sensibilis educitur i n esse
per creationem.
19. Sed dices, quod anima sensibilis
non movet per se corpus, sed ipsum
corpus animatum movet se ipsum. —
Contra, Philosophus probat (in VIII
P h y s i c ) , quod in quolibet movente se
ipsum oportet unam partem esse quae
sit movens tantum, et alteram quae sit
mota. Sed corpus non potest esse mo
vens tantum, quia nullum corpus mo
v e t nisi motum. Ergo oportet quod anima sit movens tantum; et ita sensi
bilis anima habet operationem in qua
non communicat sibi corpus ; et sic ani
ma sensibilis erit substantia subsistens.
20. Sed dices, quod a D i m a sensibilis
movet secundum imperium appotitivse
virtutis, cujus actus communiter est animae et corporis. — Sed contra, in ani
mali non solum movet vis quae imperat
motum, sed etiam est ibi v i s exequens
motum ; cujus operatio non poterit esse
animae et corpori communis, rationibus
praediotis ; et sie oportet quod anima
sensibilis aliquam operationem per se
habeat. Ergo est substantia per se sub
sistens; e t ita per creationem educitur
in esse, et non per generationem natu
ralem.
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Neutrum autem horum de anima sensibili vel vegetabili dici potest. Esse
autem hujusmodi animarum non potest
viventia ; et ita videtur quod animee
consistere nisi in unione ad corpus :
sensibiles reptilium et aliorum an ira aquod eorum operationes ostendunt; quae
lium sint ex actione corporalium elesine o r g a n o corporali esse n o n p o s s u n t :
mentorum.
unde
nec esse earum est eis absolute
Prseterea, sicut se habet corpus pasine
dependentia
ad corpus. Propter
tris ad ejus animam, ita et corpus filii
quod
nec
a
corpore
separari possunt,
ad ejus animam. Ergo commutatim, sicnec
iterum
in
esse
produci,
nisi quaut se habet corpus u h i ad corpus patenus producatur corpus in esse. Unde
tris, ita et anima filii ad animam pasicut producitur corpus per actum natris, Sed corpus filii traducitur a corturae generantis, ita et animae praedipore patris. Ergo anima filii traducitur
ctae. Ponere'autem eas seorsum per creaab anima patris.
tionem fieri, videtur redire i n opinioEespondeo dicendum, quod circa pronem eorum qui ponebant hujusmodi
ductionem formarum substantialium ,
animas post corpora remanere, cum
Philosophorum opiniones diversificanutrumque
simul i n Üb. de Eccl, dogmatur. Nam quidam dixerunt, quod agens
tibus
condemnetur.
Hujusmodi etiam
naturale solummodo disponit materiam;
animae
ordinem
principiorum
naturaforma autem, quae est ultima perfectio,
lium
non
excedunt.
E
t
hoc
patet
eaprovenit a principiis supernaturalibus.
rum
operationes
considerantibus.
Nam
Quae quidem opinio e x duobus precipue
secundum ordinem naturarum s u n t eostenditur esse falsa. Primo quidem e x
tiam ordinesactionum. Invenimus autem
hoc quod, cum esse formarum naturaquasdam formas quae se ulterius non
lium et corporalium non consistat nisi in
extendunt
quam ad id quod per prinunione ad materiam; ejusdem agentis
cipia
materialia
fieri potest; sicut foresse videtur eas producere cujus est
mse
elementares
et
mixtorum corporum,
materiam transmutare. Secundo, quia
quae
non
agunt
ultra
actionem calidi et
cum hujusmodi formse non excedant
undo
sunt
penitus
materise imfrigidi;
virtutem et ordinem et faeultatem prinmersae.
Anima
vero
vegetabilis,
licet
cipiorum agentium i n natura, nulla vi- '
non
agat
nisi
mediantibus
qualitatibus
detur necessitas , eorum originem in
praedictis, attingit tarnen operatio ejus
principia reducere altiora; unde Phiload
aliquid in quod qualitates praedictae
sophus dicit (in VII Metaph., com. 28),
se
non
extendunt videlicet ad produquod caro et os generantur a forma
cendum
carnem et os, et ad praefìgenquae est in his carnibus et in his ossidum
terminum
augmento, et ad hujusbus: secundum cujus sententiam non
;
u n d e et adhuc retinetur infra ormodi
solum agens naturale disponit materiam,
dinem materialium principiorum, licet
sed educit formam in actum, e converso
non
quantum formae praemissae. Anima
primae opinioni. A b hac autem generavero
sensibilis non agit per virtutem
litate formarum oportet escludere anicalidi
et frigidi de necessitate, ut pamam rationalem. Ipsa enim est substant
e
t
i
n
actione visus et ìmaginationis et
tia per se subsistens; unde esse suum
hujusmodi;
quamvis ad hujusmodi openon consistit tantum in hoc quod est
rationes
requiratur
determinatum temmateriae uniri; alias separari non posperamentum
c a l i d i et frigidi ad C o n s t i set : quod falsum esse etiam ejus opetutionen! organorum, sine quibus actioratio ostendit, quae est animae secundum
nes praedictae non flunt; unde non tose ipsam absque corporis communione.
talster transcendit ordinem materialium
Nec potest aliter operari quae fit. Quod
principiorum,
quamvis ad ea n o n tanenim per so non est, per se non operatum
deprimatur,
quantum formae praetur. E t iterum intellectuaìis natura todictae.
Anima
vero
rationalis etiam a tum ordinem et faeultatem excedit raag
i
t
actionem
ad
quam
virtus calidi et
terialium et corporalium principiorum ;
frigidi
non
se
extendit;
nec earn exercum intellectus in tei Udendo omnem
c
e
t
per
virtutem
calidi
et
frigidi, nec
corporalem naturam transcendere posorgano
etiam
corporali
;
unde
ipsa sola
sit: quod non esset, si ejus natura infra
transcendit
ordinem
naturalium
princilimites corporalis naturae contineretur.
Sed contra est quod dicitur G-enes, i,

vers. 20: Producant

aquai reptile

animce

T.

—

D E

P O T E N T I A ,

I

piorum; non autem anima sensibilis i n
brutis, vel vegetabili^ in plantis.
Ad primum ergo dicendum, quod li•cet anima sensibilis in hominibus et
brutis sit ejusdem rationis secundum
genus, non tarnen est ejuudem rationis
secundum speciem, sicut nec idem animal specie est homo et brutum; unde
•et op oration es a n i m a sensibilis sunt
multo nobiliores in homine quam in
brutis, ut patet in tactu et in approhensivis interioribus, Neo oportet eorum
qua sunt i n genere, si specie differant,
esse unum modum procedendi in esse,
at patet per aniraalia generata ex semine et ex putrefactione; q u a in genere
conveniunt, et specie differunt.
Ad secundum dicendum, quod in homine non dicitur anima sensibilis n t
dispositio, quasi sit aliud in substantia
ab anima rationali, et sit dispositio ad
ipsam; sed quia non distinguitur sensibile a rationali i n homine, nisi sicut
potentia a potentia. Anima vero sensibilis in bruto distinguitur ab anima
rationali hominis sicut una forma subs t a n t i a l ab alia. E t tarnen sicut potentia sensibilis i n homine et vegetabilis fluunt ab essentia animse, ita et i n
brutis et in plantis. Sed in hoc differunt
quia in plantis non fluirne ab essentia
anirase nisi potentiae vegetabiles, et ideo
ab eis anima denominatur; i n brutis
vero non solum vegetabiles, sed etiam
sensibiles a quibus denominatur eorum
anima; in homine vero praeter has etiam
intellectuales a quibus denominatur.
Ad tertium dicendum, quod substantia, a qua potentia sensibilis fruit, tarn
in brutis quam in hominibus est forma
substantialis; potentia vero utrobique
est accidens.
Ad quartum dicendum, quod anima
sensibilis n o n est aetn in semine secundum propriam speciem, sed sicut
in virtnte activa ; sicut domus i n actu
est in mente artificis ut in virtute activa: et sicut forma corporales sunt
in virtutibus caelostibus.
Ad quintum dicendum, quod instrumentum intelligitur moveri a principali
agente, quamdiu retinet virtutem a principali agente impressam; unde sagitta
tamdiu movetur a projicienti, quamdiu
manet vis impulsus projicientis. Sicut
etiam generatum tamdia movetur a generante i n gravibus et levibus quamdiu
S. T H O H S Qucest. disp. — Vol.
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retinet formam sibi traditam a generante; unde et semen tamdiu intelligitur moveri ab anima generantis, quamdiu r-emanet ibi virtus impressa ab anima, licet corporaliter sit divisum. Oport e t autem movens et motum esse simul
quantum ad motus principium, non tarnen quantum ad totum motum, ut apparet in projoctis.
Ad sextum dicendum, quod vis appetitiva anìmse non habet Imperium nisi
super corpus unitum ; unde pars decisa
non obedit animse appetitivse ad votum.
Sed semen non m o v e t u r ab anima generantis per imperium, sed per cujusdam virtutis transfusionem, quse in
semine manet etiam postquam fuerit
decisum,
Ad septimum dicendum, quod anima
sensibilis et vegetabilis de potentia
materia edueuntur, sicut et forma a l i a
materiales ad quaruni produetionem
requiritur virtus materiam transmutans.
Virtus autem q u a est i n semine licet
defìciat ab aliis actionibus anima hanc
tarnen habet. Sicut enim per animam
materia transmutatur, u t oonvertatur
in totum in actione nutrimenti; ita et
per virtutem pradictam transmutatur
materia, u t generetur coneeptum; unde
nihil prohibet quin virtus pradicta operetur quantum ad hoc ad actionem anim a sensibilis in virtute ipsius.
Ad octavum dicendum, quod virtus
pradicta radicatur in spiritu , qui i n
semine includitur, sicut in subjecto.
Fere autem totum semen, u t dicit Avicenna, i n spiritum convertitur. Unde
licet corpulenta materia, ex qua coneeptum formatur, multo ties per generationem transmutetur, non tarnen virtutis p r a d i c t a subjectum destruitur.
Ad nonum dicendum, quod sicut calor agit ut instrumentum forma substantialis ignis, ita nihil prohibet quin
agat ut instrumentum a n i m a sensibilis ad educendum animam sensibilem
in actum, non quod propria virtute hoc
possit.
Ad deeimum dicendum, quod materia transmutatur non tantum transmutatione accidentali, sed etiam substantial!; utraque enim forma in m a t e r i a
potentia p r a e x i s t i t ; unde agens naturale, quod materiam transxnutat, non
solum est causa f o r m a accidentalis, sed
etiam substantialis.
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Ad decimumprimum dicendum, quod
anima sensibilis cum non sit res subsistens, non est quidditas, sicut nec aliae
formae materiales, sed est pars quidditatis, et esse suum est in c o n c r e t i o n e
ad materiam ; unde nihil aliud est animam sensibilem produci, quam materiam de potentia in actum transmutari,
Addecimumsecundum dicendum, quod
quanto aliquid est imperfectius, tanto
ad ejus C o n s t i t u t i o n e n ! pauciora requiruntur. Unde cum animalia ex putrefactione g e n e r a t a , sint imperfectiora
animalibus quae ex semine generantur,
i n animalibus ex putrefactione generatis sufficit sola virtus cselestis corporis
quae- etiam in semine operatur, licet
non sufficiat sine virtute animae ad producendam animalia ex semine generata:
virtus enim caelestis corporis in inferioribus corporibus relìnquitur, in quantum ab eo transmutantur, sicut a primo
alterante. E t propter hoc dicit Phiìosophus, in l i b r o de Animalibus, quod omnia corpora interiora sunt plena virtutibus animae. Caelum autem licet non
sit simile in specie eum hnjusmodi animalibus ex putrefactione generatis, est
tarnen similitudo quantum ad hoc quod
e f ì e c t u s in causa activa virtualiter praeexistit.
Ad decimumtertium dicendum e s t ,
quod corpus caeleste etsi non sit vivum,
agit tamen i n virtute substantias vive n tis a qua movetur, sive sit Angelus,
sivo sit Deus. Secundum Philosophos
tamen ponitur corpus caeleste anima tum
et vivum.
A d decimumquartum dicendum, quod
virtus substantias spiritualis moventis
relinquitur in corpore caelesti et motu
ejus, non sicut forma habens esse compi e tum in natura, sed per modum intentionis, sicut virtus artis est in instrumento artificis.
Ad decimumquintum dicendum 63t,
quod anima rationalis, ut dictum est,
excedit totum ordinem corporalium
principiorum ; unde nullum corpus potest agere etiam u t instrumentum ad
ejus productionem.
A d decimumsextum dicendum e s t ,
quod anima sensibilis producitur in
concepto non per actionem corporis nec
per decisionem animae, sed per actionem
virtutis formativa^, quae est i n semine
ab anima generante, ut dictum est.
I

Ad decimumseptimum dicendum, quod
virtus cognoscitiva uegatur esse a b actione elcmentorum, quasi elementorum
virtutes a d earn causandam s u mei an t
s i c u t sufficiunt ad causandam duritiem
et mollitiem. Non autem negatur quin
instrumentaliter aliquo modo cooperari
]JOSSÌt.

Ad decimumoctavum dicendum, quod
anima sensibilis movet por appetitum.
Actio vero appetitus sensibilis n o n est
animae t a n t u m , s e d compositi; unde talis
vis habet determinatum organum. Unde
non oportet ponere, quod anima sensibilis aliquam O p e r a t i o n e n ! habeat absque corporis communione.
Ad decimumnonum dicendum, quod
corpus potest movere q u a s i non motum
specie illa motus qua movet, licet non
possit movere nisi aliquo m o d o m o t u m ;
corpus enim caeli alterat non alteraturrn
sed localiter motum; e t similiter organum virtutis appetitivae movet localiter non motum sed aliquo modo alteratum localiter. Oporatio enim appetitivae
sensibilis sine corporali alteratione non
contingit, sicut patet in ira et in hujusm o d i passionibus.
Ad vicesimum dicendum, quod vis
motiva exequens motum est magis d i s p o s i l o mobilis qua natum est moveri
a tali motore, quam sit per se movens.
ART.

XII.
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UTRT7M

VEI/ VEGETABILIS

SIT

ANIMA

SENSIBILIS-

I N SEMINE A PRIN-

CIPIO QUANDO DECIDITUR.

1. Duodecimo quaeritur, utrum anima
sensibilis vel vegetabilis sit in semine
a principio quando deciditur. E t videtur quod sic. Quia, ut Gregorius N y s senus dicit (lib. de Great, h o m i n i s ,
cap. xxvi, paulo a princip.),
utriusque
opinìonis assertio vituperatione
non caret,
et eorum qui prius vivere animas
in suo
quodam statu atque ordine fabulantur,
et
eorum qui eas post corpora
creatas
exi-

stimanL Sed si anima i n semine n o n
fuit in sui principio, oportet earn fieri
post corpus. Ergo anima a principio
fuit i n semine.
2. Praeterea, si anima sensibilis a principio non fuit in semine, sicut n e c rationalis; eadem ratio erit de sensibili
et ration ali. Sed anima rationalis est
a creatione. Ergo et anima sensibilis
est a creatione: cujus contrarium est
ostensum.
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3. Prseterea, Philosophus dicit in X V I
est inanimatum. Si ergo semen caret
do Aniuialibus (II de Gener. animal,
anima, erit inanimatum; et sic corpus
cap. IT), quod virtus quae est in semine
inanimatum transmutabitur, et fiet animatura; quod videtur inconveniens. Ergo
est sicut filius de domo patris egrediens.
Sed filius est ejusdem speciei cum paanima est a principio in semine.
tre. Ergo et ilia virtus quae est in se- i
Sed contra est quod Philosophus dimine est ejus ft a in speciei cum anima j cit (in lib. II de Anima, text. 10) quod
sensibili, a qua derivatur.
I semen et fructus est in tali potentia ad
animam, quae ost abjiciens animam.
4. Prseterea, Philosophus dicit in X V I
de Animalibus (ubi sup.), quod virtus
Praeterea, si semen a principio habet
ilia est sicut ars, quae si in materia esanimam, hoc non videtur esse possibile
set, ad perfectionem artificiati operarenisi duobus modis; vel quod tota anitur. Sed in arte est species artificiati.
ma generantis in semen transeat; v e l
Ergo in ilia virtute seminis est species
quod pars ejus. Utrumque autem horum
animae sensibilis quae per semen produvidetur esse inconveniens; quia ex pricitur.
mo sequitur quod non remaneat anima
in patre, ex secundo autem sequitur
5. Praeterea, decisio seminis est natuquod non remaneat ibi tota. Ei'go aniralis, decisio vero animalis anulosi est
ma
non est in semine a principio.
contra naturata. Sed in parte animalis
anulosi decisi eat anima, ut Philosophus
Bospondeo dicendum , quod opinio
dicit. Ergo multo magis est in semine
quorumdam fuit, quod anima a princideciso.
pio decisionis esset in semine, volentes
quod sicut corpus divideretur a corpore,
6. Praeterea, Philosophus dicit, in X V I
ita simul anima propagaretur ab anima,
de Animalibus (ibid.), quod mas in geut- statim cum corporis particula esset
neratione animalis dat animam. Sed
etiam ibi anima. Hsec autem opinio non
nihil est egrediens a patre nisi semen.
videtur
esse vera; quia, secundum quod
Ergo anima est in semine.
Philosophus
probat in X V de Anima7. Praeterea, accidens non transfundi(lib.
I
de
Gener. animal., cap. x v i n
libus
tux nisi per transfusionem subjecti.
et
xix),
semen
non decìditur ab eo quod
Sed aliquae aegritudines transfunduntur
fuit
actu
pars,
sed quod fuit superfluum
a parentibus in filios, sicut lepra et poultimae
digestionis;
quod nondum erat
dagra et hujusmodi. Ereo et eorum subultima
a
s
s
i
m
i
l
a
t
o
n
e
assimilatum. Nulla
stantia transfunditur. Hsec autem non
autem
corporis
pars
est
actu per animam
sunt sine anima. Ergo anima est a principerfecta,
nisi
sit
ultima
assimilatione
pio in semine.
assimilata ; unde semen ante decisionem
8. Prteterea, Hippocrates dicit, quod
nondum erat perfectum per animam, i t a
per decisionem venee quae est juxta
quod anima esset forma ejus; erat taaures, generatio impeditur. Hoc autem
rnen ibi aliqua virtus, secundum quam
non esset, nisi semen decideretur a toto
jam per actionem animae erat alteratum
corpore, quasi actio per prius existens.
et deductum ad dispositionem propinErgo cum id quod est actu pars animaquam ultimse assimilationi ; unde e t
lis, habeat animam, videtur , quod sepostquam decisum est, non est ibi animen a principio habeat animam.
ma, sed aliqua virtus animae. E t pro9. Praeterea, idem dicit, quod equus
pter hoc, in X V I de Animalibus (II de
quidam propter nimium coitum invenGener. animal., cap. in), Philosophustus est sine cerebro. H o c autem non
dicit, quod in semine est virtus princiesset, nisi semen decideretur ab eo quod
pii animae. E t praeterea si anima esset
est actu pars. Ergo idem quod prius.
in semine a principio, aut esset ibi ba10. PrsBterea, quod est superfluum,
bens actu speci em animse, aut non, sed
non est de substantia rei. Si ergo seut quaedam virtus, quae converteretur
men sit superfluum, non erit de subpostmodum in animam. Primum esse
stantia generantis ; et ita filius, qui est
non potest: quia cum anima sit actus
ex semine, non erit de substantia pacorporis organici, ante qualemcumquo
tris; quod est inconveniens. Ergo seorganizationem corpus susceptivum animen est de substantia generantis ; et
mas esse non potest. E t etiam sic s e ita est ibi anima in actu.
quitur quod totum id quod agit in s e 11. Praeterea, omne quod caret anima,
1
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minibus, non est nisi quaadam disposi- * cisa erat actu pars, et perfecta per atio materise, et per consequens non esnimam; unde per decisionem materiae
set generatio, cum generatio non seanima i n utraque parte remanet; quse
quatur, sed prsecedat formam substanquidem erat in toto una in actu, et
tialem. Nisi forte dicatur, quod corpoplures i n potentia. Quod quidem acciris sit alia forma substantialis praeter
dit per hoc quod hujusmodi animalia
animam; ex quo sequitur quod anima
fere sunt similia in toto et partibus;
non substantialiter corpori uniretur,
nam eorum animse, quia imperfectiores
utpote ,adveniens corpori, postquam est
sunt aliis, modicam diversitatem orgajam per aliam formam hoc aliquid connorum requirunt. Et inde est quod una
stitutum. Sequeretur ulterius quod gepars decisa potest esse animse susceptineratio viventis non esset generatio,
va, utpote habens tantum de organis
sed decisio qusedam;. sicut pars Ugni
quantum sufficit ad talem animam suseparatur a Ugno, ut sit actu lignum.
soipiendam; sicut accidit in aliis corpoSecunda pars divisionis prsedictse esse
ribus similibus, utpote u g n o et lapide,
non potest; quia secundum hoc sequeaqua et aere. Ex hoc autem Philosoretur quod forma substantialis non suphus
probat in X V de Animaiibus (lib.
bito sed successive i n materia proveI
de
Generat.
animal., cap. xviir), quod
niret; et sic in substantia esset motus,
sperma
non
fuit
actu pars ante decisiosicut in quantitate ot qualitate; quod
n
e
m
;
quia
ejus
decisio
non fuisset natuest contra Philosophum (in V Phys.,
ralis,
sed
modus
corruptionis
cujusdam.
com. 1 8 e t p r a e c ) ; et etiam formse subUnde
non
oportet
quod
per
decisionem
stantiates reciperent magis et minus;
seminis in ipso semine anima remaneat
quod est impossibile. Unde relinquitur
Ad sextum dicendum, quod mas diciquod anima non est i n semine, sed virtur
dare animam, in quantum i n semine
tus qusedam animse, quse agit ad animaris
continetur virtus quae agit ad amam producendam, ab anima derivata.
nimam.
Ad primum ergo dicendum, quod corAd septimum dicendum, quod segritupus v i v e n t i s , utpote leonis vei olivse,
dines, de quibus est objectio, n o n tradunon est anima, sed est semen corporis
cuntur cum semine quasi actu i n semino
tantum ante animam, et ante virtutem
sint, sed quia est principium eorum in
quse agit ad animam. Eadem enim est
semine, per aliquam seminis indisposiproportio seminis ad virtutem hujustionem.
modi, et corporis ad animam.
Ad octavum dicendum, quod cum sperAd secundum dicendum, quod hoc inm a sit qusedam superfluitas, habet quasterest inter animam rationalem et alias
dam proprias vias, sicut et alise superanimas, quod anima rationalis non est
fiuitates; quibus intercisis generatio imex virtute seminis sicut alise animse;
peditur; non propter hoc quod aliquid
quamvis nulla anima sit in semine a
ex eo quod erat actu pars, resolvatur.
principio.
A d nonum dicendum, quod sicut imAd tertium dicendum, quod virtus
moderatus aliarum superfluitatum fluilla non assimilatur filio egredienti de
xus solvit aliquid de eo quod erat jam
domo patris quantum ad complemenconversum, per violentiam quamdam ;
tum speciei, sed quantum ad acquisitioe t non naturaliter; ita etiam immodenem eorum quse desunt utrique ad aiiratus fluxus seminis. Ea vero quse fiunt
quod complementum. Perfectio enim
contra naturam, non sunt in consequenprima plerumque manifestatur per sitiani naturae trahenda.
militudinem perfectionis secundsa.
A d decimum dicendum, quod semen
Ad quartum dicendum, quod assimilaest tale sup erfluum, quod licet non sit
t i o inter virtutem praedictam et artem
actu pars substantise patris, est tarnen
procedit quantum ad hoc quod sicut arpotentia, tota ; et ob hoc filius dicitur
tificiatum praeexistit in arte sicut in virde substantìa patris esse.
tute activa, ita e t res viva generanda i n
Ad undeeimum dicendum, quod licet
virtute formativa.
semen non sit animatum a c t u , est taAd quintum dicendum, quod ex hoc
rnen animatum virtute; unde non est
ipso decisio animalis anulosi est viosimpliciter inanimatum.
lenta et contra naturam, quod pars de- *
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illud per voluntatem facere, sicut artiA R T . X I I I . — UTRUM ALIQUOD ENS
f e x scamnum vel arcam, et iterum faAB ALIO POSSIT ESSE -ETERNUM.
cere ea et a faciendo cessare; i g n i s
U p., qusest. 42, art. 2).
vero non potest nisi calefacere, si subjectum suae actionis adsit; nec potest
1. Tertiodecisno quaeritur, utrum alialiud inducere in materiam quam efquod ens ab alio possit esse aeterfectum similem sibi ; unde etsi de creanum. Et videtur quod non. Nihil enim
turis, quae divina voluntate ab ipso proquod est semper, indiget aliquo ad hoc
cedunt, dici possit quod potuit creatuquod sit. Omne autem quod est ab aliquo, indiget eo a quo est, ut sit. Ergo . ram talem vel talem facere et tunc vel
tunc facere; de Eilio tamen, qui natunihil quod est ab alio, est semper.
raliter procedit, hoc dici non potest.
2. Praeterea, nihil accipit quod jam
Non enim potuit alterius modi esse Fihabet. Ergo quod semper est, semper
lius secundum naturam, quam se habet
esse habet ; ergo quod est semper, non
Patris natura. N e c potuit v e l prius v e l
accipit esse. Sed omne quod est ab
posterius Filius esse nisi quando fuit
alio, accipit esse ab eo a quo est. Ergo
Patris natura. Non enim potest dici,
nihil quod est ab alio, est semper.
quod divinae naturae aliquando perfe3. Praeterea, quod est, non generatur
ctio naturae defuerit, qua adveniente
neque fit, neque aliquo modo in esse
virtute naturae, Filius Dei sit generapToducitur ; quia quod fit, non est. Ergo
t u s ; cum divina natura sit simplex e t
oportet quod omne quod generatur v e l
immutabilis. Neque potest dici, quod
fit, vel producitur, aliquando non esset.
hujusmodi generatio dilata fuerit proOmne autem quod est ab a l i o , est hupter materiae absentiam vel indìsposijusmodi. Ergo omne quod est ab alio,
tionem, cum omnino haec generatio imaliquando n o n est. Quod autem aliquanmutabilis sit. Unde relinquitur, quod
do non est, non semper est. Ergo nihil
cum natura Patris ab aeterno fuerit, e t
quod est ab alio, est sempiternum.
Filius sit a Patre aeternaliter genera4. Praeterea, quod non habet esse nisi
tus, ac per consequens Patri coaeternus.
ab alio, in se consideratum, non est.
Ariani vero, quia ponebant Filium non
Hujusmodi autem oportet aliquando
naturaliter a Patre procedere, ponebant
non esse. Ergo oportet quod omne quod
Filium
neque Patri cosequalem neque
est ab alio, aliquando non esset, et per
coseternum,
sicut contìngit in aliis quse
consequens non esse sempiternum.
secundum arbitrium
a
Deo
procedunt
5. Praeterea, omnis effectus est postevoluntatis
ipsius.
F u i t autem difficile
rior sua causa. Quod autem est ab alio,
considerare
generationem
Filii Patri
est effectus ejus a quo est. Ergo est
coaBternam,
propter
assuefactionem
huposterius eo a quo est; et ita non pom
alisei
cognitionis
i
n
consideratione
test esse sempiternum.
prodnctionis rerum naturalium, in quiSed contra est quod Hilarius - dicit
bus una res ab alia per motum produ(lib. XII de Trinit., ante medium), quod
citur; res autem producta per motum
ab seterno a Patre natum aeternum esse
in esse priu3 esse incipit i n principio
habet quod natum est. Sed Filius Dei
quam in termino motus. Cum autem
natus est ab aeterno Patre. Ergo aeterprincipium motus de necessitate terminum habet quod natum e s t ; ergo est
num motus duratione praecedat, quod
aeternum.
necesse est propter motus successionem,
Uespondeo dicendum, quod cum ponec possit esse motus principium v e l
namus Filium Dei naturaliter a Patre
initium sine causa ad producendum
procedere, oportet quod ita sit a Patre,
movente; necesse est ut causa m o v e n s
quod tamen sit ei coaaternus: quod quiad aliquid producendum praecedat dudem hoc modo apparet. Inter voluntaratione id quod ab ea producitur. Unde
tem enim et naturam hoc interest, quod
quod ab aliquo sine motu procedit, sinatura determinata est ad unum, quanmul est duratione cum eo a quo procetum ad id quod virtute naturae produdit, sicut splendor i n igne voi in s o l e :
citur, et quantum ad hoc quod est pronam splendor subito e t non successive
ducere vel non producere; voluntas
a corpore lucido procedit, cum illumivero quantum ad neutrum determinata
natio non sit motus, sed terminus moinvenitur. P o t e s t tamen aliquis hoc vel
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tua. Belinqaitur ergo quod in divinis,
ubi omnino motus locum non habet,
procedeas sit simul duratione cum eo
& quo procedit ; et ideo cum Pater sit
se tern us, Filius et Spiritus sanctus ab
eo procedentes sunt ei coaeterni.
Ad primum ergo dicendum , quod si
indigentia importet defectum vel carentiam ejus quo indigetur; quod semper
«st, non indiget aliquo ad hoc quod sit.
S i vero importet solum ordinem originis ad id a quo est, sie nihil prohibet
id quod semper est, aliquo indigere ad
hoc quod sit, in quantum non a se ipso,
sed ab alio esse habet.
Ad secundum dicendum, quod accipiens aliquid non habet illud ante acceptionem, habet vero illud quando jam
accepit; unde si ab seterno accipit, ab
aeterno habet.
Ad tertium dicendum, quod ratio illa
procedit in generatione quae est per
motum ; quia quod movetur ad esse
non est. Et pro tanto dicitur, quod id
quod generatur non est, sed quod est generatum est: unde ubi non est aliud g e nerari et generatum esse, ibi non oport e t quod generatur, aliquando non esse.
Ad quartum dicendum, quod illudquod habet esse ab alio, in se considera tum, est non ens, si ipsum sit aliud
quam ipsum esse quod ab alio accipit, si
autem sit ipsum esse quod ab alio accipit,
sic non potest in se consideratum, esse
non ens; non enim potest in esse consider ari non ens, licet in eo quod est
aliud quam e s s e , considerari possit.
Quod enim est, potest aliquid habere
per mixtum; non autem esse, ut Boetius
dicit in libro de Hebdomadibus. Prima
quidem conditio est creaturae, sed seemiri a est conditio Filii Dei.
Ad quintum dicendum quod Filius
D e i non potest dici effectus: quia non
fit, sed generatur. H o c enim fit cujus
esse est diversum a faciente ; unde nec
Patrem proprie loquendo causam Filii
dicimus, sed principium. Nec oportet
omnem causam efiectum duratione praecedere, sed natura tantum sicut patet
i n sole et splendore.

possit semper fuisse. Et videtur quod
sic. Non enim est minor potestas causae
producentis totam rei substantiam super effectum suurn, quam causae producentis formam tantum. Sed causa producens formam tantum, potest producere earn ab aeterno, si ab aeterno esset;
quia splendor qui gignitur ab igne atque diffunditur eoaeternus est illi; et
esset coaeternus, si ignis esset seternus,
ut Augustinus dicit (in ü b . de Trinit.).
Ergo multo fortius Deus, qui producit
totam rei substantiam, potest producere
efiectum sibi coaeternum.
2. Sed dices, quod hoc est impossibile;
quia sequitur inconveniens, scilicet quod
creatura parificetur Creatori in duratione. — Sed contra, duratio quae non
est tota simul, sed successiva, non potest sequiparari durationi quae est tota
simul. Sed si mundus semper fuisset,
ejus duratio non semper tota sirnul esset;
quia tempore mensuraretur, u t etiam
Boetius dicit in fine de Consol. (lib. V,
prosa ult.). Ergo adhuc Deo non aequipararetur creatura in duratione.
3. Praeterea, sicut divina persona procedit a Deo sine motu, ita et creatura.
Sed divina persona potest esso Deo c o s terna, a quo procedit. Ergo similiter et
creatura.
4. Praeterea, quod semper eodem modo
se habet semper potest idem facere. Sed
Deus semper eodem modo se habet ab
aeterno. Ergo ab aeterno potest idem
facere. Si ergo aliquando produxit creaturam et ab aeterno producere potuit.
5. Sed dìcens, quod ratio ista procedit
de a g e n t e per naturam, non autem de
agente per voluntatem. — Contra, voluntas Dei non dirimit virtutem ipsius.
Sed si non ageret per voluntatem, sequeretur quod ab aeterno creaturam
produxisset. Ergo posito quod per voluntatem agat, non removetur quia ab
aeterno producere potuerit.
6. Preeterea, si Deus in aliquo tempore
vel instanti creaturam produxit, et ejus
potentia non est a u g m e n t a t a , potuit
etiam ante illud tempus vel instans
creaturam producere ; et eadem ratione
ante illud, et sic in infinitum. Ergo poART.
XIV.
— UTKUM QUO!) EST A. DEO
tuit ab aeterno producere.
DIVERSUM IN ESSENTIA , POSSIT SEMPER
7. Praeterea, plus potest facere Deus
FUISSE.
quam humanus intellectus possit intel1. Quarto decimo queeritur, utrum id j l i g e r e ; propter quod dicitur Lue. i, 37:
apud Deum
omne
quod est a Deo diversum in essentia, - Non erit impossibile
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•wrÒum* Sed Platonici intellexerunc ali- i invariabilis ; quia si sibi relinqueretur,
quid esse factum a Deo, quod tarnen
in nihilum decideret. Ergo non potest
semper fuit; unde Augustinus dicit (X
esse seterna.
•de Civitate Dei, cap. xxxi, circa med. :
4. Praeterea, nihil quod dependet ab
De mundO) et de his quos in mundo deos
alio est necessarium, et per consequens
•a Deo factos,
scribit Plato,
apertissime
nec aeternum ; cum omne seternum sit
dicit eos esse cozfrisse, et habere initium ;
necessarium. Sed omne quod est factum,
finem tarnen non habituros, sed per condidependet ab alio. Ergo nullum factum
tori» potentissimam
voluntatem
perhibet
potest esso aeternum.
in aztcrnum esse mansuros. Verum id quo5. Praeterea, si Deus ab seterno promodo intelligaty Platonici
invenerunt,
non
ducere potuit c r e a t u r a m , ab aeterno
fisse Aoc, videlicet temporis, sed institutioproduxit; quia, secundum Philosophum
n s initium. Sicut enim, inquiunl,
si pes
(in III P h y s . com. 32), in sempiternis
ab aternitate fuisset
in pulvere,
semper
non differt esse et posse. Sed ponere
subesset vestigium : quod tarnen a calcante
creaturam ab aeterno fuisse productam,
factum nemo dubitaret:
sic mundus semest contra fidein. E r g o et ponere quod
per fuit semper existente qui fecit; et taproduci potuerit.
rnen factus est. Ergo Deus potuit facere
6. Praeterea, voluntas sapientis non
aliquid quod semper fuit.
differt facere quod intendit, si potest,
8. Prseterea, quidquid non est contra
nisi propter aliquam rationem. Sed non
rationem creaturae, Deus potest in creapotest reddi ratio quare Deus tunc
tura facere ; alias non esset omnipotens.
mundum fecerit et non prius, vel ab
Sed semper fuisse non est contra ratioaeterno, si ab seterno fieri potuit. Ergo
nem creaturae in quantum est facta;
videtur quod ab aeterno fieri non poalias idem esse dicere creaturas semper
tuit.
fuisse et factam n o n esse; quod p a t e t
7. Praeterea, si creatura est facta, aut
esse falsum. Nam Augustinus (in X I de
ex nihilo, aut ex aliquo. Sed non ex
'Oivit. Dei, cap. rv, et lib. X, cap. xxxi),
aliquo : quia vel ex aliquo quod est didistinguit duas opiniones; quarum una
vina essentia, quod est impossibile ; vel
•est quod mundus ita fuerit semper quod
ex aliquo alio: quod si non esset factum,
non sit a Deo factus; alia est, quod ita
erit aliquid praeter Deum, non ab ipso
mundus sit semper quod tarnen a Deo sit
creature; quod supra est improhatum:
factus. E r g o Deus hoc potest facere,
quod si est factum ex alio, aut procequod aliquid ab eo factum, sit semper.
i detur in infinitum, quod est impossi9. Praeterea, sicut natura statim po- ; bile ; aut devenietur ad aliquid quod
test pr3ducere effectual suum, i t a et ,' est factum de nihilo. Impossibile autem
ageDS voluntarium non impeditum. Sed
est, quod fit ex n i h i l o , semper fuisse.
Deus est agens voluntarium quod imErgo impossibile est creaturam semper
podiri non potest. Ergo creaturae quae
fuisse.
per ejus v o l u n t a t e m producuntur i n
8. Prseterea, de ratione aeterni est n o n
esse, ab seterno produci potuerunt, sichabere principium, de ratione vero
ut et F i l i u s qui naturaliter a Patre
creaturae est habere principium. Ergo
procedit;
nulla creatura potest esse seterna.
1. Sed contra est quod A u g u s t i n u s
9 . Prseterea, creatura mensuratur tem•dicit (VIII supor Genes., ad litteram,
pore v e l aevo. Sed aevum et tempus difcap. x x m , i n p r i n c ) : Quia omnino inferunt ab seternitate. Ergo creatura
commutabilis
est illa natura
Trinitatis,
non potest esse aeterna.
oh hoc ita est mterna, ut ei aliquid coce10. Prseterea, si aliquid est creatum,
•ternum esse non possit.
oportet dare aliquod instans in quo crea2. Prseterea, Damascenus dicit, in I
tum fuerit. Sed ante id non fuit. Ergo
libro: Quod ex non ente ad esse deducioportet dicere creaturam non semper
tur, non est aptum natura esse
coazUmum
fuisse.
•ei quod sine princìpio
et semper est. Sed
Respondeo dicendum, quod secundum
-creatura de non esse ad esse produciPhilosophum (in V Metaph., com. 17),
tur. Ergo non potest fuisse semper.
possibile dicitur quandoque quidem secundum aliquam potentiam, quandoque,
3. Praeterea, omne seternum est invavero secundum nullam potentiam; seriabile. Sed creatura non potest esse
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oundum potentiam quidem vel aetivam, i
A d secundum dicendum, quod etiam
vel passivata. Secundum activam qui- | si creatura semper fuisset, non simplidem, ut si dicamus possibile esse aedi- j citer Deo aequipararetur, sed secundum
ficatori quod sedificet ; secundum passiquod eum imitaretur ; quod non est invaci vero, ut si dicamus, possibile esse
conveniens; unde illa obviatio parum
ligno quod comburatur. Dicitur autem
est efucax.
et quandoque aliquid possibile, non seA d tertium dicendum, quod in percundum aliquam potentiam, sed vel mesona divina non est aliquid quod suptaphorice, sicut in geometricis dicitur
ponatur aliquando non fuisse, sicut est
aliqua linea potentia rationalis, quod
in omni essentia aliena a Deo.
praetermittatur ad praesens ; vel absolute,
A d quartum dicendum, quod objectioquando scilicet termini enuntiationis
procedit ex parte potentise facientis;
nullam ad invicem repugnantiam haquae nec etiam per voluntatem diminuibent. E contrario vero impossibile,
tur, nisi quatenus ex arbitrio voluntaquando sibi invicem repugnant; ut sitis divinae fuit quod non semper fuerit
mul esse affìrmationem et negationem
creatura.
impossibile dicitur, non quia sit imposUnde patet responsio ad quin tum.
sibile alicui agenti vel pati enti, sed
Ad sextum dicendum , quod si ponaquia est secundum se impossibile, uttur ante quodeumque tempus datumpotè sibi ipsi repugnans. Si ergo concreaturam fuisse, salvatur positio fidei,
sideretur hoc enuntiabile, aliquid diq\ia ponitur nihil praeter Deum semper
versum in substantia existens a Deo
fuisse; non tarnen salvatur. si ponatur
fuisse semper, non potest dici imposearn semper fuisse; unde non est simile.
sibile secundum se, quasi sibi ipsi reSciendum etiam, quod forma arguendo
pugnans: hoc enim quod est esse ab
non valet. P o t e s t enim Deus quamlibet
alio, non repugnat ei quod est esse
creaturam facere meliorem, non tarnen
semper, ut supra ostensum est; nisi
potest facere infinita* bonitatis creatuquando aliquid ab alio procedit per
ram; infinita enim bonitas rationi creamotum, quod non intervenit in processu
turae repugnat, non autem determinata
rerum a Deo, Per hoc autem quod adbonitas quantacumque. Sciendum etiam,
di tur, diversum
in substantia,
similiter
quod si dicatur, Deum potuisse facere
nulla repugnantia absolute loquendo
mundum antequam fecerit; si haec priodatur intelligi ad id quod est semper
ritas ad potentiam facientis referatur,
fuisse. Si autem acci pi am us possibile
indubitanter est verum : quia ab eeternodictum secundum potentiam activam,
affuit ei potentia faciendi; eeternitas
tunc in Deo non deest potentia ab aevero tempus creationis praecedit. Si auterno essentiam aliam a se producendi.
tem referatur ad esse facti, ita quod
Si vero hoc ad potentiam passivam reintelligatur ante instans creationisferatur, s i c , supposita catholicae fidei
mundi, tempus reale fuisse, in quo poveritate, dici non potest, quod aliquid
tuerit fieri mundus; patet omnino essea Deo procedens in essentia diversum,
falsum, quia ante mundum motus nonpotuerit semper esse. Supponit enim
fuit, unde nec tempus. Possumus tarnen
fides catholica omne id quod est praeter
imaginari aliquod tempus ante mundum;.
Deum, aliquando non fuisse. Sicut ausicut altitudinem vel dimensiones alitem impossibile est, quod ponitur aliquas extra caelum ; per quem modum
quando fuisse, nunquam fuisse; ita impossumus dicere, et quod altius ceelum
possibile est, quod ponitur aliquando
potuit elevare, et quod prius potuit fanon fuisse, semper fuisse. Unde et dicere; quia potuit facere et tempus diucitur a quibusdam quod hoc quidem est
turnius, et altitudinem altiorem.
possibile ex parte Dei creantis, non autem ex parte essentise a Deo procedenAd septimum dicendum , quod P l a tis, per suppositionem contrarii, quam
tonici hoc intellexerunt, fidei veritatemfides facit.
non supponendo, sed ab ea alieni.
A d octavum dicendum , quod ratioilla non probat nisi quod esse factum,,
Ad primum ergo dicendum, quod ratio
et esse semper, non habeant ad invicemilla procedit ex parte potentise facienrepugnantiam
secundum se considerata;
tis, non autem ex parte facti, de quo
i
unde
procedit
de possibili absolute-.
facta sitsuppositio aliquando non fuisse.

I. — D E P O T E N T I A , Ql J S S T .

III. ART. XIV.

89

dere artem illam q u a sola est ratio
quod creatura p r a d i c t a hunc habeant
modum; unde sicut non potest ratio
reddi ab homine quare c a l u m est tantum et non amplius; ita reddi non potest ratio quare mundus factus non fuit
antea, cum tarnen utrumque fuerit div i n a potestati subjectum.
Ad septimum dicendum, quod prima
creatura non sunt producta ex aliquo,.
sed ex nihilo. Kon tarnen oportet ex
ipsa ratione productionis, sed ex veritate quam fides supponit, quod prius
non fuerint, et postea in esse prodierint. Unus enim sensus p r a d i c t a locuenim aeternitas interminabilvs
vitce tota
tionis esse potest, secundum Anselmum
simul et perfecta possessio, u t ibidem di(in Monologio, cap. vili), u t dicatur creacitur. Temporis autem successio ex
tura facta ex nihilo, quia non est facta
motu causatur, u t ex Philosopho patet
ex aliquo, ut negatio includat praposi(in IV Phys.). Unde quod mutabili tati
tionem et n o n includatur ab ea, u t sic
subjacet, etiam si semper sit, seternum
negatio ordinem ad aliquid, quem p r a esse non p o t e s t ; et propter hoc A u g u positio importai, neget; non autem p r a stinus dicit (lib. V i l i super Genes.,
positio importai ordinem ad nihil. Sicap. xxni, in princ), quod in variabili
vero ordo ad nihil remaneat affìrmatus,
essentia Trinitatis nulla creatura coseprapositione negationem includente ;
terna esse potest.
nec adhuc oportet quod creatura aliAd secundum dicendum, quod Damaquando fuerit nihil. P o t e s t enim dici,
scenus loquitur supposita fidei veritate;
sicut et Avicenna dicit, quod non essequod patet ex hoc quod dicit, quod ex
pracedat esse r e i , non duratione, sed
non esse ad esse deductum est, etc.
natura; quia videlicet, si ipsa sìbi relinAd tertium dicendum, quod variabiqueretur, nihil esset : esse vero solum
l i t à de sui ratione excludit aternitaab
alio habet. Quod enim est natum
teni, non autem infinitam durationem.
alicui
inesse ex se ipso, naturali tor prius
Ad quartum dicendum, quod id quod
competit ei eo quod non est ei natum
ab alio dependet, nunquam esse potest
inesse nisi ab alio.
nisi per infiuxum ejus a quo est ; quod
Ad octavum dicendum, quod de rasi semper fuit, et ipsum semper erit.
tione a t e r n i est non habere durationis
Ad quintura dicendum, quod, non seprincipium; de ratione vero creationis
quitur, si Deus aliquid potuit facere,
habere principium originis, non autem
quod illud fecerit, eo quod est agens
durationis; nisi accipiendo creationem
secundum voluntatem, non secundum
ut accipit fides.
necessitatem naturae. Quod autem diAd nonum dicendum. quod a v u m et
citur, quod in sempiternis non differt
tempus ab a t e r n i t a t e differunt, non soesse et posse, intelligendum est secunlum ratione principii durationis, sed
dum potentiam passivata, n o n autem
etiam ratione successionis. Tempus esecundum activam, Potentia enim pasnim in se successivum est; a v o vero
siva actui non c o n j u n c t a , corruptiosuccessio adjungitur prout substantia
n s principium est, et ideo sempiter_ nitati repugn at; effectus vero a c t i v a a t e r n a sunt quantum ad aliquid variabiles, etsi quantum ad aliquid non vapotentiae' actu non existens, perfection!
rientur, prout a v o mensurantur. JEtercausae agentis praejudicium non affert,
nitas vero n e c successionem continet
maxime in causis voluntariis. Effectus
nec successioni adjungitur.
enim n o n est perfectio potentiae a c t i v a
Ad decimum dicendum, quod operasicut forma potentiae passiva.
tio qua Deus res producit in esse, nonAd sextum dicendum, quod circa prosic est intelligenda sicut operatio artiductionem primarum creaturarum intelficis qni facit arcam et postea earn delectus noster rationem investigare non
potest, eo quod non potest comprehen- • serit; sed quod Deus continue influat
Ad nonum dicendum, quod ratio illa
procedit de possibili ex parte potentiae
activa.
Sed quia rationes oppositae concludere
videntur, quod secundum nullam considerationem sit possibile; ideo ad eas
etiam est respondendum.
Ad primum ergo dicendum, quod secundum Boetium in fine de Oonsolatione
philosoph. (lib. V, prosa ult., non procul a princ), etiam si mundus semper
fuisset, non esset Deo c o a t e r n u s ; ejus
enim duratio non esset tota simul; quod
ad aternilatis rationem requiritur. Est
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esse, ut Augustinus dicit (super Genes,
ad litteram, l i b . IV, cap. xix, et lib. V i l i ,
cap. x n ) ; unde non oportet assign are
aliquod instans productionis rerum antequam productae non sint, nisi propter
fldei suppositionem.
A R T . X V . — UTK trai RES PROCESSERINT

A

DEO PER NECESSITATE»! NATUR JE VEL PER
ARBITRIUM VOLUNTATIS.
(1

p.,

QUSEST.

10,

ART. 4 ;

et 3 com. Gent., cap. 9 7 , et 4. cap. 1 0 ) .
1. Quintodecimo quaeritur, utrum res
processerint a Deo per necessitatela naturae, vel per A r b i t r i u m voluntatis. Et
videtur quod per necessitatem naturae.
Dicit enim Dionysius (IV cap. de divin.
Nom.): Sicut noster sol non rntiocinans
aut
prcceligenSj sed per ipsum suum esse omnia
lumine ejus partecipare
volentia
illnminat;
ita divina honitas per essentiam
suam omnibus existcntibus
proportionalster
radios bonilatis immittit* .Sed sol sine ele-

ction e et ratione illuminans hoc agit
ex necessitate naturae. Ergo et Deus
creaturas producit suam bonitatem communicando per necessitatem naturae.
2. Praeterea, omnis perfectio inferioris
naturae a perfectione diving? naturae
derivatur. Sed ad perfectionem naturae
inferioris pertinet quod sua virtute aliquid simile sibi faciat producendo effectual. Ergo multo fortius Deus similitudinem suae bonitatis creaturis communicat naturaliter, et non voluntarie.
3. Praeterea, orane agens agit sibi simile. Ergo secundum hoc efiectus agitur a causa agente, quod ejus similitudinem habet, Sed creatura habet similitudinem Dei quantum ad ea quae ad
Dei naturam pertinent,scilicet quantum
ad esse et bonitatem et u n i t a t e m , et
alia hujusmodi, non solum quantum ad
ea quae sunt in voluntate v e l in intellectu, sicut artificiata sunt similia artifici quantum ad formam artis, n o n
quantum ad naturam artificis, propter
quod voluntarie et non naturaliter ab
artifice procedunt. Ergo creatura» procedunt a Deo per virtutem naturae divinae et non per voluntatem.
4. Sed dices, quod similitudinem naturalium attributorum communicat creaturis divina voluntas. — Sed contra,
similitudo naturae communicari non
potest nisi per virtutem naturae. Sed
virtus naturae in nulla re subjacet vo-

l u n t a t i ; unde et in Deo generatio Pilii
a Patre, quae est naturalis, non fit per
imperium voluntatis, nec etiam in hominibus vires animae v e g e t a b i l e s , quae
naturales dicuntur, voluntati subduntur. Ergo non potest esse quod voluntate divina, similitudo naturalium attributorum creaturis eommunicetur.
5. Praeterea, Augustinus dicit in lib.
de Doctrina C h r i s t i a n a (lib. I, cap. LII,
in p r i n c ) , quod quia Deus bonus est,
sumus: et ita bonitas Dei videtur esse
causa productionis creaturarum. Sed
bonitas est Deo naturalis. Ergo et flux u s rerum a Deo est naturalis.
6. Praeterea, i n Deo idem e s t natura
et voluntas. Si ergo Deus producat res
voluntarie, sequetur quod producat eas
naturaliter.
7. Praeterea, necessitas natura? proven i t e x hoc quod natura immobiliter
operatur idem, nisi impedimentum eveniat. Sed major est immutabìlitas Dei
quam naturae inferioris. Ergo magis ex
necessitate Deus producit efiectumsuum
quam natura inferior.
8. Praeterea, operatio Dei est ejus essentia. Sed essentia sua est ei naturalis. Ergo naturaliter operatur quidquid
operatur.
9. Praeterea, secundum Philosophum
(iu III E t h i c , cap. ii) voluntas est finis,
electio eorum quae sunt ad finem. Sed
in Deo non est aliquis finis, cum sit
infìnitus. Ergo non agit ex voluntate,
sed magis ex necessitate naturae.
10. Praeterea, Deus operatur in quantum est b o n u s , u t A u g u s t i n u s dicit
(lib. I de Doctr. chr., cap. x x x i i ) . Sed
ipse est bonum necessarium. Ergo ex
necessitate operatur.
11. Praeterea, omne quod est, v e l est
c o n t i n g e n s , vel necessarium. Necessarium vero est aliquid tripliciter: scilicet per coactionem, ex suppositione, et
absolute. Non autem potest dici quod
in Deo sit aliquid possibile v e l contingens : hoc enim mutabilitati attestatur,
ut per Philosophum patet (in X I Metaph.), quia quod contingit esse, cont i n g i t non esse. Similiter non est ibi
aliquid necessarium per c o a c t i o n e m ,
quia nihil ibi est violentum n e c contra
naturam, u t dicitur in V Metaph. (text.
6), Similiter nec necessarium ex suppositione : quia hoc necessarium causatur
ex aliquibus oausis praesuppositis ; Deo
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autem nihil est causa. Relinquitur ergo . raliter. Sed non e s t principium nisi
creaturae. Ergo creatura naturaliter pro
quod quidquid est in Deo sit necessarium
cedit a Deo.
absolute; et ita videtur quod res e x ne
cessitate in esse producat.
1S. Praeterea, effectus procedit a causa
agente.
Ergo agens non comparatur ad
12. Praeterea, II ad Timoth. 11, 13, di
affectum
nisi per hoc quod comparatur
citur: Deus fldelis permanet et se ipsum
ad
actionem
vel operationem. Sed com
negare non potest. Sod cum ipse sit sua bop
a
r
a
l
o
operationis
v e l actionis divinaB
nitas, se ipsum negaret si suani boniad ipsum est n a t u r a l i s , cum actio Dei
tatem negaret. Negaret autem suam
sit sua essentia. Ergo similiter ad ef
bonitatem si earn communicando n o n
fectual comparatur naturaliter produ
diffunderet, cum hoc sit proprium bocendo ipsum.
nitatis. Ergo Deus non potest non pro
ducere creaturam suam bonitatem com
19, Praeterea, a per se bonum non fit
municando: ergo ex necessitate produ
aliquid nisi bonum et bene. Ergo efc a
citi quia non possibile non esse et ne
per se necessario non fit aliquid nisi
cesse esse convertuntur, u t patet in II
necessarium et necessario. Sed Deus est
Perihermenias (cap. m , parum ante fi
hujusmodi. Ergo omnia procedunt ab
nem).
ipso ex necessitate.
20. Praeterea, cum id quod est per se,
13. Preeterea, secundum Augustinum,
sit prius eo quod est per aliud, oportet
Patrem generare Filium, est Patr6m
primum agens agere per suam essen
dicere se suo verbo, Sed Anselmus di
tiam. Sed sua essentia et sua natura
cit (in Monologio, cap. LII), quod eodem
est. Ergo agit per naturam suam;
idem
verbo Pater dicit se et creaturam. Cum
et
ita
naturaliter creaturae ab eo pro
«rgo generatio Filii a Patre sit natu
cedunt.
raliter, et non per imperium volunta
tis , videtur quod etiam creaturarum
Sed contra est quod Hilarius dicit (in
productio : nam apud Deum non differt
üb. de Synodis , aliquantulum a medio
dicere et facere ; cum scriptum s i t ,
illius): Omnibus creaturis substantiam
Dei
Ps. xxxiii, 9: Dixit,

et facta

sunt.

14. Praeterea, omnis volens de neces
sitate vult suum ultimum finem, sicut
homo de necessitate vult esse beatus.
Sed ultimus finis divinae voluntatis est
suae bonitatis communicatio : propter
hoc enim producit creaturas, u t suam
bonitatem communicet. Ergo Deus hoc
de necessitate vult, ergo et ex necessi
tate producit.
15. Praeterea, sicut Deus est per se
bonum, ita est per se necessarium. Sed
in Deo, quia est per se bonus, nihil est
nisi bonum. Ergo et similiter in eo ni
hil est nisi necessarium; et ita ex ne
cessitate producit res.
16. Praeterea, voluntas Dei est deter
minata ad u n u m , scilicet ad bonum.
Sed natura propter hoc ex necessitate
operatur, quia est determinata ad unum.
Ergo et voluntas divina e x necessitate
operatur creaturas.
17. Prsetorea, Pater virtute naturae
suae est principium Filii et Spiritus
sancti, u t Hilarius dicit (in lib. de Synodis, a medio illius). Sed eadem natura
quae est in Patre et Filio, est etiam in
-Spiritu sancto. Ergo eadom ratione ipse
Spiritus sanctus est principium natu-

voluntas
creaturce

attulit;
et ibidem: Tales sunt
quales Deus eas esse voluit. Ergo

Deus producit creaturas per voluntatem, non per naturae necessitatelo.
Praeterea, A u g u s t i n u s in X I I Confess,
(aequivalenter cap. VII), ad Deum loquens,
ait: Duo focisti, Domine: unum prope
te, scilicet Angelum, et aliud prope ni
hil, scilicet materiam. Neutrum tamen
est de natura t u a : quia neutrum est
quod tu es. Sed Filius pro tanto natu
raliter a Patre procedit, quia eamdem
habet naturam quam P a t e r , u t A u g u 
stinus dicit (lib. X V de Trinit., c. xiv).
Ergo creatura non procedit a Deo na
turaliter.
Respondeo dicendum, quod absque omni dubio tenendum est quod Deus ex
libero arbitrio suae voluntatis creaturas
i n esse produxit nulla naturali neces
sitate. Quod potest esse manifestum ad
praesens quatuor rationibus. Quarum
prima e s t , quod oportet dicere univer
sum aliquem finem habere: alias omnia
in universo casu acciderent; nisi forte
diceretur, quod primae creaturae n o n
sunt propter finem, sed ex naturali ne
cessitate; posteriores vero creaturae sunt
propter finem; sicut et Demo erit us po-
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nebat cselestia corpora e s 3 6 a casu fa
cta, inferi ora vero a causis determinatis,
quod improbatur in II Phys. (text. 44
et 45), per hoc quod ea q u a e sunt nobiliora, non possunt esse minus ordinata
quam indigniora. N e c e s s e e s t igitur dicere, quod i n productione oreaturarum
a Deo sit aliquis finis intontus. Inveni
tur autem agere propter finem et vo
luntas et natura; sed ali ter et aliter.
Natura enim , cum non cognoscat nec
finem nec rationem finis, nec habitudinem e j u s , q u o d est ad finem in finem,
non potest
se in
finem

s i b i p r s e s t i t u e r e finem , nec
m o v e r e aut ordinare v e l di

lius. Creatura v e r o , quae est inaequalis,
non naturaliter, sed per voluntatem
procedit; sunt enim multi gradus inaequalitatis. N e c potest dici quod divina
virtus ad unum determinetur tantum,
cum sit infinita. Unde cum divina virtus
se extendat ad diversos gradus insequalitatis in creaturis constituendos ; quod
in hoc gradu determinato creaturam
c o n s t i t u i t , ex arbitrio voluntatis fuit,
non ex naturali necessitate.
Tertia ratio est, quia cum omne agens
agat sibi simile aliquo modo , oportet
quod effectus in sua causa aliqualiter
praeexistat. Omne autem quod est in
a l i q u o , est in eo per modum ejus in
quo est; unde cum ipse Deus sit intell e c t u s , creaturse i n ipso intelligibiliter
praeexistunt propter quod dicitur Joan,

rigere; quod quidem competit a g e n t i
per voluntatem, cujus est intelligere et
finem et omnia praedicta. Unde agens
per voluntatem sic agit propter finem,
quod prsestituit sibi finem , et seipsum
cap. I, 3 : Quod factum est, in ipso vita
quodammodo in finem m o v e t , suas aerat. Quod autem est i n intellectu, non
ctiones in ipsum ordinando. Natura vero \ proceditur nisi mediante voluntate : vo
tendit in finem sicut mota et directa ! luntas enim est executrix intellectus,
ab alio intelligente et v o l e n t e , sicut
et intelligibile voluntatem movet; et
patet in sagitta, q u a e tendit in signum
ita oportet quod res creates a Deo prodeterminatum propter directionem sacesserint ; per voluntatem. Quarta ratio
gittantis; et per hunc modum a Philoe s t , q u i a , secundum Philosophum (in
sophis dicitur, quod opus naturae est
I X Metaph., text. 16), duplex est actio:
opus intelligentiae. Semper autem quod
quaedam quae consistit in ipso agente,
est p e r aliud, e s t p o s t e r i u s e o q u o d e s t
et est perfectio et actus agentis, ut in
per s e . Unde o p o r t e t q u o d p r i m u m o r telligere, v e l i e , et hujusmodi: quaedam
dinans in finem, hoc faciat per volun
vero quse egreditur ab agente in patatem ; et i t a Deus per voluntatem creatiens extrinsecum et est perfectio et aturas in e s s e produxit, non per naturam.
ctus patientis, sicut calefacere, movere
Nec est instantia de F i l i o , quod natuet hujusmodi. A c t i o autem Dei non
raliter procedit a Patre, cujus generatio
potest intelligi ad modum hujusmodi
creationem praecedit: quia Filius non
se cu n dee actionis , co quod , cum actio
procedit u t ad finem ordinatus, sed ut
sua sit ejus essentia, non egreditur ex
omnium finis. Secunda vero ratio est,
tra ipsum: unde oportet quod intelligaquia natura est determinata ad unum.
tur ad modum primae actionis quse non
Cum autem omne agens sibi simile proest nisi in intelligente et v o l e n t e , vel
ducat, oportet quod natura ad illam si
etiam sentiente; quod etiam in Deum
militudinem tendat producendam quae
non cadit : quia actio sensus licet non
est determinate in uno. Cum autem aetendat in aliquid extrinsecum , est ta
qnalitas a b imitate causetur, inaequalirnen ab actione oxtrinseci. Per hoc it a s v e r o e x m u l t i t u d i n e quae v a r i o m o d o
gitur Deus agit quidquid extra se agit,
se h a b e t ( r a t i o n e cujus n o n e s t a l i q u i d
quod intelligit et vult. Nec hoc genealteri a e q u a l o nisi uno modo, inaequale
rationi Filii praejudicat quse est natu
vero secundum multos gradus) natura
ralis, quia hujusmodi generatio non insemper f a c i t sibi aequale, nisi sit pro
telligitur terminari ad aliquid quod sit
pter defectum virtutis activae, vel receextra divinam essentiam. Necessarinm
ptivae sive passivae. Defectus autem pasest igitur dicere omnem creaturam a
sivae potentiae Deo non praejudicat, cum
Deo processisse per voluntatem, et non
ipse materiam non requirat; nec iterum
per necessitatem naturae.
virtus sua est deficiens. sed infinita.
Undo hoc s o l u m ab eo procedit naturaAd primum ergo dicendum, quod siliter quod e s t sibi aequale, scilicet Fimilitudo Dionysii est intelligenda quan
tum ad universitatem diffusionis ; sol
1
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e aim in omnia corpora radios effundit, |
Ad decimum dicendum, quod licet
non discernendo unum ab alio, et similiDeus operetur in quantum est bonus,
et bonitas ei necessario i n s i t , non tater divina bonitas. Non autem intelligirnen sequitur quod de necessitate opetur quantum ad privationem voluntatis.
retur. Bonitas enim mediante voluntate
Ad secundum dicendum, quod ex peroperatur, in quantum est ejus objectum
f e z i o n e divinae naturae est quod virtute
vel finis; voluntas autem non necessanaturae divinae, ipsius naturae similitudo
rio se habet ad ea quae sunt ad finem;
creaturis communicetur, non tarnen hsec
licet respectu ultimi finis necossitatem
communicatio fit per nocessitatem natuhabeat.
rae, sed per voluntatem.
Et per hoc patet responsio ad tertium.
Ad undecimum dicendum, quod quanAd quartum dicendum , quod natura
tum ad id quod in ipso Deo e s t , non
potest attendi aliqua possibüitas, sed
non subjacet voluntati in his quae sunt
sola necessitas naturalis et absoluta;
intima rei, sed quantum ad ea quae sunt
respectu vero creaturae potest ibi conextra rem, nihil prohibet naturam subsiderari
possibilitas, non secundum pojici voluntati; unde et i n motu locali
tentiam
passivam, sed secundum potenin animalibus natura musculorum et
tiam
activam,
quae non limitatur ad
nervorum subjacet appetitui imperanti;
unum.
unde nec est i n c o n v e n i e n s , si virtute
Ad duodecimum dicendum, quod si
naturae divinae , creaturae producantur
Deus hoc modo suam bonitatem negain esse secundum arbitrium divinae voret quod aliquid contra suam bonitatem
luntatis.
faceret, vel in quo sua bonitas non exAd quintum dicendum, quod bonum
primeretur, sequeretur per impossibile
est proprium objectum voluntatis; unde
quod negaret se ipsum. Non autem hoc
bonitas D e i , in quantum est ab ipso
sequeretur, si etiam nulli bonitatem
volita et amata, mediante voluntate est
suam communicaret. Suae enim bonitati
creaturae causa.
nihil d e p e r i r e i , si communioata non
Ad sextum dicendum, quod licet voesset.
luntas et n a t u r a , prout in Deo sunt,
Ad decimum tertium dicendum, quod
sint, secundum rem, idem, difi'erunt talicet ipsum Verbum Dei naturaliter a
rnen ratione, secundum quod per ea diPatre oriatur, non tarnen oportet quod
versimode designatur respectus ad creacreaturae naturaliter procedant a Deo.
turam; natura enim importat respectum
Hoc autem modo Pater verbo suo creaad aliquid unum determinate , non auturas dicit sicut in ipso Patre s u n t ; i n
tem voluntas.
quo quidem sunt non u t per necessitaAd septimum dicendum, quod non est
tela pro ducendo, sed per voluntatem.
ex immobilitate naturaB solum quod aA d decìmumquartum dicendum, quod
liquid ex necessitate producit, sed ex
communicatio bonitatis non est ultimus
ejus determinatione ad unum quae non
finis, sed ipsa divina b o n i t a s , ex cujus
competit divinae v o l u n t a t i , licet in ea
amore est quod Deus earn communicare
sit immobilitas summa.
v u l t ; n o n enim agit propter suam boAd octavum dicendum, quod licet onitatem quasi appetens quod non habet,
peratio Dei naturaliter oi competat, cum
sed
quasi voJens communicare quod hasit ejus natura vel e s s e n t i a , efiectus
bet
:
quia agit non ex appetitu finis, sed
tarnen creaturae Operationen! consequiex
amore
finis.
tur, quaB per modum intelligendi consiAd
decimumquintum
dicendum, quod
d e r a t o , ut principium voluntatis, sicut
sicut
in
Deo
nihil
est
nisi
bonum, ita
et effectus calefactionis sequitur secunin
eo
nihil
est
nisi
necessarium.
Non
dum modum caloris.
tarnen
oportet
quod
quidquid
e
s
t
ab
eo,
Ad nonum dicendum, quod licet Deus
procedat
per
necessitatela.
sit infìnitus, est tarnen finis ad quem
A d decimumsextum dicendum, quod
omnia ordinantur. N o n enim est infìnivoluntas Dei, sicut dictum est, in corp.
tus privative, sicut finitura est passio
art., naturaliter fertur in suam bonitaquantitatis quae nata est habere finem;
t
e m ; unde non potest velie nisi id quod
hoc enim modo finis neque infìnitus,
est
ei conveniens, scilicet bonum; non
neque finitus est. Dicitur autem infìnitarnen
determinatur ad hoc vel illud
tus negative, quia nullo modo finitur.
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bonum; e t ideo non oportet quod bona
praeced., dictum est. Ergo sicut in bonitate, ita et in unitate oportet Deo creaquae sunt, ab eo procedant per necessitatene.
turam assimilari, u t scilicet sit una ab
uno.
Addecimumseptimum dicendum, quod
licet eadem natura sit Patria e t Filii
3. Prseterea, sicut bonum e t malum
et Spiritus sane ti, non tarnen eumdem
opponuntur p r i v a t i v e , si communiter
modum existendi habet in tribus, et dico
accipiantur, licet sint contraria, prout
modum existendi secundum relationem.
sunt habituum differentia?; ita unum et
multa opponuntur privative, u t patet
In Patre enim est u t non accepta ab
in X Metaph. (com. 9). Sed malitiam
alio, in Filio vero est u t a Patre accepta; unde n o n oportet quod quidquid
nullo modo dicimus a Deo procedere,
convenit Patri virtute naturae suae, consed ex defectu causarum secundarum
veniat Filio v e l Spiritui sancto.
earn incidere. Ergo noe debet poni quod
multitudinis Deus sit causa.
Ad decinmmoctavum dicendum, quod
4. Praeterea, oportet proportionaliter
effectus sequitur ab actione secundum
modum principii agendi; unde cum per accipere causas et causata, quia videlicet singularia sunt causa singularium,
modum mt'elligendi, actionis divinae
et universalia universalium, u t patet
principium, prout respicit creaturam,
per Philosophum (II P h y s i c , com. 38).
consideretur divina voluntas quae ad
Sed Deus est causa maxime universalis.
creaturam non habet necessariam haErgo suus proprius effectus est effectus
bitudinem, non oportet quod creatura
maxime universalis, scilicet esse. Sed
procedat a Deo per necessitatem naturae, licet ipsa actio sit Dei essentia • ex hoc quod res habent esse non est
vel natura.
multitudo, cum multitudinis sit causa
diversitas vel differentia. In esse vero
Ad decimumnonum dicendum, quod
omnia conveniunt. Ergo multitudo non
creatura assimilatur Deo quantum ad
est a Deo; sed ex causis secundis, ex
generales conditiones, non autem quanquibus
causantur particulares rerum
tum ad modum participandi. Alio enim
secundum quasi etiam difconditiones,
modo esse, est in Deo et in creatura, et siferunt.
militer bonitas. Unde licet a primo bono
sint omnia bona, et a primo ente sint
5. Prseterea, uniuscujusque effectus
omnia entia, non tarnen a summo bono
est aliquam propriam causam accipere.
sunt omnia summe bona, nec ab ente
Sed impossibile est unum esse proprium
necessario sunt omnia per necessitatem.
multorum. Ergo impossibile est quod
unum sit causa multitudinis.
A d vicesimum dicendum, quod voluntas Dei est ejus essentia; unde hoc
6. Sed dices, quod hoc tenet in causis
quod agit per voluntatem non removet
naturalibus, non in causis voluntariis.
quin per essentiam suam agat. Non e— Sed contra, artifex est causa artifìcii
nim est voluntas Dei aliqua intentio
per voluntatem. Procedit autem artifiaddita divinae essentiae, sed ipsa essentia.
ciatum ab artifice secundum propriam
formam illius artificiati, quae est in arART. XVI.
— UTRUM AB UNO PRIMO
tifice. Ergo etiam in voluntariis effePOSSIT PROCEDERE MULTI TU DO.
ctus quilibet requirit propriam causam.
(2 p., quaest. 47, art. 1; et 2, cont. Gent,
7. Prseterea, oportet esse conformitaa cap. 39 usque ad 45, et 3 , cap. 97).
tem inter causam et effectum. Sed Deus
est omnino unus et simplex. Ergo in
1. Sextodecimo quaeritur utrum ab
creatura, quse est ejus effectus , nec
uno primo possit procedere m u l t i t u d e
multitudo nec compositio debet inveF t videtur quod non. Sicuti enim Deus
nirì.
est per se bonum, et per consequens
summum bonum ; ita est per se e t summe
8. Praeterea, diversorum agentium non
unum. Sed ab eo in quantum est bonum,
potest esse idem effectus immediate.
non potest procedere nisi bonum. Ergo
Sed sicut causa appropriatur effectui,
nec ab eo procedere potest nisi unum.
ita effectus causae. Ergo nec ejusdem
causae possunt esse plures immediate
2. Prseterea, sicut bonum convertitur
et sic idem quod prius.
effectus;
cum ente, i t a e t unum. Sed in his quae
sunt entia, oportet attendi assimilatio9. Prseterea, in Deo est eadem potennem creaturae ad Deum, ut supra, art. i tia generandi, spirandi e t creandi. Sed
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potentia generandi non est nisi ad unum, similiter nec potentia spirandi:
quia in Trinitate non potest esse nisi
unus Filius et unus Spiritus sanctus.
Ergo et potentia creandi terminatur
tantum ad unum.
10. Sed dices, quod università? creatu rar um est quodammodo unum secundum ordinem. — Sed contra, effectum
oportet assimilar! causa. Sed unitas
Dei non est unitas ordinis, quia in Deo
non est prius nec posterius, nec superius et inferius. Ergo non sufficit unitas ordmis ad hoc quod ab uno Deo
plura possint educi.
11. Praterea, unius simplicis non est
nisi una actio. Sed ab una actione non est
nisi unus eflectus. Ergo ab uno simplici
non potest procedere nisi unus effectus.
12. Praterea, creatura procedit a Deo,
non solum sicut effectus a causa efficiente, sed etiam sicut exemplatum ab
excmplari. Sed unius esemplati est unum exemplar proprium. Ergo a Deo
non potest procedere nisi una creatura.
13. Praterea, Deus est causa rerum
per intellectum. A g e n s autem per intellectual agit per formam sui intellectus. Cum igitur in divino intellectu
non sit nisi una forma, videtur quod
ab eo non possit procedere nisi una
creatura.
14. Sed dices, quod licet forma divini
intellectus sit una secundum rem, q u a
est ejus essentia, tarnen attenditur ibi
quadam plurali Las secundum di versos j
respectus ad creaturas diversas ; et
sic est ibi pluralitas rationis. — Sed
contra, aut isti respectus plures sunt
in intellectu divino, aut sunt solum in
ratione nostra. Si primo modo, ergo sequitur quod in intellectu divino erit
pluralitas et non summa simplicitas. Si
secundo modo, sequitur quod Deus non
producat creaturas diversas nisi mediante ratione nostra: ex quo oportet
quod diversas creaturas producat per
diversos respectus ad creaturas qui non
sunt nisi in ratione nostra; et sic habetur propositum, scilicet quod a Deo
immediate non procedat m u l t i t u d e
15. P r a t e r e a , Deus per apprehensionem intellectus sui res in esse producit. Sed in eo non est nisi una apprehensio: quia suus intellectus est ejus
essentia, q u a est una. Ergo non producit nisi unam creaturam.
*

I I I .A R T .

XVI.

95

16. P r a t e r e a , illud quod non habet
esse nisì in ratione, non est creatum a.
Deo : quia hujusmodi videntur esse quadam vana, ut chimara, et hujusmodi.
Sed similitudo non est nisi in ratione:
signifìcatur enim per abstractionem a.
multis quod in rerum natura non invenitur. Ergo Deus non est causa multitudinis.
17. P r a t e r e a , secundum Platonem (in
Timao), optimi est optima adducere.
Sed optimum non potest esse nisi unum.
Cum igitur Deus sit optimus, ab eo non
potest produci nisi unum.
18. P r a t e r e a . unusquissque agens propter finem, facit effectum suum propinquiorem fini quantum potest. Sed Deus
producendo creaturam ordinat earn in
finem. Ergo facit earn propinquissimani
fini quantum potest. Sed hoc non potest nisi uno modo fieri. Ergo Deus non
producit nisi unam creaturam.
19. P r a t e r e a , injnstum est quod aliquis
iuaqualia aliquibus tribuat, nisi aliqua
inaqualitate circa eos pracedente, vel
meritornm, vel quarumeumque conditionum diversarum. Sed operationem
divinam non pracedit aliqua diversit a s ; alias ipse non esset prima causa
omnium. Ergo in prima rerum creatione
non dedit oroaturis inaqualia dona. Sed
diversitas creaturarum et multitudo attenditur secundum hoc quod plus vel
minus recipiunt de donis divinis, u t
patet in iv cap. cai. Hierar. Ergo i n
prima rerum creatione Deus multitudinem non produxit.
20. P r a t e r e a , Deus creaturis communicat suam bonitatem quantum capaces sunt. Sed natura superiorum creaturarum capax fuit hujusmodi perfectionis et dignitatis, ut essent c a u s a
inferiorum creaturarum. Id enim quod
est perfectius, potest agere in id quod
est eo imperfectius, et communicare ei
suam perfectionem. Ergo videtur quod
Deus creaturas inferioros rnediantibus
superioribus produxit; et ita ipse immediate non produxit nisi unam creaturam aliis superiorem, q u a c u m q u e sit
illa.
21. P r a t e r e a , quanto aliqua f o r m a
sunt magis immaterialos, tanto s u n t
magis a c t i v a , utpote magis a potentia
s e p a r a t a ; unumquodque enim agit secundum quod est iu a c t u , non secundum quod est in potentia. Sed f o r m a
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rerum quse sunt in mente Angeli, sunt
magis immateriales quam form se quse
sunt in rebus naturalibus. Gum ergo
formse naturales sint causse formarum
sibi similium, videtur quod multo fortius formse quse sunt in mente Angeli,
produxerint formas rerum naturalium
sibi similes. Diversitas autem rerum, et
per consequent multitudo, est ex forma.
Ergo videtur quod multitudo non pro•cesserit a Deo nisi mediantibus superioribus creaturis.
22. Praeterea, quidquid Deus facit, est
unum. Ergo ab eo non est nisi u n u m ;
et ita ipse non erit causa multitudinis.
23. Prseterea, Deus non intelligit nisi
unum : quia nihil intelligit extra se, u t
probatur in XII Metaph. (com. 51). Sed
ipse est causa rerum per intellectual
suum. Ergo ipse non causat nisi unum.
24. Prseterea, Anselmus dicit (in Monoi. cap. v i n ) , quod creatura in Deo
est creatrix essentia. Sed creatrix essentia est tantum una. Ergo et creatura in Deo est tantum una. Sed hoc
modo creatur creatura a Deo secundum
quod in ipso prsecessit. Ergo a Deo non
est nisi una tantum creatura; et sic a
Deo non procedit multitudo.
Sed contra est quod dicitur Sapient,
cap. xi, 21: Omnia in numero et pondere
et mensura, disposuisti,
Domine.
Sed nu-

merus non est sine multitudine. Ergo
a Deo procedit multitudo.
Prseterea, virtus Dei prsecedit virtutem cujuslibet alterius rei. Sed unum
punctum potest esse principium multarum linearum. Ergo sic Deus, quamvis
sit unas, potest esse principium creaturarum multarum.
PrsBterea, illud quod est proprium uni
in quantum est unum, maxime competit ei quod est maxime unum. Sed proprium est unitatis quod sit multitudinis principium. Ergo hoc maxime competit Deo quod est summe unum, quod
ab eo multitudo procedat.
Prseterea, Boetius dicit in principio
Arithmeticse (cap. n ) , quod secundum
exemplar numeri Deus res in esse produxit. Sed exemplatum exemplari conform a tur. Ergo produxit res sub multitudine et numero.
PrsBterea, in Psal. cui, 24, dicitur :
Omnia in sapientia

feciati.

Sed

cum

sa-

pientis sit ordinare, oportet ea quse per
sapientiam fiunt, ordinem habere, et
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per consequens multitudinem. Ergo rerum multitudo a Deo processit.
Respondeo dicendum, quod multa non
posse procedere ab uno principio immediate et proprie, videtur esse ex determinatione causse ad effectum, ex qua
videtur debitum et necessarium ut si
est talis causa, talis effectus proveniat.
Causae autem sunt quatuor ; quarum
duse, scilicet materia et efficiens, prsecedunt causatum, secundum esse intern u m ; finis vero etsi non secundum esse,
tarnen secundum intentionem ; forma
vero neutro modo, secundum quod est
forma; quia cum per earn causatum
esse habeat, esse ejus simul est cum
esse causati ; sed in quantum etiam
ipsa est finis, praecedit in intentione
agentis. Et quamvis forma sit finis operationis, ad quem operatio agentis term i n a t u r , non tarnen omnis finis est
forma. Est enim aliquis finis intentionis praeter finem operationis, ut patet
in domo. Nam forma ejus est finis termi nans operationem sedifìcatoris ; non
tarnen ibi tcrminatur intentio ejus, sed
ad ulteriorem finem, quae est habitatio;
ut sic dicatur, quod finis operationis
est forma domus, intentionis vero habitatio. Debitum igitur essendi tale
causarum non potest esse ex forma in
quantum est forma, quia sic concomitatur causatum ; sed vel ex virtute
causae efficientis, vel ex materia vel ex
fine, sive sit finis intentionis, si ve finis
operationis. Non potest autem dici in
Deo, quod effectus ejus habeat debitum
essendi ex materia. Nam cum ipse sit
totius esse auctor, nihil quolibet modo
esse habens prsesupponitur ejus actioni,
ut sic ex disposition e materiae necesse
sit dicere talem vel talem ejus esse effectum. Similiter nec ex potentia effectiva. Nam cum ejus activa potentia
sit infinita, non terminatur ad unum
nisi ad id quod esset aequale sibi, quod
nulli effectui competere potest. Unde,
si inferiorem sibi effectum producere
sit necesse, potentia sua, quantum in se
est, non terminatur ad nunc vel ilium
distantiae gradum, ut sic debitum sit ex
ipsa virtute activa talem vel talem effectum produci. Similiter n e c ex fine
intentionis. Hie enim finis est divina
bonitas, cui nihil accrescit ex effectuum
productione. Nec iterum per effectus potest totaliter repraesentari vel eis totali-
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ter communicari, u t sic possit dici, quod
debitum sit tal em vel talern Dei efiectum
e s s e , ut totaliter divinam bonitatem
participet, sed possibile est efiectum
multis modis earn participare ; unde
nullius eorum necessitas est ex fine.
Sic ex fine necossitas sumitur, quando
intentio finis compier! non potest vel
or/mino, v e l inconvenientor, n i s i hoc
vel ilio existente. Belinquitur igitur
quod debitum in operibus divinis esso
non potest nisi ox forma, quae est finis
operationis. Ipsa enim cum non sit in
finita, habet determinata principia, sine
quibus esse non potest; et determinatum modum essendi, ut si dicamus, quod
supposito quod Deus intendat hominem
facere, necessarium est et debitum quod
animam rationalem ei conferat et cor
pus organicum, sine quibus homo esse
non potest. E t similiter possumus di
cere in universo. Quod enim Deus tale
universum constituere voluerit, non est
necessarium neque debitum, neque ex
fine neque ex potentia efficientis, neque
materiae, ut ostensum est. Sed suppo
sito quod tale universum producere vo
luerit, necessarium fuit quod tales et
tales creaturas produxerit, ex quibus
talis forma universi consurgeret. Et cum
ipsa universi perfectio et multitudinem
et diversitatem rerum requirat, quia in
una earum inveniri non potest propter
recessum a complemento bonitatis pri
mes; necosse fuit e x suppositione formse
intentae quod Deus multas creaturas et
diversas produeeret; quasdam simplices,
quasdam compositas; et quasdam corruptibiles, et quasdam incorruptibiles.
Hoc autem quidam philosophi non
considerantes , diversimode a veritate
deviaverunt. Quidam namque non in
telligentes Deum universi esse auctorem, posuerunt materiam non ab alio
existentem, et ex ejus necessitate rerum
diversitatem produci, vel secundum raritatem vel secundum spissitudinem
materiae res diversificantes, u t antiquissimi naturalium Philosophorum, qui
tantum causam materialem perceperunt;
vel secundum actionem alicujus causae
efficienti s, quae secundum diversitatem
materiae diversos effectus producebat,
sicut Anaxagoras posuit intellectum
divinum, qui diversas res producebat,
eas a commixtione materiae segregando,
et sicut Empedocles, qui per amicitiam
S. THOMMS Quast,
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et litem, secundum diversitatem mate
riae diversos effectus vario modo distinctos vel conjunctos ponebat. Quorum
falsitas apparet ex duobus. Primo e x
hoc quod non ponebant omne esse a
primo et summo ente effluere, quod in
alia quaestio ne est ostensum. Secundo,
quia secundum eos sequebatur quod
partium universi distinctio et earum
ordo essent a casu; quia sic necesse
erat propter materiae nocossitatem. A l i i
pluraLitatem rerum et modos diversos
earum ex necessitate causae efficientis
ponebant, sicut Avicenna (lib. IX Mot.,
cap. iv), et ejus sequaces. P o s u i t enim,
quod primum ens, i n quantum intellig i t se i p s u m , producit unum tantum
causatum, quod est intelligentia prima,
quam necesse erat a simplicitate primi
entis deficere, utpote in quantum potentialitas incepit ad in is ceri actui, in
quantum esse recipiens ab alio non est
suum esse, sed quodammodo potentia
ad illud. E t sic in quantum intelligit
primum ens, procedit ab ea alia intel
ligentia ea inferior, in quantum vero
intelligit potentiam suam procedit ab
ea corpus ceeli, quod m o v e t ; in quan
tum vero intelligit actum suum, pro
cedit ab ea anima casli primi; et sic
consequenter multiplicantur per multa
media res diversae. Sed haec etiam positio stare non potest. Primo, quia ponit potentiam divinam terminari ad
unum efiectum , qui est intelligentia
prima. Secundo, quia ponit alias sub
stantias praeter Deum esse aliarum creatrices, quod esse impossibile in alia
quaestione, art. 4, ostensum est. Sequi
tur etiam ad nane positionem, sicut et
ad primas, quod decor ordinis universi
sit casualis, ex quo rerum diversitatem
non adscribit intentioni finis, sed terminationi potentiarum activarum ad
suos effectus.
Alii vero circa debitum causae finalis
erraverunt, sicut Plato, et ejus sequa
ces. Posuit enim quod bonitati Dei ab
eo intellectee et amatse debitum esse
tale universam producere, ut sic optimus optimum produeeret. Quod quidem
potest esse v e r u m , si solum quantum
ad ea quae sunt respiciamus; non autem
si respiciamus ad ea quse esse possunt.
Hoc enim universum est optimum eo
rum quae s u n t ; et quod sit sic optimum,
ex summa Dei bonitatc habet. Non ta-

7

98

Q Ü J S S T I O N ß S

men bonitas Dei est ita obligata huio
universo, quin melius vel minus bonum
aliud universum facere potuisset.
Quidam etiam debitum causae formaIis non attendentes, sed solum debitum
divinae bonitatis, erraverunt, sicut Manichaei; qui cum considerarent Deum
esse optimum, crediderunt a Deo esse
tantum illas creaturas quae inter alias
sunt optimae, scilicet s p i r i t u a l s et incorruptibiles; corporalia vero et corruptibilia alteri attribuerunt principio.
Ex simili etiam fonte prodiit Origenis
error (lib. I Periar,, cap. VII et vin), licet
huic contrarius. Consideravit e n i m D e u m
esse optimum et justum ; unde ab ipso
primo fuisse conditas optimas creaturarum solas et aequales existimavit, sci
licet rationales creaturas; qutbus ex li
bero arbitrio diversimode operantibus
in bonum v e l in malum, oonsecutum
esse dicebat u t diversi gradus rerum
in universo constituerentur, dicens, illas
rationales creaturas quae ad Deum con*
verste sunt, in angeli cam dignitatem
esse promotas, et secundum diversos
ordines, prout magis et minus meruerunt; e contrario vero ceteras rationa
les quae per liberum arbitrium peccaverunt, in inferiora dicit osse prolapsas,
et corporibus alligatas ; quasdam quidem soli, lunae et stellis, quae minus
peccaverunt; quasdam vero corporibus
hominum ; quasdam in daemones esse
conversas. Uterque enim error ordinem
universi praeterire videtur in sua consideratione, considerando tantummodo
singulas partes ejus. Ex ipso enim or
dine universi potuisset ejus ratio apparere, quod ab uno principio, nulla
meritorum differentia praecedente, oportuit diversos gradus creaturarum institui, ad hoc quod universum esset com
plementum (reprsesentante universo per
multiplices et varies modos creaturarum quod in divina bonitate simplici
ter et indistincte prseexistit) sicut et
ipsa perfectio domus et huraani cor
poris diversitatem partium requirit.
Neutrum autem eorum esset completum
si omnes partes unius conditionis existerent; sicut si omnes partes Immani
corporis essent oculus, aliarum enim
partium deessent officia. E t similiter si
omnes partes domus essent t e c t u m do
mus complementum et finem suum n o n
consequeretur, ut scilicet ab imbribus
:
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e t caumatibus defendere posset. Sic igitur dicendum est, quod ab uno primo
multitudo et diversitas creaturarum
processit, non propter materiae neces
sitatemi nec propter potentise lirnitationem, nec propter bonitatem, nec pro
pter bonitatis Obligationen! ; sed ox or
dine sapientiae, ut in diversitato crea
turarum perfectio consisteret universi.
A d primum ergo dicendum, quod sicut
Deus est unus, ita et unum produxit,
non solum quia unumquodque in se est
unum, sed etiam quia omnia quodammodo sunt unum perfectum, quae quidem unitas diversitatem partium requi
rit, ut ostensum est.
Ad secundum dicendum, quod crea
tura assimilatur Deo in u n i t a t c , in
quantum unaquaeque i n se u n a est, e t
in quantum omnes unum sunt uni tate
ordinis, ut dictum est.
Ad tertium dicendum, quod malitia
totaliter in non esse consisfcit; multitudo
autem causatur ex ente. Ipsa enim dif
ferentia, per quam entia dividuntur ad
invicem, quoddain ens est. Unde Deus
non est anctor tendendi ad non esse,
sed est omnis esse auctor; non est prin
cipium malitiae sed est principium multitudinis. Sciendum autem, quod duplex
est unum ; quoddam scilicet quod convertitur cum ente, quod nihil addit su
pra ens nisi indivisionem; e t hoe unum
privat multitudinem, in quantum mul
titudo ex divisione causatur; non quidem multitudinem extrinsecam quam
unum constituit sicut pars; sed multi
tudinem intrinsecam quae unitati oppo
ni tur. Non enim ex hoc quod aliquid
dicitur esse unum, negatur quin aliquid
sit extra ipsum quod cum eo constituat multitudinem; sed negatur divisio
ipsius in multa. Aliud vero unum est
quod est principium numeri, quod supra
rati on em enti s addit men sur ati on em ;
et hujus unius multitudo est privatio,
quia numerus fit per divisionem conti
nui. Nec tamen multitudo privat unita
tene t o t a l i t e r , cum diviso toto adhuc
remaneat pars indivisa; sed removet
unitatem totius. Sed malitia, quantum
est in se, removet bonitatem , nullo
modo earn constituens, nec ab ea constituta.
Ad quartum dicendum, quod ens alio
modo se habet ad e a quae sub ente continentur, et alio modo animai vel quod-
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libet aliud genus ad species suas. Species enim addit supra g e n u s , u t homo
supra animal, differentiam aliquam quse
est extra essentiam generis. Animal
enim nominat tantum naturam sensibilem, i n qua rationale non continetur;
sed ea qu?e continentur sub e n t e , non
addunt aliquid supra ens quod sit extra
essentiam ejus; unde non oportet quod
illud quod est causa animalis in quantum est animal, sit causa rationalis in
quantum hujusmodi. Oportot autem illud quod est causa entis in quantum
est ens, esse causam omnium differ en tiarum entis, et per consequens totius
multitudinis entium.
Ad quintum dicendum, quod approp r i a t e causse ad effectum attendi tur
secundum assimilationem effectus ad
causam. Assimilatio autem creaturse ad
Deum attenditnr secundum hoc quod
creatura implet id quod de ipsa est in
intellectu et voluntate D e i ; sicut artificiata similantur artifìci in quantum
in eis exprimitur forma artis, et ostenditur voluntas artificis de eorum constitutione. Nam sicut res naturalis agit
per formam suam, ita artifex per suum
intellectum et voluntatem. Sic igitur
Deus propria causa est uniuscujusque
creatura?, in quantum intelligit et vult
unumquamque creaturam esse. Quod
autem dicitur idem non posse esse plurium proprium, intelligendum est quang o fit propriatio per adsequationem ;
quod in proposito non contingit.
Ad sextum dicendum , quod solutio
patet ex dictis.
Ad septimum d i c e n d u m , quod licet
sit qusedam similitudo creaturse ad
Deum, non tarnen adaequatio; unde non
oportet, si unitas Dei caret omni multitudine et composition^, quod propter
hoc oporteat talem esse creaturse unitatene
Ad octavum dicendum, quod licet effectus non possit excedere causam suam,
tarnen causa potest excedere effectum ;
et ideo licet ab una causa possint procedere plures effectus, tarnen non potest unus effectus a pluribus causis immediate procedere.
Ad nonum dicendum, quod licet eadem sit potentia in Deo generandi et
creandi secundum rem, non tarnen idem
respectus i n utraque connotatur: sed
potentia generandi connotat respectum
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ad id quod procedit per naturam; e t
ideo oportet tantum unum esse; sed
potentia creandi importat respectum
ad id quod procedit per v o l u n t a t e m ;
unde non oportet quod sit unum.
Ad decimum dicendum, quod non oportet, sicut dictum bst, uniusmodi unitatene esse in creatura et in D e o ; l i c e t
creatura Deum in unitate imitetur.
Ad decimumprimum dicendum, quod
quamvis actio Dei sit una et simplex,
quia est ejus essentia; non tarnen oport e t quod sit unns tantum effectus, sed
multi; quia ex actione divina procedit
effectus secundum ordinem sapientiae e t
arbitrium voluntatis.
Ad decimum secundum dicendum quod
quando exemplatum perfecte reprsesentat e x e m p l a r , ab uno exemplar! non
est nisi unum exemplatum, nisi per accidens, in quantum exemplata materiali ter distinguuntur. Creaturse vero non
perfecte imitantur suum exemplar, Unde
diversimode possunt ipsum imitari, e t
sic esse diversa exemplata. Ferfectus
autem modus imitandi est unus tantum:
et propter hoc F i l i u s , qui perfecte imitatur Patrem , non potest esse nisi
unus.
Ad decimumtertium dicendum, quod
licet forma intellectus divini sit una
tantum secundum rem, est tarnen multiplex ratione secundum diversos respectus ad creaturam, prout scilicet
intelliguntur creaturse diversimode formam divini intellectus imitari.
Ad decimumquartum dicendum, quod
isti diversi respectus ad creaturam non
solum sunt in intellectu nostro , sed
etiam in intellectu divino. Nec tarnen
diversa aliqna sunt in intellectu divino,
in quibus Deus i n t e l l i g a t ; quia intellig i t tantum uno, quod est sua essentia;
sed sunt ibi multa, u t ab ipso intellecta. Sicut enim nos intelligimus quod
creatura potest Deum multipliciter imitari, ita et Deus hoc intelligit; et per
consequens intelligit diversos respectus
creaturse ad Deum.
Ad decimumquintum dicendum, quod
sicut Deus uno intelligit omnia, i t a
etiam et per unam apprehensionem.
Nam actum intellectus oportet esse unum vel m u l t o s , secundum unitatem
vel multitudinem principii quo intelligitur.
Ad decimumsextum dicendum , quod
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licet multitudo praeter multa, non sit
nisi in ratione ; multitudo tarnen in
multis est etiam in rerum natura: sicut
etiam animal commune non est nisi in
ratione, natura tarnen animalis est in
singularibus : et propter hoc multitudinem et animalis naturam oportet re
ducere in Deuni, sicut in causam.
Ad decimumseptimum dicendum, quod
univorsum quod est a Deo productum,
est optimum respectu eorum quaa sunt,
non tarnen respectu eorum quae Deus
facere potest.
Ad decimumoctavum dicendum, quod
ratio illa tenet quando id quod est ad
finem potest totaliter et perfecte consequi finem per modum adaequationis ;
quod in proposito non contingit.
Ad decimumnonum dicendum, quod
illa ratio est Origenis (I Periar.. cap. VII
et vni), nec habet magnam efficaci am.
Non enim est contra justitiam quod
inaequalia sequalibus dentur nisi quando
alicui red di tur debitum ; quod in prima
rerum creatione non potest dici. Quod
enim ex propria liberalitate datur, po
test dari plus vel minus secundum arbitrium dantis, et secundum quod ejus
sapientia requirit.
Ad vicesimum dicendum , quod licet
creaturse alise sint Angelo inferiores,
tarnen earum productio requirit infinitam virtutem produoeutis, in quantum
per creationem producuntur in esse,
utpote n o n ox prsejacenti materia factse. E t ideo omnes creaturse, quse non
sunt factse ex prsejacenti materia, opor
tet dicere immediate a Deo esse creatas.
Ad vicesimumprimum dicendum, quod
cum creatio terminetur ad esse tamquam ad proprium effectum, impossi
bile est dicere, ea quse a Deo creantur,
ab Angelis formas habere, cum omne
esse sit a forma.
A d vicesimumsecundum dicendum,
quod licet quidquid Deus facit, i n se
sit unum, tarnen bsec unitas, ut dictum
est, non removet omnem multitudinem,
sed raanet illa cujus unum e s t pars.
Ad vicesimum tertium dicendum, quod
verbum P h i l o s o p h i , cum dicit quod
Deus nihil intelligit extra se, non est
intoliigendum quasi Deus ea quse sunt
extra ipsum non intelligat; sed quia
illa etiam quse extra ipsum sunt, n o n
extra se, sed in se i n t u e t u r , quia per
fissentiam suam omnia alia cognoscit.
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Ad vicesimumquartum dicendum, quod
creatura dicitur esse in D e o dupliciter.
Uno modo sicut in causa gubernante
et conservante esse creaturae ; et sic
prsesupponitur esse creaturse distinctum
a Creatore ad hoc quod creatura a Deo
esse dicatur. Non enim intelligitur
creatura conservari in esse nisi secun
dum quod jam habet esse i n propria
natura, secundum quod esse creaturse
a Deo distinguitur. Unde creatura hoc
modo in Deo existens n o n est creatrix
essentia. Alio modo dicitur creatura
osse i n Deo sicut in virtute causae
agentis, vel sicut in cognoscente; et
sic creatura in Deo est ipsa essentia
divina, sicut dicitur Joannis i, 3 : Quod
factum

est in ipso

vita

erat.

Quamvis

autem hoc modo creatura in Deo exi
stens s i t divina essentia, non tarnen
per istum modum est ibi una tantum
creatura, sed muJtse. Nam essentia Dei
est sufiiciens medium ad cognoscendum
diversas creaturas, et sufiiciens virtus
ad cas producendas.
ART. XVII. —
SEMPER

UTRUM

MUNDUS

FUERIT.

(1 p., qu. 49, art. 1 ; et I , (list I . q u . 1, art. 3 ;
ot 2 cunt. Geni., c a p . 3-1, et 37 ,

1. Docimoseptimo qnseritur, utrum
mundus semper fuerit. Et videtur quod
sic. Quia proprium semper consequitur
id cujus e s t proprium. Sed, sicut dicit
Dionysius (IV cap. cael. Hierar.), pro
prium est divinse bonitatis ad communicationem sui ea quse sunt vocare;
quod quidem fit creaturas producendo.
Cum ergo divina bonita3 semper fuerit,
videtur quod semper creaturas i n esse
produxerit ; ot i t a videtur quod sempor
fuerit mundus.
2. Praeterea, Deus non denegavit ali
cui creaturse id cujus est capax secun
dum suam naturam. Sed aliquse crea
turse sunt quarum natura est capax ut
semper fuerit; sicut caelum. Ergo vide
tur quod hoc fuerit cselo collatum ut
semper esset, Sed caelo existente opor
t e t ponere alias creaturas e s s e , sicut
probat PhiloEophus, i n II de Caelo et
mundo (com. 8). Ergo videtur quod
mundus fuerit semper. Probatio mediae.
Omne quod est incorruptibile, habet
virtutem ut sit semper; quia si haberet virtutem u t esset aliquo tempore
determinato t a n t u m , non posset esse
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semper: et i t a non esset incorruptibile.
Cselo autem est incorruptibile. Ergo habet naturam quod sit semper.
3. Sed dicendum, quod caelum non
est simpliciter incorruptibile; decideret
enim in nihilum, nisi per virtutem Dei
continerotur in esse. — Sed contra, non
est roputandum aliquid esse possibile
vel contingens, propter hoc quod ejus
destructio sequitur ex destructione cons e q u e n t s ; licet enim hominem esse
animal sit necessarium, tarnen destructio ejus sequitur ad destructionem hujus c o n s e q u e n t s hominem esse substantiam. Non ergo videtur quod propter
hoc possit dici caelum esse corruptibile,
quia ejus non esse sequitur ad aliquam
posi ti on e in qua ponitur D e u s suam
continentiam subtrahere creaturis.
4. Praeterea, sicut A v i c e n n a probat
in sua Metaphys. (lib. IX, cap. iv), quilibet effectus in comparationc ad suam
causam est necessarius ; quia si posita
causa non necessario sequitur effectus,
adirne posita causa possibile erit effectum esse vel non esse ; quod autem
est in potentia, n o n reducitur in actum
nisi per id quod est actu; und© oportebit quod praeter causam praedictam
sit aliqua alia causa quae faciat effectum prodire in actum ex potentia qua
possibile erat ipsum osse vel n o n esse
posita causa. E x quo potest accipi, quod
posita causa sufficienti necesse est ipsum
poni. Sed Deus est causa sufficiens
mundi. Cura ergo Deus fuerit semper,
et raundus fuit semper.
5. Praeterea, omne quod est ante tempus, est seternum; aevum enim non est
ante tempus, sed incepit simul cum
tempore. Sed mundus fuit ante tempus:
fuit enim creatus in primo instanti
temporis, quod constat esse ante tempus; dicitur enim Genes, i: In
principio
creami Deus cazlam et terram
interlinearis), id est in principio

(Glossa
tempo-

ris. Ergo mundus fuit ab aeterno.
6. Prseterea, idem manens idem, semper facit idem, nisi impediatur. Sed
Deus semper idem manet, sicut in P s .
ci, 28, legitur : Tu autem

idem

ipse

es.

Cum igitur in sua actione impediri non
possit propter infìnitatem suae potentise, videtur quod semper idem faciat.
Et ita, cum aliquando mundum produxerit, videtur quod etiam somper ab
aeterno produxerit.
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7. Praeterea, sicut homo necessario
vult suam beatitudmem, ita Deus necessario vult suam bonitatem et quod
ad earn pertinet. Sed ad bonitatem divinane pertinet productio creaturarum
in esse. Ergo hoc Deus necessitate v u l t ;
et ita videtur quod ab seterno producere creaturas voluerit, sicut voluit ab
seterno bonitatem suam esse.
8. Sed dicendum, quod ad bonitatem
Dei pertinet quod creaturse producantur in esse, n o n autem quod producantur in esse ab aeterno. Sed contra, majoris liberalitatis e s t aliquid citius dare
quam tardius. Sed liberalitas divinae
bonitatis est infinita. Ergo videtur quod
ab seterno esse creaturis dederit.
9. Prseterea, A u g u s t i n u s dicit (VIII
Confess., cap. ix): Illud

dico te velie

quod

facis si pot.es. Sed Deus ab seterno v o luit mundum producere; alias fuisset
mutatus, si accessisset ei nova voluntas mundi creandi. Cum ergo nulla impotentia ei conveniat, videtur quod ab
seterno mundum produxerit.
10. Prseterea, si mundus non semper
fuit; antequam mundus esset, aut erat
possibile ipsum e s s e , aut non. Si n o n
erat p o s s i b i l e , ergo impossibile erat
ipsum esse, et necesse non esse; et sic
nunquam fuisset in esse productus. Si
autem possibile erat cum esse, ergo
erat aliqua potentia respectu ipsius ;
et ita erat aliquod subjectum sive materia, cum potentia non nisi in subjecto osso possit. Sed si fuit materia,
fuit et forma; cum materia non possit
omnino esse a forma donudata. Ergo
fuit aliquod corpus compositum e x materia et forma, et ex c o n s e q u e n t fuit
totum universum.
11. Prseterea, omne quod fit actu postquam fuit possibile fieri, educitur de
potentia in actum. Si ergo mundum
fuit possibile fieri, antequam esset, oportet dicere mundum eductum esse de
potentia in actum; et ita materiam
prsecessisse, ot fuisse seternam: ex quo
sequitur idem quod prius.
12. Prseterea, omne agens quod de
novo incipit agere, movetur de potentia in actum. Sed hoc Deo non potest
competere, cum ipse sit omnino ìmmobilis. Ergo videtur quod ipse non incepit de novo agere, sed quod ab seterno
mundum produxerit.
]
13. Prseterea, agens per voluntatem,
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si incipit facere qnod prius volebat,
tantum tempus. Si ergo in magnitudine
cum antea non feeisset, oportet ponere
corporis circularis non est aliquod prinaliquid esse nunc inducens ipsum ad < cipium, nec in magnitudine motus et
agendum, quod prius non inducebat ;
temporis erit principium, et per conquod est quodammodo cxpergefaciens
sequens n e c in eorum duratione, cum
ipsum. Sed non potest dici quod aliquid
eorum duratio, et praecipue temporis,
aliud fuerit praetor Deum ante raunsit eorum magnitudo.
dum, quod de novo eum induxerit ad
10. Praeterea, Deus est causa rerum
agendum. Cum ergo ab aeterno volueper seientiain suam. Scientia autem rerit mundum facere (alias voluntati ejus
lative dicitur ad scibile. Cum igitur
aliquid accrevisset), videtur quod ab
relativa sint simul n a t u r a , et scientia
seterno fecerit.
Dei sit aetcrna, videtur quod res sint
14. Praeterea, nihil movet voluntatem
ab ipso ab aeterno produetse.
divinam ad agendum nisi bonitas ejus.
20. Praeterea, aut Deus praecedit munSed bonitas divina semper eodem modo
dum natura tantum, aut duratione. Si
se habet. Ergo et voluntas Dei sé*mper
natura tantum, sicut causa effectum
se habet ad productionem creaturarum;
sibi cosevum, videtur quod cum Deus
et ita ab aeterno creaturas produxit.
fuerit ab aeterno, et creaturae fuerint
15. Praeterea, illud quod est semper
ab seterno. Si autem praecedit mundum
in principio et in fine sui nunquam
duratione, ergo est accipere aliquam
incipit nec desinit : quia unaquseque
durationem priorem duratione mundi,
res est post sui principium et ante sui
quae se habet ad durationem mundi ut
fìnem. Sed tempus semper e s t in sui
prius ad posterius. Sed duratio quse haprincipio et in sui fine; nihil enim est
bet prius et posterius est tempus. Ergo
temporis nisi instans, quod est finis
ante mundum fuit tempus, et por conpraeteriti et principium futuri. Ergo
sequens motus et mobile; et sic idem
tempus nunquam incipit nec desinit,
quod prius.
sed semper est; et per consequens mo21. Praeterea, A u g u s t i n u s dicit (V de
tus semper, et mobile semper, et totus
DomiTrin., cap. xvi): De.um ab ceterno
mundus; tempus enim non est sine
num non fuisse dicere nolo. Sed quandomotu, nec motus sine mobili, nec mocumque fuit Dominus, habuit creatubile sine mundo.
ram sibi subjectam. Ergo non est di16. Sed dicendum, quod primum incendum, quod creatura non fuerit ab
stans temporis non est finis preteriti,
seterno.
nec ultimum principium futuri. — Sed
22. Praeterea, Deus potuit mundum
contra, nu??c temporis semper consideproducerc antequam produxerit; alias
r a t a ut fluens, et in hoc differt a nunc
impotcns fuisset. Scivit etiam ante proaeternitatis. Sed quod fluit, ab alio in
ducere ; alias ignorans esset. Videtur
aliud fluit. Ergo oportet omne nunc a
etiam quod v o l u i t , alias invidus fuispriori nunc in posterius fiuere. Ergo
set. Ergo videtur quod n o n inceperit
impossibile est esse aliquod primum vel
de novo producere creaturas.
ultimum nunc.
23. Praeterea, omne quod est finitura,
17. Praeterea, motus sequitur mobile,
est communicabile creatures. Sed setere t tempus sequitur motum. Sed primum
nitas est quoddam fìnitum; alias nihil
mobile, cum sit circulare, non habet
posset esse ultra aeternitatem: dicitur
enim Exod. xv, 18: Dominus regnami in
principium neque fìnom : quia in circulo non est accipere principium et fiaiternum et ultra. Ergo videtur quod
nem in actu. Ergo neque motus neque
creatura fuerit aeternitatis capax; et
sic conveniens fuit divinae bonitati
tempus habent principium: et sic idem
quod prius.
quod creaturam ab seterno produxerit,
18. Sed dicendum, quod licet ipsum
24. Prseterea, omne quod incipit, hacorpus circulare non habeat principium
bet mensuram suae durationis. Sed temmagnitudinis, habet tarnen principium
pus non potest habere aliquam mensudurationis. — Sed contra, duratio moram suse durationis: non enim mensutus sequitur mensuram magnitudinis :
ratur seternitate, quia sic semper fuisquia, secundum Philosophum, quanta
set: nec sevo, quia sic in perpetuum
e s t magnitudo, taut us est et motus, et
duraret; nec tempore, quia nihil est
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mensura sui ipsius. Ergo tempus non .
incipit esse, et ita nec mobile nec mundus.
25. Prseterea, si tempus incepit esse,
aut incepit esse in tempore, aut in instanti. Sed non incepit esse in instanti,
quìa in instanti tempus nondum est;
nec iterum in tempore, quia sic nihil
temporis ante ternporis tcrminum esset;
nihil enim rei est antoquam res esse
incipiat. Ergo tempus non incepit esse:
et sic idem quod prius.
26. Prseterea. Deus ab aeterno fuit
causa rerum: alias oporteret dicere,
quod prius fuit causa in p o t e n t i a , et
postea in actu; et sic esset aliquid prius
quod reduceret ipsum de potentia in
actum, quod est impossibile. Nihil autem est causa, nisi causatum habeat.
Ergo mundus fuit a Deo ab seterno
creatus.
27. Praeterea, verum et ens convertuntur. Sed multa sunt vera ab aeterno;
sicut hominem non esse asinum, et
Biundura futurum esse, et multa similia. Ergo videtur quod multa sunt entia
ab aeterno ; et non solum Deus.
28. Sed dicendum, quod omnia ista
sunt vera veritate prima, quae Deus
est. — Sed contra, alia veritas est hujus propositions, mundum futurum esse,
et bujus, hominem non esse asinum:
quia posito per impossibile quod una
sit falsa, adhuc reliqua erit vera. Sed
veritas prima non est alia et alia. Ergo
non sunt vera veritate prima.
»
29. Praeterea, secundum Philosophum
in prfedicamentis (in prvedicamento substantia, non procul a fine) e x eo quod
res est vel non est, oratio vera vel
falsa est. Si igitur multae propositiones
verse sint ab reterno, videtur quod res
per eas signatfe ab aeterno extiterint.
30. Praeterea Deo idem est dicere quod
facere; unde in Ps. ult., 5: Dixit
et fa•eia sunt, Sed dicero Dei est seternum:
alias Filius qui est Verbum Patris non
esset Patri coaeternus. Ergo e t facere
Dei est aeternum, et ita mundus est factus ab aeterno.
Sed contra est quod dicitur Proverb,
cap. vili, 25, ex ore divinae Sapientiee :
y

Nondum erant abysai. et ego jam
concepta
eram : needum fontes aquarum
erwperanU
needum monies gravi mole constiterant
;
ante omnes colica ego parturiebar;
adhuc
ierram non fecerat et flumina et cardines 8
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orbia terra. Ergo cardines orbis terrae
et flumina et terra non semper fuerunt.
Praeterea, secundum Priscianum, quanto tempore juniores, tanto intcllcctu
perspicaci ores. Sed perspicacitas non
est infinita. Ergo nec tempus quo perspicacitas creavit fuit infinitum, et per
consequens nec mundus.
Praeterea, Job xiv, 19: Alluvione
panlatim

terra consumitur.

Sed terra non est

infinita. Si ergo fuisset tempus infinitum , jam totalitcr esset consumpta :
quod patet esset falsum.
Preeterea , constat Deum naturaliter
esse mundo priorem, sicut causam effectu. Sed in Deo idem est duratio et
natura. Ergo Deus duratione prior est
mundo, et ita mundus non semper fuit.
Respondeo dicendum , quod firmi ter
tenendum est mundum non semper
fuisse, sicut fides catholica docet. N e c
hoc potest aliqua physica demonstratione efficacitor impugnali. Ad cujus
evidentiam sciendum est, quod sicut i n
qusestione alia est habitum, in operatione Dei non potest accipi aliquod debitum ex parte causse materialis, neque
potentiae activae agentis, nec ex parte
finis ultimi, sed solum ex parte formae
quae est finis operationis, ex cujus praesuppositione requiritur quod talia existant qualia competunt illi formae. E t
ideo aliter dicendum est do productione
unius particularis creaturae, et aliter
de exitu totius universi a Deo. Cum
enim loquimur de productione alicujus
singularis creaturae , potest assignari
ratio quare talis sit, ex aliqua alia creatura, vel saltern ex ordine universi, ad
quem quselibet creatura ordinatur, sicut
pars ad formam totius. Cum autem de
toto universo loquimur educendo i n
esse , non possumus ulterius aliquod
creatum iuvenire e x quo possit sumi
ratio quare sit tale vel tale; unde, cum
nec etiam ex parte divinse potentiae
quae est infinita, nec divinse bonitatis,
qusB rebus non i n d i g e t , ratio determinates dispositionis universi sumi possit,
oportet quod ejus ratio sumatur ex
simplici voluntate producentis ; ut si
quaeratur, quare quantitas cceli sit tanta
et non major, non potest hujus ratio
reddi nisi ex voluntate producentis. E t
propter hoc etiam, ut Babbi Moyses
dicit, divina Scriptura inducit homines
ad considerationem caelestium corporum,
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per quorum dispositionem maxime ostenditur quod omnia subjacent voluntati et providentiae Creatoris. Non enim potest assignari ratio quare talis
stella tantum a tali distet, vel aliqua
hujasmodi quse in dispositione cseli consideranda occurrunt, nisi ex ordine sapientiae Dei; unde dicitur Isa. XL, 26:
Levate in excelsum
oculos vestros ; et videte quis creavit hcec. Nec obstat, si dica-

tur quod talis quantitas consequitur
naturam caeli v e l caelestium corporum,
sicut et omnium natura constantium
est aliqua determinata quantitas, quia
sicut divina potentia n o n limitatur ad
b a u e q u a n t i L a t e m magis q u a m ad illam,
ita non limitatur ad naturam cui debeatur talis quantitas, magis quam ad
naturam c u i alia quantitas debeatur.
Et sic eadem redibit quaestio do natura,
quse est de quantitate; quamvis concedamus, quod natura cseli non sit indifferens ad quamlibet quantitatem, nec
sit in eo possibilitas ad aliam quantita
tem nisi ad istam. Non sic autem potest
dici de tempore vel temporis duratione.
Nam tempus est extrinsecum a re, sicut
et locus; u n d e etiam in caelo, in quo non
est possibilitas respectu alterius quantitatis vel accidentis interius inhaerentis, e s t tamen i u eo possibilitas r e s p e 
ctu loci et s i t u s , cum localiter movoatur ; et etiam respectu temporis, cum
semper tempus succedat tempori, sicut
est successio in motu et in uhi; unde
non potest dici, quod neque tempus ne
que ubi consequatur naturam ejus, sic
ut de quantitate dicebatur. Unde patet
quod ex simplici Dei voluntate dependet
quod preefigatur universo determinata
quantitas durationis, sicut et determi
nata quantitas dimensionis. Unde non po
test necessario concludi aliquid de uni
versi duratione, ut per hoc ostendi possit
demonstrative mundum semper fuisse.
Quidam v e r o
tum universi a

non considerantes exiDeo, coacti s u n t circa
inceptibnem mundi errare. Quidam namque causam agentem preetermittentes,
sol am materiam a nullo creatam ponentes, quae omnium causa esset, sicut antiquissimi Naturales, necessario habuerunt dicere materiam semper fuisse.
Cum enim nihil se educat de non esse
in esse, oportet causam aliam habere
quod incipit esse; et hi posuerunt vel
mundum semper fuisse continue, quia

DISPUTATA

n o n ponebant nisi naturaliter agentia
quae determinabantur ad unum, ex quo
oportobat quod semper idem effectus
sequeretur; vel cum interruptione sicut
Democritus; qui ponebat mundum vel
mundos potius multoties fuisse compositos e t dissolutos casu, propter causalem motum atomorum.
Sed quia inconveniens videbatur quod
omnes convenientiae e t utilitates in r e 
bus naturalibus existentes essen t a
casu, cum semper vol in pluribus inveniantur ; quod tamen necesse erat s e 
qui, si solum materia poneretur, et p r a e oipue c u m inveniantur quidam effectus
ad q u o s c a u s a l i t a s m a L e r i a e non s u f f i c i t : ,

ideo alii posuerunt causam agentem,
sicut Anaxagoras i n t e l l e c t u m , e t Bmpedocles amicitiam et litem. Sed tamen
isti non posuerunt hujusmodi causas
agentes universi esse, sed ad modum
aliorum particularium agentium, q u a e
agunt materiam transmutando de u n o
in aliud. Unde necesse erat eis dicere
quod materia esset seterna, utpote n o n
habens causam sui esse; sed mundum
incepisse: quia omnis effectus c a u s a e
agentis per motum sequitur suam c a u 
sam in duratione, eo quod effectus n o n
e s t n i s i in termino motus, ante q u e m
est p r i n c i p i u m m o t u s , c u m q u o simul
o p o r t e t esse agens, a quo est p r i n c i p i u m
motus.
Aristoteles vero (lib. V i l i Phys.) con
s i d e r a i , quod si ponatur causa constit u e n s mundum agere per motum, seque
r e t u r quod sit abire in infinitum, quia
a n t e quemlibet motum erit motus, posuit mundum semper fuisse. Non enim
jjrocessit ex consideratione illa qua intelligitur exitus universi esse a Deo,
sed e x illa consideratione qua ponitur
aliquod agens incipere operari per m o 
tum; quod est p a r t i c u l a r s causae, et non
universalis. E t propter hoc ex motu etimmobilitate primi motoris,
rationes
(

suas sumit ad mundi aeternitatem ostend e n d a m ; unde diligenter consideranti,

rationes ejus apparent quasi rationes
disputantis contra positionem; unde et
in principio V i l i Phys., mota quaestione
de seternitate motus, praemittit opiniones Anaxagorae e t Empedoclis, contra
q u a s disputare intendit.
Sed sequaces Aristotelis consideran
tes exitum totius universi a Deo per
suam voluntatem, e t n o n per motum.
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conati sunt ostendere mundi aeternitatem per hoc quod voluntas non retardat facere quod i n t e n d i t , nisi pro
pter aliquam innovationein vel immutationem, saltern quam necesse est imaginari in successione t e m p o r i s , dum
vult facere hoc tunc et non prius. Sed
isti etiam in defectum similem inciderunt in quem et prsedicti. Consideraverunt enim primum a g e n s ad similitu
dinem alicujus agentis quod suam actionem exercet in tempore, quamvis
per voluntatem agat; quod tarnen non
est causa ipsius temporis , sed tempus
prcesupponit. Deus autem est causa ctiam ipsius temporis. Nam et ipsum
tempus in universitate eorum quae a
Deo facta sunt continetur; unde cum
de exitu universi esse a Deo loquimur,
non est considerandum, quod tunc et
non prius fecerit. Ista enim consideratio tempus praesupponit ad factionem,
non autem subjicit factioni. Sed si-universitatis creaturae productionem consideramus, inter quas est etiam ipsum
tempus, est considerandum quare tali
tempori talem mensuram preefixent,
n o n quare hoc fecit in tali tempore.
Prsefixio autem mensurse temporis dopendet ex simplici voluntate D e i , qui
voluit quod mundus n o n esset semper,
sed quandoque esse inciperet, sicut et
voluit quod caelum nec esset majus vel
minus.
Ad primum ergo dicendum, quod bonitatis proprium est producere res in
esse mediante voluntate. cujus est objecfcum ; unde non oportuit quod quandocuinquo fuit divina bonitas, res producerentur in esse, sed secundum di
spositionem voluntatis divinse.
Ad secundum dicendum, quod in cor
pore cselesti, cum sit incorruptibile, est
virtus ut sit semper ; sed nulla virtus
neque essendi neque operandi respicit
prseteritum, sed solum preesens vel fu
turum; nullus enim habet virtutem ad
quod aliquid fecerit, quia quidquidnon
est factum, non potest factum fuisse;
sed habet aliquis virtutem ad hoc ut
nunc vel in posterum faciafc; unde cfc
virtus existendi semper, quae inest ctelo,
non respicit praeteritum, sed futurum.
Ad tertium dicendum , quod non po
test d i c i , simpliciter loquendo, caelum
esse corruptibile propter hoc quod in
non esse deciderct, si a Deo non conti-
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neretur. Sed tarnen quia creaturam contineri in esse a D e o , dependet ex im
mobilitate d i v i n a , non ex necessitate
naturae, ut possit dici quod sit necessarium absolute, cum sit necessarium so
lum ex suppositione divinte voluntatis,
quae hoc immobiliter statuit; potest
concedi secundum quid corruptibile esse
caelum, cum hac scilicet conditione, si
Deus ipsum non contineret.
Ad quartum dicendum, quod omnis
effectus habet necessariam habitudinem
ad suam causam efficientem, sive sit
causa naturalis, sive voluntaria. Sed non
ponimus Deus causam mundi ex neces
sitate naturae suae, sed ex voluntate, ut
supra, art. 15, dictum est; unde neces
sarium est effectum divinum sequi n o n
quandocumque natura divina fuit, sed
quando dispositum est voluntate divina
ut esset, et secundum modum eumdem
quo voluit ut esset.
Ad quin tum dicendum, quod ante
tempus aliquid esse, potest intclligi dupliciter. Uno modo ante totum tempus,
et ante omne id quod est temporis; et
sic mundus non fuit ante tempus, quia
instans in quo incepit m u n d u s , licet
non sit tempus, est tarnen aliquid tem
poris, non quidem ut pars, sed ut ter
minus. Alio modo intelligitur aliquid
esse ante tempus, quia est ante temporis completionem ; quod non completar
msi in istanti ante quod est aliud in
stans; et sic mundus est ante tempus.
Non autem oportet propter hoc quod
sit seternus; quia nec ipsum instans
temporis quod sic est ante tempus est
aeternum.
Ad soxtum dicendum , quod cum omne agens agat sibi simile, oportet quod
effectus hoc modo sequatur a causa efficaciter operante, quod similitudinem
causae retineat. Sicut autem quod est a
causa naturaliter agente, retinet simi
litudinem ejus prout habet formam si
miloro, formae a g e n t i s ; ita quod est ab
agente voluntario, retinet similitudinem
ejus, prout habet formam similem cau
sae, secundum quod hoc producitur i n
ofiectu quod est i n voluntatis dispositione, ut patet de artificiato respectu
artificis. Voluntas autem non disponit
solum de forma effectus, sed de loco,
duratione, et omnibus conditionibus
ejus; unde oportet quod effectus volun
tatis tunc sequatur quando voluntas
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tarnen non est temporis causa; quod in
disponit, non quando voluntas est. Non
Deo locum non habet, ut ex supra dienim secundum esse, sed secundum id
ctis, art. 15, patet.
quod voluntas disponit, effectus voluntati similatur. Licet igitur voluntas
Ad decimumquartum dicendum, quod
semper sit eadem, non tarnen oportet
si motus proprie accipiatur, divina voquod semper ex ea effectus sequatur.
luntas non m o v e t u r ; sed metaphorice
loquendo dicitur moveri a suo volito;
Ad septimum dicendum, quod Deus
et sic sola Dei bonitas movet ipsam,
de necessitate vult suam bonitatem et
secundum quod A u g u s t i n u s dicit (VIII
omne id sine quo sua bonitas esse non
super Genes, ad litteram, cap. x x n , in
potest. Tale autem non est creaturarum
fine) quod Deus m o v e t so ipsum sine
productio; unde ratio non sequitur.
loco et tempore. Nec tarnen sequitur
Ad octavum dicendum, quod cum
quod quandocumque fuit bonitas ejus,
Deus creaturas ad manifestationem sui
tunc
esset creaturarum productio ; quia
produxerit, convonientius fuit et mecreaturse non procedunt a Deo ex delius ut sic producerentur, sicut convebito vel necessitate bonitatis, cum dinientius et expressius eum poterant
vina bonitas creaturis non egeat, nec
manifestare. Expressius autem manifeper eas ei aliquid accrescat, sed ex simstatur ex creaturis, si non somper s i n t ;
plici
voluntate.
quia in hoc manifeste apparet quod ab
alio eduetae sunt in esse, et quod Deus
A d decimumquintum dicendum, quod
creaturis non indiget, et quod creaturae
cum prima successio temporis causetur
omnino divinae subjacent voluntati.
ex motus successione, ut dicitur in IV
P
h y s . (com. 99), secundum hoc verum
Ad nonum dicendum, quod Deus seest
quod omne instans et est principium
ternam voluntatem habuit de mundi
et
finis
temporis, dicendum quod verum
factione ; non tarnen ut mundus semper
est
quod
omne momentum est princifieret, sed ut tunc fìeret quando fecit.
pium
et
finis
m o t u s ; unde si supponaAd decimum dicendum , quod antesemper fuisse nec
mus
motum
non
quam mundus esset, possibile erat munsemper
futurum
esse,
non oportobit didum fieri, non quidem aliqua potentia
cere
quod
quodlibet
instans
sit principassiva, sed solum per potentiam actipium
et
finis
temporis;
sed
erit
aliquod
vam agentis. Yel potest dici, quod fuit
instans
quod
est
tantum
principium,
et
possibile non per aliquam potentiam,
aliquod
quod
tantum
finis.
Unde
patet
sed. quia termini non sunt invicem diquod ratio ista est circularis, et proscohaerentes, hujusmodi scilicet propopter hoc non est demonstratio ; sed tasitionis: Mundus est. Sic enim dicitur
rnen est efiicax secundum intentionem
esse aliquid possibile secundum nullam
Aristotelis, qui earn inducit contra popotentiam, ut patet per Philosophum,
sitionem, ut dictum est, in corp. art.
in V Metaph. (com. 17).
Multse enim rationes sunt efiicaces conEt per hoc patet solutio ad undecitra positionem propter ea quse ab admum.
versariis ponuntur, quae non sunt efiiAddecimumsecundum dicendum, quod
caces simpliciter.
ratio illa procedit de agente quod incipit agere actione nova; sed Dei actio
Ad decimumsextum dicendum, quod
est aeterna, cum sit sua substantia. Diinstans semper consideratur ut fiuens,
citur autem incipere agere ratione novi
sed non semper ut fiuens ab aliquo in
effectus, qui ab aeterna actione consealiquid, sed quandoque ut fiuens ab aliquitur secundum dispositionem volunquo tantum, sicut ultimum instans temtatis , quae intellìgitur quasi actionis
poris; quandoque u t fiuens in aliquid
principium in ordine ad effectum. Effetantum, sicut primum instans.
ctus enim ab actione sequitur secundum
Addecimumseptimum dicendum, quod
conditionem formae, quse ost actionis
illa ratio non probat quod motus semprincipium; sicut aliquid est calefactum
per fuerit, sed quod motus circularis posper calefactionem ignis, ad modum casit esse semper, quia ex mathematicis
loris ignis.
non potest aliquid e £& caci ter de motu
concludi;
unde Aristoteles ( V i l i Phys.),
Ad decimumtertium dicendum , quod
ratio illa procedit de agente quod ita ì non probat ex circulatione motus, ejus
facit effectum suum in tempore, quod ! eeternitatem ; sed supposito quod sit
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seternus, ostendit quod est circularis ; " exponit seternum pro sevo, quod nunquia nullus alius niotus potest esse Pa- jj quam finem habet; et tarnen ultra illud
Deus esse dicitur propter hoc: Primo,
ternus.
quia seviterna possunt intelligi non
Et per hoe patet responsio ad deciesse. Secundo, quia non essent, nisi a
mumoctavum.
Deo continorentur ; et sic de se non
Ad decimumnonum dicendum, quod
sunt. T e r t i o , quia non habent totum
sicut so habet scibile ad scientiam noesse suum simul, cum in eis sit aliqua
strain, ita se habet scientia Dei ad creamutationis
successio.
turas. Nam scientia Dei est causa creaturarum, sicut et scibile est causa scienAdvicesimumquartum dicendum, quod
ti;* nostrse; unde sicut scibilo potest
pro tauto oportet illud quod incipit,
esse, scientia nostra non existente, ut
habere mensuram durationis, quia incipit per motum. Sic autem tempus non
dicitur in Przedicamentis (in Prredicaincipit per creationem, unde ratio non
mento ad aliquid, a medio), ita Dei sciensequitur; et tarnen potost dici, quod
tia esse potest, scibili non existente.
omnis mensura in suo genere se ipsa
Ad vicesimum dicendum, quod Deus
mensuratur, sicut linea per lineam, et
prsecedit mundum duratione, non quidem temporis, sed eeternitatis, quia esse ì similiter tempus per tempus.
Dei non mensuratur tempore. Nec ante
A d vicesimumquintum dicendum, quod
tempus n o n se habet sicut p er ni an e nmundum fuit tempus r e a l e , sed solum
tiaj quorum substantia est tota simul;
imaginarium, prout scilicet nunc posunde non oportet quod totum tempus
sumus imaginari infinita temporum spasit quando incipit esse; et sic nihil
tia seternitate existente potuisse revolvi
prohibet dicere, quod tempus incipit in
ante temporis inceptionem.
instanti esse.
Ad vicesimumprimum dicendum, quod
si relatio dominii intelligatur consequi
A d vicesimumsextum dicendum, quod
actio Dei est aeterna, sed effectus non
actionem qua Deus actualiter creaturas
est seternus, ut supra dictum est; unde
gubernat, sic non est ab aeterno Domilicet Deus non semper fuerit causa,
nus. Si autem intelligatur consequi icum non semper fuerit effectus; non
psaru potestatom gubernandi, sic comtarnen sequitur quod non fuerit causa
petit ei ab seterno. N e c tarnen oportet
in potentia; quia actio ejus semper fuit:
creaturas ab aeterno ponere, nisi in ponisi potentia ad efifectum referatur.
tentia.
Ad vicesimumseptimum dicendum,
Ad vicesimumsecundum d i c e n d u m ,
quod secundum Philosophum (in VI
quod ratione illa utitur Augustinus
Metaph., com. 8), verum est in mente,
(lib. III, contra Maxim., cap. vii et viri,
non in rebus; est enim adaquatio ina med., et cap. xxin), ad probandum
tellectus ad res. Unde omnia qua» fuecoaeternitatem et coaequalitatem Filii
runt ab eeterno, fuerunt vera per veriad Patrem ; quae tarnen ratio non est
tatem intellectus divini, quae est seterna.
emeax de mundo ; quia cum natura Filii
A d vicesimumoctavum dicendum,quod
sit eadem cum Patre, requirit geternitaomnia illa quae ab a t e r n o dicuntur esse
tem et sequa]itatem P a t r i s ; quae si sibi
vera, non sunt alia et alia veritato vera,
subtraheretur, invidiee esset. Non autem
sed
una et eadem divini intellectus vehoc requirit natura creaturse; et ideo
n
t
a
t
e , ad diversas tarnen res in proprio
non est simile.
esse
futuras relata; et sic ex diversa
Ad vicesimumtertium dicendum, quod
relatione
potest aliqua distinctio i n illa
secundum graecos dicitur: Dominus re*
veritate
designari.
fjnavit in sazculum sceculi, et adirne; quod
Ad vicesimumnonum dicendum, quod
exponens Origenes in Glossa, dicit, quod
verbum etiam philosophi intelligitur de
S83culum intelligitur spatium unius georatione existente in nostro intellectu
nerations, cujus finis notus est nobis:
vel in nostra pronuntiatione ; veritas
per saeculum sseculi immensum spatium
enim nostri intellectus vel verbi, ab
temporis, quod finem habet, tarnen noexistentia
rei causatur. Sed e converso
bis ignotum : sed adhuc ultra illud, reveritas
divini
intellectus est causa regnum Dei extenditur. Et sic seternum
rum.
exponitur pro tempore diuturno. AnselAd tricesimum dicendum, quod ex
mus autem in Proslog. (cap. xix et xx),
1
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parte ipsius Dei facere non importat it
aliquid quod sit aliud quam suum dicere; non enim actio Dei' est accidens,
sed ejus substantia; sed/ocere importat
effectum actualiter existentem in propria natura, quod per dicere non importatur.
Argumenta vero quse objiciuntur in
contrarium, licet verum concludant,
non tarnen necessario, praeter primum,
quod ex auctoritate procedit. Argumentum enim perspicacitatis secundum temporis cursum, non ostendit tempus quandoque incepisse, Potuit enim esse quod
scientiarum studia pluries fuerint i n termissa, et postmodum post longa tempora quasi de novo incepta, u t Philosophus etiam dicit (in X I Metaph.). Terra
etiam non i t a per illuvionem e x u n a
parte consumitur, quin etiam per mutuam elementorum conversionem ex
parte alia augmentetur; duratio etiam
Dei, licet sit idem quod ejus natura secundum r e m , tarnen differt ratione;
undo non oportet quod sit prior duratione, si e s t prior natura.
A R T . X V I I I . — UTRUM

ANGELI

SINT CREATI ANTE MUNDUM VISIBILEM,

1. Decimooctavo queeritur, utrum Angeli sint creati ante mundum visibilem.
E t videtur quod sic. Quia (ut Damascenus refert in II libro) Gregonus Nazianzenus dicit, quod Deus primum exeogitavit angelicas virtutes et cselestes ; et
exeogitatio fuit opus ejus. Ergo prius
fecit A n g e l o s quam mundum visibilem
conderet.
2. Sed dicendum, quod l y primum d i cit ordinem naturae, non durationis. —
Sed contra, Damascenus ibidem ponit
super hoc duas opiniones; quarum u n a
ponit, Angelos primum fuisse creatos,
alia vero dicit contrarium. Sed nulla
unquam opinio posuit quin A n g e l i natura priores essent visibilibus creaturis. Ergo oportet quod intelligatur de
ordino durationis.
3. Prseterea, Basilius dicit in principio
Hexameron ^homilia i): Erat
queedam
natura

ante

Jiunc

mundum

intellectui

no-

stro contemplabUis ; quod postmodum
exponit de A n g e l i s ; ergo videtur quod
ante hunc mundum Angeli sint creati.
4. Praeterea, ea qusB cum mundo vi-

sibili facta sunt, Scriptura in principio
Genesis prosequitur. Sed de Angelis

nullam facit mentionem. Ergo videtur
quod Angeli non fuerunt creati cum
mundo, sed ante mundum.
5. Praeterea, illud quod ordinatur ad
perfectionem alicujus sicut ad finem,
est eo posterius. Sed mundus visibilis
ordinatur ad perfectionem intellectualis naturse : quia, u t Ambrosius dicit
(in Hexameron, lib. I, cap. v), Deus, qui
natura invisibilis est, opus visibile fecit, per quod cognosci posset. E t non
nisi a rationali creatura. Ergo rationalis creatura facta e s t ante mundum visibilem.
6. Prseterea, quidquid est ante tempus, est ante mundum visibilem: quia
tempus cum mundo visibili incepit. Sed
Angeli creati sunt ante tempus: n o n
enim fuit tempus ante diem; A n g e l i
autem creati sunt ante diem, u t A u g u stinus dicit (in I super Genes, ad litt.,
cap. ix). Ergo A n g e l i creati sunt ante
mundum visibilem.
7. Prseterea, Hieronymus dicit super
Epistolam ad Titum cap. i: Sex millia
needum nostri temporis
implentur
annorum ; et quantas prius azternitates,
quanta
tempora fuisse arbitrandum
est, in quibus
subAngeli Deo sermerunt^ et eo jubente

stiterunt9 Sed mundus visibilis cum nostro tempore incepit. Ergo Angeli ante
mundum visibilem fuerunt.
8. Praeterea, sapientis est ordinate
suum effectum producere. Sed A n g e l i
prsecedunt nobilitatem creaturarum visibilium. Ergo a sapientissimo artifice
Deo, primo debuerunt produci in esse.
9. Praeterea, Deus, in quantum bonus
est, suse bonitatis alios participes facit.
Sed hujus dignitatis capaces erant A n geli, quod creaturam visibilem duratione
prsecederent. Ergo videtur hoc eis per
summam D e i bonitatem collatura.
10. Prseterea, homo dicitur minor mundus, quia majoris mundi similitudinem
gerit. Sed in nomine pars ejus nobilior
ante alias partes formatur, scilicet cor,
u t Philosophus dicit (II de gener. animal., capit. iv). Ergo videtur quod A n geli , qui sunt nobilior pars majoris
mundi, ante visibilos creaturas sint conditi.
11. Praeterea, u t A u g u s t i n u s dicit (in
TI libro super Genes, ad litteram, cap.
vìi et vili), in opero secundee diei et
deinceps tripliciter Scriptura rerum factionem commemorat. Dicit enim primo:
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Dixit Deus, Fiat firmamentum. Secundo:
Et factum est ita. Tertio v e r o : Fecit Deus

firmamentum. Quorum primum refertur
ad esse rerum in Verbo; secundum ad
•esse rerum in cognitione angelicaj prout
Angeli accipiunt cognitionem creaturae
fiendae; tertium vero ad esse creaturae
in propria natura. Sed quando creatura
visibilis erat fionda, nondum erat. Ergo
Angeli fuerunt et habuerunt cognitionem naturae visibilis antequam esset.
12. Sed dicendum, quod hic intelligitur de factione creaturae quantum ad
ejus formationem, non quantum ad pri•mam creationem. — Sed contra, secundum opinionem A u g u s t i n i (lib. I super
Gen. ad lit. cap. xv), creatio naturae visibilis n o n praecedit tempore ejusdem
formationem. Si ergo A n g e l u s fuit ante
formationem creaturae v i s i b i l i s , fuit et
-ante ejus creationem.
13. Praeterea, dicere Dei est causa creaturae fìendaB; quod n o n videtur posse
intelligi de aeterna verbi genitura quia
ilia ab aeterno fuit, nec per vices temporum repetitur; cum tamen in singulis diebus Scriptura repetat Deum aliquid dixisse. N e c etiam potest intelligi
de locutione corporali; turn quia nondum erat homo, qui vocem Dei loquentis audiret; tum etiam quia oportuisset
ante lucis formationem aliquod aliud
•corporeum formatum f u i s s e , cum v o x
«orporalis non fiat m s i per alicujus
corporis formationem. Ergo videtur
quod intelligatur de spirituali locutione
qua Deus ad A n g e l o s loquitur; et sic
videtur quod Angelorum cognitio praesupponatur u t causa ad creaturarum
visibilium productionem.
14. Praeterea, u t supra dictum est, sacra Scriptura tripliciter actionom rerum commemorat: quorum primum pertinet ad esse rerum in Verbo ; secundum
ad esse rerum in cognitione angelica;
tertium in propria natura. Sed primum
horum praecedit secundum et duratione
et causa. Ergo similiter secundum praecedit tertium duratione et causa, scilicet cognitio angelica existentiaui visibilis creaturae.
15. Praeterea. n o n minus requiritur
'Ordo in exitu rerum a principio quam
in reductione earum in finem. Sed in
reducendo res in finem, h s e c est lex
Divinitatis statuta , ut Dionysius dicit
(cap. v. ecol. Hier., p. 1), quod ultima
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reducantur in finem per media. Ergo
similiter creaturae corporales quae sunt
infima?, procedunt a Deo por angelicas
creaturas, quae sunt mediae; et sic A n geli corporales creaturas prsecedunt,
sicut causae effectum.
16. Praeterea, eis quae sunt omnino
disparata, non competit associatio. Sed
A n g e l i et creaturae visibiles sunt omnino
disparata. Ergo non sunt associati i n
creatione, ut simul fierent. Inordinatum
etiam esset quod A n g e l i post creaturas
visibiles fierent. Ergo ante creaturas
visibiles sunt conditi.
17. Praeterea, Eccli. i, 4, dicitur: Primo
omnium

creata

est sapientia

; quod

non

potest intelligi de Eilio D e i , qui e s t
Patris sapientia; cum ipse non sit creatus, sed genitus. Ergo sapientia angelica, quae est creatura, e s t ante omnia
alza facta.
18. Praeterea, Hilarius dicit in ü b . de
Trinit. (lib. X I I do Trin., a med.): Quid
mirum, si Dominum nostrum Jesum Christum ante scecula fuisse confiteamu?^ cum
etiam Deus Angelos fecerit ante mundum?

Sed D e i Eilius non solum ordine dignitatis, sed etiam durationis omnia saecula
praecessit. Ergo et A n g e l i mundum visibilem.
10. Praeterea, creatura angelica media est inter naturam divinam et corpoream: aavum etiam, quod est A n g e l i
mensura, medium est inter aeternitatem
et tempus. Sed Deus sua aeternitate
fuit ante Angelos et visibilem creaturam. Ergo et Angeli suo aevo fuerunt
ante mundum visibilem.
20. Traeterea, Augustinus dicit (XI de
Oivit. Dei, cap. ix), quod Angeli semper
fuerunt. Sed non potest dici quod creatura corporalis semper fuerit. Ergo A n geli fuerunt ante corpoream creaturam.
21. Praeterea, motus creaturae corpor e a peraguntur per ministerium spiritualis creaturae, u t patet per A u g u s t i num (in III de Trin.), et per Gregorium
(in IV Dialogorum.). Sed motor praecedit mobile. Ergo A n g e l i fuerunt ante
visibiles creaturas.
22. Praeterea, Dionysius assimilat actionem divinam in r e s , actioni ignis
in corpora quse ab igne patiuntur. Sed
ignis prius agit in corpora propinqua
quam in remota. Ergo et divina bonitas primo produxit creaturas angelicas
sibi propinquas, quam creaturas corpo-
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reas magis ab eo distantes; e t sic An- i tatem increatam secundum suum mogeli ante mundum fuerunt. Sed contra | dum repraesentant. Propter quod (in
princ. Genes.) Scriptura dicit de singuest quod dicitur in principio Genes.:
lis Dei operibus, e t postmodum de ocreavit
Deus ccelum et te?*In principio
cuncta qttce
mnibus simul: Vidìt Deus
ram; ubi Glossa Augustini dicit, quod
fecerat, et erant valde bona; quasi diceper caelum intelligitur natura angelica,
ret, quod ad hoc Deus creaturas condiper torram vero natura corporalis. Ergo
dit, quod bonitatem haberent. Secundum
Angeli simul cum natura corporali fueautem opinionem praadictam non ad
runt facti.
hoc conditse fuissent creaturae corporaPraBterea, Glossa Strabonis ibidem
les quia bonum esset cas esse, sed ut madicit, quod per caelum ibi intelligitur
liti a spiritualis creaturae puniretur. Secaelum e m p y r e u m , quod mox factum
queretur etiam quod ordo universi quem
Sanctis Angelis est repletum. Ergo Annunc videmus a casu existeret, in quangeli simul fuerunt facti cum cselo e m tum accidit quod diversae rationales creapyreo, quod est visibilis creatura.
t u r a diversimode peccaverunt. Si enim
Praeterea, homo minor mundus diciomnes peccassent sequaliter, nulla ditur, quia habet similitudinem majoris
versitas naturarum in corporibus esset,
mundi. Sed in homine simul fit corpus
secundum eos.
et anima. Ergo et in mundo majori siUnde hac positione remota, alii ex
mul fit angelica et corporalis creatura.
consideratione naturae spiritualium subBespondeo dicendum, quod in hoc
stantiarum, quae est dignior omni naomnes catholici Doctores consenserunt,
tura corporali, posuerunt spirituales
quod A n g e l i non semper fuerunt, utsubstantias ante corporales conditas
pote de nihilo in esse producti. Quidam
esse; u t sicut natura spiritualis creata,
tarnen posuerunt, Angelos non simul
est ordine naturae inter Deum et
media
cum mundo visibili, sed ante mundum
creaturam
corporalem ; ita etiam sit
visibilem incepisse. A d hoc autem pome
dia
duratione.
Hae c autem o pinio
nendum diversis rationibus sunt moti.
cum
fuerit
magnorum
Doctorum, sciliQuidam namque aestimaverunt creatucet
Basilii,
Gregorii
Nazianzeni,
et quoras corporeas non esse productas ox
rumdam
aHorum,
non
est
tamquam
erprima Dei intentione, sed occasionerà
ronea
reprobanda.
Sed
si
diligenter
coneas producendi ex merito vel demerito
sideretur alia opinio, quae est Augustini
spiritualis creaturae Deum habuisse diet aliorum Doctorum, quae etiam modo
xerunt. P o s u i t enim Origenes, a princicommuniter tenetur, rationabilior invepio simul creatas esse omnes creaturas
nitur. Angeli enim non solum sunt conimmateriales et rationales, et eas fuisse
siderandi
a b s o l u t e , sod etiam i n quanse qu&les, divina justitia hoc oxigcnte.
sunt
pars universi; e t haec consitum
Non enim videtur quod inaequalitas posderatio
eorum
i n t a n t u m est magis atsit esse in d a t i s , justitia servata, nisi
tendenda, in quantum bonum universi
propter meriti vel demeriti diversitapraeeminet bono cujuslibet creaturae
tem. Unde diversitatem creaturarum
particularis, sicut bonum totius praemi(quam vi dem us) praecessisse posuit menet bono partis. Secundum autem quod
riti et demeriti diversitatem, ut secunconsiderantur A n g e l i u t partes universi,
dum quod spiritualium creaturarum
competit eis quod simul cum creatura
quaedam magis Deo adhaeserunt, in alcorporali sint conditi. Unius enim totiores ordines Angelorum sint promotse;
tius una videtur esse productio. Si auquaa vero magis peccaverunt, grossiotem seorsum essent Angoli creati, videribus et ignobilioribus corporibus sint
rentur omnino alieni ab ordine creaturae
alliga tee; quasi ipsa meritorum diversicorporalis, quasi aliud universum per
tas exegerit diversos gradus corporum
se constituentes. Unde dicendum est,
a Deo produci. Hanc autem positionem
quod Angeli simul cum creatura corpoAugustinus reprobat (in X I de Oivit. Dei,
rali sunt conditi; tarnen sine alterius
cap. XXIII). Causam enim creaturarum
opinionis praejudicio.
condendarum, tam spiritualium quam
E t per hoc patet responsio ad tria
corporalium, constat nihil aliud esse
prima: quia procedunt secundum mequam Dei bonitatem, in quantum creadi am opinionem.
turae suae sua bonitate creatse boni-
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Secundum vero alios creatio caeli et
terrae ad primum diem pertinet; quia
cum caelo et terra creatum est tem
pus; licet distinctio temporum quantum
ad diem et noctem inceperit per lucem; unde tempus ponitur unum de
quatuor primo creatis, quae sunt natura
angelica, caelum empyroum, materia
informis et tempus.
A d septimum dicendum, quod Hiero
nymus loquitur secundum opinionem
antiquorum Doctorum.
In principio
creami Deus caelum et ter*
Ad octavum dicendum, quod ratio
ram. Qu are autem sub metaphora cseli
illa procederet, si unaquaequo creatura
et non expresse creationem Angelorum
produceretur ut existens per se abso
tradidit, potest eadem ratio assignari
lute; sic enim conveniens esset ut unaquae et supra, scilicet ex populi rudi tate,
quseque separatim crearetur secundum
et iterum ad vitandam idololatriam in
graduni suae bonitatis. Sed quia omnes
quam proni erant; ad quam daretur
creaturae producuntur u t partes unius
eis occasio si plures substantiae spiriuniversi,
conveniens est ut omnes situales ponerentur praeter unum Deum,
mul
producantur
ad unum universum
quae essent caelo nobiliores; et praeciconsti
tuendum.
pue cum hujusmodi substantiae a genAd nonum dicendum, quod licet ad
tilibus dii dicerentur. Secundum vero
dignitatem creaturse spiritua
aliquam
Strabonom (lib. II, cap. vili), et alios
lis
pertineret,
si ante creaturam visipriores, per caelum quod i n auctoritate
esset
creata;
non tamen compebilem
inducta ponitur, intelligitur caelum emteret
dignitati
et
unitati
universi.
pyreum quod est habitaculum sancto
Ad
decimum
dicendum,
quod l i c e t
rum Angelorum, per metonymiam sicut
cor
ante
alia
membra
forme
tur, t a m e n
quando ponitur continens pro contento.
totius corporis animalis est una conti
Ad quintum dicendum, quod sicut di
nua generatio, non quod seorsum una
cit Augustinus (V super Genesim ad
gen eratio ne forme tur cor, e t postmodum
litteram, cap. v), Angeli non cognoscunt
successive aliis generationibus alia mem
Deum ex visibilibus creaturis ; unde
bra aliquibus temporibus interj ectis.
creaturse visibiles non s u n t facts? ut
H o c autem non potest dici in creatione
Deum ostenderent Angelis, sed rationali
Angelorum etcorporalium creaturarum,
creaturae quae est h o m o ; unde ex hoc
quod una productione sint condita, sci
probatur homo esse finis creaturarum.
licet spiritualis creatura ante corpora
Finis autem, licet sit primus in intenlem, quasi continue universum sit protione, est tamen ulti to us in operatione;
ductum ; producere enim successive ost
unde et homo ultimo factus fuit.
in producendis his quae ex materia pro
ducuntur, in qua est una pars vicinior
Ad sextum dicendum, quod secundum
complemento quam alia; unde in prima
Augustinum (lib. I super Genes., cap. v),
creatio caeli et terrae non praecessit du
rerum creatione successio locum n o n
ratione lucis formationem seu produhabet, etsi in formatione rerum ex m a 
ctionem ; et ideo non intelligit quod
teria creata possit locum habere; unde
creatio spiritualis naturae fuerit ante
et Doctores qui posuerunt A u g e l o s ante
primum diem duratione, sed quodarn
mundum croatos, posuerunt omnino dinaturae ordine ; quia substantia spiri
stinctam creationem Angelorum et oortualis et materia informis secundum
p or urn, et multam durati on em mediam
suam essentiam considerata, altern at iointervenisse. E t praeterea cor necesse
nibus temporum non subjacent; unde
est in animali prius formari, quia vir
per hoc etiam haberi non potest quod
tus cordis operatur ad formationem acreatura spiritualis sit facta ante cor
liorum membrorum. Creatura autem
poralem, quia etiam ante lucis factiospiritualis non operatur ad creationem
nem agitur de creatione creaturae cor- i corporalium creaturarum. cum solius
poralis, quae per terram intelligitur.
Dei sit creare. Unde et Commentator
Ad quartum dicendum, quod sicut
Basilius dicit in primo Hexam. (homil,
cap. i, ante med.), Moyses legislator in
princ. Genes, exordium visibilis crea
turae incopit oxponere praetermissa crea
tura spirituali quae ante fuerat condita,
de qua montionem non fecit, quia rudi
populo loquebatur, qui ad spiritualia
capienda idoneus non erat. Secundum
Augustinum vero creaturam spiritualem per caelum intelligit, sicut per ter
rain creaturam corporalem, cum dicit:

e

112

QUESTIONE S

fin X I Metaph., com. 44), imponiti Piatoni, quod dixerit, quod Deus primo
creavit A n g e l o s , et postea commisit eis
creationem corporalium creaturarum.
Ad undecimum dicendum, quod Augustinus loquitur de factione creaturarum corporalium, non quantum ad primam creationem, sed quantum ad formationem.
Ad duodecimum dicendum, quod sustinendo quod omnia sint simul creata
in forma et materia, creatura spiritualis dicitur habuisse Cognitionen! creat u r a corporalis fìendae, non quia ejus
formatio esset tempore futura, sed quia
cognoscebatur ut futura, prout considerabatur in sua causa, in qua erat u t
ex ea posset procedere; sicut qui cognoscit arcam in principiis ex quibus
fit, potest dici earn cognoscere ut fiendam.
Ad decimumtortium dicendum, quod
dicere Dei intelligitur de aeterna verbi
Dei generatione, in quo ab aeterno fuit
ratio omnium creaturarum condendarum. N e c tamen ideo frequenter repetitur in singulis operibus, Dixit
Deus,
quasi temporaliter dixerit ; sed quia
licet verbum in se sit unum, tamen in
eo est propria ratio singularum creaturarum. Sic ergo singulis operibus
prsemittitur D e i verbum sicut propria
ratio operis fiondi, ne facto opere necesse sit quaerere quare tale opus sit
factum, cum ante operis oonditionem
sit dictum, Dixit Deus; sicut cum aliquis volens assignaro alicujus rei causam, incipit a causae cognitione.

DISPUTATA

ordinem universi; et ideo oportuit quod
simul crearentur.
Ad decimumseptimum dicendum, quod
ilia auctoritas Eccli., secundum Augustinum (XII Oonf., cap. xv), intelligitur
de sapientia creata quae est in natura
angelica, quae tarnen secundum ipsum
non prius creata est tempore sed dignitate. Secundum vero Hilarium in
üb. de Synodis intelligitur de sapientia
increata, quaa est Filius Dei; quae quidem simul dicitur et creata et genita,
ut patet Prov. viu, e t i n diversis Scripturae loois, u t omnis imperfectio a nativitate Filii Dei excludatur. In creatione enim attenditur imperfectio ex
parte creati, in quantum de nihil o in
esse educitur; sed perfectio ex parte
creantis, qui absque sui immutatione
creaturas producit. In nativitate vero
est e contrario; quia importatur perfectio ex parte nati i n quantum accipit
naturam generantis ; sed imperfectio ex
parte generantis secundum modum inferi oris generationis, in quantum generat cum sui immutatione, vel divisione
suae substantiae. Et ideo simul Filius
Dei et oreatus et genitus dicitur, u t per
creationem excludatur generantis mutatio, et ex nativitate geniti imperfectio, ut ex utroque unus intellectus constituatur perfectus,

Ad decimumoctavum dicendum, quod
Hilarius loquitur secundum opinionem
antiquorum Doctorum.
Ad decimumnonum dicendum, quod
Deus est causa naturae angelicae; non
autem natura angelica causa est naturae
corporalis; e t ideo non est simile.
Ad decimumquartum dicendum, quod
esse rerum in verbo est causa esse reA d vicesimum dicendum, quod Angerum in propria natura; sed esse rerum
li dicuntur semper fuisse, non quia ab
in cognitione angelica non est causa
seterno fuerunt, sed quia omni tempore
esse rerum in propria natura; e t ideo
fuerunt: quia quandocumque fuit t e m non est simile.
pus,'fuerunt Angeli. E t per nunc etiam
modum creaturae corporales semper
Ad decimumquintum dicendum, quod
fuerunt.
res in finem ordinatur per suam operationem. Non autem producitur i n esse
Ad vicesimum primum dicendum, quod
per suam operationem, sed solum per opemotor non de necessitate praecedit temrationem causEe agentis. Unde magis est
pore mobile, sed dignitate, sicut patet
conveniens quod creaturas supcriores
in anima et corpore.
cooperentur Deo i n reducendo creatuAd vicesimumsecundum d i c e n d u m ,
ras inferiores in finem, quam in earum
quod in actione i g n i s in corpora, duplex
productions
ordo est considerandus ; scilicet situs,
Ad decimumsextum dicendum, quod
et temporis. Ordo situs est i n omni
licet creaturae corporales et spirituales I actione ejus eo quod omnis actio ejus
sint disparates secundum proprias na- ' est situai is, et in corpora sibi magis
turas, tamen sunt connexae secundum i propinqua plenius suam actionem e-
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xercet ; unde ulterius procedendo in
tantum debilitatur ejus effectus, q u o d
tandom totaiiter deficit. Ordo autem
temporis non attenditur in omni ejus
actione, sed solum in illa qua agit p e r
motum. Unde cum i g n i s illuminet e t
calefaciat corpora, in calefactiono servafcur ordo situs et temporis; sed in
i l i u m ina tiono, quae non est motus sed
terminus motus, attenditur tantum ordo
s i t u s . Quia e r g o actio Dei quantum ad
creationem est absque motu, non attenditur similitudo quantum ad ordinem
temporis, s e d solum quantum ad ordinem
s i t u s . Idem e n i m e s t i n actione spirituali
divers u s gradua naturae, q u o d in actione
corporali diversus situs. Quantum ergo
ad hoc attenditur similitudo Dionysii,
quod sicut ignis in corpora sibi vicina
plenius s u a m virtutem efiTundit, ita Deus
rebus sibi propinquioribus gradu d i g n i tatis, copiosius suam bonitatem d i s t r i buii.
ART.
XIX.
— UTRUM POTUEIUNT ESSE
ANGELI ANTE MUNDUM VISIBILEM.

1. Decimonono q u a r i t u r , utrum potuerint esse Angeli ante mundum v i s i bilem. Er. videtur quod n o n . Quaecumq u e enim i t a se habente quod duo ex
i p s i s n o n possunt esse i n uno l o c o d i stincta, requirunt loci diversitatem. Sed
duo Angoli non possunt esse in eodem
loco, ut communiter dicitur. Ergo non
potest intetligi quod essenc d u o Angeli
distincti n i s i sint duo loca distincta.
Sed ante creaturam visibilem non fuit
locus, cum locus, secundum Philosophum (IV Phys., com. 35), n o n sit n i s i
ultimum corporis continentis. Ergo ante
mundum visibilem A n g e l i esse non p o tuerunt.
2. Praterea, p^oductio creatura corporalis Angelis nihil de eorum virtute
n a t u r a l i ademit. Si ergo non facto m u n d o
visibili Angeli absque loco esso p o t u e r u n t , etiam n u n c mundo v i s i b i l i facto
a b s q u e loco e s s e p o s s e n t ; q u o d v i d e t u r
e s s e f a l s u m ; quia si non essent in l o c o ,
nusquam essent, et sic viderentur non
esse.

3. Praterea, Boetius d i c i t , q u o d omnis
creatus c o r p o r e indiget. Sed
Angelus est spiritus creatus. Ergo indiget corpore, et ita ante creaturam
corporalem esse non potuit.
4. Sed diceretur, quod indiget corpore
Spiritus
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non quantum ad esse, sed quantum ad
ministerium. — Sed contra, ministerium
Angelorum exercetur ubi nos sumus,
scilicet in hoc mundo. Sed Angeli habent locum corporalem etiam extra
habitationem nostrani, scilicet c a l u m
empyreum. Ergo non solum indigent
corpore in loco corporali propter ministerium nostrum.
5. Praterea, impossibile est imaginari
prius et posterius sine tempore. Sed si
Angeli fuissent ante mundum, prius
fuisset principium quo Angeli esse cceperunt, quam principium quo mundus
visibilis osse ccepit. Ergo tempus incepisset a n t e - m u n d u m visibilem; quod
est impossibile, cum tempus sequatur
ad motum, et motus ad mobile. Ergo
impossibile est quod Angeli fu er in t
ante mundum.
Sed contra, illud quod in creaturis
contradictionem non impiicat, est Deo
possibile. Sed A n g e l o s o s s e , creatura
visibili non existente, nulìam contradictionem impiicat. Ergo non fuit Deo
impossibile producere Angelos ante
mundum.
B-espondeo dicendum, quod sicut Boetius dicit (in libro de Trinit.), in divinis
non oportet ad imaginationom deduci,
et similiter nec in corporalibus omnibus; quia cum imaginatio sit sequela
sensus, u t per Philosophum patot (in
lib. de A n i m a n, com. 141) imaginatio
non potest extendi ultra quantitatem,
q u a est qualitatum sensibilium subjectum. H o c autem quidam non attendent e s , nec imaginationem transcendere
valentes, non potuerunt aliquid intelligere nisi per modum rei s i t u a l i s , et
propter hoc quidam antiqui dixerunt,
quod illud quod non est in loco, n o n
est, ut in IV Physic, (com. 54) dicitur.
E t ex simili errore quidam moderni
dixerunt, quod A n g e l i absque creatura
corporali esse non pos3unt, intelligentes A n g e l o s tamquam ea q u a imaginavorunt situaliter distincta; quod quidem prajudicat s e n t e n t i a antiquorum,
qui A n g e l o s ante mundum fuisse posuerunt ; prajudicat etiam dignitati
a n g e l i c a n a t u r a q u a cum naturalitcr
sit prior quam creatura corporalis, nullo
modo a creatura corporali dopendet. E t
ideo simpliciter dicimus, quod Angeli
esse potuerunt ante mundum.
Ad primum ergo dicendum, quod d u n s
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Angelos esse in uno loco indivisibili
non impedit eorum distinctio, sed operationum confusio; unde ratio non sequitur.
Ad secundum dicendum, quod etiam
nunc nihil prohibet Angelos non esse
in loco, si voluerint, etsi etiam semper
sint in loco propter ordinem quo creatura spiritualis praesidet corporalis, secundum Augustinum (III de Trinit.,
cap. iv).
Ad tertium dicendum, quod sicut ipse
Boetius exponit, Angeli indigent corpore solum quantum ad ministerium
non quantum ad naturae complementum.
Ad quartum dicendum , quod A n g e l i
sunt in caelo empyreo, ut in loco qui
est contemplationi congrùus, non tarnen
de necessitate contemplationis.
Ad quintum dicendum, quod illa prioritas et posterioritas non cogit nos ponere ante mundum tempus r e a l e , sed
solum tempus imaginarium, ut in quaestione de aeterni tate vel creatione mundi, art, 17, dictum est.

QUAESTIO IV.
DE

CREATIONE

MATERIA

(Et habet articulos

INFORMIS.

duos).

creatio mnterf&e
pncces&erit duratione creationem
rerum; — 2*> ntrum materia in for n i is tota simul fuerit, an successive.

P r i m o enim quaeritur, ut rum
informis

AKT.
I. — UTRUM CREATIO MATERIA INFORMI S PRÄCESSERIT DURATIONE CREATIONEM RERUM.

(1 p., qu. 66, art. 1; in cor., et qu. 67, et 69).
1. Quaestio est, utrum creatio materise informis praecesserit duratione creationem rerum. Et videtur quod non.
Quia, sicut dicit Augustinus (I super
Genesica ad lit ter am, cap. xv, in j trine),
materia informis praecedit formatam ex
ea, sicut vox cantum. Sed vox non praecedit cantura duratione, sed solum natura. Ergo materia informis non praecedit res formatas duratione, sed solum
natura.
2. Sed diceretur, quod Augustinus loquitur de materia respectu formationis, quae est per formas elenaentorum ;
quae quidem iormae statina a principio
in materia fuerunt. — Sed contra, sicut

aqua et terra sunt d e m e n t a , ita etiara
ignis et aer. Sed Scriptura tradens informitatem matcrise facit mentionem
de terra et aqua. Ergo si materia a
principio habuisset formas elementares, pari ratione fecisset mentionem de
aere et igne.
3. Prseterea, forma substantialis cum
materia sunt causa accidentalium qualitatum, ut patet per Philosophum, in
I P h y s . Sed qualitates activae et passivae sunt proprietates proprie accidentales elementorum. Si ergo formas suhstantiales fa er un t a principio in materia, fuerunt ibi ex consequenti qualitates activae et passivae; et ita nulla restabat informitas, ut videtur.
4. Sed diceretur, quod erat informitas sive confusio quantum ad elementorum situm. — Sed contra, secundum
Philosophum (IV Cseli et mundi, text,
com. 25), quantum unumquodque elementorum habet de specie, tantum habet de ubi ; d e m e n t a enim sunt in propriis locis ex virtute formas. Si ergo
materia a principio habebat formas substantiates, tunc ex consequenti unumquodque elementorum suum situm habebat; et ita nulla confusio in d e m e n tis restabat, secundum quam materia
posset dici informis.
5. Praeterea, si pro tanto materia informis dicitur, quod elementa nondum
proprium et naturalem situm habebant,
ex consequenti videtur quod secundum
hoc ejus formatio intelligitur quod eiementis naturalis situs attribuitur. Sed
hoc non videtur in rerum distinctione ;
nam aquae ali quse supra caelos ponuntur, cum tarnen naturalis situs aquarum sit sub aere supra terram immediate; ut patet IV Caeli et mundi (com.
10). Ergo non intelligitur materise informitas propter confusionem situs prandio tarn,
6. Sed dicendum, quod aquae dicuntur
esse supra caelos, i n quantum vaporabiliter elevantur u t sint supra caelos.
— Sed contra, aquae vaporabiles non
possunt supra totum aerem elevari, u t
a Philosophis probatur; immo solum
usque ad medium aeris interstitium ascendunt. Multo ergo minus possunt
elevari supra ignem, u t ulterius supra
caelum.
— 7. Praeterea, informitas materise designator in hoc quod dicitur (Gen. i, 2):
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materiae attribuitur respectu virtutis
generativse, et vaouitas respectu ornatus, ut a Sanctis exponitur, quod consistit i n his quae in terra moventur.
Ergo informitas materiae non attenditur quantum ad situm, ut sic dici possit quod materiae informitas duratione
formationem praecesserit.
8. Praeterea, qui potest dare aliquid
simul, minus liberaliter a g i t si dat successive; unde Prov. i n , 28: Nec dicas
amico tuo:

Vade,

et revertere;

eras

dabo

tibi. Sed Deus simul dare poterat rebus
esse perfectum. Ergo cum sit liberalissimus, non fecit materiam informerà
ante ejus formationem.
9. Prseterea, motus a centro ad centrum sequitur element a secundum quod
habent naturales situs. Sed in ipsa inform it ate materiae apparet quod ibi
fuisset motus a centro ad centrum, quia
aquae vaporabiles super terrain elevabantur, u t dicitur. Ergo elementa jam
habebant suos naturales situs.
10. Prseterea, rarum et densum sunt
causa gravis et levis, ut patet IV P h y s .
(com. 74). Sed jam erat rarum et densum
in elementis; quia dicitur, quod aquae
erant rariorcs quam modo sint. Ergo
erat grave et l e v e , et elementa habebant sua ubi, quse eis attribuuntur ratione levitatis et gravitatis.
11. Praeterea, in illa rerum informitate manifeste apparet quod terra
suum situm habebat, et datur intelligi
quod terra erat aquis cooperta, per hoc
Congregentur
quod dicitur, Gen. i, 9:
aquce in unum locum;

et appareat

arida.

Ergo pari ratione et alia elementa suum
situm habebant; et ita nulla informitas
in materia erat.
12. Praeterea, a perfecto agente educitur perfectus effectus; quia omne agens agit sibi simile. Sed Deus est perfectissimum agens. Ergo a principio
materiam perfectam p r o d u x i t , et ita
formatam, cum forma sit perfectio materiae.
13. Praeterea, si materia informis formationem rerum duratione prsecessit;
aut materia sic existens carebat omni
forma, aut habebat aliquam formam.
Si omni forma carebat, tunc erat t a n tum in potentia et non in a c t u ; et ita
nondum erat creata, cum creatio terminetur ad esse. Si autem habebat ali-
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quam formam, aut illa erat aliqua forma
elementaris, aut forma mixti. Si forma
elementaris, aut habebat tantum unam
formam, aut diversas. Si diversas, ergo
jam erat diversitas per diversas elementares formas. Si unam tantum, sequitur quod aliqua forma elementi sit
naturaliter prius in materia quam aliae;
e t i t a unum elementum erat principium
alioruin elementorum, sicut a n t i q u i s simi Naturales posuerunt dicentes unum tantum elementum esse; quod a
Philosopho improbatur (II de Generat.
et corrupt., text, com, 31). Si autem habebat formam mixti, ergo forma mixti
naturaliter est prius i n materia quam
forma elementorum ; quod patet esse
falsum; quia mixtio non fit nisi per hoc
quod aliquid elementa movet ad formam
mixti. Ergo non potest esse quod materia fuerit prius informis quam formata.
14. Sed dices, quod materia habebat
formas elementorum; sed non secundum
ilium modum quo nunc sunt, quia aquae
erant rariores, et in modum vaporis
aeri permixtae. — Sed contra, forma
unìuscujusque elementi requirit determinataci menauram raritatis vel densitatis, sine qua esse non potest. Baritas
autem per quam aliquid as ce n di t in locum aeris excedit conditionem aquae;
quia natura aquae est ut sit gravis respectu aeris. Ergo si erat tanta subtilitas quod aqute evaporabiliter ad locum aeris ascenderent, non habebant
speciem aquae; et ita non erant in materia formse elementares, cujus contrarium supra dictum est.
15. Prseterea, per opera sex dicrum,
formata s u n t e x informi materia diversa
rerum genera. Sed inter alia sex dierum opera, firmamentum secundo die
est formatum. Si ergo materia informis
subjacebat elementaribus formìs, sequetur quod caelum sit factum ex quatuor
elementis ; quod a Philosopho improbatur (I Oaeli e t mundi, com. 5, et seq.).
16. Prseterea, sicut se habet corpus
naturale ad figurano, ita se habet materia ad formam. Sed corpus naturale n o n
potest esse quin habeat aliquam figura™. Ergo nec materia potest esse quin
sit formata.
17. Prseterea, si formatio materiae a
principio suse creationis non fuit, t u n c
aquarum c o n g r e g a t o , quae tertio die
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iegitur, non semper fait. Sed hoc vide- i fiunt per hoc quod de potentia in atur impossibile; quia si aquae undique
ctum reducuntur. Sed procedere a mioperiebant terrain, non erat ubi possent
xtis ad elementa, est procedere de actu
congregari. Ergo videtur quod materia
in potentiam, cum elementa sint quasi
informis rerum formationem non praemateria respectu formae mixti. Ergo
cesserit. Quod autem aqua undique openon fuit conveniens rerum institutioni
riret terram, apparet ex hoc quod eiequod prius fierent in quadam confusione
menta sunt separata, u t probatur i n III
et mixtione, et postmodum distingueOaeli et mundi (text. com. 56, et seq.).
rentur.
23. Praeterea, hoc videtur esse consox8. Sed diceretur, quod erat aliqua
nuni erroribus antiquorum philosophoconcavitas infra terram, in quam parrum; scilicet opinioni Empedoclis, qui
tes descenderunt ; et ita terra locum
praebuit aquis. — Sed contra, hujusmodi
pouebat per litem partes mundi e s s e
concavitates vel cavernositates in terra
ab i n v i c e m distinctas, cum prms fuorint
causantur propter aliquas lapidositates,
confusaB per amicitiam; et Anaxagoree,
ex quibus superiores partes terrae retiqui posuit quod cum aliquando omnia
nentur, ne ad centrum descendant;
simul essent, intellectus incepit distinquod quidem tunc esse non poterat;
guere separando ab ilio confuso et comquia cum lapides sint corpora mixta,
mixto. Quae quidem opiniones sufìiciensequeretur quod corpus mixtum fuisset
ter a philosophis postorioribus improante formationem elementorum. Ergo
bantur. Ergo non est ponendutn quod
hujusmodi cavernositates esse non poinformitas vel confusio materiae rerum
ter an t.
formationem duratione praecederet.
19. Prajtorea, si cavernositates aliquae
1. Sed contra est quod Gregorius e x erant in terra, non poterant esse vacuae.
ponens illud Eccli. x v i n : Qui vivit in
Ergo erant plenae aere, vel aqua; quod
(eternimi) creavit omnia simul, dicit (lib.
videtur impossibile, cum subsidere terX X X I I Moral., cap. ix, in nov. exemrae sit contra naturam utriusque.
plaribus, circa princ) quod omnia sunt
20. Praeterea, aut aqua cooperiens
simul creata per substantiam materiae,
terram undique naturalem situm habesed n o n per speciem formte ; quod esse
bat, aut non. Si naturalem situm habenon posset, nisi prius fuisset substanbat, ergo ab illa disposition© non potia materiae quam species forma» inesterat removeri, nisi per violentiam;
set. Ergo materia informis duratione
quia a loco in quo corpus quiescit naprsecessit rerum formationem.
turaliter, non removetur nisi per vio2. Praeterea, illud quod non est, non
lentiam. Hoc autem non competit pripotest habere aliquam operationem. Sed
mae rerum institution!, per quam namateria informis habet aliquam operatura instituitur, cui violentia repugnat.
tionem; appetit enim formam, u t dieiSi autem erat ille situs aquae violentur H I Phys. (com. 81). Ergo materia
tus, per suam naturam redire poterat
p o t e s t esse sine forma; et ita non e s t
ad Ulani dispositionem quam non habei n c o n v e n i e n s , si materia informis p o bat; quia a loco in quo quiescit aliquid
natur duratione rerum formationem
violenter, movetur naturaliter ; et i t a
praecessisse.
non oportebat poni inter opera forina3. Praeterea, Deus plus potest operari
tionis quod aquce in unum locum conquam natura. Sed natura facit de e n t e
gregarentur.
in potentia ens actu. Ergo Deus potest
21. Pneterea, secundum hunc ordinem
facere de ente simpliciter ens in p o res institutes sunt quem naturaliter hat e n t i a ; et i t a potuit facere materiam
bent. Sed naturaliter distin eta s u n t
sine forma existentem.
priora quam confusa, sicut simplex e s t
4. Praeterea, quod Scriptura sacra dinaturaliter prius composito. Ergo n o n
cit fuisse aliquando, non est dicendum
fuit conveniens rerum institutioni quod
n o n f u i s s e ; quia u t A u g u s t i n u s dicit
res primo fuerint in quandam confu(V de Trin.), contra Scripturam sacram
sione, et postmodum distinguerentur.
( nemo christianus sentit. Scriptura autem
22. Praeterea, processus de actu in po- [ divina dicit, terram aliquando fuisse
tentiam non competit rerum institutio- j inanem et vacuam. Ergo non est dicenn i , sed magis corruptioni ; res enim
dum quin aliquando fuerit inanis e t
1

I. —

DE

POTENTIA Q U J E S T .

vacua. Hoc autem pertinet ad informitatem materise, quocumque modo exponatur. Ergo aliquando substantia materise praecessit formationem ; alias nunquam informis fuisset,
5. Proeterea, simul condita est spirifcualis et corporalis creatura, u t ox superiori qusestione, art. 18, jam patuit.
In spirituali autem creatura informità»
formationem praecessit etiam durationo.
Ergo eadom ratione et in corporali. Probatio me di 03. Formatio creaturse spiritualis intelligitur secundum quod ad
Verbum convertitur, quod est ejus illuminatio. Simul autem facta luce divisum est inter lucem et tenebras. Per
tenebras autem in spirituali creatura
peccatum intelligitur. P e c c a t u m autem
esse non potuit in primo instanti creationis Angelorum, quia tunc daemones
nunquam fuissent boni. Ergo spiritualis
creatura non fuit formata in primo instanti suae creationis.
B. Prseterea, illud ex quo est aliquid,
etiam tempore praecedit quod est ex eo.
Sed Deus ex invisa materia, quae est
materia informis secundum A u g u s t i n u m
(lib. I super Gen., cap. xv), creavit orbem
terrarum, ut dicitur Sapientiae xi. Ergo
materia informis tempore prsecessit orbem terrarum formatum. Probatio primae. Secundum Philosophum (in I Phys.,
com. 18), fieri rerum dupliciter exprimi
potest. Uno modo ut dicatur: H o c fit
hoc per se, quod convenit subjecto ; u t
cum dicimus, homo fit albus ; per accidens autem, ut ex privatione et contrario, ut cum dicitur; non album, vel
nigrum fit album. Alio modo , ut dicatur: ex hoc fit h o c ; quod quidem subjecto non com petit nisi ratione privationis. Non enim dicimus qnod ex homine fiat albus; sed quod ex non albo
vel nigro, fit album; vel etiam ex homine nigro vel non albo. Id igitur ex
quo est aliquid, vel est privatio sive
contrarium, vel est materia privationi
vel contrario subjecta. Utroque autem
modo oportet tempore praecedere ex quo
aliquid fit; quia opposita n o n possnnt
esse simul, nec materia simul tempore
potest subesse privationi e t formae.
Ergo id ex quo aliquid fit, tempore
prsecedit id quod fit ex eo.
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nem causae primae. Sed naturse processus in operando est de imperfecto ad
perfectum. Ergo et Deus etiam prius
tempore imperfectum produxit, et postea perfecti; et sic informis materia
formationem prsecessit.
8, Praeterea, Augustinus dicit, quod
ubi Scriptum* in principio terrain e t
aquam commemorat, cum dicitur Genes. I, 2: Terra
Spiritus
Uomini

erat inania et vacua, et
ferebatur
super aquas ;

non ideo nominatur terra et aqua quia
jam talis erat, sed quia talis esse potèrat, Ergo aliquando materia prima nondum habebat speciem aquae vel terrae,
sed tantum habere poter at; et sic materia informis formationem prsecessit.
Bespondeo dicendum, quod, sicut dicit
Augustinus (XII Confessionum), circa
hanc quwstionem potest esse duplex
disceptatio : una de ipsa rerum veritate;
alia de sensu litterae, qua Moyses divinitus inspiratus principium mundi nobis exponit. Quoad prim am disceptationem duo sunt vitanda; quorum unum est ne in hac qusestione aliquid
falsum assoratur, prsecipue quod veritati fidei contradicat ; aliud e s t , n e
quidquid verum aliquis esse crediderit,
statim velit asserere, hoc ad veritatem
fidei pertinere; q u i a , ut A u g u s t i n u s
dicit (X Confess.): Obcst, si ab ipsam doctrinal pietatis
formam, pertinere
arbitretur falsum
scilicet quod credit, et
pertinacius
aßrmare
audeat
quod
ignorai.
t

Propter hoc autem obesse dicit, quia
ab infidelibus V e r i t a s fidei irridetup,
cum ab aliquo simplici et fideli tamquam ad fìdem portinens proponitur
aliquod quod certissimis doenmentis
falsum esse ostenditur, ut etiam dicit
I super Genes, ad litteram. Circa secundam disceptationem duo etiam sunt
vitanda. Quorum primum est, ne aliquis id quod patet esse falsum, dicat i n
verbis Scripturae, quse creationem rerum
docet, debere intelligi ; Scripturse enim
divinse a Spiritu sancto traditas non
potest falsum subesse, sicut nec fidei,
quae per earn docetur. Aliud est, ne aliquis ita Scripturam ad unum sensum
cogero velit, quod alios sensus qui i n se
veritatem continent, et possunt, salva
circumstantia litterae, Scripturae aptari,
penitus excludantur; hoc enim ad di7. Praeterea, operatio naturse imitatur ! gnitatem divinse Scripturae pertinet, u t
in quantum potest operationein Dei, si- j sub una littera multos sensus conticut operatio causae secundae operatio- I
(
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neat, ut sic et diversis intellectibus hominum c o n v e n i a t , u t unusquisque iniretur se in divina Scriptura posse invenire veritatem quam mente conceperit;
et per hoc etiam contra infideles facilius defendatur, dum si aliquid, quod
quisque ex sacra Scriptura velit intelligerc, falsum apparuerit, ad ahum ejus
sensum possit haberi recursus. Unde non
ostincredibile, Moysi et aliis sacree Scripturse auctoribus hoc divinitus osse concessuro, ut diversa vera, quse homines
possent i n t e l l i g e r e , ipsi cognoscerent,
et ea sub una serie litterae designarent,
ut sic quilibet eorum sit sensus auctoris. Unde si etiam aliqua vera ab ex.positoribus sacrse Scripturse litterse aptentur, quse auctor non intelligit,' n o n
est dubium quin Spiritus sanctus intellexerit, qui est principalis auctor
divinse Scripturse. Unde omnis Veritas
quae, salva litterse circumstantia, potest divinse Scripturse aptari, est ejus
sensus.
His ergo s u p p o s i t i s , sciendum est
quod diversi expositores sacrse ScripturaB
diversos sensus ex principio Genesis
acceperunt; quorum nullus fi dei veritati
repugnat. E t quantum ad prsesentem
pertinet qusestionem, diversificati sunt
in duas v i a s , dupliciter informitatem
materie? accipientes, quae Signatur i n
principio Genesis ubi dicit : Terra autem
erat

inanis et vacua* Quidam namque in-

tellexorunt, praedictis verbis talem informitatem materiae significar], secundum quod materia intelligitur absque
omni forma, in potentia tarnen existons
ad omnes formas; talis autem materia
non potest in rerum natura existere,
quin aliqua forma formetur. Quidquid
enim in rerum natura invenitur, actu
existit, quod quidem non habet materia
nisi per formam, quae est actus ejus;
unde non habet sine forma in rerum
natura inveniri, Et iterum, cum nihil
possit oontineri in genere quod per aliquam generis differentìam ad speciem
non determinetur, non potest materia
esse ens, quin ad aliquem specialem
modum cssendi determinetur ; quod
quidem n o n fit nisi per formam. Unde
si sic materia informis intelligatur, impossibile est quod duratione formationem prsecesserit, sed prsecessit tantum
ordine naturae , secundum quod illud
exquo fit aliquid, naturaliter est prius
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eo, sicut nox est prior creata. E t haec
fuit opinio Augustini.
Alii vero intelloxerunt informitatem
materisa non secundum quod materia
omni forma caret, sed secundum quod
dicitur aliquid informae quod nondum
habet ultimum suse naturse eomplementum et decorom; et secundum hoc potest poni, quod etiam duratione informitas rerum formationem praecesserit Quod quidem si p o n a t u r , ordini
sapientiee artificis congruere videtur,
qui res ex nihilo producens in esse, non
statini post nihilum in ultima perfez i o n e naturae eas instituit, sed primo
fecit eas in quodam esse imperfecto; et
postea eas ad perfectum adduxit; ut
sic et eorum esse ostenderetur a Deo
procedere, contra illos qui ponunt materiam increatam; et nìhilominus perfectionis rerum ipse etiam auctor appar e r e i contra eos qui rerum inferiorum
formationem causis alii adscribunt. Et
hoc intellexit magnus Basilius, Gregorius, et alii sequaces eorum. Quia ergo
neutrum a veri tate fìdei discordat, et
utrumque sensum circumstantia litterse
patitur; utrumque sustinentes ad utrasque rationes respondeamus.
Ad primum ergo dicendum, quod Augustinus loquitur de materia informi,
secundum quod intelligitur absque omni
forma; et sic necesse est dicere, quod
informitas solo ordine naturae formationem prsecedat. Qualiter autem circa
formationis ordinem opinetur, in sequo n ti articulo oetendetur.
Ad secundum d i c e n d u m , quod circa
hoc multipliciter aliqui sunt opinati.
P l a t o enim Scripturam Genesis videns, sic intellexisse dicitur numerum
elementorum et ordinem ibi significar!,
ut terra et aquam propriis nominibus
exprimantur. Aqua autem super terram
esse i n t e l l i g i t u r , ex hoc quod ibi (Genes, i, 9), scriptum e s t :
Oongregentur
aquce in locum unum, et appareat

arida.

Supra quse duo, aerem intellexit in hoc
quod dicitur: Spiritus

Domini

ferebatur

super aquas, aerem nomine spiritus iuteìligens. Ignem vero i n nomine cseli
intellexit, quod omnibus supereminet.
Sed quia, secundum Aristotelis probationes (lib. I de Caelo, com. 18 et 19),
caelum igneae naturse esse non potest,
u t ejus motus circular is demonstrat,
Babbi Moyses Aristotelis sententiam
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sequens, cura Platone in tribus primis
concordans, ignem significatum esse
dixit per tenebras, eo quod ignis in
propria sphaera non luceat; et situs ejus declaratur i n hoc quod dicitur: super faciem abyssi. Quintam vero essentiam nomine caeli signifìcatam esse intelligit.
Sed quia, u t dicit Basilius in Hexameron (homil. ix, a med.), non est consuetudo sacrse Scripturae, u t per spiritum Domini acr intelligatur, per corpora extrema quae posuit, dedit intellig e r e media; et praecipue quia aquam e t
terram sensui manifestum est corpora
esse, aer vero et ignis non ita sunt
simplicibus manifesta, quibus etiam instruendis Scriptura tradebatur.
Secundum vero Augustinum (in dial.
XJXV, quasst. 21), per nomina terrae et
aquae, quae commemorantur ante lucis
formationem, nonintelliguntur elementa
suis formis formata, sed ipsa materia
informis omni specie carens. Ideo autem potius per hsec duo materiae informi t as exprimitur quam per alia elementa,
quia sunt propinquiora informitati, utpotè plus de materia habentia, e t minus de forma; et qui etiam nobis magis sunt nota, et manifestius nobis m a teriam aliorum ostendunt. Ideo vero
non per unum t a n t u m , sed per duo
earn sìgnifìcari v o l u i t , ne si alterum
tantum posuisset, veraciter crederetur
hoc esse informis materia.
Ad tertium dicendum, quod in ilio
rerum principio informitate quadam in
rebus existente secundum opinionom
Basilii et aliorum Sanctorum, non oportet ponere quod elementa suis qualitatibus naturalibus carerent. Sed utraque
habebant formas, substantiales scilicet,
et accidentales.
Ad quartum dicendum, quod situs elementorum dupliciter potest consider a r ì . Uno modo quantum ad naturam
propriam; et sic naturaliter ignis aerem
continet, aer a q u a m , et aqua terram.
Alio modo quantum ad necessitatem
generationis, quae est circa locum medium; et sic necessarium est ut superficies terrae quantum ad aliquam partem sui sit aquis discooperta; u t ibi
conveniens generatio et conservatio
mix to rum esse possit, et praecipue animali um perfectorum, quae aere indigent
propter respirationem. Dicendum est
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ergo, quod illa informitas primi status
attenditur non quantum ad situm qui
naturalis est elementis secundum se
(hunc enim situm omnia elementa habebant), sed quantum ad ilium situm
qui elementis competit secundum ordinem ad generationem mixtorum. Iste
enim situs nondum erat perfectus, quia
nec ipsa corpora mixta adhuc prodierant.
Ad quintum dicendum, quod de aquis
quae supra caelos sunt diversimode ali
qui opinati sunt.
Quidam namque dixerunt. aquas illas
esse spiritualos naturas, quod imponitur Origeni. Sed hoc quidem non videtur ad litteram posse intelligi, cum spiritualibus naturis situs non competat;
ut sic inter eas et inferiores aquas corpor eas dividat firmamentum, u t Scriptura tradì t.
Unde alii dicunt, quod nomine firmamenti intelligitur caelum aereum nobis
vicinum, supra quod elevantur per vaporum ascensionem aquae vaporabiles,
quaB sunt materia pluviarum: u t sic inter aquas superiores quae sunt in modio
aeris interstitio vaporabiliter suspensae, et aquas corporeas quas videmus
supra terram consistere, medium existat aoreum caelum. Et huic etiam exposition! concordat Babbi Moyses. Sed
hanc non videtur pati litterae circumstantia. N a m postea subditur in lettera,
quod fecit Deus duo luminaria magna,
et Stellas; et posuit eas in
firmamento
caeli.
E t ideo alii dicunt, quod per firmamentum intelligitur caelum sidereum,
et quò'd aquae super caelos existentes
sunt de natura aquarum elementarium,
et sunt ibi positae ex divina Providentia ad temperandum ignis virtutem, e x
quo totum caelum constare dicebant,
ut Basilius tangit. E t ad hoc astruendum, duplex argumentum A u g u s t i n u s
dicit a quibusdam induci (in II super
Genes, ad litt., cap. iv et v). Quorum
unum est, quod si aqua, aliqua rarefaz i o n e facta, potest ascendere usque ad
medium aeris interstitium ubi pluviae
generantur, si amplius divisa rarescat
(quia est i n infinitum divisibilis, sicut
et omne continuum) poterit sua subtilitate supra caelum sidereum conscendere, et ibi convenienter esse. Aliud argumentum est, quod stella Saturni, quae
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i n octava sphsera, infrigidarentur: quadeberet esse callidissima propter velocisrum tamen plurima inveniuntur esse
simum m o t u m , in quantum ejus circu
c a l i d a B secundum effectum. E t ideo aliius est major , invenitur frigidi effeter videtur dicendum ad h o c quod Scrictus, quod dicunt ex vicinitate illius
pturae veritas ab omni calumnia defena q u a contingere pradictam Btellam indatur; u t dicamus, quod a q u a e i l l a e non
frigidantis.
sint
de natura bar urn aquarum elemen
Sed h a c expositio in hoc videtur demm.
sed sint de natura quintse estar
ficere, quod asserit quadam per Scrisentiae,
habent es communem cum nepturam sacrarti intelligi, quorum constris
aquis
diaphaneitatem, sicut et cae
traria satis evidentibus rationibus prolum
empyreum
cum nostro igne c o m 
ban tur. Primo quidem quantum ad ipsam
munem
splendorem.
E t has aquas qui
positionem, quae videtur naturalem sidam vocant caelum crystallinum ; non
tum corporum pervertere. Cum enim
quia fit de aqua congelata in modum
unumquodque corpus tanto debeat esse
crystalli, quia, ut dicit Basilius in Hesuperius quanto formalius, non videtur
xameron (homil. in), puerilis d e m e n t i a
rerum natura» congruere ut aqua, quae
et insipientis mentis est, talem de c a inter omnia corpora est materialior
lestibus capere opinionem ; s e d propter
praeter terram, e t i a m supra i p s u m cae
illius caeli s o l i d i t a t e m , sicut et de olum sidereum collocetur; et iterum ut
mnibus caelis dicitur Job xxxvii, quod
ea quae sunt unius specie!, diversum
solidissimi quasi a r e fusi sunt. E t hoc
l o c u m naturalem sortiantur; q u o d erit,
caelum etiam ab Astrologis ponitur nono
si una pars elementi aquae erit imme
spbara. Unde n e c A u g u s t i n u s aliquam
diate supra terram, alia vero supra cae
de praemissis expositionibus asserit, sed
lum. Nec e s t sumciens responsio, quod
sub dubitatione dim it tit, dicens in eo
omnipotentia Dei aquas illas contra
d e m l i b . (cap. v): Quomodo libel, et quaearum naturam supra caelum sustinet;
les aqum ibi sint, esse ibi eas, minime duquia nunc quaritur qualiter Deus inbitemus. Major eat quippe Scriptures
Jiuju»
stituerit naturas rerum, non quod ex
actoritas
quam omnia immani ingenii ca
eis aliquod miraculum potentiae suae
pacitasi
velit operari, ut Augustinus in eodem
Sextum concedimus.
libro dicit. Socundo, quia ratio de rare
Ad septimum dicendum, quod si in
f a z i o n e vel divisione aquarum videtur
telligatur secundum expositionein Baomnino vana. Etsi enim corpora mathe
silii (hom. iv in Hexam., a m e d . ) , et sematica possint in infinitum dividi, cor
quacium ejus, per terram ipsum terrapora tamen naturalia ad certum termielemcntum ; s i c considerar! potest et
num dividuntur, cum unicuique forms?
in quantum est principium quarumdeterminetur quantitas secundum na
dam rerum, scilicet p l a n t a r u m , quaturam, sicut et alia accidentalia. Unde
rum ipsa est ut m a t e r , sicut dicitur
nec rarefactio in infinitum esse potest;
in libro de Veget., et sic respectu eo
sed u s q u e ad terminum certum qui e s t
rum erat inanis antequam eas produ
in raritate ignis. Et praeterea aqua tan
cere t; inane enim vel vanum dicimus
tum rarefieri posset quod jam non esset
quod non pertingit ad proprium effe
aqua, sed aer vel i g n i s , si transcenderet
ctum v e l finem. E t potest considerari.
modum raritatis aquae. Nec posset nain quantum est habitaculum quoddam
turaliter excedere aeris et ignis spatia,
et locus animalium, respectu quorum
nisi, natura aquse amissa, eorum vinvacua fuisse dicitur. Vel secundum l i t ceret raritatem. Nec iterum esset pos
teram Sep tu agi nt a, q u a habet, invisibi*»
sibile ut corpus elementare, quod est
Iis et incomposita,
fuit quadam terra incorruptibile, formalius fieret cselo side
visibilis,
in quantum erat aqua cooreo, quod est incorruptibile, et sic su
perta, etiam in quantum nondum erat
pra ipsum naturaliter collocaretur. Terl u x producta, per quam posset videri ;
tio, quia secunda ratio omnino frivola
i*icomposita
vero in quantum carebat
apparet. Nam corpora ceeleskia n o n sunt
et plantarum e t animalium ornatu, et
susceptiva poregrinae impressionis, ut a
situ conveniente ad eorum generatioPhilosophi probatur. Nec esset possibile
nem et conservationem. Si vero per
stellam Saturni ab illis aquis infrigiterram intelligatur prima materia se*
dari, nisi etiam omnes stellse quae sunt
1
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can dum opinionem A u gustila (dial. G5, I formis, quia nondum formse mixtorum
qusest. 21), sic dicitur inani* per compa- * corporum supervenerant materise; ad
ratieuem ejus ad compositum in quo
quas formse elementares sunt in poten
subsistit; nam inanitas firmitati et s o tia; nec etiam erat situs elementorum
uditati opponitur; vacua vero per comadhuc conveniens eorum generationi
parationem ad formas quibus ejus po
sicut prius dictum est.
tentia non replebatur. Unde e t Plato
Ad decimumquartum dicendum, quod
(in Timreo, ante medium) receptionem
nihil cogit nos dicere, nec Scripturae
mat eri se comparavit loco , secundum
Genesis auctoritas, nec aliqua r a t i o ,
quod in eo locatum recipitur. Vacuum
quod alio modo in ilio rerum principio
autem et plenum proprie circa locum
materia formis elementaribus snbossot
dicuntur. Dicitur etiam materia in sua
quam modo; etsi possibile fuerit quod
se
informitate considerata invisibility
ex aquis vaporabiliter aliquid ascende
cundum quod caret forma, quse est on t in locum aeris, sicut et modo conmnis cognitionis principium ; incompo
tingit, et forte tunc amplius, cum terra
sita vero in quantum sine composito
totaliter aquis cooperiretur.
non subsistit.
Ad decimumquintum dicendum, quod
Ad octavum dicendum, quod ad liberade firmamento, quod secundo die forlitatem dantis n o n solum pertinet quod
matur, multiplex invenitur opinio.
cito det, sed etiam quod ordinate ot
Quidam namque d i c u n t , hoc firmaquod convenienti tempore det unumrnentum non esse aliud a cselo, quod
quodque. Unde ubi dicitur: Cum statim
prima die legitur factum; sed dicunt.
possis dare, non solum consideranda est
quod Scriptura in principio summatim
potentia qua dare possumus aliquid
commemoravi!, facta, de quibus per seabsolute, sed etiam qua possumus connarium dierum explicavit quomodo sint
venientius dare. Unde ad ordinis confacta. E t hsec est opinio Basilii in Hevenientiam conservandam Deus in quaxameron,
dam imporfectione creaturas primo inAlii vero dicunt, aliud esse firmamenstituit, ut sic gradatim ex nihilo ad
tum qu od secun do die est factum, et aliud
perfectum pervenirent.
caelum, quod primo dicitur creatum; e t
Ad nonum dicendum, quod situs qui
hoc tribus modis. Quidam namque di
pertinet ad naturam elementorum, in
x e r u n t , quod per caelum, quod prima
el em en ti s e r a t , u t dictum est; unde
die creatum l e g i t u r , intelligitur spiriobjectio contra prsedictani opinionem
tualis creatura vel formata, vel adhuc
non procedit.
informis ; per firmamentum vero quod
Et similiter dicendum ad decimum et
secunda die legitur factum, intelligitur
nndecimum.
caelum corporeum quod videmus. E t
Ad duodecimum dicendum, quod porhsec est opinio Augustini, u t patet in
fecto agenti competit perfectum effe
lib. super Genesim ad litteram , et X I I
ctum producere. Sed non oportet quod
Confess. Alii vero dicunt, quod per cae
statim in principio sit perfectum sim
lum quod prima die creatum legitur,
pliciter secundum suee naturse modum,
intelligitur caelum empyreum; per fir
sed sufficit quod sit secundum tempus
mamentum vero quod secunda die le
illud; quo modo puer mox natus perfegitur factum , intelligitur cselum sictus dici potest.
dereum quod videmus. E t hsec est
Ad decimumtertium dicendum , quod
opinio Strabi, ut patet in Glossa Ge
materia non dicitur fuisse i n f o r m i s ,
nes, i. Alii vero d i c u n t , quod per cae
secundum sententiam quam sustinemus
lum primo die factum, intelligitur cae
ad praesens, quia omni careret forma;
lum sidereum; per firmamentum au
vel quia haberet unam tantum formam,
tem quod factum est secunda die, intel
quse esset in potentia ad onines formas,
ligitur istus aeris spatium terrae vicisicut posuerunt antiqui Naturales ponum, quod dividit inter aquas et aquas,
nentes unum principium; vel sub qua
ut supra dictum est. Et liane expositiocontinerentur plures formse virtute, si
nem tangit A u g u s t i n u s super Genes, ad
cut in tnixtis accidit; sed habebat in
litteram, et tenet earn Rabbi Moyses.
diversis partibus formas elementares
Secundum ergo hanc ultimaci facile
diversas. Dicebatur tarnen materia inest solvere: quia firmamentum, quod
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secando die est factum, non e s t de natura quintae essentiae; unde nihil prohibet quantum ad ipsum fuisse processaci de informitate ad formationem,
vel quantum ad ejus subtiliationem,
vaporibus ab aquis elevatis diminutis
per aquarum congregationem in unum,
vel quantum ad s i t u m , dum in locum
aquse recedontis aer successit. S e d secundum trcs opiniones primas, quae per
firmamentum
caelum sidereum intelligunt, non oportet dicere processum esse
in ceelo de informitate ad formationem,
quasi novam formam acquisierit, quia
nec in d e m e n t i s mferioribus hoc ponere cogit Scriptura; sed u t intelligamus firmamento virtutem esse collatam
ad mixtorum generationem, et quantum
ad hoc formationem ejus i n t e l l i g i ; sicut
inferiorum elementorum formatio intelligitur, u t dictum est Cm sol. arg. 13, et
arg. 4), quantum ad mixtorum generationem. Nam sicut elementa inferior a
sunt materia mixtorum, ita firmamentum est causa mixtorum activa. Unde
divisio aquarum inferiorum a superiori bus, intelligi potest per modum quo
medium in confinio duorum extremorum existens, inter utrumque distinguit. Inferiores enim aquae variation!
subjectae s u n t , in quantum rnixtionis
firmamenti,
materia fiunt per motum
non autem superiores. Secundum tarnen sententiam Augustini (II super
Genes, cap. xi), si ponatur materia i n formis prius fuisse tempore, nihil grave
occurrit; quia oportet aliquo modo materia in corpore cselesti poni, in quo
invenitur etiam motus. Unde nihil prohibet earn ordine naturae intelligi ante
formam, licet e x tempore nihil formationis accesserit. N e c cogimur propter
hoc dicere, imam esse communem naturam corpori caelesti et inferioribus
tìlementis; etsi aliquo uno nomine significetur, ut terrae vel aquae, secundum
sententiae Augustini; quia unitas ista
non intelligitur secundum substantiam,
•sed secundum proportionem prout quaeIibet materia consideratur u t in potent i a ad formam.
Ad decimumsextum patet solatio ex
dictis. N o n enim intelligitur informitas
materiae quia omni forma caret, sed
•sicut dictum est.
Addecimumseptimum dicendum, quod
secundum sententiam Augustini (dial. 55,
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quaest. 21), qui ponit per terram et aquam prius commemoratas non d e menta, sed materiam primam significatara fuisse, nihil inconveniens sequitur
de aquarum congregatione. Nam, sicut
ipse dicit (II super Genes, ad litteram,
cap. VII et vili), sicut cum dictum est:
Fiat firmamentum.^ in secunda die, significata est formatio caelostium corporum;
i t a cum dicitur:

Congregentur

aquas, in

tertia die, significatur formatio elementorum inferiorum; u t per hoc quod dicitur : Congregentur
aquoz, significetur
quod aqua suam formam acceperit; per
hoc vero quod dicitur: Appareat
arida,
significetur idem de terra. Ideo vero his
verbis unus est in horum elementorum
formatione, et non verbo factionis , sicut in caelo, u t diceret: Fiat aqua et
terra, sicut dixerat: Fiat
firmamentum^
u t significaret imperfectionem harum
formarum, e t earum propinquitatem ad
informem materiam. Verbo enim congregationis usus est ad aquam, u t significaret ejus mobilitatem; verbo appare ntiae in terra, u t significetur ejus
stabilitas; unde ipse dicit: Ideo de aqua
dictum est, congregetur^
reai, quia aqua labiliter

de terra, appa*
est fiuxa^ terra

stabiliter fixa. Si vero secundum opinionem Basilii et aliorum Sanctorum dicatur, quod eadem terra hie et ibi significatur, et similiter eadem aqua, sed
alio modo disposita prius et postea,
multipliciter respondetur. Quidam enim
dixerant, quod aliqua pars terree erat
quae aquis non erat cooperta ; in quam
aqua quae terram habitabilem occup a b a t , D e o jubente congregata est.
Sed hoc reprobat A u g u s t i n u s e x ipsa
littera (I super Genes., cap. x n ) , dicens : Si aliquid
erat nudum terree , ubi
congregarentur
aqua, jam prius
arida
apparebat,
quod est contra
circtimstan-

tiam litterai. Unde alii dixerunt, quod
aqua rarior erat sicut nebula, et postea
inspissata in minorem locum collocata
est. Sed illud etiam non minorem generat difiicultatem; turn quia n o n vere
erat aqua, si formam vaporis assumpserat; tum etiam quia locum aeris occupasset, et similis difficult as relinqueretur de aere. E t ideo alii dicunt, quod
terra quasdam cavernositates aeeepit
in quibus potuit aquarum multitudinem aeeipere operatione Dei. Sed contra hoc videtur e s s e , quia hoc per
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accidens est quod aliqua pars terrae
relic tee, non tamen si terra sit a suo
longius distet a centro quam alia. In
motu aliqualiter impedita. Sic enim viilia autem rerum formatioue, natura
demus in cavernis quae fiunt sub terra,
suum modum accepit, ut Augustinus in
terram aliquibus sustentaculis suspensam aerem subingredi, eo quod natura
eodem lib. dicit (lib. VI super Genes.,
cap. vi). E t ideo melius videtur dicen
non patitur vacuum. Si tamen dicatur,
dum, sicut Basilius dicit. quod aquae in
quod aquae quae erant in minori pro
mult as divisiones erant dispersae , et
funditate super totam terrae superficiem
postmodum in unum c o n g r e g a t a ; quod
sparsae, sunt postmodum super aliquam
etiam ipse textus verbo congregationis
partem terrae in majorem altitudinem
utens, significare videtur. Etsi enim
c o n g r e g a t a , ut supra dictum est, praetotam terram aqua tegebat, non opor
dictae objectiones cossabunt.
tet quod tanta profunditate tegeretur
Ad vicesimum dicendum, quod si conprius ubique, quanta nunc invenitur in
sideretur naturalis elementorum situs,
aliquibus locis.
qui compotit ipsis naturis elementorum
Ad decimumoctavum dicendum, quod
absolute, sic naturale est aquae quod
quia corpora mineralia non habent ali
totam terram undique contineat, sicut
quam evidentem perfectionis excellene t aor continet aquam. Si autem contiam supra e l e m e n t a , sicut habent vi
si de rent ur elementa in ordine ad mixtoventia, non seorsum ab elementis for- • rum generationem, ad quam etiam caemata describuntur; sed in ipsa elemen- ; lestia corpora movent; sic talis situs
torum institutione possunt intelligi
competit, qualis postea institutus est.
osse producta. Unde nihil prohibet aliUnde statim apparente arida in aliqua
quas cavernositates fuisse ante congresui parte, subditur de productione plangationem aquarum ; ut postea terra com tarum. Quod autem in elementis e x
pressa in sui superficie, aquae congre
impressione caelestium corporum accigate locum praeberet. Tamen verba Audit, non est contra n a t u r a m , ut dicit
gustini hanc opinionem tangentis (I
Commentator in III de cael. et mund.
super Genesi m ad lit ter am, cap. xn),
(com. 20, a med.), ut patet i n fluxu et revidentur sonare magis quod hujusmodi
fluxu maris ; qui licet non sit naturalis
concavitates non prcoextiterint infra
motus aquae, in quantum gravis est, eo
terram, sed magis in superficie terrae
quod non est ad medium, est tamen na
tunc factae f u e n n t , cum aquae sunt con
turalis motus ejus in quantum est a
gregates. Sic enim dicit: Terra longe lacorpore caelesti mota, sicut ejus instru
teque snbsidens potuit alia» partes
prmbere
mentum. Hoc autem multo magis cornconca va 3, quibus confluentes
et
corruentes
p e t i t dicere de his quae fiunt in e l e 
aquce reciperentur,
et appareret
arida ex
mentis e x ordinatione divina, per quam
his partibus
unde humor abscederet ; cui
tota elementorum natura subsistit. I n
etiam consonant verba Basilii in Hexaprsesenti autem utrumque concurrere
raeron (homi!, iv), dicentis : Quando prcer
videtur ad aquarum congregationem;
ceptio data est ut in unam
congregationem
e t divina virtus principaliter, et secunaquce coirent, tunc et susceptionis
earum \ dario virtus caelestis. Unde statim post
causa prcecessit;
et ita jus su Dei
capacifirmamenti
institutionem subjungitur
tas svfficiens parata est, unde aquarum
ibi
de aquarum congregatione. P o t e s t ta
multitudo conflueret. Haec autem capacim e n et ex ipsa natura aquae aliqua atas potest intelligi per quarumdam par
ptitudo inveniri. Cum enim in elemen
tium terrae depressionem; cum videatis continens sit formalius contento, ut
mus etiam i n aliquibus majorem elevapatet per Philosophum i n VIII P h y s i c ,
tionem accidentalem, ut patet in colliaqua intantum deficit a perfecta terrae
bus et montibus.
continentia, i n quantum et ipsa non
perfecte form alia est, sicut ignis et aer,
Ad decimumnonum dicendum, quod
plus accedens ad terrenam spissitudisi cavernositates non praeexistebant i n
nem quam ad igneam raritatem.
terra, secundum illud quod ultimo di
A d vicesimumprimum dicendum, quod
ctum est, objectio praesens locum non
confusio quae in mundo inchoato praehabet. Si autem praeexistebant, tunc di
cessisse dicitur, non attenditur secun
cendum est, quod licet sit contra natu
dum aliquam mixtionem elementorum,
ram aeris vel aquae subesse terrae sibi
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sed per oppositum ad illam distinctioquentibus operibus formanda, nt dicitur
nom quae nunc est in partibus mundi,
in I super Genes., ad litteram, vol, sicut
competens viventium generationi et
dicitur quarto ejusdem libri, per diem
conservation^
significatur D e i cognitio, per noctem
Et per hoc patet responsio ad vicesivero cognitio creaturae, quae quidem
mumsecundum et vicesimumtertium.
tenebra est respectu d i v i n a B cognitionis.
Ad ea vero quae in contrarium obji(sicut in eodem lib. dicitur). Vel si per
ciuntur,secundum opinionem Augustini
tenebras intelligamus Angelos peccanconsequenter respondendum est.
tes, ista divisin non ad praesens peccaAd quorum primum dicendum est, qn od
tum refertur, sed ad futurum, quod erat
Gregorius loquitur secundum opinion em
in Dei praescientia: undo dicit in lib.
quam prius sustinuimus. Non tarnen sic
ad Orosium ( i n dial. 65, QQ. q u a e s t . 2 4 a
sunt intelligenda verba Gregorii, quod
med.): Quia ex Anuelis quosdam per suin prima rerum croatione sit omnium
perbìam prcesciebat casuros; per incornimi'
rerum materia facta absque omni spetabilepraiscientiai sum ordinem divisti incie formae, sed absque formis quibuster bonos et malos, malos tenebras
appel~
dam, scilicet rerum viventium, et ordilans, et bonos lucem. Secunda vero formanis ad eorum generationem, sicut supra
tio non pertinet ad principium institu(in solut. 4 arg., et 13) est expositum.
t i o n s rerum, sed magis ad rerum deAd secundum dicendum, quod appeticursum, quo per divinam providentiam
tus formae non est aliqua actio mategubernantur. Hoc enim ultimum verum
riae, sed quaedam habitudo materiae ad
est, secundum Augustinum, de omnibus
formam, secundum quod est in potenin quibus operatio naturae requiritur,
tia ad ipsam, sicut Commentator expoquod in hac formation e necesse est
nit i n primo P h y s . (cap. LXXXI).
provenisse; quia per motum liberi arA d tertium dicendum , quod si Deus
bitrii aliqui sunt conversi ut starent^
faceret ens in potentia tantum, minus
aliqui aversi ut cader en t.
faceret quam natura, quae facit ens in
Ad sextum dicendum, quod mundus
actu. Actionis enim perfectio magis atdicitur factus ex invisa materia, non
tenditur secundum terminum ad quern,
quia informis materia tempore praecosquam secundum terminum a quo; et
serit, sed ordine naturae. Et similiter
tarnen hoc ipsum quod dicitur, contraprivatio non fuit aliquo tempore in madictionem imp li c a t , ut scilicet aliquid
teria
ante omnem formam, sed quia
fiat quod sit in potentia t a n t u m : quia
materia
absque forma intellecta cum
quod factum est, op or ter et esse cum
privatione
etiam intelligitur.
est, ut probatur in VI Phys. Quod auAd
septimum
dicendum, quod hoc est
tem est tantum in potentia, non simex
imperfectione
naturae operantis per
pliciter est.
motum quod ex imperfecto ad perfectnm
Ad quartum dicendum, quod hoc
procedit; motus enim est actus imperquod Scriptura dicit: Terra erat
inanis
fecta Sed Deus propter suae virtutis
et vacua, si accipiatur de materia omnino
perfectionem p o t u i t statim res p e r f e informi, secundum Augustinum, non est
ctas in esse producere; et ideo non est
intelligendum quod sic erat aliquando
pirn
ile.
in actu, sed quia talis erat natura sua,
Ad
octavum dicendum, quod verba
si absque formis inhaerentibus consideAugustini
non sunt intelligenda sic
retur.
quod materia aliquo tempore fuerit in
Ad quintum dicendum, quod formatio
potentia ad formas elementares nullam
spiritualis creatura? dupliciter potest
earum habens; sed quia in sua essentia
intelligi: una per gratiae infusionem, e t
considerata, nulla formam actu includit
alia per gloriae consummationem. Prima
ad omnes i n potentia existens.
quidem formatio, secundum sententiam
A R T . II. — UTRUM MATERIA FORMATI»
A u g u s t i n i , statim creaturae spirituali
TOTA SIMUL FUERIT, AN SUCCESSIVE.
afiuit in sui creationis principio ; et tunc ,
per tenebras, a quibus lux distinguitur,
(1 p . , qusest 67, 68, 69, 70. 7 1 . 7 2 ;
e t 2. (list. 13. ;irt. 2. et quodlih. 6).
non intelligitur peccatum malorum Angelorum; sed informitas naturae, quae
1. Secundo quaeritur, utrum materige
nondum erat formata, sed erat conseformatio tota simul fuerit, an succes1
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dierum senarius ad cognitionem a n g e 
licam referri possit.
5. Praeterea, Exod. xx, 9, dicitur: Sex

«ive. Et videtur quod successive. Dicitur
enim Judith ix, 4: Tu f ecisti priora, et ih
la post illa cogitasti.
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Excogitatio autem

Dei est ejus operatio, u t Damascenus
diebus operaberis,
septimo autem die sabdicit (lib. II, cap. i n , circa fin.); unde I batum Domini Dei tui est: non fades
omne
et in pr sed iota auctoritate subditur:
opus; ot postea subditur ratio: Sex e1

Et hoc factum

est quod ipse voluisti.

Ergo ! nim diebus

fecit

Deus

cozlum

ct

terram,

res quodam ordine, et non simul, sunt
mare, et omnia quee in eis sunt, et requiefar.tae.
vii in die septimo. Sod l e x ad litter am
de diebus materialibus loquitur in quo
2. Prseterea, plures partes temporis
rum sex porraittit operari, i n septimo
non possunt esse simul : quia totum
tempus sub quadam successione agitur.
prohibet. Ergo et hoc quod dicitur de
Sed rerum formatio in diversis parti- j Dei operatione ad dies materiales refe
bus temporis facta commemoratur G-erendum est.
nes. x. Ergo videtur quod rerum for
6. Praeterea, si per diem cognitio An
matio facta sit successive, et non tota
geli intelligitur; facere ergo aliquid in
simul.
die non est aliud quam facere in ange
lica cognitione. P e r h o c autem quod
Sed dicendum, quod per illos sex dies,
secundum sententiam Augustini (üb. II
aliquid fit i n angelica cognitione n o n
•de Oiv. Dei, cap. vir et ix), non intellisequitur quod in sua natura existat,
guntur dies consueti nobis qui sunt tem
sed solum quod ab A n g e l o cognoscatur.
poris partes, sed secundum cognitionem
Ergo per hoc non ostenderetur rerum
angelicam sexics rebus cognoscendis
i n propriis naturis institutio; quod e s t
praesentatain, secundum rerum sex ge
contra Scripturam.
nera. — Sed contra, dies ex praescntia
7. Praeterea, cujuslibet Angeli cogni
lucis causatur; unde dicitur Genes, i,
tio difiert ab alterius cognitione. Si ergo
•quod Deus voeavit lucem diem. Sed
per diem cognitio Angeli intelligitur,
lux non proprie in spiritualibus inve
oportet tot dies ponere quot sunt An
nitur, sed solum metaphorice. Ergo nec
geli, et non solum sex ut- Scriptura
•dies proprie potest intelligi Angelotradit.
rum cognitio. N o n videtur ergo esse
8. Praeterea, Augustinus, II saper Ge
litteralis expositio. quod per diem A n nes, ad litteram, dicit (cap. vii ot via),
gelorum cognitio intelligatur. Probatio
quod per hoc quod dicitur: Dixit
Deus,
mediae. Nullum per se sensibile potest
Fiat, intelligitur quod res flendae praein spiritualibus proprie accipi: ea enim
extiterunt in Verbo, per hoc quod di
quae sensibilibus e t spiritualibus sunt
citur; Est ita factum,
intelligimus facommunia, non s u n t seusibilia nisi per
ctam rei cognitionem in creatura inaccidens; sicut s u b s t a n t i a , potentia,
tellectuali: per hoc quod dicitur: Fecit
virtus et hujusmodi. L u x autem est
Deus, intelligitur in suo genere fieri
per se sensibilis visu. Ergo proprie non
Si ergo per diem cognitio A n 
creatura.
potest in spiritualibus accipi.
g e l i intelligitur, postquam dixerat de
aliquo opere: Et factum est ita, in quo
4. Praeterea, cum A n g e l u s dupliciter
res cognoscat, scilicet in Verbo e t in
cognitio angelica intelligitur, superflue
propria natura; oportet quod per alte
adderetur: Factum est vespere
et mane
ram istarum cognitionum dies intelli
dies unus v e l dies
secundus.
gatur. Non autem potest intelligi de
9. Sod dicendum, quod hoc additar ad
cognitione qua cognoscit rem in Verbo,
ostendendum duplicem modum cogniquia hsec cognitio est una tantum de
tionis rerum in creatura spirituali. Uomnibus; simul enim in Verbo cogno
nus est quo cognoscit res in Verbo; et
scit Angelus quaecumque cognoscit, et
secundum hoc dicitur mane, v e l cogni
una cognitione, quia scilicet Verbum
tio matutina: alius quo cognoscit res
videt. Non ergo esset nisi una dies. Si
in propria natura; et secundum hoc di
autem intelligitur de cognitione qua
citur vespere, vel cognitio vespertina.
cognoscit res in propria natura, sequi
— Sed contra, licet A n g e l u s posset si
tur quod sint multo plures quam sex
mul plura considerare in verbo, non ta
dies, cum sint plura genera et species
rnen potest simul plura intelligere in
•creaturarum. Non ergo videtur quod
propria natura, cum per diversas species
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diversa in suis naturis intelligat. Si ergo
qnilibet sex dierum non solum habet mane, sed etiam vespere*, oportebit in s e x
diebus' aliquam successionem considerare ; et sic rerum formatio non tota simul fuit facta.
10. Praeterea, ab una potentia non
possunt esse simul plures operationes,
sicut nec una linea recta terminatur
e x una parte nisi ad unum punctum :
per operationem enim potentia terminatur. Sed considerare rem in Verbo et
in propria natura, non est una operatio, sed plures. Ergo non simul est matutina et vespertina cognitio; et sic
adhuc sequitur quod in illis sex diebus
sit suecessio.
11. Praeterea, sicut supra dictum est,
art. praeced. ad 5 arg., distinctio lucis
a tenebris exponitur ab Augustino distinctio creaturae formatae, alia ab informitate materiae quae adhuc restabat
formanda. Una ergo ex parte materiae
formata, altera adhuc remanebat formanda: non ergo tota materia est simul
formata.
12. Praeterea, cognitio matutina, secundum Augustinum, intelligitur cognitio Verbi in quo Angelus accipit Cognitionen! creaturae fiondi©. Hoc autem
non esset si creaturae, quarum formatio
diebus sequentibus deputatur, simul
cum Angelo formatae essent. Ergo non
omnes res s u n t simul creatse.
13. Praeterea, dies in spiritualibus dicuntur ad similitudinem sensibilium
dierum. Sed in sensibilibus diebus mane
praecedit vespere. Ergo in istis non debet vespere prseponi ad mane, cum dicitur: Factum

est vespere et mane dies

unus.

14. Praeterea, inter vespere et mane
est nox, et inter mane et vespere est
meridies. Ergo sicut fecit Scriptura de
vespere et mane mentionem, ita debuit
facere de meridie.
15. Praeterea, omnes dies sensibile*
habent et vespere et mane. H o c autem
non invenitur in istis septem diebus;
nam primus dies non habet mane, Septimus non habet vespere. Ergo non convenienter dicuntur dies ad similitudinem
horum dierum.
16. Sed dicendum, quod ideo primus
dies non habet mane, quia per mane
intelligitur cognitio creaturae fìendae,
quam accepit Angelus in Verbo: ipsa
autem spiritualis creatura sui ipsius
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fìendae non potuit cognitionem in Verbo
accipere antequam esset. — Sed contra,
secundum hoc habetur quod Angelus
aliquando fuit, e t alise creaturse nondum erant factee, sed fiendee. Non ergo
omnia sunt simul formata.
17. Praeterea, creatura spiritualis non
accipit rerum inferiorum cognitionem
a rebus jpsis. Ergo non indìget rerum prsesontia ad hoc quod eas cognoscat. Potuit ergo eas ut fìendas cognoscere i n propria natura antequam
fierent, et non solum in Verbo; et sic
cognitio rei fìendae videtur pertinere ad
vespertinam cognitionem, sicut ad matutinam ; et sic secundum rationem praedictam secundus dies nec mane nec vespere debuit habere.
18. Praeterea, A n g e l o sunt prius nota
ea quae sunt priora simpliciter; quod
enim ea q u s B sunt posteriora, sint nobis
prius nota, provenit ex hoc quod cognitionem a sensu accipimus. Sed rationes rerum in Verbo priores sunt simpliciter ipsis rebus. Ergo per prius cognoscit A n g e l u s ree in Verbo quam in
propria natura; et sic mane deberet
prseordinari ad v e s p e r e ; cujus contrarium i n Scriptura apparet.
19. Praeterea, ea quae non sunt unius
rationis non possunt aiiquod unum constituere. Sed cognitio rerum in Verbo
et in propria natura est alterius et alterius rationis ; cum medium cognoscendi sit omnino diversum. Ergo ex
mane et vespere, secundum prsedictam
e x p o s i t i o n e m , non posset unus dies
perfici.
20. Prseterea, I ad Corinth, XIII, dicit
Apostolus, quod in patria scientia destruetur: quod non potest intelligi nisi
de scientia rerum i n propriis naturis,
quse est vespertina. In patria autem orimus similes Angelis, ut dicitur Matth,
cap. xxii. Ergo in A n g e l i s non est cognitio vespertina.
21. Prseterea, cognitio rerum in Verbo
plus excedit cognitionem rerum in propriis naturis quam claritas solis excedat lumen candelse. Sed lux solis offuscat lumen candelai. Ergo multo magis
matutina cognitio vespertinam.
22. Praeterea, A u g u s t i n u s (VII super
Genes, ad litteram, cap. x x i v et xxv)
movot qusestionem, utrum anima Adae
cum Angelis facta fuerit extra corpus,
• an fuerit facta in corpore. Hsec autem
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quaestio frustra moveretur si omnia simili fuissent formata; quia sic etiam
corpus humanum simul fuisset formatum quando A n g e l i sunt facti. Ergo
videtur quod non omnia fuerunt formata simul, etiam secundum sententiam
Augustini.
23. Preeterea, pars terrae de qua factum est corpus humanum, habuit aliquam formam secundum limitationem,
quia de ea dicitur Genes, i, corpus hominis formatum. Nondum autem habebat formam humani corporis. Ergo non
omnes formae simul sunt inditae materia.
24. Praeterea, cognitio rerum in propria natura in A n g e l i s non potest intelligi nisi cognitio quae est per species
eis naturaliter inditas; non enim potest
dici quod a rebus cognitìs species aliquas accipiant, cum careant sensuum
instruments. Species autem illae quae
sunt Angelis inditae, a rebus corporalibus non dependent. Ergo antequam res
essent, potuit eas A n g e l u s etiam in
propriis naturis cognoscere. E t ita per
hoc quod A n g e l u s dicitur res aliquas
cognoscere in propria natura, non datar intelligi res illas i n esse produci;
et sic preedicta expositio videtur inconveniens.
25. Praeterea, cognitio matutina, qua
res Angelus in Verbo c o g n o v i t , oportet quod per aliquam speciem fuerit;
cum omnis cognitio hujusmodi sit. Non
autem potuit esse per aliquam speciem
a Verbo efflux am, quia illa species creatura esset; et sic illa cognitio magis
esset vespertina quam m a t u t i n a ; nam
ad vespertinam cognitionóm pertinet
cognitio quae fit per creaturam. Nec
etiam potest d i c i , quod praedicta cognitio fuerit per speciem quae est ipsum
Verbum, quia sic oportuisset quod Angelus ipsum Verbum videret, quod non
fuit antequam A n g e l u s esset beatus ;
Verbi enim visio beatos facit. N o n autem in primo instanti suae creationis
Angeli beati fuerunt, sicut nec e contrario daemones i n primo instanti peccaverunt. Ergo, si per mane intelligatur cognitio rerum quam A n g e l i habuerunt in Verbo, oportet dicere, quod
non omnia simul fuerunt facta.
26. Sed dicendum, quod A n g e l u s in
statu ilio videbat Verbum, prout est
ratio fìendorum, non autem prout est
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finis beatorum. — Sed contra, quod
Verbum dicitur finis et ratio, non differt
nisi relatione quadam. Cognitio autem
relationis Dei ad creaturam non f a c i t
beatos; cum talis relatio secundum rem
magis se teneat ex parte creaturae; sed
sola visio di vinse essentiae beatos facit.
Ergo quantum ad beatitudinem videntium, non differt utrum videatur ut finis beatitudinis vel ut ratio.
27. Praeterea, prophetae etiam dicuntur, in speculo aeternitatis futura vidisse, secundum quod ipsi viderunt divinum speculum, prout est ratio fìendorum. Secundum hoc ergo non esset,
differentia inter cognitionem A n g e l i matutinam et cognitionem prophetae.
28. Praeterea, Genes, il, 5, dicitur, quod
Deus fecit orane virgultum
agri
antequam
regiooriretur
in terra et omnem herbam
nis priusquam
germinare^
Sed germina%

tio herbarum fuit in tertia die. Ergo
aliqua fuerunt facta ante tertium diem;
et ita non omnia facta s u n t simul.
29. Praeterea, ut in Psalmo cui dicitur,
Deus omnia in sapientia fecit. Sed sapientis est ordinare, ut dicitur i n principio Metaphys. (lib. I, cap. ii). Ergo videtur quod Deus non omnia simul fecerit, sed secundum ordinem temporis
successive.
30. Sed dicendum, quod in rerum production e etsi non fuerit servatus ordo
temporis, fuit tamen servatus ordo naturae. — Sed contra, secundum ordinem
naturae sol et luna et stellae priores
sunt plantis, cum manifeste sint causae
plantarum; et tamen posterius commemorantur facta luminaria caeli quam
plantae. Ergo non est observatus ordo
naturae.
äl. Praeterea, firmamentum caeli naturaliter est prius terra et aqua; tamen prius fit mentio in Scrip tura de
terra et aqua quam de firmamento, quod
legitur secunda die factum.
32. Praeterea, subjectum, naturaliter
est prius accidente. L u x autem quoddam accidens est, cujus primum subjectum est firmamentum. Ergo non debuisset praemitti lucis productio factioni
firmamenti.
33. Praeterea, animalia gressibilia perfectiora sunt natatilibus et volatilibus,
et praecipue propter similitudinem ad
hominem ; et tamen prius agitur de
productione piscium et avium quam ani-
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malium terrestrium. Ergo non est ser- l q u a legitur primo die f a c t a , un di que
terram circuibat, nusquam tenebra
vatus debitus ordo natura.
erant, q u a fiunt ex umbra t e r r a oppo34. P r a t e r e a , pisces et aves non mi
s
i t a ad lumen, quod diem causat. Si
nus videntur differre secundum natu
autem
lux illa suo motu terram circui
ram ab invicem , quam a terrestribus
bat,
ut
diem et noctem faceret; tunc
animalibus; et tamen pisces et aves eosemper
ex una parte erat dies, et ex
dem die facta commemorantur. Ergo
alia
nox;
et ita non totaliter erat nox
dies non sunt intelligendi secundum
a
die
distincta;
quod est contra Gene
diversa rerum genera, sed magis secun
sis scripturam.
dum temporis successionem ; et sic n o n
omnia facta sunt simul.
7. Praterea, distinctio diei et noctis
fit per solem et alia c a l i luminaria;
1. Sed contra est quod habetur Genes,
unde dicitur in opere quartum diei:
cap. il, 4: Istat sunt generationes
cadi et
Fiant luminaria
in firmamento cceli; et
terrai) quando creata sunt, in die quo fecit
Dominus

Deus

cesium et terram^ et omne

virgulfatm agri. Virgultum autem agri
factum legitur tertia die; caelum autem
e t terra facta sunt prima die, v e l etiam
ante omnem diem. Ergo ea quae s u n t
facta tertio die, sunt facta simul cum
Ulis q u a s u n t facta primo die, v e l etiam
ante omnem diem ; et sie pari ratione
omnia facta sunt simul.
2. P r a t e r e a , Job SL, 10, dicitur: Ecce
Behemoth,

quem feci tecum. Per Behemoth

autem, secundum Gregorinm ( l i b . X X S I I
Moral., cap. rx, in novis exem.), diabolus intelligitur qui factus est prima die,
vel ante omnem diem; homo autem, ad
quem Dominus loquitur, factus est sexta
die. Ergo ea q u a sunt facta sexto die,
sunt simul facta cum illis q u a facta
sunt primo die; et sic idem quod prius.
3. P r a t e r e a , partes universi depen
dent ab invicem, et maxime inferiores
a superioribus. Non ergo potuerunt
fieri quadam partes ante alias, et p r a cipue inferiores ante superiores.
4. Praterea, plus distat corporalis e t
spiritualis creatura quam corporales
creatura ad invicem. Sed spiritualis et
corporalis creatura, ut in alia q u a s t i o n e
est habitum, simul f a c t a fuerunt. Ergo
multo amplins omnes spirituales crea
tura.
5. Praterea, Deus propter s u a virtutis immensitatem subito operatur. Opus
ergo cujuslibet diei subito et in instanti
est factum. Ergo pro nihilo poncretur
quod Deus cxpectasset operari sequens
opus usque in alium diem, ut sic toto
die ab actione vacaret.
6. P r a t e r e a , si dies ill! de quibus in
rerum formatione fit mentio, dies materiales fuerunt, non videtur potuisso
fieri ut totaliter nox a die distingueretur, ofc lux a tenebris. Nam si lux illa

postea subditur: ut sint in signa, et tem
pora, et dies, et annos. E r g o cum effectus

causam non pracedat, n o n potest esse
quod dies illi tres primi essent ejusdem
rationis cum diebus qui nunc sole aguntur ; et sic non oportet propter
ilJos dies dicere quod omnia fuerunt
facta successive.
S. Praterea , si erat aliqua alia lux
q u a suo motu tunc faceret diem et no
ctem, oportebat quod esset aliquid aliam lucem deferens circulariter mo
tum; ut undique terrain successivo illuminaret. H o c autem deferens est firmamentum, quod legitur factum secunda
die. Ergo ad minus prima dies non pot u i t esse ejusdem rationis cum diebus
qui nunc aguntur; et eadem ratione
nec cum aliis,
9. P r a t e r e a , si lux illa ad hoc facta
fuit, u t faceret diem et noctem; nunc
etiam per ejus motum dies et n o x fieret; non enim couveuientes posset dici,
quod ad hoc tantum instituta esset, ut
per illud triduum ante solis factiouem
hujusmodi officium e x e r c e r e t , et postmodum esse desineret. Sed nunc non
videmus aliqua alia luce fieri diem et
noctem, nisi per lucem solis. Ergo nec
etiam in ilio triduo per aliquam corpo
ralem lucem potest intelligi diem et no
ctem distincta fuisse.
10. Sed dicendum, quod ex illa luce
formatum est postea corpus solis. —
Sed contra, omne illud quod fit ex ma
teria prajacente, habet materiam talem
i n qua possibilis e s t formarum succes
sio. Talis autem n o n e s t materia solis,
nec alicujus c a l e s t i u m corporum, eo
quod in eis non est contrarietas, ul probatur in I Cai. e t roun. (com. 20, e t seq.).
Ergo non potest esse quod ex )lla luce
postmodum formatum sit corpus solis.
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Respondeo dicendum, quod si pona- ?
tur quod informis materia rerum for- t
mationem tempore non pr ascesa it, sed
sola origine (quod necesse est dicere,
si per materiam informem materia absque omni forma intelligatur), do necessitate sequitur quod rerum formatio
tota facta sit simul; non enim potest
esse ut aliqua pars materiae informis
omnino vel ad momentum sit. Et praeterea, quantum ad illam partem, jam
materia rerum formationem tempore
praecederet. Unde secundum ea quae in
precedenti quaest. (art. prsec) determinata sunt, secundum opinionem Augustini, haec secunda quaestio locum non
habet; sed oportet omnino dicere, quod
omnia sunt simul formata ; nisi pro
tanto quod restat exponere qualiter sex
dies quos Scriptura commemorat, in- i
telligantur. Quia si intelligerentur sicut
isti dies qui nunc aguntur, esset preedictse opinioni contrarium, quia tunc
oporteret successione quadam dierum,
rerum formationem factam intelligere.
Hos autem dies dupliciter exponit Augustinus. Nam in I super Genes, ad litteram (cap. XVII, circa med.), dicit intelligi per distinctionem lucis a tenebris,
distìnctionom rnateriee formatae ab informi, quae restat formanda; non quidem tempore, sed naturae ordine. Ipsam
vero ordinationem et formationis et informitatis, secundum quod a Deo omnia ordinantur, dicit insinuari per
diem et noctem ; nam dies et nox dicunt
quamdam ordinationem lucis et tenebrarum. P e r vesperam vero dicit intelligi consummati operis terrninum. Per
mane vero futuram operationis iuchoationem, ut tarnen futurum non accipiatur secundum ordinem temporis, sed
solum ordine naturae. In primo enim
opere praeexistit quasi queedam signifìcatio futuri operis fiondi. Secundum
hoc tarnen oportet hos dies diversos
intelligi, prout scilicet sunt diversae
formationes, et per consequens informitates. Sed quia e x hoc sequitur quod
etiam dies septimus sit alius a sex primis, si sex primi sunt alii ab invicem
(ex quo videtur sequi quod vel Deus
diem septimum non fecerit, vel quod
aliquid fecerit post septein dies in quibus opera perfecit), ideo consequenter
ponit quod per omnes illos septem dies
unus dies intelligatur, ipsa scilicet AnS. THOM.TS Quast,
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gelorum cognitio, et numerus ille ad
rerum cognitarum distinctionem pertineat magis quam ad distinctionem dierum; ut videlicet per sex dies intelligatur cognitio Angeli relata ad sex rerum genera divinitus producta, unus
vero dies sit ipsa cognitio Angeli relata ad quietem artifìcis, prout in se
ipso a rebus conditis requievit; e t tunc
per vespere intelligitur cognitio rei in
propria natura, per mane vero cognitio
in Verbo.
Secundum vero alios Sanctos per istos dies et temporalis ordo, et produc t i o n s rerum successio ostenditur. Secundum enim ipsos, in operibus sex dierum non solum ordo naturae, sed etiam
ordo temporis et durationis attenditur;
ponunt enim, quod sicut informitas materiae tempore praecessit formationem,
ita etiam una formatio aliam formationem temporis duratione praecessit. Sed
sicut, in praecedenti quaest. (art. praec.)
dictum est, informitas materiae secundum eos accipitur non secundum carenti am et exclusionem omnis formae; quia
jam erat caelum et aqua et terra, per
quae intelliguntur corpora caelestia, et
substantise spirituales, et quatuor eiementa sub propriis formis subsistentia;
sed intelligunt informitatem materiae,
secundum quod dicit solum car en tiam
et exclusionem debitae distinctionis et
c o n s u m m a t e cujusdam pulchritudinis ;
quia non habebat illam formositatem et
decorem qui nunc in creatura corporea
apparet. E t quantum ex littera Genesis
accipi potest, triplex formositas deerat
corporali naturae, propter quod dieebatur informis. Deerat enim a caelo et a
toto corpore diaphano decor et pulchritudo l u c i s , quae designatur per tene; bras. Deerat autem elemento aquae debitus ordo, et debita distinctio ab ele. mento terree; et haec informitas designatur nomine abyssi, quia h o c nomen
significat quamdam immensitatem inordinatam aquarum, ut Augustinus dicit
(contra P a u s t u m , lib. X X I I , cap. xi).
Terrae vero deerat duplex pulchritudo.
Una quam habet e x hoc quod est aquis
discooperta; et haec informitas designatur per hoc quod dicitur : Terra
autem
erat inanis sive invisibilis;
quia corporali aspectui patere non poterat propter
I aquas undique earn cooperientes. Alia
l vero quam habet ex hoc quod est or9
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nata plantis; et hoc tangitur per hoc
quod dicitur quod erat vacua sive incomposita, idest non ornata. E t sic ante
opus distinctionis Scriptura tangit multiplieem distinction em praefuisse in ipsis
elementis mundi a principio su»? creationis. Primo tangit distinctionem eceli
et terras secundum quod per caslum intelligitur totum corpus diaphanum, sub
quo comprohenditur ignis et aer propter diaphaneitatom, in qua conveniunt
cum crelo. Secundo tangit distinctionem
elementorum quantum ad suas formas
substantiales per hoc quod nominat aquam et terram, quse sunt magis sensui
apparentia; per quee dat intelligere etiam alia duo minus sensui apparentia.
Tertio tangit distinctionem secundum
situm; quia terra erat sub aquis, quibus in visibilis reddebatur; aer vero, qui
est subjectum tenebrarum, signifìcatur
fuisse supra aquas per hoc quod dicitur: Tenebrai, idest aer tenebrosus, erant
super

faciem

abussi.

Sic ergo

formatio

primi corporis, quod est caelum, facta
est primo die per productionem lucis,
per quam proprietas luciditatis collata
est soli et corporibus ceelestibus, quaa
secundum suas formas substantiales
prfecesscrant, per quam inform it as tenebrarum remota est. Et per hujusmodi
formationem facta est distinctio motus
et temporis, scilicet noctis et diei; tempus enim sequitur motum supremi caeli.
Unde distilixit lucem a tenebris; quia
causa luminis erat in substantia solis,
et causa tenebrarum erat in opacitate
terree; et in uno hemispheerio erat lumen, et in alio tenebrie; et in eodem
hemisphaerio in una parte temporis erat
lumen, et in alia tenebrie; et hoc est
quod dicit: Lucem

appellavi/,

iliem,

ette-

nebras noctem. Secunda vero die formatum et distinctum est medium corpus,
scilicet aqua, per firmamenti formationem, accipiens quamdam distinctionem
et ordinem, ita quod sub nomine aquae
omnia corpora diaphana intelliguntur;
et ita firmamentum, idest caelum sidereum, secunda die productum, non secundum substantiam, sed secundum aliquam accidentalem perfectionem, d i v i dit aquas quae sunt supra firmamentum,
id est caelum totum diaphanum et absque stellis, quod dicitur aqueum, sive
crystallinum, de quo philosophi dicunt j
ipsum esse nonam sphaaram, et primum '

DISPUTATA

m o b i l e , quod revolvit totum caelum
motu diurno, u t operetur suo motu contjnuitatem generationis; sicut caelum
in quo sunt sidera, per motum, qui est
secundum zodiaeum, operatur diversitatem generationis et corruptionis per
accessum et recessum ad nos, per diversas virtutes stellarum; per firmamentum, inquam, divisum est caelum
chrystallinum, quod est supra firmamentum, ab aquis, id est ab aliis corporibus
diaphanis corruptibilibus quae sunt infra firmamentum ; et i t a corpora diaphana interiora nomine aquarum designata , aeeeperunt per firmamentum
quemdam ordinem, et debitam distinctionem. Tertia vero die formatum est
ultimum corpus, scilicet terra, per hoc
quod discooperta est aquis, et facta est
distinctio in infimo maris et aridae. Unde
satis congrue, sicut informitatem terrae
ex presserat dicens, quod terra erat invisibilis vel inanis ; ita ejus formationem
Appareat,
exprimifc per hoc quod dieifc:
et arida,

Congregatceque

sunt

aquee

in

unum locum se or sum a terra sicca: et
congregationes aquarum appellavit
maria,
et siccam

appellavit

terram:

quam (quia

prius erat informis et vacua) decoravit
plantis et herbis. Quarta vero die fuifc
prima pars creaturae corporalis ornata,
quae prima die fuerat distincta, scilicet
caelum per productionem luminarium:
quae quidem secundum substantiam suam
fuerunt a principio creata; sed prius
eorum substantiam erat informis, sed
nunc quarto die formatur, non quidem
forma substantiali, sed per collationem
determinatae v i r t u t i s , secundum quod
attributa est luminari bus determinata
virtus ad determinates effectus, secundum quod videmus alios effectus habere radium solis, et alios radium lunge
et stellarum. Et propter hanc determinationem virtutis dicit Dionysius (IV
cap. de div. Nom.), quod lumen solis
quod prius erat informae, quarta die
formatum est. Non autem fuit facta
mentio de ipsis luminaribus a principio,
ut dicit Chrysostomus, sed solum quarta
die; u t per hoc Scriptura removeret populum ab idololatria, ostendens luminaria non esse deos, ex quo nec a principio fuerunt. Quinta vero die, secunda
pars corporalis naturae quse secunda die
fuit distincta, ornatur per productionem avium et piscium; et ideo in haß
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quinta die facit Scriptura mentionem
Primo, quia secundum utrosque in pride aquis et de firmamento esali, u t dema rerum productione materia erat sub
signet quod quinta dies respondet seformis substantialibus elementorum ;
cundae, in qua de aquis et
firmamento
ita quod materia prima non praecessit
duratione formas substantiales elemenfit mentio. In hoc ergo die per verbum
torum mundi. Secundo, quia secundum
Bei ex materia elementari prius creata,
utrorumque opinionem in prima rerum
fuerunt aves et pisces in aetu et in
institutione per opus creationis non
propria natura producili ad ornatum
fuerunt plantse et animalia in actu sed
aeris et aquae ; in quibus apta nata sunt
tantum in potentia, ut ex ipsis elemenmotu animali convenienter moveri. In
tis per virtutem verbi possent produci.
sexto vero die ornatur tertia pars e t
Sed remanet adhuc differentia inter eos
ultimum corpus, videlicet terra, per proquantum ad quartum: quia secundum
duetionem animalium terrestrium, quse
alios Sanctos, post primam productioapta nata sunt moveri in terra motu
nem creaturae, qua producta sunt eieanimali. Unde sicut in opere creationis
menta mundi et corpora ca? lesti a sedesignantur tres partes creaturae corcundum suas formas substantiales, fuit
poralis: prima videlicet, quse significaaliquod tempus in quo non erat lux: ito nomine cseli ; media, quae significatem
in quo non erat firmamentum formatur nomine aquee; et infima, quae signitimi,
et corpus diaphanum ordinatum et
ficatur nomine terrae; e t prima pars, vidistinctum: item in quo non erat terram
delicet caelum, distinguitur prima die,
discooperta aquis, et in quo non erant
et quarta die ornatur; media vero par3,
luminaria caeli formata, quod est quarvidelicet aqua, distinguitur secunda die,
tum, quse non oportet ponere secundum
et quinta ornatur, u t dictum e s t : i t a
expositionem Augnstini (loc. cit.) qui
conveniens fuit quod infima pars, videposuit omnia praedicta simul et in eolicet terra, quae tertia dies distincta
dem instanti temporis fuisse formata.
est, hac sexta die per productionem aniQuod autem opera sex dierum, secunmalium terrestrium in actu, et secun- , dum alios Sanctos, non fuerint simul
dum species proprias ornaretur. Ex quised successive producta, non fuit ex
bus patet quod in oxpositione operum
dofectu potentiae Creatoris. qui simul,
sex dierum diversificatur Augustinus ab
potuisset omnia producere ; sed ut ordo
aliis Sanctis. Primo, quia A u g u s t i n u s j divinae s a p i e n t i » in rerum institutione
per terram et aquam prius opere creademonstraretur, qui res ex nihilo in esse
tionis creatam, intelligit materiam pri- j producens non statim post nihilum in
mam totaliter informem; per productioultima perfectiono naturae cas instituit,
nem autem firmamenti ot congregatiosed primo fecit eas in quodam esse imnem aquarum e t apparitionem aridae,
perfecta, et postea eas ad perfectum adintelligit impressionem formarum subduxit, ut sic gradatim ex nihilo ad ulstantialium in materiam corporalem.
timam perfectionem mundus pervenir e t ; et sic diversis gradibus perfectioAlii vero Sancti per terram et aquam
nis diversi dies deservirent; ut sic et
primo creatas i a t e l l i g u n t ipsa elementa
eorum esso ostenderetur a Deo procemundi sub propriis formis existentia;
dere, contra illos qui ponunt materiam
per sequentia vero opera aliquam diincreatam, e t nihilominus perfectionis
stinctionem in corporibus prius existenrerum ipse Deus auctor appareret, contibus per aliquas virtutes et proprietatra illos qui rerum inferiorum formates accidentaìes eis collatas, ut supra
tionem causis aliis adscribunt. Harum
dictum est. Secundo differunt quantum
igitur expositionum prima, scilicet A u ad productionem plantarum et animagustini, est subtilior, magis ab irrisione
lium : quia alii Sancti ponunt ea in
infidelium Scripturam dofendens; secunopere s e x dierum esse producta i n actu,
da vero, scilicet aliorum Sanctorum, est
ut in propria natura. A u g u s t i n u s autem
planior,
et magis verbis litterae quanponit ea producta esse potentialiter
tum
ad
superficiem consona. Quia tatantum. In hoc autem quse A u g u s t i n u s
rnen
neutra
earum a veritate fidei diponit ( I V super Genes., cap, x x x i v ) ,
scorda^
et
utrumque
sensum circumomnia opera sex dierum esse s i m u l fastantia litterae pati tur; ideo, ut neutri
cta, non videtur diversificari ab aliis
quantum ad modum productionis rerum.
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harum expositionum praejudicetur , u- * ejus rebus creatis prsesentabatur, in
tramque opinionem sustiuentos utrius- j quantum a luce mentis ejus cognosceque rationibus respondendum est.
I bantur, unde ipsa cognitio rerum praesentationem lucis mentis angelicae su
Ad primum igitur dicendum, quod in
per res cognitas imporfcans dies dicitur;
in productione divinorum operum ordo
et secundum diversa genera cognitomm
naturi» et originis, non autem duratioet eorum ordinem distinguuntur dies et
nis, servatus est. IS am prius natura et
ordinantur, ut prima dies sit cognitio
origine producta est natura spirituali»
primi divini operis secundum formatio
et corporalis informis, et postea formata
nem spiritualis creaturae, per conversioest. Et licet simul tompore utraque na
nera ad Verbum; secunda dies cognitio
tura sit formata: quia tarnen natura
secundi operis secundum quod creatura
spiritualis est corporali natura dignior,
corporalis superior formata est per pro
ideo ejus formatio naturae corporalis
duetionem firmamenti; tertia dies sit
formationem ordine naturae debuit prsecognitio tertii operis secundum forma
cedere. Kursus, quia natura corporalis
tionem creaturae corporalis quantum ad
incorruptibilis dignior est natura oorinferiorem partem, scilicet terrae, aquae
ruptibili, debuit et ipsa ordine naturae
et aeris vicini ; quarta dies cognitio
prius formari. Et i t a , prima die desiquarti operis secundum quod superior
gnatur formatio naturae spiritualis per
pars, scilicet firmamentum, est per pro
produetionem lucis, qua mens spiritua
duetionem luminarium ornatum; quinta
lis creaturae illuminata est per converdies cognitio quinti divini operis, se
sionem ad Verbum; secunda vero die
cundum quod asr et aqua per produetio
designatur formatio naturae corporalis
nem avium et piscium sunt ornata ;
caelestis et incorruptibilis per produetio
sexta dies sit cognitio sexti operis di
nem firmamenti, por quod intelligimus
vini, secundum quod terra est per pro
omnia corpora caelestia fuisse producta,
duetionem animalium terrestrium or
st secundum su as f o r m a s distineta; ternata; septima vero dies est ipsa cogni
tia autem die designatur formatio na
tio Angeli relata ad quietem artificis
turae corporalis quatuor elementorum
qua in se ipso qxiievit a novis operibus
per congrogationem aquarum et appacondendis. Cum autem Deus lux sit
ritionem aridoe; quarta vero die desi
plena, et in eo tenebras non sint ullae,
gnatur ornatus cseli per produetionem
cognitio ipsius Dei in se est plena lux:
luminarium, qui ordine naturae debet
sed quia creatura ex hoe quod est ex
praecedere ornatum aquae et terrae, qui
nihilo habet in se tenebras possibilitàfactus est in subsequentibus diobus. E t
tis et imperfectionis, ideo oportet quod
sic divina opera quodam ordine, scilicet
cognitio
qua creatura cognoscitur, sit
naturae et non durationis, sunt f a c t a .
tenebris admixta. P o t e s t autem cognoAd secundum dicendum, quod formatio
sci duplici ter: vel in Verbo secundum
rerum non est facta successive, nec in
quod exit ab arte divina; et sic ejus
diversis partibus temporis ; sed o m n e s
cognitio dicitur m a t u t i n a : quia sicut
illi sex dies, in quibus Dei opera facta
mane est finis tenebrarum et principium
leguntur, sunt unus dies sex rerum dilucis, ita creatura a luce Verbi, poststinctionibus, secundum quas numeraquam prius non fuerat, principium lu
tur, praesentatus; sicut etiam nnum est
cis sumit: cognoscitur etiam prout est
Verbum quo omnia facta sunt, scilicet
in natura propria existens; et talis co
Dei Filius, quamvis frequenter legatur:
gnitio dicitur vespertina propter hoc
Dixit Deus. Et sicut ilia opera sal vanquod sicut vespere est terminus lucis
tur in sequentibus, quae ex eis propaet tendit in noctem, ita et creatura in
g an tur operatione naturae, ita etiam illi
se subsistens est terminus operationis
s e x dies manent in tota successione
lucis divini Verbi, utpote facta per Ver
temporis. E t hoc sic declarator. Nam
bum, et de se in tenebras defectus tenipsa natura angelica intellectualis est,
dens, nisi Verbo portaretur. E t i d e o ta
et lux proprie dicitur ; ideo oportet
lis cognitio per matutinam et vespertiquod ejus illustratio dies dicatur. Acnam distincta dies dicitur: quia sicut
cepit autem angelica natura in princi
per comparationem ad cognitioncm
pio c o n d i t i o n s r e r u m , earum C o g n i t i o 
Verbi est tenebrosa, ita per comparanen!; et sic quodammodo lux intellectus
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tìouem ad ignorantiam quae modo tenebra est, lux dicitur : et sic attenditur
queedani circulatio inter mano e t vespere, secundum quod Angelus se ipsum
cognoscens in propria natura hanc cognitionem retulit ad laudem Verbi sicut
ad finem, in quo sequentis operis cognitionom sumpsit sicut in principio.
Et sicut hujusmodi mane est finis diei
prsecedentis, ita est et principium diei
sequentis: dies enim est pars temporis,
et effectus lucis. Distinctio autem primorum dierum non sumitur secundum
distinetionem t e m p o r i s , sed ex parte
spiritualis lucis secundum quod diversa
et distincta genera rerum per lucem
mentis an geli e o e cognoscuntur.
Ad tertium n e g a t u r , quod lux proprie non sit in spiritualibus. Nam Augustinus (in IV super Genes., ad lit.,
cap. xxiv, a medio) dicit, quod in spiritualibus melior e t certior est lux-, e t
quod Christus non sic dicitur lux quomodo lapis ; sed illud proprie est, hoc
autem

figurative.-Nam

orane quod

mani*

festatur^ lumen est, ut dicitur Ephes. v,
vers, 13, Sed m a n i f e s t a l o magis proprie
est in spiritualibus quam in corporalibus ; unde Dionysius in IV cap. de divin.
.Nora., ponit lumen inter intclligibilia
nomina Dei: nomina autem intelligibilia proprie dicuntur in spiritualibus. E t
quando probatur o p p o s i t u m , dicitur
quod nomen lucis primo fuit impositum
ad signifìcandum id quod facit manifestationem in sensu visus; et hoc modo
lux est qualitas per se sensibilis, nec
dicitur proprie in spiritualibus: secundo
ex communi usu extensum est ad significandum omne illud quod facit manifestationem secundum quameumque cognitionem, et sic est in communi usu
loquentium ; et hoc modo lux magis
proprie dicitur in spiritualibus.
Ad quartum dicendum , quod dies
i 1 li dìstinguuntur non penes successionem cognitionis, sed secundum naturalem ordinem rerum cognitarum, ut supra dictum est; unde A u g u s t i n u s vult
(lib. X I de Civ. Dei, c. vii et ix) quod
isti septem dies sint unus dies septempliciter rebus praesentatus. Et ideo ordo
dierum referendus est ad naturalem ordinem operum, quae diebus attribuuntur
secundum quod lumino mentis angelicee
simul in Verbo cognoscuntur.
Ad quintum dicendum, quod per sex
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dies, in quibus dicitur Deus creasse
caelum et terram , mare et omnia quae
in eis sunt, intelligitur non aliqua temporalis successio, sed cognitio angelica
relata ad sex genera rerum divinitus
producta; septima vero dies est ipsa
cognitio Angeli ad quietem artificis rel a t a : dicitur enim, secundum Augustinum (hb. IV super Genes., cap. xv), Deus
septima die quievisse, in quantum quietem propriam , qua in se ipso a rebus
conditis quiescit, et beatus existit creaturis non in digens, sed sibi ipsi per se
sutììcien s, men ti an geli cee m onstra vi t,
cujus cognitionem diem appellat. E t dicitur ab opere die septima cessasse, quia
postea nihil novum fecit, quod aliquo
modo in operibus sex dierum non praecesserit vel materialiter vel causaliter,
vel secundum aliquam sìmilitudinem
speciei vel generis. E t quia post omnia
I opera condita Deus septima die in se
I ipso quievit, propter hoc Scriptura et
lex praecepit septimam diem sanctificari.
Nam sanctificatio cujuslibet rei in hoc
maxime consìstit quod in Deo requiescit; unde res Deo dedicata (ut tabernaculum, vasa, ministri) sanctee dicuntur. Dies autem septimus est ad Dei
cultum dedicatus, ideo sanctißcatus dicitur; u t scilicet sicut D e u s , qui sex
genera rerum condidit et menti angelicae monstravit, non in ipsi rebus conditis quasi in fine quievit, sed a rebus
conditis in se ipso, in quo sua beatitudo
consistit, permansit (cum non sit beatus
ex eo quod res fecorit, sed ex hoc quod
in so ipso sufficientiam habens rebus
factis non indiget); ita etiam et nos non
in ejus operibus aut nostris discamus,
sicut in fine, quiescere; sed ab operibus
in ipso Deo, in quo nostra beatitudo
consistit, quiescamus : propter hoc enim
institutum est ut homo sex diebus laborans in operibus proprìis, septima die
quioscerefc,, cultui divino et quieti divina©
contemplationis vacane, in qua sanctificatio hominis maxime consistit. Novitas etiam mundi maxime demonstrat
D e u m esse, et creaturis non indigere:
et ideo statutum est in l e g e ut septima
die quiescerent et festum ducerent, i n
qua mundus consummatus e s t , u t per
novitatem mundi simul producti, et per
sex genera rerum distincta homo semper in Dei cognitione maneret, e t de
tam utili e t praecipuo creationis bene-
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fioio, Deo gratias exhiberet, et in ipso | Et ad ostendendum hunc duplicem
tamquam in fine quieterà suae mentis
modum cognitionis rerum in creatura
ponerot in praesenti per gratiam, et in
spirituali, dicitur : Factum est vespere
futuro per gloriam.
et mane dies unus. P e r hos ergo sex dies
Ad sextum dicendum, quod quodlibet
in quibus legitur Deus cuncta fecisse,
intelligit Augustinus (lib. X I de Civ.
opus novum a Deo productum ad coD e i , cap. i x ) , non hos usitatos dies
gnitionem angelicam relatum dicitur
qui solis cursu peraguntur, cum sol
dies: et quia fuerunt solum sex genera
quarto die factus esse legatur; sed urerum a Deo primitus producta, et a
nam
diem, id est cognitionem angelimente angelica cognita, ut supra dictum
cam
sex
rerum goneribus praesentatam,
est, propter hoc sunt solum sex dies; quiUnde
sicut
praesentatio lucis corporalis
bus additur dies septima, videlicet ipsa
super
haec
inferiora,
diem facit tempocognitio Angeli ad quietem Dei in se ipso
ralem;
ita
praesentatio
Jucis spiritualis
relata. Nihil enim Deus produxit in reintellectus
angelici
super
res creatas,
rum natura, cujus cognitionem ordine
diem
facit
spiritualem;
u
t
secundum
naturae n o n prius impresserit in mente
hoc
isti
sex
dies
distinguantur,
secunangelica.
dum
quod
lumen
intellectus
angelici
Ad septimum dicendum, quod solutio
sex rerum generibus cognoscendis appatet ex praedictis; quia dies illi n o n
plicatur;
u t prima dies sit cognitio pridistinguuntur secundum distinctionem
mi divini operis, secunda dies cognitio
angelicae cognitionis, sed penes distinsecundi operis ; et sic de aliis. E t sic
ctionem prim or urn operum ad cognitio- j
distinguuntur illi sex dies non secunnem angelicam relatorum; et i t a distindum ordinem temporis aut successionis
ctio operum, et non distinctio cognitiorerum,sed secundum ordinem naturalem
num, facit distinctionem primorum diererum cognitarum, prout unum opus corum; et i t a illi sex dies distinguuntur
gnitum est prius altero, ordine naturae.
secundum quod lumen mentis angelicae
E t sicut in die naturali et materiali, masex rerum goneribus cognoscendis apne est principium diei et vespere est finis
plicatur.
et terminus; ita cognitio uniuscirjusque
Ad octavum dicendum, quod secunoperis, secundum suum esse primordiale,
dum Augustinum per' illa tria signifiprout videlicet habet esse in Verbo, dicicatur triplex esse rorum. Primo quidom
tur matutina; cognitio autem ejus secunesse* rerum in Verbo; nam res prius
dum esse ultimum, prout subsistit in
habent esse in arte divina, quod est
propria natura, dicitur vespertina. Nam
Verbum, quam in se ipsis; et hoc siprincipium esse cujuslibet rei est in sua
gnificatur cum dicitur: Dixit autem Deus,
causa a qua fiuit; terminus autem ipsius
fat; id e s t Verbum genuit, in quo res
est in ipsa re in qua recipitur, et ad quam
erat ut fioret. Socundo esse rerum in
actio causae terminatur; unde primitiva
alicujus cognitio est secundum quod res
mente angelica ; quia nihil Deus produin
sua causa a qua fiuit, consideratur;
x i t in rerum natura cujus naturam non
ultima
autem rei cognitio est secundum
impresserit in mente angelica; et hoc
quod
in
se ipsa consideratur. Cum ergo
significatur cum dicitur, factum est, scia
Verbo
aeterno fiuat esse rerum sicut
licet per ìnfluentiam Verbi in mente
a
quodam
primordiali principio , et hic
angelica. Tertio esse rerum in propria
eifiuxus
terminetur
ad esse rerum quod
natura; et hoc significatur per hoc quod
habent
in
propria
natura;
sequitur quod
dicitur, fecit. Sicut enim ratio qua creacognitio
rerum
in
Verbo,
quae ad esse
tura conditur, prius est in Verbo quam
primitivum
et
primordiale
earum perin ipsa creatura quae conditur; ita et
tinet,
dici
debeat
matutina,
per similicognitio ejusdem rationis prius est ortudinem
ad
mane
quod
est
principium
dine naturae in mente angelica quam
diei;
cognitio
vero
rei
in
propria
natura,
sit ipsa creatura productio ; et sic Anquae
pertinet
ad
esse
ejus
ultimum
et
gelus triplicem cognitionem habet de
terminatum
dici
debet
vespertina,
quia
rebus, videlicet prout sunt in Verbo,
vespere est terminus diei. Unde sicut
prout s u n t in mente ejus, et prout
sex genera rerum ad cognitionom ansunt in propria natura ; prima vocatur
gelicam relata distinguunt dies; i t a u•cognitio m a t u t i n a , aliae dnae sub vespertina cognitione comprehenduntur.
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nitas rei cognitae, quae diversis cogni- ; dinatur ad alteram; utraque cognitio
poterit esse simul. Nam species concreata
tionibus cognosci potest, unitatero diei
inhaerens intellectui non repugnat uconstituit, et diem per vespere et mane
nioni intellectus ad essentiam Verbi,
distingui t.
Ad nonum dicendum, quod Angelus i quae non actuat intellectum quantum
ad esse, sed solum quantum ad£intellinon potest i n propria natura plura ingoro; cum non sit unius rationis, sed
telligere primo et principaliter ; sed
altioris ordinis; ot ipsa species inhaebene potest intelligere plura ex conserens, et quidquid perfectionis est in inquenti, ut habent ordinem ad unum intellectu croato, est quasi materialis ditelligibile. Et quia omnia quae sunt pros p o s i l o ad illam unionem et visionem
ducta in propria n a t u r a , prius ordine
beatam qua videntur res Verbo ; ideo
naturae secundum suas similitudincs
sicut dispositio ad aliquam formani et
fuerunt menti angelicae impressa, Anforma illa possunt esse simul in actu
gelus cognosceudo se, simul quodaniporfecto, ita species mtelligibilis inhaem o d o cognoscit illa sex genera rerum
rens stat simul in actu perfecto cum
quae inter se naturalem habent ordinem;
unione ad essentiam Verbi; unde simul
nam cognoscendo se, cognoscit omnia
ex intellectu Angeli beati procedit duquae habent esse in ipso.
plex operatio ; una, ratione unionis ad
Ad decimum dicendum, quod duae opoessentiam Verbi, qua videt res in Verbo,
rationes possunt simul esse unius poquae dicitur cognitio matutina; et alia
tentine, quarum una ad aliam refertur
ratione speciei sibi inhaerentis, quae viet ordinatur; et patet quod voluntas sidet res in propria natura, quae dicitur
mul vult finem et ea quae sunt ad finem;
cognitio vespertina. Nec una harum aet intellectus simul intelligit principia
ctionum debilitatur sen attenuatur per
et conclusiones per principia, quando
attentionem ad alteram ; sed magis contarnen seientiam acquisivit. Cognitio
fortatur, cum una earum sit ratio alteautem vespertina in A n g e l i s refertur
rius; sicut imaginatio rei visse conforad matutinam, u t A u g u s t i n u s dicit (in
tatur cum actu ostenditur oculo extedial. 65, QQ., quaest.26, et lib. II super
rìori. Actio enim qua beati videut VerGenes, cap. ni et vili), sicut cognitio et
bum, et res in Verbo, est ratio cujuslidilectio naturalis ordinatur ad cognibet actionis in eis inventae. Duae autem
tionem et dilectionem glorise. Unde niactiones quarum una est ratio alterius,
hil prohibet in A n g e l o simul esse covel ordinatur ad alteram, possunt esse
gnitionem matutinam et vespertinam,
simul unius potentiae. Et tunc una posicut simul est cognitio naturalis ot
tentia secundum diversas species ad incognitio gloriae. Duae enim operatìones
vicem ordinatas, terminatur ad diverunius potentiae, quae procedunt a duases actus, non secundum idem, sed sebus speciebus ejusdem generis, quarum
cundum diversa. Species enim diversouna non habet ordinem ad aliam (quarum
generum et ordinum, sive diversales sunt omnes species creati intellerum
rationum,
possunt simul uniri sec t s inhaBrentes) non possunt esse sicundum
actum
perfectum; ut patet de
mul; unde A n g e l u s non potest simul
colore et odore et sapore in pomo. Esper diversas species concreatas diversas
sentia autem d i v i n a , qua intellectus
intellectiones producere. Sed si illae duae
angelicus videt res in Verbo (cum sit
operationes procedant a formis diversoincreata et per se subsistens) et essenrum generu ai et diversarum rationum et
tia Angeli, qua semper videt se et res
quarum una ordinetur ad aliam (quasecundum quod habent esse in ipso (cum
les sunt forma increata subsistens, et
sit creata et per se subsistens per esse
forma creata inhaerens), poterunt esse
receptum quo subsistit intellectus ejus)
simul. Et quia cognitio qua videt Anet species infusa, vel concreata, qua
gelus res in propria natura, quae dicitur
videt ros in propria natura (cum sit
vespertina, fit per speciem intolligibilem
inhaerens intellectui) dicuntur esse dicreatam et inhaerentem ; cognitio vero
versorum ordinum et generum, et diqua videt res in Verbo, quae dicitur
versarum rationum; ita ut prima sit
matutina, fit per essentiam Verbi, quae
quasi ratio aliarum, et secunda quasi
non est inhaerens; quae sunt alterius
ratio tertiae ; ideo poterit simul intelle*
generis et alterius rationis, et una or-
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ctus angelicas, secundum illas tres for- |
mas, tres operationes habere; sicut et \
anima Christi simul intelligit reg per
speciem Verbi et per species infusas et
per species acquisitas.
Ad decimumprimum dicendum. quod
sicut secundum Augustinum (ad Orosium, quast. 21), informitas m a t e r i a
pracessit formationem , non tempore ,
sed ordine, sicut sonus et vox pracedit
cantum; ita formatio naturae spiritualis, q u a designatur in productione lucis,
cum sit dignior quam corporalis, p r a cessit formationem creatura corporalis,
ordine n a t u r a et origine, et non ordine
temporis. f o r m a t i o autem spiritualis
natura est per hoc quod illuminatur
ut adhareat verbo, non quidem per gloriane perfectam cum qua creata non
fuit, sed per gratiam perfectam cum
qua creata fuit. Per hanc ergo lucem
facta est distinctio a tenebris, id est ab
informitate creatura corporalis, nondum formata, sed ordine natura posterius formanda. Eorinatio enim spiritualis creatura dupliciter potest intelligi;
uno modo per g r a t i a infusionem; alio
modo per gloria conservationem. Prima,
secundum Augustinum, statim creatura
spirituali affuit in sui creationis principio; et tunc per t o D o b r a s , a quibus
lux distinguitur, non intelligitur peccatucci malorum Angelorum, sed informitas natura, q u a nondum erat formata,
sed erat ordinem natura in consequentibus operibus formanda, ut dicitur in
I super Genes, ad litteram (cap. v, vi et
vii). Vel sicut dicitur in IV libro super
Genes, (cap. XXII et xxni), per diem significatur Dei cognitio, per noctem cognitio c r e a t u r a : q u a quidem est tenebra respectu d i v i n a cognitionis, sicut
in eodem libro dicitur. Vel si per tenebras intelligamus Angelos p e c c a n t e s ,
ista divisio non ad prasens peccatnm
refertur, sed ad futurum, quod erat in
Dei prascientia. Unde in lib. ad Orosi um (quast. 24, a med.) dicit: Quia Deus
ex Angelis quosdam per superbiamo, preesciebat casuros
per in com mit tabuem proesuoi ordinem divi sit inter
bonos
et maios ; mains tenebras
appellans,
et
y

8 c i e ? i t i o 3

bonos lucem. Secunda vero formatio nat u r a spiritualis non pertinet ad principium institutionis rerum, sed magis
ad rerum decursum, quo per divinam
providentiam gubernantur. Distinctio

ergo lucis et tenebrarum, secundum
quod per tenebras peccata damomnii
intelliguntur, aeeipienda est secundum
Dei prascientiam. Unde dicit Augustinus in X I de Civit. Dei (cap. x i x , in
med.), quod solus lucem a tenebris discerncre potuit qui potuit priusquam
caderent prascire casuros. Secundum
vero quod per tenebras intelligitur informitas n a t u r a corporalis formanda,
designatur ordo, non temporis, sed nat u r a inter formationem utriusque natura.
Ad deeimumsecundum dicendum,quod
posito quod omnia simul sint creata in
forma et materia, A n g e l u s dicitur habuisse cognitionem creatura corporalis
fionda, non quia creatura corporalis esset tempore futura, sed quia cognoscebatur ut futura prout considerabatur
in sua causa, in qua erat ut ex ea posset procederò; sicut qui cognoscit arcani in artificiis ex quibus fit, potest
dici cognoscere earn ut futuram. Cognitio enim rerum in Verbo vocatur matutina, sive res sit jam facta, sive fienda; et indifferenter se habet ad prasentia et futura; quia est confoi-mis div i n a cognitioni qua cognoscit omnia
simpliciter antequam fiant, sicut postquam facta sunt. E t tamen omnis cognitio rei in Verbo, est rei ut fìenda;
sive sit res jam facta, sive non, ut ly
fiendum non dicat t e m p u s , sed exitum
creatura a Creatore; sicut est cognitio
artificiati in arte, q u a est ejus secundum suum fieri; quamvis etiam ipsum
artificiatum jam sit factum. Unde quamvis creatura corporalis simul sit facta
cum natura spirituali, dicitur tamen
Angelus aeeepisse in Verbo cognitionem
ipsius ut fienda, ratione jam dicta.
Ad deeimumtertium dicendum, quod
sicut mane pracedit vespere, ita cognitio matutina pracedit vespertinam ordine natura, non respectu unius et ejusdem operis, sed respectu diversorum
operum; sed vespertina cognitio prioria
operis, intelligitur esse prior ordine nat u r a , cognitione matutina posterioris.
Opus enim p r i m a diei est produetio lucis, per quam intelligitur formatio nat u r a a n g e l i c a per illustrationem grat i a ; cognitio autem qua creatura spiritualis cognoscit se ipsam naturali ter,
sequitur esse ejus in propria natura.
» E t ideo spiritualis creatura naturali or-
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lux, potest dici meridiana; sed quia
dine prius cognovit se in propria nacreatura, ex eo quod est ex nihilo, hatura per cognitionem vespertinam, per
bet tenebras possibilitatis et imperfequam cognovit se ut jam fact ara, quam
ctionis, ideo ipsa cognitio creaturae, tocognoverit se in Verbo, in quo cognoscifrar opus Dei ut fiendum. In hac ergo nebris est admixta; quae admixtio significatur per mane et vespere, secuncognitione, qua Angeli boni cognovedum
quod ipsa creatura potest duplirant se ipsos, non perstiterunt quasi se
citer
cognosci : vel in Verbo, secundum
ipsis fruentes et in se finem ponentes,
quod
exit ab arte divina, et sic ejus
quia efficerentur n o x , ut mali Angeli
cognitio
dicitur matutina; quia sicut
qui pcccaverunt; sed cognitionem suam
mane
est
finis tenebrarum et princiad Dei laudem retulerunt ; et sic ex sui
; ita et creatura post tenepium
lucis
cognitione bonus A n g e l u s conversus
bras, id est postquam f u i t , ab ipso
est ad Verbi contemplationem, in quo
Verbo principium lucis sumit. P o t e s t
est mane sequentis diei, secundum quod
enim cognosci in propria natura exiin Verbo accepit cognitionem sequentis
stens per speciem creatam; et talis cooperis, scilicet firmamenti. Sicut autem
gnitio dicitur vespertina; quia sicut
videmus in tempore continuo , quod
vespere est terminus lucis, et tondit in
idem nunc est duorum fcemporum, prout
noctem; ita creatura in se subsistens
est finis praeteriti e t principium futuri;
est terminus operationis Verbi, quod est
ita matutina cognitio secundee diei est
lux, quasi facta per Verbum, et quanprirase diei terminus, et secundse diei
tum est de se tendit in tenebras defeinitium, et sic deinceps usque ad diem
ctus, nisi Verbo portaretur. Nihilomi*
septimum. Et ideo in prima die, venus hic cognitio dies dicitur, quia sispere solum nominatnr; quia Angelus
cut in comparatione ad cognitionem
sui ipsius primo habuit cognitionem veVerbi est tenebrosa, ita per comparaspertinam , et vespertina profecit in
tionem ad ignorantiam, quae omnino
matutinam, secundum quod ex contemtenebrosa est, lux dicitur; sicut et vita
platone sui conversus est ad contemjustorum dicitur caliginosa per compaplationem Verbi, in quo est mane serationem ad vitam glorias, quae tarnen
quentis diei, secundum quod in Verbo
dicitur lux per respectum ad vitam pecaccepit cognitionem matutinam sequencatorum. Item cum mane et vespere sint
tis operis. Ideo cognitio matutina repartes d i e i , dies autem i n Angelis sit
Bpectu unius et ejusdem operis post
cognitio illustrata lumine gratiae ; ideo
primum naturaliter prsecedit cognitiocognitio matutina et vespertina se exnem vespertinam ejusdem; sed cognitio
tendit solum ad cognitionem gratuitam
vespertina prioris operis naturaliter
bonorum; unde ipsa cognitio divinorum
preecedit cognitionem matutinam pooperum ab A n g e l o illuminato dies disterioris; unde sicut prima dies habet
citur, et secundum diversa genera ditantum vespere, ita septima dies quae
vinorum operum cognitorum distinguunsignifìcat contemplationem Dei, habet
tur dies, et secundum illorum ordinem
tantum mano: haac enim nullo defectu
ordinantur. Unumquodque autem illoclauditur.
rum
operum dupliciter cognoscitur ab
Ad decimumqnartum dicendum, quod
Angelo
illuminato; uno modo in Verbo,
Augustinus nominat cognitionem matusive
per
speciem
Verbi; et sic talis cognitinam illaru quae est in piena luce; unde
tio
dicitur
matutina;
alio modo in procontinet sub se meridianam. Nam talem
pria
natura,
sive
per
speciem
creatam;
cognitionem aliquando vocat diurnam,
et
in
hac
cognitione
non
sistunt
boni
quandoque autem matutinam. Vel poquasi ponentes finem in ea, quia efiicetest dici, quod omnis cognitio intellerentur nox, ut mali Angeli; sed oam
ctus angelici habet tenebras admixtas
referunt ad laudem Verbi, et lucem Dei,
ex parte cognoscenti; unde nulla coin quo sicut in principio omnia cognognitio alicujus intellectus angelici poscunt; ideo talis cognitio creaturae ad
test dici meridiana, sed sola cognitio
laudem Dei relata non dicitur nocturna;
qua Deus omnia cognoscit in se ipso.
quod utique esset si in ea sisterent,
Item cum Deus sit lux plona, et tenequia tunc efficerentur nox, quasi ipsa
bras in eo non sint ullpe, cognitio ipsius
Dei in se et absolute, cum sit plena 1 creatura fruentes. Cognitio igitur ma-
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tutina et vespertina distinguunt diem, -, habent a se ipsis de rebus, nec est matutina nec vespertina ; sed solummodo coid est Cognitionen! quam habent boni
gnitio gratuita, quae est in bonis AngeAngeli illuminati de operibus creatis.
lis. E t sic cognitio rerum i n propria naCognitio autem creaturse ipsorum Antura, relata ad laudem Verbi semper est
gelorum bonorum, sive per medium creavespertina; nec talis relatio facit earn
tum sivo por medium increatum, semper
esse matutinam, sed facit earn terminari
habet aliquid obscuritatis admix tum; idad matutinam ; et ex tali relatione meeo non dicitur meridiana, sicut cognitio
rotur cognitionem matutinam accipere.
Dei in se ipso; nec nocturna, sicut cogniE t sicut prima dies, quse significat fortio creaturse non relata ad divinam lumationem et cognitionem naturse spiricein; sed dicitur tantum matutina et vetualis in propria natura, habet tantum
spertina; nam vespere, in quantum huvespere ; ita et septima dies, quse signijusmodi, terminatur ad mane. Et ideo
ficat contemplationem D e i , quse nullo
non quselibet cognitio rerum in propria
defectu clauditur, et quse correspondet
natura potest dici vespertina, sed solum
cognitioni
angelicae relatse ad quietem
illa quse refertur ad laudem Creatoris.
Dei in se ipso, in qua consistit illuminaUnde cognitio quam habent deemones de
tio et sanctificatio cujuslibet rei, habet
rebus, nec matutina proprie dicitur nec
tantum mane. Nam ex hoc ipso quod
vespertina. Mane enim et vespere n o n
Deus cessavit novas creaturas condere,
accipiuntur in cognitione angelica sedicitur opus suum consummasse, e t a
cundum omnem similitudinem, sed sosuis operibus in se ipso requievisse. Et
lum secundum similitudinem quantum
sicut Deus in se solo requiescit, et se
ad rationem principii et termini.
ipso fruendo beatus est, ita et nos per
Ad decimumquintum dicendum, quod
solam sui fruitionem beati elficimur, et
Angelus, licet fuerit creatus in gratia,
sic etiam facit nos a suis et nos tris opetarnen in principio suae creationis non
ribus in se ipso requiescere. Prima ergo
fuit beatus, nec per essentiam Verbum
dies, quse correspondet cognitioni quam
Dei vidit; unde nec cognitionem matuhabuit natura spiritualis lumine grati»
tinam sui ipsius habuit, quse dicit cogniillustrata de se ipsa, habet tantum vetionem rei per speciem Verbi; sed prispere; septima vero dies, qua* corresponmo habuit sui ipsius cognitionem vodet cognitioni angelicse relatse ad quiespertinam, secundum quod cognovit se
tem et fruitionem Dei in se ipso, habet
ipsum in se ipso naturaliter, eo quod
tantum mane; quia in Deo tenebrse non
in unoquoque cognitio naturalis preecesunt ullse. Dicitur enim Deus septidit cognitionem supernaturalem, tamma die quievisse, in quantum quietem
quam fundamentum ejus, et A n g e l i copropriam, qua in se ipso a rebus conditis
gnitio naturaliter sequitur esse ipsius
quiescit, naturae angelicse monstravit;
in propria natura; ideo sui ipsius cocujus cognitionem, diem Augustinus apgnitionem matutinam non habuit, sed
pellat (in dial. 6 5 , queest. 26) ; et quia
vespertinam in principio suae creationis.
quies creaturae, secundum quod in Deo
Hanc autem cognitionem retulit ad laustabilitur, fi ne ni non habet, similiter nec
dem Verbi, et per banc relationem mequies Dei qua in se ipso a rebus conditis
ruit pervenire ad cognitionem matutiquiescit, eis n o n egendo, fìnem non hanam. Unde significanter primus dies dibet, quia eis nunquam egebit; ideo secitur habuisse solum vespere, et non maptima dies quse respondet tali quieti, non
ne; quod vespere transivit in mane; quia
habet vespere, sed tantum mane; alii
lux illa spiritualis, quae prima die facta
vero dies, qui correspondent cognitioni
legitur, statim facta so ipsam cognovit,
angelicse relatae ad alias res, habent mane
quod fuit cognitionis vespertinae, et
et vespere, ut supra dictum est.
banc cognitionem retulit ad laudem
Verbi, per quod meruit accipere cogniAd decimumsextum dicendum, ut ex
tionem matutinam sequentis operis.Non
praedictis
patet, quod de re jam facta poenim quselibet cognitio rerum in protest
accipi
cognitio ejus ut fiendae, si conpria natura potest dici vespertina, sed
sideretur
in
causis suis ex quibus proilla tantum quse refertur ad laudem Croacessit;
e
t
sic
A
n g e l i susceperunt cognitoris ; vespere enim redit, et terminatur
tionem
rerum
fìendarum
in Verbo, quod
ad mane. Unde cognitio dsemonum quam
est ars optima rerum. Omnis enim eo-
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gnitio rei in Verbo quae matutina vocatur, dicitur esse rei ut fìendaa, sive sit
res jam facta, sive non ; ut l y ficndum non
dicat te in p u s , sed exitum creaturas a
Creatore, sicut supra (in sol. ad 14 arg.)
dictum est. E t ideo quamvis creatura
corporalis simul facta sit cum natura
spirituali, dicitur tarnen Angelus per
cognitionem matutinam accepisse in
Verbo cognitionem ipsius ut fiendae.
Quare autem prima dies non habuerit
mane, sed tantum vespere, in superiori
responsione declaratum est.
Ad decimumseptimum dicendum quod,
creatura spiritualis non accipit cognitionem a rebus; sed illas per species innatas seu concreatas naturaliter intelligit; ipsse autem species quse sunt in
mente Angeli, non se habent aequaliter
ad preesentia et futura; quia illa quse
sunt praesentia assimilali tur in actu formis quae sunt in Augelis, et sic por eas
possunt cognosci : illa vero quae sunt futura nondum sunt actu similia Ulis formis; ideo per praodictas formas futura
non cognoscuntur, cum cognitio fìat per
actualem assimilationem cognoscentis
et cogniti. Et sic, cum A n g e l u s non cognoscat futura ut futura, indiget praesentia rerum, ut illas in propria natura
per species sibi inditas cognoscat ; quia
antequam fìant, non assimilantur res
illis formis. Dicitur u l t e r i u s , quod cognitio vespertina ot matutina distinguuntur non ex parte rei cognitae, sed
ex parte medii cognoscendi. Nam cognitio matutina fit per medium ìncreatum,
auperexcedens naturam. cognoscentis et
rei cognitae ; unde cognitio rerum per
speciem Verbi dicitur matutina, sive res
sit jam facta, sive fienda; cognitio vero
vespertina fit per medium creatum proportionatum cognoscenti et rei cognitae,
sive sit jam facta, sive fienda.
Ad decimumoctavum dicendum, quod
licet Angelus prius habeat esse in Verbo
quam in propria natura ; quia tarnen cognitio praesupponit esse cognoscentis,
non potuit se cognoscere antequam esset; cognitio autem sui ipsius m propria
natura, est sibi naturalis ; cognitio vero
Verbi est supernaturalis; ideo oportuit
quod prius se ipsum cognosceret in propria natura quam in Verbo ; cum cognitio naturalis i n unoquoque praecedat
origine cognitionem supernaturalem, ut
fandamentum ejus. Alias autem res
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prius ordine naturae cognovit in Verbo
per cognitionem matutinam quam in
propria natura per cognitionem vespertinani ; unde respectu subsequentium
operum mane praecedit vespere; ut supra dictum e s t
Ad decimumnonum dicendum, quod
sicut una tota scientia comprehendit
sub se divorsas scicntias particulares,
quibus conclusiones diversae cognoscuntur; ita etiam ipsa una cognitio Angeli,
quae est quasi quoddam totum, comprehendit sub se cognitionem matutinam
et vespertinam quasi partes, sicut mane
et vespere sunt partes diei, licet sint
diversarum rationum. Nam illa quae
sunt diversarum rationum, si sint ad
invicem ordinata, possunt aliquod unum
constituere ; unde materia et forma, quae
sunt diversarum rationum, constituunt
unum compositum; et carnes et ossa et
nervi sunt partes unius compositi. Nam
essentia divina, per quam res cognoscuntur in Verbo cognitione matutina,
est ratio omnium formarum concreatarum in mente A n g e l i ; cum ex ea voluti exemplatas deriventur, per quas ros
cognoscuntur in propria natura, cognitione vespertina ; sicut et essentia Angeli est sibi ratio intelligendi esse quod
cognoscit, quamvis non perfecta; propter quod indiget aliis formis superadditis ; et ideo quando Angelus videt
Deum per essentiam, et se ipsum et
alia per species concreatas, quodammodo
i n t e l l i g i t unum : sicut quia lumen est
ratio videndi colorem, propter hoc quando oculus videt lumen et colorem, videt quodammodo unum visibile. E t
quamvis illas operationes sint realiter
distinetae cum operatio qua videt Deum,
semper maneat, et mensurctur seternitate participata; operatio etiam qua intelligit se, semper maneat, et men sur etur aevo ; operatio vero qua intelligit
alia per species i n n a t a s , non semper
maneat, sed alteri succedat: tarnen, quia
una ordinatur ad aliam, et una est quasi
ratio formalis alterius, ideo sunt quodammodo unum : quia ubi est unum
propter aliud, ibi est tantum unum, ut
dicitur in III Topic, (cap. ii parum a
p r i n c ) ; et propter hoc illae operationes
quarum una ordinatur ad a l i a m , possunt esse simul, et unum totum constituere.
Ad vicesimum

dicendum, quod cum
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intellectus sit locus specierum intelligibilium, oportet dicere, quod scientia,
quae importat ordinationem specierum
intelligibilium, seu faeultatem et habihtatem quamdam ipsius intellectus ad
utendum hujusmodi speciebus, remanet
post mortem, sicut et intellectus, qui
est hujusmodi specierum subjectum ;
sed modus quo actu u ti tur hujusmodi
speciebus in statu prsesentis vitee, qui
est per conversionem ad phantasmata
quae sunt in viribus sensitivis, non remanebit ; quia, cum vires sensitivae corrumpantur, non poterit anima per spe
cies quas hic acquisivit, nec per species
sibi in ipsa separatione impressas, in
telligere por conversionem ad phanta
smata, sed per illas intelligere per mo
dum couvenientem sibi quantum ad mo
dum essendi quem habebit similem Angelis. Destrueturergo scientia non quan
tum ad habitum, nec quantum ad sub
stantiam actus cognoscendi qui specificatur ex specie objecti, sed quantum
ad modum cognoscendi, qui non erit per
conversionem ad phantasmata; et sic in
telligit Apostolus.
Ad vicesimumprimum dicendum, quod
lumen causatum a sole et a candela in
aere, est ejusdem rationis, Duse autem
formae unius rationis non possunt si
mul actu perfecto esse in eodem subjecto'; ideo ex illis causatur unum lumen,
et non duo, in aere. Divina autem essen
tia per quam cognoscuntur res in Ver
bo, est alterius rationis a speciebus per
quas cognoscit Angelus res in propria
natura: ideo non est similis ratio. Ad
veniente enim perfecto, evacuatur imperfectum quod ei opponitur ; sicut ad
veniente visione Dei, evacuatur fides,
quae est eorum quae non videntur. Sed
imperfectio vespertinse cognitionis non
opponitur perfectioni cognitionis matutinae : quod enim aliquid cognoscatur in se ipso, non est oppositum , et
quod cognoscatur in sua causa: nec iterum quod aliquid cognoscatur per duo
media, quorum unum sit altero perfectius, nihil ropugnans habet ; sicut ad
eamdem conclusionem habere possumus et medium demonstrativum et dialecticum. E t similiter eadem res potest
sciri ab A n g e l o per Verbum increatum,et
por speciem innatam; cum unum non
sit alteri oppositum, sed potius se habeat ut materialis dispositio ad alte-
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rum: perfectio enim adveniens tollit
imperfectionem sibi oppositam. Imper
fectio autem naturae non opponitur per
fectioni b e a t i t u d i n i s , sed substernitur
ei, sicut imperfectio potentiae subster
nitur perfectioni formae: et non tollitur potentia per formam, sed tollitur
privatio, quse ei opponitur: similiter etiam imperfectio cognitionis naturalis
non opponitur perfectionis cognitionis
gloriee, sed ei substernitur tamquam
materialis dispositio. E t ideo Angelus
potest simul cognoscere res per medium
creatum et in propria natura, quod pertinet ad cognitionem vespertinam et
naturalem ; et per essentiam Verbi, quod
pertinet ad cognitionem gloriae et matutinam: nec una istarum operationum
habet ali am impedire ; cum una ordinetur ad alteram, et sit quasi materialis
dispositio alterius.
Ad vicesimumsecundum dicendum,
quod Augustinus v u l t (lib. V super Gen.,
cap. SII et xiv) in ipso creationi princi
pio quasdam res per species suas distiuctas, fuisse productas in natura pro
pria, ut quatuor elementa. quse ex nihilo
producta sunt, et corpora caelestia, et
substantias spirituales. Hujusmodi enim
productio non praesupponit materiam
ex qua, nec in qua. Alia vero dicuntur
esse producta in rationibus seminalibus
tantum, ut ammalia, plant se et homines;
quae omnia postmodum in naturis propriis producta sunt ilio opere quo post
senarium illorum diermn numerum Deus
naturam prius conditam administrat;
de quo opere dicitur Joan, v, 17: Pater
meus usque modo operatur.

Nec

in pro

ductione et distinctione rerum vult attendendum esse ordinem temporis, sed
naturae. Nam omnia opera sex dierum
in eodem instanti temporis simul sunt
facta vel in actu vel in potentia, se
cundum rationes causales, ut videlicet
de materia prpeexistenti postea fieri
possent vel per Verbum, vel per virtutes activas in ipsa creatione creaturae
impressas. Unde animam primi hominis,
quam inquirendo et non asserendo dicit
simul creatam cum Angelis in actu, non
ponit factam ante sextum diem, licet in
ipso sexto die ponat factam animam
primi hominis in actu, et corpus ejus
secundum causales rationes: quia Deus
impressit virtutem passivami terrae, ut
' per potentiam activam Creatoris posset
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ex ea corpus hominis formari. E t sic
simul anima in actu et corpus in potentia passiva in ordine ad potentiam
activam Dei sunt facta. Vel posito secundum veritatem quod anima non habeat per se speciem completam, sed uniatur corpori ut forma, et sit naturaliter pars humanae naturee, sicut vult Aristoteles, oportet d i c e r e , quod anima
primi hominis non sit producta in actu
ante formationem corporis; sed simul
cum formatione corporis sit creata et
corpori infusa, sicut de aliis animabus
Augustinus expresse tenet (lib. X super
Genes., cap. x v n et seq.). Nam Deus primas res instituit in perfecto statu suae
naturse, secundum quod species uniuscujusque rei exigebat. Anima autem rationalis cum sit pars humanse naturse,
non habet naturalem perfectionem nisi
secundum quod est corpori unita. Unde
naturaliter habet esse in corpore, et
esse extra corpus est ei praeter naturam ; ideo non fuisset conveniens animam sine corpore creari. Sustinendo
ergo opinionem Augustini do operibus
sex dierum, dici potest, quod sicut
in illis sex diebus corpus primi hominis non fuit formatum et productum
in actu, sed in potentia tantum secundum rationes causales; ita et anima
ejus non fuit producta tunc in actu et
in se ipsa, sed in suo simili secundum
genus; et sic prsecessit in illis sex diebus non in actu et in se ipsa, sed secundum quamdam similitudinem generis, prout convenit cum Angelis in intellectuali natura. P o s t e a autem opere
quo Deus creaturam primo conditam
administrat, fuit simul anima in actu
cum corpore formato producta.
Ad vicesimumtertium patet responsio
-ex dictis: quia corpus humanum non
fuit productum in actu in illis sex diebus, sicut nec corpora aliorum animalium, sed tantum secundum rationes
causales, quia Deus in ipsa creatione
indidit ipsis elementis v i r t u t e m , seu
rationes quasdam, ut ex eis virtute Dei,
vel stellarum, vel seminis possent animalia produci, Illa ergo qusB in illis
sex diebus fuerunt in actu producta,
non successive sed simul creata sunt;
alia vero simul secundum rationes seminales in suo simili fuerunt producta.
Ad vicesimumquartum
dicendum ,
sicut ad decimumsextum, quod cognitio
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rerum per species inditas et rebus proportionatas dicitur vespertina et in propria natura; sive res sit facta, sive fienda; et quamvis illae species aequaliter
se habeant ad prsesentia et futura, non
tarnen futura et praesentia se quali ter se
habent ad ipsas species: quia praescntia
actu assimilantur ipsis specie bus, ideo
possunt actu per ipsas cognosci ; futura
autem non eis assimilantur in actu,
ideo non est nocesse quod per ipsas
cognoscantur. Cognitio autem vespertina, quse est rerum in propria natura,
non dicitur ex eo quod Angeli ab ipsis
rebus species per quas cognoscunt, sumant; sod quia per species quas a creatione receperunt, res cognoscunt prout
i n propria natura subsistunt.
Ad vicesimumquintum dicendum, quod
secundum Augustinum (super Genes, ad
lit., lib. II, cap. vili), Angeli a principio
videruntcreaturas fìendas in Verbo. Nam
ilia quae leguntur facta in operibus sex
dierum, simul facta fuerunt; unde statim a principio oreationis rerum fuerunt
illi sex dies, et per consequens oportet
quod a principio Angelus bonus cognoverit Verbum, et res creatas in Verbo.
Nam res creatse habent triplex esse, ut
supra dictum est. Primum habent esse
in arte divina, quae est Verbum; et tale
osse significatur cum dicitur:
Dixit
Deus, Fiat:
id est Verbum genuit, in
quo erat ut tale opus fieret. Secundum
habent esse in intelligentia angelica,
quod significatur in hoc quod dicitur:
Factum est, scilicet per influentiam Verbi. Tertium esse habent in ipsis rebus
et propria natura. Ita etiam A n g e l u s
triplicem de rebus habet cognitionem;
videlicet prout in Verbo sunt, et prout
sunt in mente ejus, et prout sunt in
propria natura. Angelus etiam duplicem
habet Verbi cognitionem; unam naturalem, qua cognoscit Verbum per ejus
similitudinem in natura sua relucentetn,
in qua consistit sua naturalis beatitudo,
ad quam virtute suae naturae potest
pervenire; aliam autem habet Verbi cognitionem supernaturalem et gloriae,
qua cognoscit Verbum per suam essentiam, in qua consistit sua beatitudo supernaturalis, quae facultatem naturae
excedit. Et per utramque cognosci A n gelus bonus res seu creaturas in Verbo:
sed naturali quidem cognitione cognoscit in Verbo res imperfecte: cognitione
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vero glorise cognoscit ipsas res in Verbo
plenius et perfectius. Prima cognitio
rerum in Verbo affuit Angelo in principio suae creationis, unde in lib. de Eccl.
dogmatibus dicitur quod Angeli qui in
illa qua creati sunt beatitudine
perseverante non natura sed gratia possident
bo-

num quod habent. Item, Augustinus (Fulgentius) de fide ad Petrum (cap. n i ,
ante med.): Angelici,
i n q u i t , Spiritus
Oblemitatis et beatitudinis
donum
natura?, suoi spirituali
creation e

in ipsa
divinitus

acceperunt. Per hanc tarnen non erant
beati simpliciter, cum majoris perfectionis essent capaces, sed secundum
quid, scilicet secundum tempus illud,
sicut Philosophus (in I E t h i c , cap. x, in
fin.) dicit, aliquos in hac vita beatos,
non simpliciter, sed ut homines. Seounda vero c o g n i t i o , videlicet glorias,
non afiuit Angelo a principio suae cond i t i o n s , quia non fuerunt creati beati
beatitudine perfecta ; sed eis affuit a
principio quando beati facti sunt per
conversionem perfectam ad bonum. Omnia ergo illa sex genera rerum simul
cum Angelo creata sunt, et in eodem
instanti omnia illa cognovit in Verbo
cognitione naturali quae postmodum
plenius cognovit in Verbo cognitione supernatural!, quam cognitionem Angoli
acceperunt statim. postquam cognitionem sui naturalem re tuie runt ad laudem Verbi; quae quidem naturalis cognitio cum mensuretur eevo, semper
coexistit cognitioni supernaturali ipsius
Verbi, et cognitioni qua per species
sibi inditas cognoscit creaturas in propria natura; unde illae tres cognitiones
simul existunt, nec una proprie alteri
succedit. Cognitio enim rerum in Verbo,
sive res sit jam facta sive fienda, dicitur matutina; et cognitio rerum per
medium creatum, sive sit praesens sive
futura, dicitur vespertina.
Ad vicesimumsextum dicendum, quod
non est possibile quod Angelus videat
Verbum, seu divinam essentiam ut est
ratio fìendorum, et non prout est finis
beatorum et objectum beatitudinis; cum
ipsa divina essentia secundum se sit
objectum beatitudinis et finis beatorum.
Non autem est possibile quod aliquis
videat divinam essentiam ut est ratio
fìendorum et non videat earn secundum
s e : et ideo totum argumentum conceditur.

Ad vicesimumseptimum d i c e n d u m ,
quod fuerunt quidam, cognitionem propheticam a cognitione beatorum distinguere volentes, qui dixerunt, quod Prophetae vident ipsam divinam essentiam,
quam vocant speculum aeternitatis; non
tarnen secundum quod est objectum
beatorum et finis beatitudinis ; sod
X^rout est ratio fìendorum, secundum
quod sunt in ea rationes futurorum oventum, ut in argumento dicitur. Sed
hoc est omnino impossibile. Nam Deus
est objectum beatitudinis finis et beatorum secundum ipsam sui essentiam;
secundum illud Augustini in V Confess,
(cap. iv, in princ): Beatus est qui te seit,
etiam

si illa,

scilicet creaturas,

nesciat.

Non est autem possibile quod aliquis
videat rationes creaturarum in ipsa divina essentia ita quod earn non videat:
turn quia ipsa divina essentia est ratio
omnium eorum quae fiunt (ratio enim
idealis, quae ratio rei fìendae, non addit
supra divinam essentiam nisi respectum
ad creaturam) ; tum etiam quia prius
est cognoscere aliquid in se (quod est
cognoscere Deum ut objectum beatitudinis) quam cognoscere illud per comparatiouem ad alterum (quod est cognoscere Deum secundum rationos in
eo existentos) ; et ideo non potest esse
quodProphetaa videant Deum secundum
rationes creaturarum et non prout est
objectum beatitudinis. Cum autem non
videant divinam essentiam u t objectum
beatitudinis (turn quia visio evacuat
prophetiam, ut dicitur I ad Corinth, XIII,
turn quia illa visionon importat divinam
cognitionem ut procul existentem, sed
ut de propinquo, cum videant facie ad
faciem), sequitur ergo quod Prophetae
non cognoscunt divinam essentiam ut
est ratio fìendorum, nec res in Verbo,
sicut cognoverunt A n g e l i per cognitionem matutinam. Visio enim prophetica
non est visio ipsius divinee essenti^,
nec in ipsa divina essentia vident Prophetae ea quae vident, sicut viderunt
A n g e l i ; sed in quibusdam similitudinibus secundum illustrationem divini luminis, ut dicit Dionysius (in iv cap. csel.
Hierar.) ; et hujusmodi similitudines divino lumine illustrates magis habent rati onem speculi quam Dei essentia; nam
speculum est in quo resultant species
ab alii rebus, quod non potest dici de
Deo;
sed hujusmodi illustratio mentis
j
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t e r r a , ad opus propagationis pertinet:
quia ad earum productionem sufficit
virtus caelestis tamquam pater, et virtus
terrae loco inatris ; ideo non fuerunt
plantae tertia die productae in actu, sed
causaliter tantum; post sex vero dies
fuerunt in actu secundum proprias species e t iu propria natura per opus administrationis productae; et ita antequam causaliter plantae essent productae, nihil fuit productum, sed simul cum
caelo et terra productae s u n t ; similiter
pisces, aves et animalia in illis sex diebus causaliter, et non actualiter producta sunt.
A d vicesimumnonum dicendum, quod
ad sapientiam artificis cujus omnia opera sunt perfecta, qualis est Deus, perterra lierbam
virentem,
citur : Producat
tinet u t nec totum a parte principali,
n o n intelligitur tunc plantas esse p r o partes a toto separatas producat ;
nec
ductas in actu et in propria natura, s e d
quia nec totum separatum a principali
t u n c terrae datam esse virtutem g e r m i p a r t e , nec partes a toto separatae hanati vam ad producendum plantas opere
bent esse perfectum. Cum igitur Angeli
propagationis ; u t dicatur tunc taliter
secundum species s u a s , et corpora cseproduxisse terra herbam virentem et
lestia et qua tu or elementa sint partes
lignum pomiferum, i d est producendi
principales constituentes unum univeraceepisse virtutem. E t hoc quidem c o n sum, cum habeant ordinem ad invicem,
firmat auctoritate Scripturae, Gen. n, 4,
et sibi invicem deserviant; ideo ad sau b i dicitur: Isias sunt generatìones
cceli
pientiam Dei pertinet quod totum uniet terree, quando creata sunt , in die quo
versum simul et n o n successive cum
fecit Deus ccelum et terram,
et omne viromnibus suis partibus produxerit. Unius
tjuUum
agri antequam or ir etur in terra,
enim totius et omnium partium ejus
cmnemque herbam regìonis priusquam g&rdebet esso unica productio, et unum
minaret E x quo eliciuntur duo. Primo,
non producitur ante alterum, nisi proq u o d omnia opera sex dierum creata
pter defectum agentis. D e u s autem e s t
s u n t in die quo Deus fecit caelum e t
infìnitae potentiae nullum habens defeterram e t omne virgultum agri; et s i c
ctum, cujus principalis effectus est top l a n t a B , quae tertia die factae leguntur,
tum
universum. Igitur totum universum
s i m u l sunt pro due tee quando Deus crcacum omnibus suis principalibus partivit c a B l u m e t terram. Secundo, q u o d
bus simul unica productione creavit
p l a n t a e tunc fuerunt productae non in
Deus. E t quamvis n o n fuerit in produactu, sed secundum rationes causales
ctione universi servatus ullus ordo temtantum, quia data fuit virtus t e r r a e
poris, fuit tamen servatus ordo orìginis
producendi illas; et hoc significatur cum
et naturae. Nam, secundum Augustinum,
dicitur , quod produxit omne
virgultum
opus creationis praecedit opus distinagri antequam actu oriretur in terra per
ctionis, ordine naturae et non temporis;
opus administrationis, et omnem herbam
similiter et opus distinctionis prsecodit
regìonìs, priusquam
actu germinar et. A n t e
ordine naturae opus ornatus. Ad opus
e r g o quam actu orirentur super terram
creationis pertinet creatio caeli et terree.
facta sunt causaliter in terra. ConfirP e r caelum autem intelligitur productio
matur etiam hoc ratione; quia in illis
naturae spiritualis informis; per terram
primis diebus condidit Deus creaturam
vero materia corporalium informis; quae
causaliter v e l originaliter vel actualiter
quidem duo cum sint extra t e m p u s ,
opere a quo postmodum requievit, q u i
secundum essenti am suam considerata
tamen postmodum secundum adminialternationibus temporum non subjastrationem rerum conditarum per opus
ì
cent,
u t dicit A u g u s t i n u s (in X H Conf.
propagationis usque modo operatur.
cap, v i n ) ; ideo creatio utriusque poniProducere autem plantas in actu ex

propheticae potest dici s p e c u l u m , in
quantum resultat ibi similitudo veritat i s divinae praescientiae ; et propter h o c
meas Prophetse dicitur Bpeculum a e t e r nitatis, quasi per species illas r e p r a e sentans Dei praescientiara, qui in sua
aeternitate omnia praesentialiter vi d o t .
Unde cognitio ProphetaB magis habet
similitudinem cum cognitione vespertina Angeli quam c u m cognitione matutina; cum cognitio matutina fiat p e r
medium incroatum ; cognitio vero Prop h e t a e per medium creatum, videlicet
per species impressas, vel divino lumine
illustratas, u t dictum est.
Ad vicesimum octavum dicendum,
q u o d , secundum A u g u s t i n u m , cum d i -
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tur ante omnem diem ; non quod haec informifcas praecesserit formationem tempore, sed ordine originis et naturae tantum, sicut sonus praecedit cantum. Nec
etiam una formatio, secundum enm, praecessit aliam duratione, sed solum naturae ordine: secundum quern ordinem
necesse est ut poneretur primo formatio supromae naturae spiritualis, per hoc
quod legitur lux prima die facta; quia
natura spiritualis dignior e s t , et pra»eminet corporali; ideo prius fuit formauda. Eormatur autem per hoc quod
illuminatur, ut adhoereat Verbo Dei.
Sicut autem lux spiritualis et divina
naturali ordine dignior est, et praeeminet naturae corporali, ita et superiora
corpora preeminent iiaferioribus ; unde
secunda die tangitur formatio superiorum corporura, cum dicitur: Fiat firmamentum, per quod intelligitur impressio
formae caelestis in materiam informem,
non prius existentem tempore, sed origine tantum. Tertio vero loco ponitur
impressio formarum elementarium in
materiam informem non prius existentem tempore, sed origine et naturae ordine praecedentem. Unde per hoc quod
dicit : Gongregentur

aqaoi

et appareat

1

a-

rida, intelligitur quod materiae corporali impressa est forma substantialis
aquae, per quam competit sibi talis motus-, et forma substantialis terrae, per
quam competit sibi sic videri : aqua enim est labiliter flux a, terra autem stabiliter fìxa, ut ipse dicit (II super Gen.
ad litterani, cap. xi, in fin.); sub nomine
enim aquae etiam alia elementa superiora formata intelliguntur secundum
Augustinum. In subsequentibus autem
tribus diebus ponitur ornatus naturae
corporalis. Oportuit enim partes mundi
prius ordine naturae formari et distingui , et postmodum singulas partes ornari per hoc quod quasi suis habitatoribus replontur. Prima enim die, ut dictum e s t , formatur et distinguitur natura spiritualis ; secunda dio formantur
e t distinguuntur corpora caelestia, et
quarta die ornantur; tertia vero die
formantur et distinguuntur corpora inferiora, videlicet a e r , aqua et terra;
quorum aer et aqua tamquam digniora
ornantur quinta die ; terra v e r o , quae
est infirnum corpus, sexta die ornatur.
E t sic perfectio divinorum operum respondet pcrfectioni senarii numeri, qui

consurgit ex suis partibus aliquotis simul et conjunctim sumptis; quae quidem sunt u n u m , duo , tria. Una enim
dies deputatur formationi et distinctioni
creaturae spiritualis ; duo dies formationi et distinctioni naturae corporalis,
et tres ornatui. Nam unum, dao er. tria
sunt sex , et sexies unum sunt sex , et
bis tria sunt s e x , et ter duo sunt sex.
Quia ergo senarius numerus est primus
numerus perfectus, ideo per ipsum senarium designatur perfectio rerum et
divinorum operum. Salvator ergo ordo
naturae et non durationis in productione
divinorum operum.
Ad tricesimum dicendum, quod luminaria facta sunt in actu, et non in virtute t a n t u m , sicut pian tee: non enim
habet firmamentum virtutem productivam luminarium, sicut habet terra virtutem productivam plantarum : unde
Scriptura non dicit: Producat firmamentum luminaria, sicut dicit :
Germinet
terra herbam virentern, id est producendi
accipiat virtutem. Prius ergo producta
sunt luminaria in actu quam pi anise in
actu; licet prius sint plantse in virtute
et causaliter produetae, quam luminaria
in actu. Item dictum e s t , quod opus
distinctionis ordine naturae praecedit opus ornatus: luminaria autem pertinent
ad orna tum caeli: plantae vero, maxime
secundum esse virtuale, non pertinent
ad ornatura terree, sed potius ad perfectionem ejus. Nam ad perfectionem caeli
et terrae pertinere videntur ea solum
quae sunt caBÌo et terrae intrinseca; ornatus vero ad ea pertinet quae sunt a
caelo et terra distincta: sicut homo perficitur per proprias partes et formas;
ornatur autem per v e s t i m e n t a , vel aliquid hujusmodi. Distinctio autem aliquorum maxime manifestatur per motum l o c a l e m . quo ab invicem separantur. E t ideo ad opus ornatus pertinet :
productio illarum rerum quae habent
motum in caelo vel in terra. Luminaria
autem, secundum Ptolomaeum, non sunt
fìxa in sphaeris, sed habent motum seorsum a motu sphserarum ; secundum vero
sententiam Aristotelis, stellte fìxaa sunt
in orbibus, et non moventur nisi motu
orbiuin secundum rei veritatem : tamen
motus luminarium et stellarum sensu
percipitur, non autem motus sphaerarum,
Moyses autem rudi populo condescend e n s , secutus est quae sensibiliter ap-
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parent, dicens luminaria ad ornamelitum firmamenti pertinere. Plantae autem non pertinent ad ornamentum terree,
sed solum ammalia. N a m quaelibet res
pertinet ad ornatum illius loci in quo
movetur vel vere v e l apparenter, et non
in quo quiescit. P l a n t s autem radicitus
infissa terr?e adhserent: ideo ad ornatum
ipsius non pertinent, sed cum ipsa e t ejus
perfectione computantur. Stell»-autem
etsi non moventur in caelo per se, moventur tarnen per accidens e t apparenter; plantas autem nullo modo moventur. Et ideo ordine naturse prius debuerunt produci plantse quse pertinent ad
perfectionem intrinsecam partium universi , videlicet terree , quam luminaria
qusa pertinent ad ornatum cseli.
— Ad tricesimum primum dicendum,
quod terra e t aqua, do quibus fit mentio in principio ante productionem firmamenti, non accipiuntur, secundum
A u g u s t i n u s (lib. I sup. Genes., contra
Manien., cap. v n a med., et cap. v), pro
elemento terrae ot aquae ; sed nomine
terrae et aquse in praedicto loco intelligitur materia prima informis carens omni specie. N o n enim poterat Moyses,
rudi populo loquens, primam materiam
esprimere, nisi sub similitudine rerum
eis notarum, et quse sunt propinquiora
infornatati, utpote plus de materia habentia et minus de forma; unde et sub
multiplici similitudine earn e s p r i m i t ,
non vocans earn tantum terram vel aquam, sed terram e t aquam; ne si alterum tantum e x p r e s s i s s e t , crederetur
veraciter illud esse materiam primam.
Habet tarnen similitudinem cum terra,
in quantum substat et subsidet formis,
sicut terra plantis e t aliis rebus. Terra
etiam inter omnia elementa minus habet de specie , cum sit elementum concretius, multum habens de materia , et
parum de forma. H a b e t etiam similitudinem cum aqua, i n quantum est apta
nata recipere diversas formas. Humidum
enim, quod convenit aquse, est bene receptibile et terminabile. Et secundum
hoc terra dicitur inanis et vacua, v e l invisibilis

et incornilo sita,

quia materia per

formam cognoscitur; unde, in se considerata, dicitur
id est non cognoscibilis, ot inanis, in quantum forma
est finis in quern tendit appetitus materiae: inane enim dicitur quod est suo
fine privatum: vel dicitur inanis per
i ì i v ì a i h i l ì S i
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comparationem ejus ad compositum in
quo subsistit : nam inanitas firmatati e t
soliditati opponi tur. Incomposita
autem
dicitur, quia sine composito non subsistit, n e c formositatsm actualitatis habet Dicitur autem vacua, quia potentia
materise per formam impletur ; undo
Plato (in Timaeo, non multum ante med.)
materiam dixit esse l o c u m , quia roceptibilitas materise est quodammodo similis receptibilitati loci, in quantum in
una materia manente succedunt sibi
diversse formse, sicut i n uno loco diversa corpora: ideo ea quse sunt loci,
similitudinarie de materia dicuntur; e t
ita materia dicitur v a c u a , quia caret
forma, quse implet capacitatem et potentiam materise. Materia igitur prima
informis, origine et natura est prior
quam formatio firmamenti; quod tarnen
prius natura formatum est quam terra
et aqua, de quibus fit men tio tertia die,
u t supra dictum est.
Ad tricesimum secundum dicendum,
quod Augustinus (lib. X I de Oivit. Dei,
cap. xxxin) vult quod non fuerit conveniens Moysem prsetermisisse spiritualis creaturse productionem; e t ideo
principio
d i c i t , quod cum dicitur: In
creavit

Deus

ca&lum et terram,

por caelum

intelligitur spiritualis creatura adhuc
informis, per terram vero intelligitur
materia corporalis adhuc informis. E t
quia natura spiritualis digniór est quam
corporalis, fuit prius formanda. Formatio igitur spiritualis naturse significatur
in productione lucis, u t intelligatur de
luce spirituali; formatio enim spiritualis naturse est per hoc quod illuminatur
u t adhsereat verbo Dei, n o n per gloriam
perfectam, cum qua non fuit creata, sed
quse est per lumen gratiee, c u m qua fuit
creata. Talis autem lux spiritualis prsecedit firmamentum ordino naturse. Secundum vero alios Doctores l u x prima
die producta, fuit corporalis; quae q u i dem producta est in CSBIO prima die fa-

cto cum substantia solis secundum communem lucis naturam; quarta vero die
determinata est ejus virtus ad determinates eirectus.
A d tri cesiraumter tium dicendum, quod
productio horum animalium, cum pertineant ad ornatum partium universi,
ordinatur secundum ordinem illarum
partium quse eis ornantur, magis quam
secundum propriam dignitatem. Modo
1 0
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aer et aqua, ad quorum ornature, pertiguuntur a vulgo inter partes mundi»
nent pisces et aves, sunt ordine naturi©
non sunt expresse nominata a Moyse,
priora et digniora quam terra, ad cujus
sed computantur cura medio, scilicet
ornatum pertinent ammalia gressibia q u a , maxime quantum ad inferiorem
lia; ideo prius debuit desoribi produaeris partem. Ideo avibus et piscibus,
ctio volatilium et piscium, seu natatiquae pertinent ad ornatum aquas et aeris,
l i u m , quam gressibilium. Posset etiam
quantum ad inferiorem aeris partem,
dici, quod via generationis ab impcrfequae convonit cum aqua, deputatur una
ctioribus ad perfectiora p e r v e n i t u r . et
dies. Omnibus autem animalibus terrehoc ordino quod quae imperfectiora sunt,
stribus, quae pertinent ad ornatum terprius ordine naturse producuntur. In
rae, deputatur una alia dies.
via enim generationis quanto aliquid
Ad argumenta vero quae fiunt in opperfectius e s t , et magis assimilatar apositum, si quis v u l t sustinere opiniogenti , tanto tempore posterius e s t ;
nem Gregorii et aliorum, qui ponunt
quamvis sit prius natura et dignitate.
inter illos dies fuisse temporalem sucE t ideo, quia homo perfectissimum anicessionem, et productionem rerum famalium est, ultimo inter animalia fieri
ctam fuisse successive (ita quod quando
debuit, et non immediate post corpora
creatum fuit caelum et t e r r a , non erat
cselestia, quae cum corporibus inferioad hue lux nec fir ma men tum formatum,
ribus non ordinantur secundum viam
nec terra discooperta aquis, nec cselì lugenerationis, cum non communieent in
minaria formata), potest sic responderi.
materia cum ipsis, sed habeant materiam
Ad primum argumentum dicitur quod
alterius rationis.
in die quo creavit Deus casluin et terAd tricesimumquartum dicendum,
rain, videlicet corpora caelestia, et quaquod aves et pisces magis conveniunt
tuor elementa secundum suas formas
inter se quantum ad materiam ex qua
substantialesjcreavit etiam omne virgulproducuntur, quam cum animalibus tertum agri non in actu, antequam orirerestribus. Nam pisces et aves dicuntur
tur super terram, sed potentialiter, quod
constare ex aqua: pisces quidem quanpostea tertia die fuit in actuali existentum ad id quod in ipsa aqua spissius
tia productum.
est; aves autem quantum ad id quod in
A d secundum dicondura, quod, secunea. subtilius e s t , quod quidem in vapodum Gregorium (lib. X X X I I Moralium,
rerà resolutum est quasi medium inter
cap. ix, in novis exempl.), quando creaaererà et aquam ; et propter hoc aves
v i t Deus Angelum, creavit etiam hominem, non in actu, v e l in se ipso, sed in
in aere elevantur, et pisces gurgiti remittuntur. Animalia autem deputantur
potentia, vel in sui similitudine, in
quantum convenit cum Angelis secundivorsis diobus vel u n i , secundum unitatene vel diversitatem materiae ex qua
dum intellectum ; sed postmodum sesta
corpus eorum producitur. Oum igitur
die fuit in actu et in se ipso productus.
pisces et aves dicantur constare ex aAd tertium dicendum, quod non est
q u a , eo quod , pensata eorum propria
eadem dispositio rei jam perfectae, et
compìexione per comparationem ad comprout est in suo fiori; et ideo quamvis
plexionem debitam generi c o m m u n i ,
natura mundi perfecti e t completi hoc
exigat quod omnes partes essentiales
plus habent in sui compositione de aqua quam cetera animalia ; animalia
universi sint simul, potuit tarnen alitor
vero terrestria dicuntnr constare ex
esse in ipsa mundi incoptione; sicut in
terra; propter hoc una dies computatur
nomino perfecto non potest cor esse sine
production! piscium et a v i u m , et alia
aliis partibus, et tarnen in formatione
productioni animalium terrestrium. Iembrionis cor ante omnia membra getem productio animalium recitatur sonerator. V e l potest d i c i , quod i n ilio
lum secundum quod sunt in ornamenrerum principio fuerunt corpora caeletum partium mundi; et ideo dies prostia et omnia elementa secundum suas
ductionis animalium distinguuntur soformas substantiales cum Angelis simul
lum secundum hanc convenientiam vel
producta, quae s u n t partes principales
differentiam qua conveniunt vel difie- \ universi; in subsequentibus autem dierunt in ornando aliquam partem mundi.
bus fuit in ipsa natura jam producta
Ignis autem et aqua, quia non distinaliquid factum, pertinens ad perfectio-
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noia et decorem ipsarum partium jam
productarum.
Ad quartum dicendum, quod quamvis
doctores grseci tenuerint creaturam spiritualem prius fuisse creatam quam corporalem; doctcres tarnen latini ponunt
Angelos simul cum corporali natura
fuisse productos, u t Salvent universum
quo ad suas partes principales simul
fuisse productum. N a m cum creaturae
corporeae sint u n u m in materia creata,
et materia corporalis creaturae sit cum
AngelÌ3 simul creata ^ omnia quodammodo possunt dici simul creata in actu
vel in potentia. A n g e l i autem non conveniunt in materia cum creatura corporea; ideo, creatis A n g e l i s , non esset
aliquo modo natura corporea creata,
nec per consequens ipsum universum ;
ideo rationabile e s t quod simul cum
natura corporali fuerint producti. E t
sic omnia corporata sunt creata simul
non in actu, sed quantum ad materiam
quodammodo informem; postmodum successive per distinctionem e t ornatum
creaturae jam praeexistentis in actu, quodammodo producta sunt.
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Ad sextum dicendum, quod l u x illa
quae legitur primo die facta, secundum
Gregorium et Dionysium, est lux solis;
quae simul cum substantia luminarium,
quae est subjectum ejus, fuit prima die
producta secundum communem lucis
naturam. Quartum autem die attributa
est luminaribus determinata virtus ad
determinates effectus, secundum quod
videmus alios effectus habere radium
solis, et alios radium lunae, et sic de aliis. E t propter hoc Dionysius (in c. i v
de divin. Nomin. ) d i c i t , quod l u x illa
fuit lux solis, sed adhuc informis quantum ad hoc quod jam erat substantia
solis , et habebat virtutem iJluminativ a m in communi; sed postmodum quarta
die formata est, non quidem forma substantial! quam prima die habuit; sed
secundum aliquas conditiones accidentales per collationem determinata virtutis, secundum quod postmodum data
est ei specialis et determinata virtus
ad particulares effectus. E t secundum
hoc in productione hujus lucis distincta
lux e s t a tenebris quantum ad tria. Primo
quidem quantum ad causam, secundum
quod causa luminis erat i n substantia
solis , causa vero tenebrarum in opacitate terrae. Secundo distincta est quantum ad locum, quia in uno hemisphserio
erat l u m e n , et in alio tenebrae. Tertioquantum ad tempus, quia in eodem hemisphserio secundum unam partem temporis orat lumen , et secundum aliam
partem erant tenebrse. E t hoc est quod

Ad quintum dicendum, quod sicut
creatura non habet esse ex s e , ita nec
perfectionem habet ex se, sed ex Deo ;
ideo sicut ad ostendendum quod creatura habet esso a Deo et non ex se, voluit ut prius non esset et postmodum
esset; ita etiam ad ostendendum quod
creatura suam perfectionem non haberet ex s e , voluit u t prius esset imperfecta, et postmodum successive per bdicitur (Gen. i , 5): Lucem vocavit
diem,
pus distinctionis et ornatus perficcretur.
et tenebras no et era. Sic nec lux illa unVel dicendum e s t , quod in creatione : dique t err am complectebatur quia i n
rerum non solum debet ostendi potenuno hemisphserio erat lumen, et in alio
tise virtus, sed etiam divinae sapientóne
tenebrae ; nec semper ex u n a parte erat
ordo, ut quae prius natura s u n t , prius
dies, et ex alia nox; sed in eodem hemietiam instituerentur ; et sic n o n est ex
spheerio secundum unam partem temimpotentia D e i , quasi indigentis temporis erat dies, et secundum aliam erat
pore ad operandum, quod omnia non
nox.
sint simul producta et distincta et orAd septimum dicendum, quod duplex
nata; sed ut ordo sapientise servaretur
est motus in caelo, Unus communis toti
in rerum institutione. E t ideo oportuit
cselo, qui dicitur diurnus, et facit diem
ut diversis statibus mundi diversi dies
et
n o c t e m : et iste motus videtur instideservirent. P o s t opus enim creationis,
tutus
prima d i e , in qua producta e s t
semper per sequens opus novus perfesubstantia
solis et aliorum luminarium
ctionis status mundo est additus; ideo
informis,
u
t
dictum est. Alius autem e s t
ad hanc status perfectionem et novitamotus
proprius
, qui diversificatur setem ostendendam voluit Deus et unicundum
diversa
corpora cselestia; secuique rerum distinctioni et ornatui
cundum
quos
motus
fit diversitas diedies unus responderet, et non ex aliqua
rum
ad
i
n
v
i
c
e
m
,
et
mensium
et annoimpotentia vel lassitudine agentis.
rum. Prima die facta est distinctio com-
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munis temporis per diem et noctem secundum mofcum diurnum, qui est communis totius cseli, qui potest intelligi
incepisse prima die; et ideo in prima
die fit montio de sola distinctione noctis et diei quae fit per motum diurnum
communem omnibus caelis. Quarta vero
die facta est distinctio secundum speciales distinctiones dierum et temporum, secundum quod una dies est calidior alia, et unum tempus alio tempore
et unus annus alio anno: quae fit secundum speciales et proprios motus
stellarum, qui possunt intelligi incepisse quarta die. Unde in quarta die fit
mentio de diversitate dierum et temporum et annorum, cum dicitur (ibid, 14):
Et sint in tempora

et dies et annos ; quae

:

DISPUTATA
die specialis et determinata virtus ad
proprios et particulates effectus. E t sic
d i e s e t n o x fìebat p e r m o t u m c i r c u l a r e m illius lucis quo accedebat et recedebat. Noe est inconveniens substantias
s p h a e r a r u m quae m o t u c o m m u n i e t d i u r no lucem illam revolverent, a principio
c r e a t i o n i s f u i s s e , q u i b u s p o s t m o d u m aliquae v i r t u t e s collatae s u n t i n o p e r i b u s
distinctionis et ornatus.
A d n o n u m d i c e n d u m , quod in lucis
productione intelligitur proprietas lucid i t a t i s e t d i a p h a n e i t a t i s , quae a d l u c i s
g e n u s reducitur, tunc o m n i b u s corporibus Jucidis e t diaphanis collata fuisse.
Et quia sol est principium et fons luminis, illuminans superiora et inferiora
corpora ; ideo per l u c e m i l l a m i n t e l l i g i t
D i o n y s i u s l u c e m s o l i s i n f o r m e m , quae
m o t u c o m m u n i et diurno distinguebat
diem et n o c t e m , sicut et n u n c facit.
E t per h o c patet responsio ad decim u m , quia l u x illa non fuit n u b e s sec u n d u m v e r i t a t e m s u b s t a n t i a s , quae p o stea desierit esse; sed potuit dici n u b e s
secundum similitudinem proprietatis :
quia sicut nubes lucida recipit lumen a
sole in minori claritate quam sit in ipso
fonte; ita etiam substantia solis habuit
primo in illis primis tribus diebus l u m e n
imperfectum et quasi informe , quod
p o s t m o d u m quarta die c o n s u m m a t u m
est; unde ipsa lucida substantia solis
fuit, quia a principio creationis f o r m a m
substantialem habuit; sed dicitur e x ea
sol quarta die f a c t u s , non s e c u n d u m
s u b s t a n t i a m , s e d per a d d i t i o n e m novae
virtutis, sicut ex homine non musico
d i c i t u r fieri h o m o m u s i c u s , n o n s e c u n dum substantiam, sed secundum virtutem.

quidem diversitas fit per motus proprios.
E t ita ill! primi tres dies qui praecesserunt formationem luminar mm, fuerunt
ejusdem rationis cum diebus qui nunc »
sole a gun tur quantum ad communem
distinctionem temporis secundum diem
et noctem, quae fit per motum diurnum
communem toti caelo, sod non quantum
ad speciales distinctiones dierum quae
fit secundum motus proprios.
Ad octavum dicendum, quod quidam
d i c u n t , lucem illam quae prima die legitur facta, fuisse nubem quamdam lucidane; quae postmoduni facto sole i n
materiam praejacentem rediit. Sed istud
non est conveniens; quia Scriptura in
principio Genesis commemorato institufcionem naturae, quae postmodum perseverati unde non debet dici quod aliquid
tunc factum fuerit quod post modicum
esse desierit. E t ideo alii die un t, quod
illa nubes lucida adhuc remanet, et est
conjuncta s o l i , ut ab eo discerni non
possit. Sed secundum h o c , illa nubes
superflua remaneret ; nihil autem est
QUAESTIO V.
vanum vel superfluum i n operibus Dei.
E t ideo alii dicunt, quod ex illa nube
DE C O N S E R V A T I O N S RERUM IN E S S E
formatum est corpus solis. Sed etiam
h o c dici non potest, si ponatur corpus
A DEO.
solis non esse de natura quatuor ele\Et habet decern arfieulos).
m e n t o r u m , sed esse incorruptibile per
naturam : quia tunc materia ejus non
Primo enim qurcrir.ur, utrum res conserventur
in e s s e a Den, an eLiam circumscripta omni
potest esse sub alia forma. E t ideo diDei actione, p e r se in e s s e remancant; 2° ucendum est, ut Dionysius dicit (in c. i v
trum
Deus P O S S T T .ilicui creatura communide div. Nomin.), quod lux illa fuit lux
care quod per se in osse conscrvetur absque
s o l i s , sed adhuc informis, quantum ad
U e o ; 3° utrum Deus possit crwatunim in nihoc quod jam erat substantia solis et
hilum r e d i g e r e ; 4° utrum aliqua creatura in
habebat virtutem illuminativaru in com- j
miiilum sit redigendo, vel etiam in nilulum
r e d i g a t u r ; 5° utrum motus caeli quandoque
muni, sed postmodum data est ei quarta *
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deficiai ; 6° utrum sciri possit ab nomine
quando mot us caeli finiatur; 7° utrum cessante motu c;eli elementa rfmaneant;8°utrum
cessante motu eneii remaneat actio et passio
in efementlsv 9° utrum plantie et ammalia
bruta et corpora mineralia remaneant post
finem mundi; 10° utrum corpora humana remnnoant. motu casi) cessante.
ART.

I.

— UTRUM RES CONSERYENTUR
IN ESSE A D E O .

(1 p., qu. 10é , art. 1 ; et. 2 . 2., q u . 109, art. 2.
8 et 9 ; et 3 üontr. Gent. c a p . 65, 67 et 04).

Quaestio est de conservatione rerum
in esse a Deo. E t primo quseritur, an
etiam circumscripta omni Dei actione,
per se in esse remaneant. E t videtur
quod sie. Dicitur enim Deut, XXKII, 4 :
Dei perfecta

sunt

opera.

E x hoc sie ar-

guitur. Porfectum est cui nihil deest,
secundum Philosophum (III Phys., comment. 63 et 64). Ei autem aliquid deest
ad suum esse quod n o n potest esse nisi
aliquo exteriori agente. Ergo hujusmodi
perfectum non est; Dei ergo talia opera
non sunt.
2. Sed dicebat, quod opera D e i non
sunt perfecta simpliciter, sed secundum
suam naturam. — Sed contra, perfectum
secundum suam naturam est quod habet illud cujus sua natura est capax.
Sed quidquid habet totum illud cujus
sua natura est c a p a x , potest remanere
in e s s e , omni Dei conservatione exteriori cessante. Ergo si creaturae ali quae
sunt perfectae secundum suam naturam,
possunt remanero in esse, Deo non conservante. Probatio mediae. Deus conservando r e s , aliquid a g i t : propter quod
dicitur Joan, v, 17: Pater
meus
usque
modo operatiti^ et ego operor , u t dicit

Augustinus (X super Gen. ad litteram).
Agente autem aliquid operante, effectus
aliquid recipit. Ergo quamdiu Deus conservat r e s , semper res conservatae aliquid a Deo reeipiunt : quamdiu ergo
res conservatione i n d i g e t , nondum totum habet cujus e s t capax.
3. Praeterea, unumquodque non e s t
perfectum nisi perficiat hoc ad quod est.
Sed principia ad hoc s u n t , ut rem in
esse couservent. Si ergo principia creata
rerum non possunt rem in esse tenere,
sequitur ea esse imperfecta, et i t a non
esse Dei opera : quod est absurdum.
4. Prseterea, Deus est causa rerum
sicut efficiens. Sed cessante actione
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9

causae efficientis, remanet effectus; sicut
cessante actione sedificatoris, remanet
domus, e t cessante actione ignis generantis, adhuc remanet ignis generatus.
Ergo e t cessante omni D e i actione, adhuc possunt creaturae in esse remanere.
5. Sed dicebat, quod agentia inferiora
sunt causa fiendi e t n o n essendi; unde
esse effectunm remanet remota actione
causarum fieri. Deus autem est causa
rebus n o n solum fiendi, sed essendi.
Unde esse rerum remanere non potest,
divina actione cessante. — Sed contra,
omnis res generata habet esse per suam
formam. Si ergo causae inferiores generantes non sunt causae e s s e n d i , n o n erunt causae formarum ; e t ita formae
quae sunt in materia, non s u n t a formis
quae sunt in materia secundum sententiam Philosophi, qui fin VII ;Metaph.,
comm. 28) dicit, quod forma quae est in
bis carnibus et ossibus, est a forma quae
est in his carnibus et ossibus: sed sequitur quod formae in materia sint a
formis sine materia, secundum sententiam P l a t o n i s , vel a datore formarum,
secundum sententiam Aviconnse (lib. I X
Metaph., cap. ì v e t v).
6. Praeterea, ea quorum esse est i n
fieri, non possunt remanero cessante actiono agentis, ut patet de motu e t de
a g o n e , et similibus; illa vero quorum
esse est m facto esse, possunt remanere
etiam agentibus remotis. Unde A u g u stinus dicit ( V i l i super Genes, ad 3it»
t e r a m , cap. SII) : Präsente
lumine non
factus est aer lucìdusj sed fit; quia si factus esset, nonfieret;
sed ab sente
lumine

lucidus remaneret.
Ä'Iultse autem creaturae sunt quorum esse n o n e s t in fieri,
sed in facto esse; u t patet de A n g e l i s ,
et de corporibus etiam omnibus. Ergo,
cessante actione Dei agentis, creaturae
possunt remanere in esse.
7. Prseterea, causae inferiores generantes sunt rebus generatis causae essendi, ut supra probatum est; non tarnen sicut causae principales e t primae,
sed sicut causae secundae. Causa autem
prima essendi, quae Deus est, rebus generatis non dat principium essendi, nisi
mediantibus causis secundis praedictis.
Ergo nec permanentiam i n esse, quia eadem res per idem habet esse et in esse
conservatur, Sed esse generatorum conservatur e x ipsis principiis essontialibus
| generatorum, cessantibus causis secun-
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dis agentibus. Ergo etiam cessante causa |
14. Praeterea, Augustinus dicit (in
prima agente, quae Deus est.
Ench., cap. x), quod Deus fecit singula
8. Prseterea, si res aliqua deficit esse, ; bona, simul autem omnia valde b o n a :
propter quod dicitur Genes, i, 31: Vidit
aut hoc est propter materiam, aut proDeus cuncta qua fecerat,
et erant
valde
pter hoc quod est ex nihilo. Materia
bona. Ipsa ergo creaturarum universitas
autem non est causa c o r r u p t i o n s nisi
est valde bona et optima; optimi enim
secundum quod est subjecta contrarieest optima adducere, secundum Piatotati; non autem in omnibus creaturis est
nern in Timaeo (circa fin.). Sed melius
materia contrarietati subjecta. Ergo illa
est quod non indiget aliquo exteriori
i n quibus non est materia contrarietati
ad sui conservationem, eo quod indiget.
subjecta, sicut sunt corpora caelestia et
Ergo universitas creaturarum non indiAngeli, non possunt deficere ratione mag e t aliquo exteriori conservante.
terise, uec iterum ratione ejus quod sunt
ex nihilo, quia ex nihilo nihil sequitur et
15. Praeterea, beatitudo est aliquid
nihilum nihil agit, et ita non corrumpit.
creatnm in natura beatorum. Sed beaErgo cessante omni actione divina, hutitudo est status omnium bonorum conjusmodi res esse non deficerent.
gregatione perfectus, ut Boetius dicit (in
III de Consol., prosa 2) ; quod non esset,
9. Prseterea, forma incipit esse in manisi in se includeret sui conservationem,
teria in istanti quod est ultimum t'aetioquod est unum de maxime bonis. Ergo
nis, in quo res non est in fieri, sed in faaliquid
creatum est quod per se ipsum
cto esse. Sed secundum Avicennse senpotest
conservari
in esse.
tentiam (lib. I X Metaph., c. iv et v), formse rerum generatarum infunduntur in
16. Prseterea, dicit Augustinus (VII
materia ab intelligentia agente, quse est
de Oivitate Dei, cap. xxx), quod Deus ita
datrix formarum. Ergo illa intelligentia
administrat res sua Providentia, quod
est causa essendi, non tantum fìendi; et
tarnen sinit eas agere proprios motus.
i t a per actionem ejus res possunt conSed proprius motus naturae ex nihilo oservari in esse, etiam circumscripta Dei
xistentis est u t in nihilum tendat. Ergo
conservations
Dominus permittit naturam quse est e x
nihilo, in nihilum tendere. Non ergo con10. Prseterea, etiam forma substantiaservat res in esse,
lis est causa essendi. Si ergo causae essendi sunt quae conservant res in esse,
17. Praeterea, recipiens quod est conipsa forma rei sufficit ad hoc quod res in
trarium r e c e p t o , non conservat receesse con serve tur.
ptum, sed magis ipsum destruit. Videmus enim quod quse recipiuntur ab a11. Prseterea, res conservantur in esse
gentibus naturalibus per violentiam in
per materiam, i n quantum sustinet forsuis contrariis, remanent ad horam, cesmam. Sed m a t e r i a , secundum Philososante actione naturalium agentium; siphum, est ingenita et incorruptibilis, et
cut calor remanet in aqua calefacta, cesita non est causata ab aliqua causa; et
sante actione ignis, ad horam. EfFectus
sic remanet, omni actione causae cfiicienautem Dei non recipiuntur in aliquo
tis remota. Ergo adhuc res poterunt
contrario, sed i n nihilo ; quia ipse est
conservari in esse, cessante actione priauctor totius substantise rei. Ergo multo
mae causae efiìcientis, scilicet Dei.
magis
remanebunt divini effectus vel ad
12. Prseterea, Eccli. xxxin, 15, dicitur:
horam,
divina actione cessante.
Intuere
in omnia opera Altissimi : duo
contra duo, unum contra unum. Sed inter
18. Prseterea, forma est principium coopera Altissimi invenitur aliquid quod
gnoscendi operandi et essendi. Sed forindiget Dei conservatione. Ergo etiam
ma absque exteriori adminiculo potest
invenitur inter opera Dei ejus opposiesse operandi principium et cognoscendi.
tum, scilicet quod non indiget Dei conErgo et essendi; et ita cessante omni
servatione.
Dei actione, res per formam potest conservari in esse.
13. Prseterea, appetitus naturalis non
potest esse e i s su s et vanus. Sed quseSed contra est quod dicitur Heb. i, 3 :
ü b e t res naturaliter conservationem
Portans omnia verbo virtutis
sua; ubi disui esse appetit. Potest ergo res per se
cit Glossa (ord. ibi, et interlinearis) : Siipsam conservari in esse; alias appeticut ab eo creata sunt, ita pei cura immutus naturalis esset vanus.
tabilia
conservantur.
1
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Praeterea, A u g u s t i n u s dicit (IV super , n e c forma i g n i s al iter s i t i n i g n e g e n e Genes, ad litt., cap. xn) : Qreatoris poteri" \ rato quam i n generante; sed distinguitur ab ea solum divisione materiali,
Ha et omnipotentis
virtus causa
subsistendi
prout scilicet est in alia materia. Unde
est omni creatures ; quce virtus ab eis quae
cum igni generato sua forma sit ab
creata sunt regendis si aliquando
cessaret
aliqua causa, oportet ipsam formam desimul et illorum cessaret species,
omnisque
pendere ab altiori principio, quod sit
natura concidercL
Et infra: Mundus nec
causa
ipsius formae per se e t secundum
in ictu oculi stare poter it, si ei Deus
repropriam
speciei rationem. Cum autem
gimen suum
subtraxeriL
esse formae in materia, per se loquendo,
Praeterea, Gregorius dicit (lib. VI Mor.,
nullum motum vel mutationem implicap. XVIII), quod omnia in niliilum
decico t, nisi forte per accidens; omne audere^ nisi ea manus Omnipotentis
contitem corpus non agat nisi motum, u t
neret
Phiìosophus probat; necesse est quod
Praeterea, in lib. de Oausis (prop. I X ) ,
principium ex quo per se dependet fordicitur: Omnis inlelligentice fixio, id e s t
ma, s i t aliquod principium incorporeum;
permanentia e t essentia, est per bonitapor actionem enim alicujus principii
tem quce est causa
prima.
Multo ergo
dependet effectus a causa agente. E t sì
fortius aliae creaturae non figuntur in
aliquod principium corporeum est per
esse nisi per Deum.
aliquem modum causa formae, hoc haKespondeo dicendum, quod absque
bet in quantum agit virtute prinomni dubio concedendum est, quod res
cipii incorporei, quasi ejus instrumenconservantur in esse a Deo, et quod in
tum; quod quidem necessarium est ad
momento in nihilum redigerentur, cum
hoc quod forma esse incipiat, in quana Deo desererentur. Cujus ratio nine
tum forma non incipit esse nisi in maaccipi potest. Effectum enim a sua causa
teria ; n o n enim materia quocumque
dependere oporcet. H o c enim est de ramodo se habens potest subesse formae,
tione effectus e t causae: quod quidom
quia proprium actum in propria matein causis formalibus et materialibus
ria oportet esse. Cum ergo e s t materia
manifeste apparet. Quocumque enim
in dìspositione quae non competit formae
materiali vel formalis principio subtraalicui, non potest a principio incorpocto, res statim esse desinit, cum hujusreo, a quo forma dependet per se, earn
modi principia intrent essentiam rei.
consequi immediate; unde oportet quod
Idem autem judicium oportet esse de
sit
aliquid transmutans materiam; e t
causis e m c i e n t i b u s , et formalibus vel
hoc
est aliquod agens corporeum, cujus
materialibus. N a m efficiens est causa
est
agere
movendo. Et hoc quidem agit
rei secundum quod formam inducit, vel
i
n
virtute
principii incorporei, e t ejus
materiam disponit. Unde eadem depenactio
determinatur
ad nane formam,
dentia rei est ad emciens, e t ad matesecundum
quod
talis
forma est in eo,
riam et formam, cum per unum eorum
actu
(sicut
i
n
agentibus
univocis) v e l
ab altero dependeat. De finalibus autem
virtute
(sicut
in
agentibus
aequivocis).
causis oportet etiam idem esse judicium
Sic
igitur
hujusmodi
inferiora
agentia
quod de causa efficiente. Nam finis non
corporalia,
non
sunt
formarum
princiest causa, nisi secundum quod movet
pia
i
n
rebus
factis,
nisi
quantum
potest
emcientem ad agendum; non enim e s t
se
extendere
causalitas
transmutatioprimum in esse, sed i n i n t e n t i o n e solum.
nis; cum non agant nisi transmutando,
Unde et ubi non est actio, non est causa
ut dictum est, quaest. 3, art. 7 et 8; hoc
finalis, ut patet in I I I Metaph. (com. 12).
autem est in quantum disponunt mateSecundum hoc ergo esse rei factse deriam, et educunt formam de potentia
pendet a causa efficiente secundum quod
materìae. Quantum igitur ad hoc, formae
dependet ab ipsa forma rei factae. Est
generatorum dependent a generantibus
autem aliquod efficiens a quo forma rei
naturaliter, quod educuntur de potenfactae non dependet per se et secundum
tia materiae, n o n autem quantum ad esse
rationem formae, sed solum per accidens:
absolutum. Unde et remota actione g e sicut forma ignis generati ab igne g e nerantis, cessat eductio formarum de
nerante, per se quidem, et secundum
potentia i n actum, quod est fieri generationem suae speciei non dependet, cum
ratorum; non autem cessant ipsae forin ordine rerum eumdem graduili teneat,
i.

t
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mae, secundum quas generata habent i Deus autem per se est causa essendi:
esse. E t inde est quod esse rerum g e et ideo non est simile. Unde Augusti
nus dicit (IV super Genes., ad l i t t e r ,
neratarum raanet, sed non fieri, cessante
cap. xir, ante med.): Non enim sicut struactione generantis. Si quse autem form93
cturam
cura fabricaverit
qnis
ahscedit,
sunt non in materia, ut sunt substantias
atque ilio cessante et ab s cedent e stai opus
intellectuales, vel in materia nullo modo
ejus ; ita mundus vel in ictu oculi
stare
indisposita ad formam, ut est i n corpo
poterit, si ei Deus regimen suum
subtraribus c e l e s t i b u s , in quibus non sunt
xerit.
contrarise dispositiones; harum princi
pium esse non potest nisi agens incorAd quintum dicendum, quod cum aporeum, quod non agit per motum; nec
gentia corporalia non agant nisi trans
mutando ; nihil autem transmutetur
dependent ab aliquo secundum fieri a
nisi ratione materiae; causalitas agenquo non dependeant secundum esse. Si
tiurn corporalium non potest se esten
cut igitur cessante actione causae effi
dere nisi ad ea quae aliquo modo sunt
c i e n t s , quse agit per motum, in ipso
in
materia. E t quia Platonici et Avi
instanti cessat fieri rerum generatarum;
cenna
n o n ponebant formas de poten
ita cessante actione agentis incorporei,
tia
materiae
educi, ideo cogebantur di
cessat ipsum esse rerum ab eo creatacere
quod
agentia
naturalia disponerum. H o c autem agens incorporeum, a
baut
tantum
materiam;
inductio autem
quo omnia creantur, et corporalia et
formae
erat
a
principio
separato.
Si au
incorporalia , Deus e s t , sicut in alia
tem
ponamus
formas
substantiales
educi,
qusestione, 3, art. 5, 6 et 8, ostensum
de
potentia
materiae,
secundum
senten
est, a quo non solum sunt formae rerum,
ti am Aristotelis, agentia naturalia non
sed etiam materiae. E t quantum ad pro
solum erunt causae dispositionum ma
posi tum non differt utrum immediate,
teriae, sed etiam form arum substantiavel quodam ordine, ut quidam Philosol
m m ; quantum ad hoc dumtaxat quod
phi posuerunt. Unde sequitur quod di
de
potentia educuntur in actum, u t di
vina operatione cessante, omnes res eoctum est, qusest. 3, art. 9 et 11: et per
dem momento in nihilum deciderent,
consequens sunt essendi principia quan
sicut auctoritatibus est probatum in
tum ad inchoationem ad esse, et non
argumontis. Sed contra.
quantum ad ipsum esse absolute.
Ad primum ergo dicendum, quod crea
Ad sextum dicendum, quod formaruni
turae Dei sunt perfectae in sua natura
quae incipiunt actu esse in materia per
et in suo ordine; sed inter alia quae ad
actionem corporalis a g e n t i s , qusedam
earum perfectioncm requiruntur, hoc
producuntur secundum perfectam ratio
etiam est quod a Deo contineatur in
nem speciei et secundum porfectum esse
esse.
in materia, sicut et forma generantis,.
Ad secundum dicendum, quod Deus
eo quod in materia non remanent con
non alia operatione producit res in
traria principia, et hujusmodi formae re
esse et eas in esse conservat. Ipsum
manent post actionem generantis, usque
enim esse rerum permanentium non
ad tempus corruptionis. Quaedam vero
est divisibile nisi per accidens, prout
formee
producuntur quidem secundum
alicui motui subjacet ; secundum se
perfectam
rationem speciei, non autem
autem est in instanti. Unde operatio
secundum
perfectum esse in materia,
Dei, quae est per se causa quod res sit,
sicut
ealor
qui est in aqua calefacta,.
non est alia secundum quod facit prin
habet perfectam speciem caloris, non
cipium essendi et essendi continuatiotamen perfectum esse, quod est e x apnem.
plicatione formae ad materiam, eo quod
A d tertium dicendum, quod, quamdiu
in materia rem an et forma contraria tali
principia essentialia rerum sunt, tamqualitati. E t hujusmodi formae possunt
diu res conservantur in esse; sed et
ad modicum remanere post actionem
ipsa rerum principia esse desinorent,
agentis; sed prohibentur diu permanere
divina actione cessante.
a contrario principio, quod est in ma
Ad quartum dicendum, quod hujus
teria. Qusedam vero producuntur in
modi inferiora agentia sunt causa re
materia et secundum imperfectam spe
rum quantum ad earum fieri, non quan
ciem e t secundum imperfectum esse,
tum ad esse rerum per se loquendo.
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increatum cum sit ibi aliquid creatum)
sicut lumen in aere a corpore lucido.
Non enim lumen est i n aere sicut q u i - I quamvis hoc verum sit de aliis oppositis. Ea vero de quibus est objectio,
dam forma naturalis perfecta prout est
sunt contradictorie opposita; unde rain corpore lucido, sed magis per modum
intentionis. Unde sicut similitudo hotio n o n sequitur.
minis non manet in speculo nisi quaniAd decimumtertium dicendum, quod
diu est oppositum homini; ita nec lul i c e t queelibet res natural iter appetat
men in aero, nisi apud prsesenfciam corsui conservationem, non tamen quod a
poris lucidi: hujusmodi enim intentiose conservetur, sed a sua causa.
nes dependent a formis naturalibus corAd decimumquartum dicendum, quod
porum per se, et non solum per accinniversitas crcaturarum non est optima
dens; et ideo esse eorum non manet
simpliciter, sed in genere creatorum;
cessante actione agentium. Hujusmodi
unde nihil prohibet ea aliquid melius
ergo propter imperfectionem sui esse,
esse.
dicuntur esse in fieri ; sed creaturse
Ad decimumquintum dicendum, quod
perfectae non dicuntur esse in fieri prointer bona quorum congregations stapter sui esse imperfectionem, quamvis
tus beatitudinis perfìcitur, principium
actio Dei earum factioris iudeficienter
est conjunct]o ad suam causam; cum ipsa
permaneat.
Dei fruitio sit creaturae rationalis beatitudo.
Ad septimum dicendum , quod actio
corporalis agentis non se extendit ultra
A d decimumsextum dicendum, quod
motum, et ideo est instrumentum primi
tendere in nihilum non est proprie moagentis in eductiono formarum de potus naturse, qui semper est in bonum,
tentia in actum, quse est per motum;
sed est ipsius defectus; unde ratio falnon autem in conservatione earum, nisi
sum supponebat.
quatenus ex aliquo motu dispositiones
A d decimumseptimum dicendum, quod
in materia r e t i n e n t u r , quibus materia
illius impressionis violentee agens viofit propria forinse: sic enim per motum
lentum est causa secundum fieri, et non
corporum caelestium inferiora consersimpliciter secundum esse, u t ex dictis
v a n t e in esse.
patet, i n solut,, ad V I argum.: unde cessante actione a g e n t i s , potest ad temAd octavum dicendum, quod creapus remanere, sed non diu propter ejus
tura deficeret divina actione cessante,
imperfectionem.
non propter contrarium quod sit in materia, quia ipsum etiam cum materia
Ad decimumoctavum dicendum, quod
cessaret: sed propter hoc quod creatura
sicut forma non potest esse principium
est ex nihilo; non propter hoc quod niessendi, nisi aliquo priori principio praehilnm aliquid ageret ad corruptionem,
supposito; ita nec operandi, cum Deus
sed non ageret ad conservationem.
in qualibet re operetur, u t in alia quaestione, 3, argum. 6, ostensum est; n e c
Ad nonum dicendum, quod ipse dator
etiam cognoscendi, cu m omnis cognitio
formarum si ponatur aliquid aliud praeter Deum, secundum sententiam Avia lumine increato derivetur.
cenna, oportet quod et ipsum deficeret
ART.
I I . — UTRUM DEUS POSSIT ALICUI
cessante actione Dei, quae est sua causa.
CREATURA COMMUNI CARE QUOD PER SE IN
Ad decimum dicendum, quod etiam
E S S E CONSERVETUR ABSQUE DEO.
praedicta actione cessante, forma defi1. Secundo quaeritur, utrum Deus possit
ceret, unde non posset esse essendi
alicui
creaturae communicare quod per
principium.
se
in
esse
conservetur absque Deo. E t
Ad decimumprimum dicendum, quod
videtur
quod
sic. Creare enim est majus
materia dicitur i n g e n i t a quia non proquam
per
se
in esse con sor vari. Sed
cedit in esse per generationem: ex hoc
creare
potuit
creaturse
communicari, u t
tamen non removetur quin a Deo sit ;
Magister
dicit
in
V
dist.
i v , Sentent.
cum omne imperfectum oporteat a perErgo
et
per
se
in
esse
oonservari.
fecto originerò .trahere.
2. Preeterea, plus e s t i n potestate reAddecimumsecundum dicendum,quod
rum et Dei, quam in potestate intellenon oportet inter opera Dei, uno conctus nostri. Sed intellectus noster potest
tradictorie oppositorum invento, aliud
anteiligere
creaturam absque Deo. Ergo
inveniri (sic enim esset inter ea aliquid
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multo fortius Deus potest creaturae dare
ut per se conservetur in esse.
3. Praeterea, aliqua creatura est ad
imaginem Dei, u t patet Genesis i. Sed
secundum Hilarium (in libro de Synodis)
i m a g o est rei ad rem cocequandam
indiscreta et unita similitudo;
et sic imago

adacquare potest id cujus est imago. Gum
ergo Deus nullo esteriori conservante
indigeat, videtur quod hoc potuit creaturae communicare.
4. Praeterea, quanto agens est perfectius, tanto potest perfectiorem effectum
producere. Sed agentia naturaiia possunt effectus facere qui conserventur in
esse sine agentibus. Ergo multo fortius
Deus potest hoc facere.
Sed contra, Deus non potest aliquid facere in diminutionem suae auctoritatis.
Hoc autem suo dominio praejudicaret, si
aliquid absque ipsius conservatione posset esse. Ergo Deus hoc facere non potest.
Res p on deo dicendum, quod ad omnipotentiam Dei non pertinet quod possit
facere duo con tradì ctoria esse simul. In
hoc autem quod dicitur quod Deus faciat aliquid quod ejus conservatione non
indigeat, contradictio implicatur. Jam
enim ostensum est quod omnis effectus
a sua causa dependet, secundum quod
est ejus causa. In hoc ergo quod dicitur; quod Dei conservatione non indigeat, ponitur non esse creatum a Deo ;
in hoc quod dicitur, quod Deus faciat
ipsum, ponitur esse creatum. Sicut ergo contradictionem implicaret, Deum
facere aliquid quod non esset creatum
a b e o ; ita si quis diceret Deum facere
aliquid quod ejus conservatione non indigeret. Unde utrumque pari ratione
Deus non potest.
Ad primum ergo dicendum, quod cum
creare sit aliquid causare, non indigere
autem alterius conservatione, n o n s i t
nisi ejus quod causam non habet: manifestum est quod majus est non indigere
conservari ab alio quam creare ; sicut
majus est causam non habere quam causam esse; licet et hoc non sit usquequaque v e r u m , quod creare creaturae sit
communicabilo, secundum quod est actus primi agentis, ut in alia qusestione 3,
dictum est.
Ad secundum dicendum, quod quamvis
intellectus possit intelligere creaturam
non intelligendo Deum, non tarnen po-

test intelligere creaturam non conservari in esse a D e o ; hoc enim implicat
contradictionem, sicut et creaturam non
esse creatam a Deo, u t dictum est, quaest.
3, art. 5.
Ad tertium dicendum, quod aequalitas
non est de ratione imaginis absolute, sed
perfoctae; qualis Dei imago non est creatura, sed Filius ; unde ratio non sequitur.
Ad quartum dicendum, quod responsio patet per ea quae dicta sunt in precedenti.
A R T , I I I . — UTRUSl DEUS POSSIT
CREATURAM IN NIHILUM REDIGERE.

1. Tertio quaeritur, utrum Deus possit
creaturam in nihilum redigere. E t videtur quod non. Dicit enim Augustinus in
lib. L X X X I I I quaestionum (quaest. 2, in
med.), quod Deus n o n est causa tendendo,
in non esse. H o c autem esset, si creaturam an nihil are t. Ergo Deus n o n potest
creaturam i n nihilum redigere.
2. Praeterea, creaturae corruptibiles,
quae inter ceteras sunt debilioris esse,
non desinunt esse nisi per actionem alicujus causae agentis, sicut ignis corrumpitur aliquo contrario agente in ipsum.
Multo minus igitur alias creaturae possunt desinere nisi per aliquam actionem.
Si ergo Deus aliquam creaturam annihilaret, hoc non fìeret nisi per aliquam
actionem. Per actionem autem hoc fieri
est impossibile. Nam omnis actio sicut
est ab ente actu, ita in ens actu terminatur, cum oporteat factum esse simile facienti. Actio autem qua aliquid ens actu constituitur, non omnino in nihilum redigit. Ergo Deus non potest aliquid annihilare.
3. Praeterea, omne quod est per accidens, reducitur ad id quod est per se.
Sed a nulla causa agente est defectus et
corruptio nisi per accidens, cum nihil
operetur nisi intendens ad b o n u m , ut
Dionysius dicit (iv cap. de div. Nomin.):
unde et ignis corrumpens aquam, non
intendit privationem form se aquae, sed
formam propriam in materiam introducere. Ergo non potest ab aliquo agente
causari aliquis defectus, quin simul aliqua perfectio constituatur. Ubi autem
aliqua perfectio constituitur, ibi non est
annihilatio. Ergo Deus non potest aliquid annihilare.
4. Praeterea, nihil agit nisi propter finem. Einis enim est quod movet effìcion-
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sibilo non esse, non poterit ab aliquo
tern. Finis autem divinse actionis est
necessitatem
essendi acquirere.
ejus bonitas : quod quidem esse potest
10.
Prseterea,
ea secundum quae aliqua
in rerum productione, per quam res sigenere
diversificantur,
sunt de essentia
militudines divinse bonitatis consequunrei
;
nam
genus
pars
definitionis
est. Se
tur: non autem i n annihilatione, per
cundum
autem
corruptibile
et
incorru
quam annihilatum omnino a Dei simili
ptibile aliqua genere differunt, ut patet
tudine recederct. Ergo Deus non potest
in X Metaph. (textu com. 26). Ergo sem
aliquid annihilare.
pi
tern it as et incorruptibilitas est de es
5. Prseterea, manente causa, necesse
sentia
rei. Deus autem non potest alieni
est permanere causatum. Si enim non
rei
auferre
quod est de essentia ejus;
est necesse; possibile erit causatum esse
non
enim
potest
facere quod homo exiet non esse posita causa; et sic indigestens
homo,
non
sit animal. Ergo non
bitur alio quo causatum ad esse deterpotest rebus incorruptibilibus sempiterminetur; et ita causa sumciens n o n erit
nitatem auferre ; et ita non potest ea ad
a d esse causati. Sed Deus est sumciens
nihilum redigere.
causa rerum. Ergo Deo manente necesse
11. Prseterea, corruptibile nunquam
est res in esse manere. Sed Deus non po
potest mutari ut fiat incorruptibile se
test facere quin ipse i n esse maneat.
cundum suam naturam ; nam incorru
Ergo non potest creaturas reducere in
ptibilitas corporum resurgentium non
non esse.
est naturse sed glorise; et hoc ideo est,
6. Sed dicebatur, quod Deus non erit
quia corruptibile et incorruptibile difcausa in actu, cum creaturae erunt angenere, ut dictum est. Si autem
ferunt
nihilatae. — Sed contra, divina actio est
quod
est
in se possibile non esse, ab ali
ejus esse ; unde et A u g u s t i n u s (lib. I de
quo
necessitatem
essendi posset acqui
Doct. christ., cap. xxxn), v u l t quod in
rere,
corruptibile
posset
in corruptibiliquantum Deus est, nos simus. Suum au
tatem
mutari.
Ergo
impossibile
est esse
tem esse nunquam ei advenit. Ergo nunse
sit
possibile
non
esse,
aliquid
quod
in
quam desinit esse i n sua actione; et ita
e t acquirat necessitatem ab alio ; et sic
semper erit causa i n actu.
idem quod prius.
7. Praeterea, Deus n o n potest facerc
12. Praeterea, si creaturse non habent
contra communes animi oonoeptiones,
necessitatem
nisi secundum quod depen
sicut quod totum n o n sit majus sua par
dent
a
Deo,
a
Deo autem dependent se
te. Communis autem animi conceptio
Deus est earum causa; non
cundum
quod
est apud s a p i e n t e s , animas rationales
habebunt
necessitatem
nisi per modum
perpetua» esse. Ergo Deus non potest
qui
competit
causalitati
qua Deus eorum
facere quod i n nihilum redigantur.
Deus
autem
est
rerum causa
causa
est.
8. Prseterea, Commentator dicit in XI
non
per
necessitatem,
sed
per
voluntaMetaph. (in lib. suo XI, qui est super
tem,
ut
est
i
n
ali»
qusestione
3,
art. 15,
XII Aristot.. com. 41), quod id quod est
ostensum.
Sic
ergo
erit
necessitas
i n re
in se possibile esse et non esse, non po
bus
sicut
in
his
quae
a
voluntate
causantest necessitatem essendi ab alio acquitur. Ea autem quae sunt a voluntate, non
rere, Qusecumque ergo creaturse habent
simpliciter et absolute sunt necessaria,
necessitatem essendi, in eis non est possed solum necessitate conditionata, eo
sibilitas ad esse et non esse. Hujusmodi
quod voluntas non necessario determiautem sunt omnia incorruptibilia, ut
n a t u r a d u n u m effectum. Ergo sequitur
sunt substantise incorporese et corpora
quod in rebus nihil est necessarium ab
cselestia. Ergo omnibus his non est possolute, sed solum sub conditione ; sicut
sibilitas ad non esse. Si ergo sibi relinest necesse Socratem moveri, si currit,
quantur, divina actione subtracta, non
vel ambulare, si vult, nullo impedimento
deficient i n non esse; et sic Deus non
existente. Ex quo videtur sequi quod
videtur quod possit ea annihilare.
nihil sit in creaturis simpliciter incor
9. Prseterea, quod recipitur in aliquo,
ruptibile, sed omnia sint corruptibilia ;
non tollit potentiam recipientis; sed
quod est inconveniens.
potest earn perficere. Si ergo aliquid sit
13. Prseterea, sicut Deus est summum
possibilitatem habens ad n o n esse, nihil J
bonum, ita est perfectissimum cns. Sed
in eo receptum banc possibilitatem ei
auferre poterit. Ergo quod est in se pos- \ i n quantum est summum bonum, ei con-
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venit quod non possit esse causa mali
culpa. Ergo in quantum est perfectissimum ens, n o n ei competit quod possit
esse causa annihilationis rerum.
14. Prseterea, Augustinus dicit (Enchiridii, cap. xi), quod Deus est adeo bonus
quod nunquam permitteret aliquid mali
fieri, nisi esset adeo potens quod de quolibet malo posset elicere aliquod bonum.
Sed si creatura annihilarentur, nullum
bonum inde eliceretur. Ergo Deus non
potest hoc permettere quod creatura
in nihilum decidant.
15. Praterea, non minor distantia e s t
in nihilum de ente, quam de nihilo in
esse. Sed reducere aliquid de nihilo
in esse, est potentia infinita, propter
distantiam infìnitam. Ergo reducere
de esse in nihil, non est nisi p o t e n t i a
infinita. Nulla autem creatura habet
potentiam infìnitam. Ergo subtracta actioue Greatoris, creatura non poterit
in nihilum reduci. Quo quidem solo modo
dicebatur Deus res posse annihilare, scilicet per s u a actionis subtractionem.
Nullo ergo modo Deus potest creaturas
in nihilum redigere.
Sed contra est quod Origenes dicit in
Periarchon: Quod datum est^auferri

atqne

recedere potest. Sed esse, datum est creatur a a Deo. Ergo potest auferri; et sic Deus
potest creaturas in nihilum redigere.
P r a t e r e a , illud quod dependet ex simplici D e i v o h m t a t e , potest etiam, Deo
volente, cessare. Sed totum esse creatur a dependet ex simplici Dei v o l u n t a t e ;
cum Deus per suam voluntatem sit causa
rerum, et non per natura necessitatem.
Ergo, Deo volente, possunt creatura in
nihilum redigi.
Praterea, Deus non est plus debitor
creaturis postquam esse i n e e p e r u n t ,
quam antequam esse ineiperent. Sed antequam creatura ineiperent, absque omni prajudicio s u a bonitatis poterat
cessare ab hoc quod esse creaturis communicaret: quia sua bonitas in nullo a
creaturis dependet. Ergo Deus potest
absque prajudicio s u a bonitatis suam
actionem a rebus creatis subtrahere;
quo posito in nihilum deciderent, u t in
pracedenti artioulo ostensum est. P o test ergo Deus res annihilare.
Praterea, eadem actione Deus res in
esse produxit et eas in esse conservat, u t
supra ostensum est. Sed Deus potuit res
in esse non producere. Ergo eadem ra- i

tione potest eas in esse non conservare;
et sic potest eas annihilare.
Eespondeo dicendum, quod in rebus &
Deo factis dicitur aliquid esse possibile
dupliciter. Uno modo per potentiam agentis tantum; sicut antequam mundus
fieret, possibile fuit mundum fore, non
per potentiam creatura, q u a nulla erat;
sed solum per potentiam Dei, qui mundum in esse producere poterat. Alio
modo per potentiam q u a est in rebus
factis; sicut possibile est corpus compositum corrumpi. Si ergo loquamur de
possibilitate ad non esse ox parte rerum
factarum, dupliciter circa hoc aliqui
opinati sunt. A v i c e n n a namque posuit
(lib. VIII Metaph., cap. vi), quod quaelibet res p r a t e r Deum habebat in se
possibilitatem ad esse et non esse. Cum
enim esse sit p r a t e r essentiam cujuslibet rei creata, ipsa natura rei creata
per se considerata, possibilis est ad esse;
necessitatem vero essendi non habet nisi
ab alio, cujus natura est suum esse, et
per consequens e s t per se necesse esse,
et hoc Deus est. Commentator vero (inXI
Metaph., text. 41, et in libro de substantia orbis) contrarium ponit, scilicet quod
quadam res c r e a t a sunt, in quarum
natura non est possibilitas ad non esse;
quia quod in sua natura habet possibilitatem ad non esse, non potest ab estrinseco acquirere sempiternitatem, ut
scilicet sit per naturam suam sempifcernum. E t h a c quidem positio videtur rationabilior. Potentia enim ad esse et
non esse n o n convenit alieni nisi ratione materia, q u a est pura potentia.
Materia etiam, cum non possit esse sine
forma, n o n potest esse in potentia ad
non esse, nisi quatenus existens sub
una forma, est in potentia ad aliam formam. Dupliciter ergo potest contingere
quod in natura alicujus rei non sit possibilitas ad non esse. Uno modo per hoc
quod res illa sit forma tantum subsistens in esse suo, sicut substantia incorporea, q u a sunt penitus immateriales.
Si enim forma ex hoc quod inest mater i a , est principium essendi in rebus
materialibup, nec res materialis potest
non esse nisi per separationem forma;
ubi ipsa forma in esse suo subsistìt
nullo modo poterit non esse; sicut nec
esse potest a se ipso separari. Alio modo
per hoc quod in materia non sit potentia ad aliam form am, sed tota materise
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possibilitas ad unam formam terminetur; sicut est in corporibus ceelestibus,
in quibus non est formarum contrarietas. 11183 ergo solae res in sua natura
possibilitatem habent ad non esse, in
quibus est materia contrarietati subjecta. Aliis vero rebus secundum suam
naturam competit necessitas esseudi,
possibilitate non essendi ab earum natura sublata. Nec tarnen per hoc removetur quin necessitas essendi sit eis a
Deo; quia unum necessarium alterius
causa esse potest, u t dicitur i n V Metaplasie, (comm. 6), Ipsius enim naturse
creatse cui competit sempiternitas, causa
est Deus. In illis etiam rebus in quibus
est possibilitas ad non esse, materia
permanet; formse vero sicut ex potentia materise educuntur in actum in rerum generation e, ita in corruptione de
actu reducuntur i n hoc quod sint in
potentia, Unde relinquitur quod in tota
natura creata non est aliqua potentia,
per quam sit aliquid possibile tendere
in nihilum. Si autem recurramus ad potentiam Dei facientis, sic considerandum. est, quod dupliciter dicitur aliquid
Deo esse impossibile. Uno modo quod
•est secundum se impossibile, quod quia
n o n natum est alicui potentise subjici ;
aicut sunt illa quse contradictionem implicant. Alio modo ex eo quod est necessitas ad o p posi tum ; quod quidem dupliciter contingit in aliquo agente. Uno
modo ex parte potentise activse naturalis, quse terminatur ad unum tantum,
sicut potentia calidi ad caiefaciendum;
et hoc modo Deus Pater necessario generat Filium, et non potest non generare. Alio modo ex parte finis ultimi in
quem quselibet res de necessitate tendit; sicut et homo de necessitate vult
beatitudinem, et impossibile est eum
velie miseriam; et similiter Deus vult
•de necessitate suam bonitatem, et impossibile est eum velie illa cum quibus sua bonitas esse non potest; sicut
dicimus quod impossibile est Deum mentiri aut velie mentiri. Creaturas autem
simpliciter non esse, non est in se impossibile quasi contradictionem implicans (alias ab seterno fuissent. E t hoc
ideo est, quia non sunt suum esse): ut
sic cum dicitur, Creatura non est omnino, oppositum prsedicati includatur in
definitione, ut si dicatur, Homo non est
animai rationale; hujusmodi enim con- i
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tradictionem implicant, et sunt secundum se impossibilia. Similiter Deus non
producit creaturas ex necessitate naturse ut sic potentia Dei determinetur
ad esse creaturse, ut in alia q u e s t i o n e ,
3, art. 21, est probatum. Similiter etiam
nec bonitas Dei a creaturis dependet,
ut sine creaturis esse non possit: quia
per creaturas nihil bonitati divinse adjungitur. Relinquitur ergo quod non est
impossibile Deum res ad non esse reducere; cum non sit necessarium eum
rebus esse praebere, nisi ex suppositione
suse ordinationis et prsescientiee ; quia
sic ordinavit et prsescivit, ut res in perpetuum i n esse teneret.
A d primum ergo dicendum , quod si
creaturas Deus in nihilum redigeret,
non esset causa tendendi in n o n esse ;
hoc enim non contingeret per hoc quod
ipse causaret non esse in rebus, sed per
hoc quod desineret rebus dare esse.
Ad secundum dicendum, quod res
corruptibiles desinunt esse per hoc quod
earum materia aliam formam re ci pit,
cum qua forma prior stare non potest;
et ideo ad earum corruptionem requiritur actio alieujus a g e n t i s , per quam
forma nova educatur de potentia in actum. Sed si Deus res in nihilum redigeret , non esset ibi necessaria aliqua
actio, sed solum hoc quod desisteret ab
actione qua rebus tribuit esse; sicut
absentia actionis solis illuminantis causat lucis privationem in aere.
Ad tertium dicendum, quod ratio illa
procederet, si Deus agendo, res annihilare posset; quod quidem non est; sed magis ab actione desistendo, ut dictum est.
Ad quartum dicendum, quod ubi non
est a c t i o , non est necessarium finem
requirere. Sed quia ipsum desistere ab
actione non potest esse in Deo nisi per
suam v o l u n t a t e m , quse non est nisi finis; posset in ipsa annihilatione rerum
finis aliquis inveniri; ut sicut in productione rerum, finis est manifestatio copise divinse bonitatis, ita in rerum annihilatione finis esse potest sufìlcientia
suse b o n i t a t i s , quse in tantum est sibi
sufiiciens, ut nullo exteriori indigeat.
Ad quintum dicendum, quod effeotus
a causa sequitur, et est secundum modum causse; unde effectus voluntatem
consequentes , tunc a voluntate procedunt quando voluntas statuii, esse procedendum; non autom de necessitate
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quando voluntas est. E t ideo, quia creat u r a procedunt a Deo per voluntatern,
tunc esse habent cum Deus v u l t eas esse;
non de necessitate, quandocumque Dei
voluntas est; alias ab esterno fuissent.
Ad sextum dicendum, quod in actione
Dei qua res producit, duo est considerare; scilicet ipsam substantiam operat i o n s , et ordinem ad efìceeturn. Substantia quidem operati onis, cum sit divina e s s e n t i a , seterna e s t , nec potest
non esse ; ordo autem ad affectum , dependet ex voluntate divina: ex qualibet enim actione facientis non sequitur
effectus nisi secundum exigentiam principii actionis; secundum enim modum
caloris ignis calefacit. Unde cum principium factorum a D e o , sit voluntas ;
secundum hoc in actione divina est
ordo ad affectum, prout voluntas determinat. E t ideo quamvis actio Dei cessare non possit secundum suam substantiam ; ordo tamen ad effectum cessare posset, si Deus vellet.
Ad septimum dicendum , quod communis animi conceptio dicitur illa cujus
oppositum contradictionem includit ;
sicut, Omne totum est majus sua parte ;
quia non esse majus sua parte est contra rationem totius. Sic autem animam
rationalem non esse, non est communis
animi conceptio, ut ex dictis patet; sed
naturam animse rationalis non esse corruptibilem , haec est communis animi
conceptio. Si autem Deus animam rationalem in nihilum redigeret, hoc non
esset per aliquam potentiam ad non esse
quse sit in natura animse rationalis, u t
dictum est.
Ad octavum dicendum, quod illud in
cujus natura est possibilitas ad non esse,
non recipit necessitatem essendi ab alio,
ita quod ei competat secundum naturam ; quia hoc implicaret contradiction e m , scilicet quod natura posset non
esse et quod haberet necessitatem essendi; sed quod habeat incorruptibilitatem ex gratia vel gloria, hoc non prohibetur. Sicut corpus Adse fuit quodammodo incorruptibile per gratiam innoeentiae, et corpora resurgentium erunt
incorrup ti bilia per gloriam, per virtutem animse suo principio adhaerentis.
Non tamen removetur quin ipsa natura
in qua non est possibilitas ad non esse
habeat necessitatem essendi ab alio ;
cum quidquid perfectionis habet, sit ei

ab alio ; unde cessante actione suee
causae, deficeret, non propter potentiam
ad non esse quse in ipso s i t , sed propter potestatem quae est in Deo ad non
dan dum esse.
A d nonum dicendum, quod in illis
quae sunt per naturam incorruptibilia,
non praeintelligitur potentia ad non
esse quae tollatur per aliquid a Deo rec e p t u m , secundum quod objectio procedebat; et hoc ex dictis patet. Sed in
illis quae sunt incorruptibilia per gratiam, subest possibilitas ad non esse in
ipsa natura ; quae tamen totaliter reprimitur per gratiam ex virtute Dei.
Ad decimum dicendum, quod si Deus
creaturas incorruptibiles in nihilum redigeret, ab oarum conservatione cassando, n o n propter hoc sempiternitatem
a natura separaret, quasi remaneret
natura non sempiterna ; sed tota natura
deficeret influxu causae cessante.
Ad decimum primum dicendum, quod
corruptibile per naturam non potest
mutari ut fiat per naturam incorruptibile, nec e converso, quamvis illud quod
est per naturam corruptibile, possit
per gloriam super renientem perpetuum
fieri. Non tamen ex hoc oportet ponere
aliqua corruptibilia fieri per naturam
incorruptibilia, quia esse desinerent
causa non cessante.
A d decimumsecundum dicendum, quod
licet creaturae incorruptibiles ex Dei
voluntate dependeant, quae potest eis
esse praebere et non praebere; consequuntur tamen ox divina voluntate absolutam necessitatem essendi, in quantum in tali natura causantur, in qua
non sit possibilitas ad non esse ; talia
enim sunt cuncta creata, qualia Deus
esse ea voluit, ut Hilarius dicit in libro
de Synodis.
Ad decimumtertium dicendum, quod
Deus licet possit creaturas redigere in
nihilum, non tamen potest facere quod
eis manentibus ipse non sit earum causa:
est autem earum causa, et sicut efficiens,
et sicut finis. Sicut ergo Deus non potest facere quod creatura in esse manens ab eo non s i t , ita non potest facere quod ad ejus bonitatem non ordinetur. Unde , cum malum culpse privet
ordinem qui est in ipsum sicut in finem, eo quod est aversio ab incommutabili bono; Deus non potest esse causa
mali culpse, quamvis potest esse causa
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annihilati onis. omni no a conservatione
cessando.
Ad deci mumquarturn dicendum, quod
Augustinus loquitur de malo culpae; et
si loqueretur etiam de malo pcenae, annihilate tarnen rerum nullum malum
est: quia omne malum fundatur in bono,
cum sit privatio, u t A u g u s t i n u s dicit
(Enchir. cap. xi). Undo sicut ante rerum
creationem malum non erat, ita nec malum esset, si omnia Deus annihilaret.
Ad decimumqiiintum dicendum, quod
in nulla creatura est virtus quae possit
vel de nihilo aliquid facere v e l aliquid
in nihilum redigere. Quod autem creaturae in nihilum redigerentur divina
conservatione c e s s a n t e , hoc n o n esset
per aliquam actionem creatura, sed per
ejus defectum, u t ex praedictis patet.
ART. I V . — UTRUM ALIQUA CREATURA IN
NIHILUM SIT REDIGEN DA , VEL IN NIHILUM
REDIGATUR.

(1 p., qu. 1 0 4 , art. 5 ; et D E Ventate, qu. 5,
art. 2 ad G).
1. Quarto quaeritur, utrum aliqua creatura in nihilum sit redigenda, vel etiam
in nihilum redigatur. Et videtur quod
sic. Sicut enim potentia finita non potest movere tempore infinito, ita nec
ppr potentiam finitam potest aliquid
esse tempore infinito. Sed OIUDÌS potentia corporis est finita, ut probatur in
Vili Phys. (com. 79 et 80). Ergo in nullo
corpore est p o t e n t i a , u t possit durare
tempore infinito. Quaedam autem corpora sunt quae non possunt corrumpi,
eo quod non habent contrarium, sicut
corpora caelestia. Ergo necesse est quod
quandoque i n nihilum redigantur.
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dicit (lib. V i l i Metaphys., cap. iv) : u n d e
et Hilarius (in lib. de Trin., lib. VII n o n
l o n g e a princ.) Deum a creatura disting u e n s , dicit: Esse non est accidens
Deo.
Ergo nulla creatura in infinitum durabit; et sic omnes creaturae quandoque
deficient.
4. Praeterea, finis debet rospondore
principio. Sed creaturae principium sumpserunt postquam nihil erat praeter
Deum. Ergo adhuc creaturae reducentur
in finem, quod omnino nihil erit.
5. Praeterea, quod non habet virtutem
ut sit semper, non potest in perpetuum
durare. Sed illud quod non semper fuit,
non habet virtutem ut sit semper. Ergo
quod non semper f u i t , n o n potest i n
perpetuum durare, Sed creaturae non
semper fuerunt. Ergo non possunt in
perpetuum durare ; et sic quandoque in
nihilum redigentur.
6. Praeterea, justitia requirit h o c , u t
propter ingratitudinem aliquis beneficio
accepto v e l suscepto privetur. Sed per
peccatum mortale homo ingratus est
inventus. Ergo justitia hoc e x i g i t , u t
omnibus beneficiis D e i privetur, inter
quae etiam est ipsum esse. Judicium
autem Dei de peccatoribus erit justum
secundum Apostolum, Horn. n. Ergo in
nihilum redigentur.
7. Praeterea, ad hoc est quod dicitur
Jerem. x, 24 : Corripe
me, Domine ; vemmtamen
in jndicio, et non in furore
tuo,
ne forte ad nihilum redigas
me.

8. Sed diceretur, quod Deus semper
punit circa condignum, propter miseri^
cordiam , quae in Dei judicio justitiae
admiscetur; ot sic Deus non totaliter
peccatores a participatione suorum benefìciorum excludet, — Sed c o n t r a , in
hoc homini misericordia non praestatur
quod sibi detur aliquid quod melius esset ei non habere. Sed damnato in inferno melius esset non esse quam sic
esse; quod patet per id quod dicitur
Matth, xxvi, 24 de Juda: Melius erat ei

2. Praeterea, illud quod est propter
aliquem finem adipiscendum, habito fine,
ulterius eo non indigetur; sicut patet
de navi, quae necessaria est mare transeuntibus, non autem jam transito mari.
Sed creatura corporalis creata est propter spiritualem , u t per earn juvetur
si natus non fuisset homo ille. Ergo ad
ad suum finem consequendum. Cum ergo
misericordiam
Dei non pertinet quod
creatura spiritualis erit in suo fine uldamnatos
conservet
in esse.
timo constituta, corporali ulterius non
indigebit. Cum ergo nihil sit superfluum
9. Praeterea , illa quae non habent main operibus Dei, videtur quod in ultimo
teriam partem s u i , corrumpuntur orerum in fine omnis croatura corporalis
mniuo , idest totaliter, cum esse desideficiet.
n u n t (ut dicitur in III Metaph.), sicut
sunt
accidentia, Haec a u t e m frequenter
3. Praeterea , nihil quod e s t per acciesse
desinunt.
Ergo aliqua in nihilum
dens, est infinitum. Sed esse est cuili- r
rediguntur.
bet creaturas per accidens, u t Avicenna ;
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10. Praeterea, Phiìosophus in VI P h y sic, (com. 6) argunientatur, quod si continuum est ex indivisihilibus ; necesse
est quod indivisibilia dividantur. Ex quo
potest accipi quod unumquodque resolvitur in ea e x quibus est. Sed omnes
creaturae sunt e x nihilo. Ergo omnes in
nihilum quandoque redigentur.
11. Preeterea, II Petr. in, 10, d i c i t u r :
Colli

magno

impetu

transient.

Sed

non

possunt transire per corruptionem in
aliquod aliud corpus, cum non habe an t
contrarium. Ergo transibunt in nihilum.
12. Praeterea, ad idem est quod dicitur
in P s . ci, 26: Opera manuum tuarum
sunt
colli; ipsi peribunt;
et IJUC. xxi, 33, dicitransibunt.
tur : Ccelum et terra

Sed contra est quod dicitur Eccle. i, 4:
Terra autem in ceternum stat. Praeterea,
Eccle. in, 14, dicitur : Didici, quod omnia
opera quae fecit Deus perseverent
in ce-

ternum. Ergo creaturae in nihilum non
redigentur.
Respondeo dicendum, quod universitas creaturarum nunquam in nihilum
rodigetur. Et quamvis creaturae corruptibiles non semper fuerint, i n perpetuum tamen secundum suam substanti am durabunt; licet a quibusdam positum fuerit, quod omnes creaturae
corruptibiles in ultima rerum consummatione deficient in non esse ; quod
quidem Origeni ascribitur ; qui tamen
hoc non videtur dicere, nisi aliorum
opinionem recitando. Hujus tamen rationem sumere possumus ex duobus.
Primo quidem ex divina v o l u n t a t e , ex
qua creaturarum esse dependet. Voluntas enim Dei, quamvis, absolute considerata, ad opposita se in creaturis habeat, eo quod non magis ad unum quam
ad alterum obligatur ; ex suppositione
tamen facta aliquam necessitatem habet. Sicut enim in creaturis aliquid quod
se ad opposita habet, necessarium creditur positione aliqua facta, ut Socratem possibile est sedere et non sedere;
necessarium tamen est eum sedere, cum
sedet; ita voluntas divina, quae , quantum est de s e , potest velie aliquid [et
ejus oppositum, ut Petrum salvare, v e l
non, non potest velie Petrum n o n salvare, dum vult Petrum salvare. E t quia
ejus voluntas immutabilis e s t ; si ponitur aliquando eum aliquid velie, necessarium est ex suppositione illud eum

DISPUTATA

semper velie, licet non sit necessarium
u t velit quod s i t semper, quod vult esse
aliquando. Quicumque autem vult aliquid propter se ipsum, vult ut illud sit
semper, ex hoc ipso quod illud propter
se vult. Quod enim aliquis vult quandoque esse et postmodum non esse, vult esse u t aliquid aliud perfìciat; quo perlecto,
eo non indiget quod propter illud perficiendum volebat. Deus autem creaturarum universitatom vult propter se ip s a m , licet et propter se ipsum earn
v u l t esse; haec enim duo n o n repugnant.
Vult enim Deus ut creaturae sint propter ejus bonitatem, ut earn scilicet suo
modo imitentur e t repraesentent; quod
quidem faciunt in quantum ab ea esse
habe ut, et in suis naturis subsistunt.
Unde idem est dictu, quod Deus omnia
propter se ipsum fecit (quod dicitur
Proverb, xvi, 4: Universa propter
semetest Dominus),
et quod
ipsum operatus

creaturas fecerit propter earum esse,
quod dicitur Sap. i , 14: Oreavit
enim
Deus

ut essent

omnia,

Unde ex hoc ipso

quod Deus creaturas i n s t i t u i t , patet
quod voluit eas semper durare; cujus
oppositum propter ejus immobilitatem
nunquam continget. Secundo ex ipsa
rerum natura ; sic enim Deus unamquamque naturam instituit, ut ei non
auferat suam proprietatem ; unde dicitur Rom. x i , i n Glossa (ordinaria a l
illa verba: Contra

naturam

insertus

es)

quod Deus, qui e s t naturar um conditor,
contra naturas non agit, etsi aliquando
in argumentum fidei in rebus creatis
aliquid supra naturam operetur. Rerum
autem immaterialium, quae contrarietate carent, proprietas naturalis e s t earum sempiternitas ; quia in eis n o n est
potentia ad non esse, u t supra ostensum
est. Unde sicut igni non aufert naturalem inclination em, qua sursum tendit;
ita non aufert rebus praedictis sompiternitatem, ut eas in nihilum redigat.
Ad primum ergo dicendum, secundum
Oommentatorem X I Metaph. (com. 41),
quod licet omnis potentia quae est in
corpore, sit finita, non tamen oportet
quod in quolibet corpore sit potentia
finita ad esse; quia in corporibus corruptibilibus per n a t u r a m , non est potentia ad e s s e , nec finita nec infinita,
sed a moveri tantum, Sed haec solutio
non videtur valere; quia potentia ad
esse non solum accipitur secundum

1. —

DE

P O T E N T I A , QUÜSST.

V.

ART. IV.

161

modum potentise passivsB, quae est e x • quia per hoc Deus expresse rerum causa
parte materiae. sed etiam secundum moostenditur. Nulla autem utilitas sequedum potenti» activae, quae est ex parretur si omnia in nihilum redigerentur.
te formae, quae i n rebus incormptiEt ideo non est simile de principio et
bilibus deesse non potest. Nam quanfine.
tum unicuique inest de forma, tantum
Ad quintum dicendum , quod illa
inest ei de virtute essendi; unde et i n
quse somper durabunt, habent virtutem
I Oaeli et mundi Philosophus vult quod
ut sint semper: hanc tamen virtutem
quaedam habeant virtutem e t potentiam
non semper habuerunt, et ideo non
ut semper sint. E t ideo aliter dicendum,
semper fuerunt.
quod ex infinitate temporis non ostenA d sextum dicendum, quod licet Deus
ditur habere infinitatem nisi illud quod
de jus ti ti a creaturse contra se peccanti
tempore irensuratur vel per s e , sicut
posset esse subtrahere, et earn in nihimotus, vol per accidens, sicut esse relum redigere; tamen convenientior jurum quae motui subjacent, quae aliqua
stitia est ut earn in esse reservet ad
periodo motus d u r a n t , ultra quam dupoenam : et hoc propter duo. Primo, quia
rare non possunt. Esse autem corporis
ìllajustitia non haberet aliquid misericaelestis nullo modo attingitur nec a
cordiae admixtum, cum nihil remaneret
tempore nec a m o t u , cum sit omnino
cui posset misericordia adhiberi : diciinvariabile. Unde e x hoc quod caelum
tur autem i n Psal. x x i v , 10 , quod uniest tempore infinito, esse ejus nuUam
versa vice Domini misericordia
et vei'itaa.
infinitatem h a b e t , sicut omnino extra
Secundo, quia ista justitia congruentius
continuità tern temporis e x i s t e n s ; prorespondet culpae in duobus. I n uno quipter quod a theologis dicitur mensurari
dem , quia in culpa voluntas contra
sevo. Unde non requiritur i n caelo aliDeum a g i t , non autem natura quse orqua virtus infinita ad hoc quod sit
dinerà sibi a Deo inditum servat; et
semper.
ideo talis debet esse poena quse voluntatem affligat, naturae nocendo, qua v o Ad secundum dicendum, quod sicut
una pars exercitus ordinatur e t ad aluntas abutitur. Si autem creatura oliam et ad ducem ; ita corporalis creamnino in nihilum redigeretur , esset
tura ordinatur ct ad perfectionem spiritantum nocumentum naturae , et non
afäictio voluntatis. I n altero vero, quia
tualis creaturae juvandam, et ad dxvinam
bonitatem reprsesentandam; quod semcum i n peccato duo s i n t , scilicet averper faciet, licet primum cesset.
sio ab incommutabili bono et conversio
ad bonum commutabile, conversio post
Ad tertium dicendum, quod esse non
dicitur accidens quod sit i n genere acse aversionem trahit; nullus enim peccidentia , si loquamur de esse substancans intendit a Deo a v e r t i , sed quaerit
tia (est enim actus essentiae), sed per
frui temporali bono, cum quo simul Deo
quamdam similitudinem ; quia non est
fruì non potest. Unde cum poena damni
pars essentiae, sicut nec accidens. Si taaversioni culpae respondeat, conversioni
vero ejus poena sensus pro actuali culpa,
men esset in genere accidentis, nihil
prohiberet quin in infinitum duraret:
conveniens est ut poena damni non sit
per se enim accidentia e x necessitate
sine poena sensus. Si autem i n nihilum
suis substantiis insunt; unde et nihil
creatura redigeretur, esset quidem poena
prohibet ea in perpetuum inesse. Sed
damni aeterna, sed non remaneret poena
accidentia quae per accidons insunt subsensus.
jectisj nullo modo in perpetuum durant
Ad septimutn d i c e n d u m , quod judisecundum naturam. Hujusmodi autem
cium de quo Propheta mentionem facit,
prsediotam consecutionem , congruene s s e non potest ipsum esse rei substantial e, cum sit essentiae actus.
tiam vel operationem poense ad culpam
Ad quartum d i c e n d u m , quod anteimportat. Furor enim a quo liberari
quam res essent, non erat aliqua natura
petit, misericordise temperamentum excujus proprietas esset ipsa sempiternicludit.
tas, sicut est aliqua natura rebus jam
Ad octavum dicendum , quod aliquid
creatis. E t praeterea hoc ipsum potuit
dicitur melius vel propter praesentiam
esse ad aliquam perfectionem creaturae
magis b o n i , et sic melius est damnato
spiritualis quod res non semper fuerint,
esse quam non esse; vel propter absenS, THOMAS Qucest. disp.
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tiara m a h ; quia etiam carere m a l o , in
rationem boni cadit, seeundum Philosophum (in V E t h i c , cap. vili, circa med.).
E t seeundum hoc intelligitur verbum
Domini induotum.
Ad nonum dicendum, quod formse e t
accidentia etsi non habeant materiam
partem sui ex qua s i n t , habent tarnen
materiam in qua sunt et de cujus potentia educuntur; undo et cum esse des i n u n t , non omnino annihilantur, sed
remanent in potentia materiae , sicut
prius.
Ad decimum dicendum, quod sicut
creaturae sunt ex nihilo, ita in nihilum
sunt redigibiles, si Deo placeret.
Ad undecimum et duodecimum dicendum, quod auctoritates illae non sunt
intelligendao hoc modo quod substantia
mundi pereat, sed figura, ut Apostolus
dicit I ad Cor. VII.
A R T . V . — irrora
MOTOS CALI QUANDO QUE DJSPICIET.

1. Quinto quaeritur, utrum motus cseli
quandoque deficiat. E t videtur quod
non: dicitur enim Gen. vili, 22: Cunetta
diebus terree, sementis et mesaìs, frigna et
matua, hiems et wstas, nox et dies non re-

quie seen t. Htec autem omnia ex motu
caeli proveniunt. Ergo motus cseli non
Terra
requiescet quamdiu terra erit.
autèm

in

mternum

stat^

ut

dicitur

Ec-

cle. T, 4, Ergo et motus esali in aeternum
erit.
2. Sed diceretur quod intelligitur de
terra prout servit homini seeundumpraesentem s t a t u m , quo per seminationem
et messem homo fructus ex ea colligit
ad sustentationem vitse animalis, non
autem prout terra serviet homini jam
glorificato, in aeternum durans ad majorem bonorum jucunditatem. — Sed
contra dicitur Jerem. xxxi, 35: Scee dicit Dominus qui dat solem in lumine
dici,
ordinem lunaì et stellarum in Zumine noctis , qui turbai mare ; et sonant
fluctus
ejus: Dominus exercitvum
nomen ejus. Si
defer erint leges is tee coram me, tunc et semen lavaci
deficiet ut non sit coram me

gens semper. Non autem intelligitur de
Israel carnali. qui jam per sui dispersionom g e n s dici non potest. Unde oportet quod intelligatur de Israel spirituali , qui tunc maxime coram Deo
gens erit, cum per essentiam Deum videbit. Ergo in statu beatitudinis leges

I
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prsemiasse, quae motum cseli sequuntur
non cessabunt ; et sic neque per consequens motus caeli.
3. Praeterea, quaecumque necessitatem
ex priori necessario h a b e n t , sunt necessaria a b s o l u t e , ut patet per Philosophum in II P h y s i c , sicut mors aniinalis, quae necessaria est propter
materiae necessitatem. Operationes autem rerum incorruptibilium, inter quas
motum caeli oportet ponere, sunt propter substantias eorum quorum sunt
operationes, et sic necessitatem e x priori
habere videntur; cum e converso sit
in corruptibilibus, quorum substantias
sunt propter earum operationes; unde
e x posteriori necessitatem h a b e n t , ut
Commentator ibidem dicit. Ergo motus
caeli necessitate absoluta necessarius
est, et ita nunquam cessabit.
4. Praeterea, finis motus caeli est u t
caelum per motum assimiletur Deo in
quantum exit de potentia in actum per
situum r e n o v a t i o n e m , quos successive
actualiter acquirit; unumquodque enim
secundum hoc Deo, qui est purus actus,
assimilatur, quod actu est. Iste autem
finis cessaret cessante motu. Cum motus
ergo non cosset nisi obtento fine propter quern e s t , nunquam motus caeli
cessabit.
5. Sed dicebatur, quod motus caeli non
est propter hunc finem, sed ad complendum numerum electorum, quo completo,
motus caali quiescet. — Sed contra, nihil
est propter vilius se , eo quod finis est
nobilior his quae sunt ad finem, cum
finis sit causa bonitatis i n his quae sunt
ad finem. Sed caelum, cum sit incorruptibile, est nobilius quam generabilia
et corruptibilia. Ergo non potest dici,
quod motus caeli sit propter aliquam
generationem in istis inferioribus, per
quam tarnen numerus electorum posset
compleri.
6. Sed dicebatur, quod motus caeli non
est propter generationem electorum sicut propter generalem finem, sed sicut
propter finem secundarium. — Sed contra, habito fine secundario, non quiescit
quod propter finem motus movetur. Si
ergo generatio, per quam completur
numerus electorum est secundarius finis
motus caeli, eo habito non quiescet adhuc caelum.
7. Praeterea, omne quod est in potentia, est imperfectum, ni ad actum redu-
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catur. Deus autem i n mundi con sum manisi instans. quod est principium futuri
tione non dimittet aliquid imperfectum.
et finis prseteriti ; et sic tempus semper
Cum ergo potentia quae est in cselo ad
est in sui principio et fine. Ergo temubi, non reducatur in actum nisi per
pus nunquam defìciet.
motum, videtur quod motus cseli etiam
12. Prseterea, motus cseli est naturalis
in mundi consummatione non quiescet. | cselo, sicut et motus gravium et levium
est eis naturalis, ut patet in I Caeli e t
8. Prseterea, si causae alicujus effomun. (com. 78 et seq.). H o c autem difctus sunt incorruptibiles ot semper eofert, quod corpora elementaria non raodem modo so habentes, et effectus ipse
ventur naturaliter nisi cum sunt extra
est sempiternus. Sed omnes causae mosuum
ubi, caelum autem movetur etiam
tus caeli sunt incorruptibiles et semper
in suo ubi existens; ex quibus accidi
eodem modo se habentes ; sive acci pi apotest quod sicut se habet corpus elemus causam moventem, sive ipsum momentare ad motum suum naturalem,
bile. Ergo motus caeli in sempiternum
cum est extra suum ubi , ita se habet
durabit.
caelum
ad motum suum naturalem, cum
9. Praeterea, illud quod est sempiterest
in
suo
ubi. Corpus enim elementare,
nitatis susceptivum, nunquam a Deo
cum
est
extra
suum ubi, non quiescit
sua sempiternitate privabitur, ut patet
nisi
per
violentiam.
Ergo et caelum non
in Angelo, anima rational!, et substanpotest
quiescere
nisi
quies sit violenta;
tia cseli. Sed motus cseli est susceptivus
quod
quidem
est
inoonveniens.
Cum esempiternitatis (solum enim motum cirnullum
violentum
possit
esse
pernim
cularem contingit esse perpetuum, ut
petuum,
sequeretur
quod
illa
quies
caeli
probatur in VIII P h y s . com. 73 et 74);
non esset perpetua; sed quandoque iteergo motus cseli i n perpetuum durabit,
rum caelum moveri inciperet; quod est
sicut et alia quse nata sunt esse semfabulosum. Ergo non est dicendum, quod
piterna.
motus caeli aliquando quiescat.
10. Prseterea, si motus cseli quiescet,
aut quiescet in instanti aut in tempore.
13. Praeterea, eorum quae sibi succeSi in instanti, contingit simul idem
d u n t , oportet esse aliquem ordinem et
quioscere ot moveri : quia cum in toto
proportionem. Finiti autem ad infinitum
tempore prsecedenti moveretur, oportet
non est aliqua proportio. Ergo incondicere quod in quolibet ipsius temporis
venienter d i c i t u r , quod caelum finito
in quo natum est moveri caelum, movetempore sit motum , et postmodum inretur. In instanti autem signato in quo
finito tempore quiescat: quod tarnen
oportet dicere, si motus cseli incepit et
- datum est caelum quiescere, natum est
fìnietur, et nunquam reincipiat.
caelum moveri, cum motus et quies
circa idem sint: hoc autem instans est
14. Praeterea , quanto aliquid Deo asaliquid temporis prsecedentis, cum sit
similatur secundum nobiliorem actum,
tanto nobili or est assimilatio ; sicut noterminus ejus. Ergo in eo moveretur. E t
bilior est assimilatio hominis ad Deum
datum erat quod i n eo quiescebat. Ergo
simul in eodem instanti quiescet et moquae est secundum animam rationalem,
vebitur; quod est impossibile. Si autem
quam animalis bruti, quse est secundum
quiescit in tempore , ergo tempus erit
animam sensibilem. Actus autem sepost motum cseli. Sed tempus non est sicundus nobilior est quam actus primus,
ne motu caeli, ergo motus cseli erit postsicut c o n s i d e r a l o quam scientia. E r g o
quam esse desierit, quod est impossibile.
assimilatio qua caelum assimilatur Deo
secundum
actum secundum, qui est cau11. Prseterea, si motus cseli aliquando
sare
infcriora,
est nobilior quam assideficiat, oportet quod tempus deficiat,
milatio
secundum
claritatem, quse e s t
quod est numerus e j u s , u t patet in IV
actus
primus.
Si
ergo
in mundi conPhysic, (com. 101). Sed impossibile est
summatione partes principal es mundi
tempus deficere, ergo impossibile est
meliorabuntur, videtur quod caelum non
motum cseli deficere. Probatio mediae.
desinet moveri, aliqua majori ciarliate
Omne quod semper est in sui principio
repletum.
et sui fine, nunquam coepit e s s e , nec
unquam defioiet, eo quod unumquodque
15. Prseterea, magnitudo et motus e t
est post suum principium et ante finem
tempus se consequuntur quantum ad
suum. Sed nihil est accipere temporis
divisionem et finitatem vel infinitatem^
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u t probatur in VI Phys. (text. 18, 37, 38 j motu habeat, u t patet in II Caeli et
et 39). Sed in magnitudine ciroulari non
mundi (a text. 62, usque ad 66). Nunquam ergo caelum, si moveri desinat,
est principium neque finis. Ergo n e c in
perfectam bonitatem habebit; quod est
m o t u circular] poterit esse aliquis finis;
contra rationem consummationis mundi.
et sic, c u m motus caeli sit circularis,
videtur quod nunquam finietur.
21. Praeterea, nihil tollitur nisi per
suum contrarium. Motui autem caeli
16. Sed dicebat, quod licet motus cirnihil est contrarium, ut provatur in I
cularis nunquam secundum suam n a Caeli et mundi (text. 10 et 15). Ergo moturam finiatur, tarnen divina voluntate
tus CfF-li nunquam quiescet.
finietur. Sed contra est quod Augustinus dicit (II super Genes, ad litt., circa
Sed contra e s t quod dicitur Apoc. x,
p r i n c ) : Cum de mundi institutions

agitur,

non quaritur quid Deus possit facere, sed
quod rerum natura patiatur ut fiat. Cons u m m a t e autem mundi, ejus institutioni
respondet, sicut finis principio. Ergo nec
in his quae pertinent ad finem mundi,
recurrendum est ad Dei voluntatem; sed
ad rerum naturam.
17. Praeterea, sol per suam praesentiam
lumen e t diem in istis inferioribus causat, per absentiam vero tenebras et noctem. Sed non potest esse sol praesens
utrique hemisphaerio, nisi per motum.
Ergo si motus caeli quiescat, semper
sua praesentia in una parte mundi causabit diem, et in alia noctem, cui sol
semper erit absens ; et sic illa pars non
erit meliorata, sed deteriorata, in mundi
consummations.
18. Praeterea, illud quod sequalitor se
habet ad duo, aut utrique adhreret a u t
neutri. Sed sol eequaliter se habet quantum est de sua natura ad quodlibet ubi
caeli. Ergo vel erit in quolibet, aut i n
nullo. Sed non potest esse in nullo; quia
omne corpus sensibile alicubi est. Ergo
oportet quod sit in quolibet. Sed hoc
n o n potest esse, nisi per motus successionem. Ergo semper movebitur.
19. Praeterea, in mundi consummatione
a nullo tolletur sua perfectio quod tunc
remanebit; quia res quae remanebunt,
i n ilio statu non deteriorabuntur, sed
meliorabuntur. Motus autem est perfectio ipsius caeli ; quod patet ex hoc quia
motus est entelechia mobilis in quantum hujusmodi, ut dicitur i n II P h y s .
(text. 16) : e t iterum, ut dicitur in II Caeli
e t mundi (text. 66), caelum per motum
perfectam bonitatem consequitur. Ergo
i n mundi consummatione caelum motu
non carebit.
20. Praeterea, corpus aiiquod nunquam
attiuget ad gradum naturae spiritualis.
H o c autem ad naturam spiritualem pert i n e t quod bonitatem perfectam sine

vers. 5 : Angelus

quem vidi stantem

super

mare et super terrain, Isvavil manum suam,
et juramt per viventem in soecula smerdorum, quia tempus amplius

non erit. Tempus

autem erit quamdiu motus caeli erit.
Ergo motus caeli aliquando esse desinet.
PraBtorea, dicitur Job xiv, 12: Homo,
cum dormieritj
non resurget, donec atteratur coilum; non evigilabit, neque consurget

de somno suo. Caelum autem n o n potest
intelligi quod atteratur secundum substantiam; quìa semper remanebit, ut
prius probatum est. Ergo quando resurrectio mortuornm erit, caelum atteretur
quantum ad motum, qui cessabit.
Praeterea, Rom. v n i , super illud : Omnis
creatura

ingemiscit,

et parturit

usque ad-

line, dicit Glossa Ambrosii (Ambrosiastri) : Omnia dementa cum labore sua expieni officia, sicut sol et luna non sine labore statuta sibi implent spalla;
quod est
catisa nostri; unde quiescent nobis assnm-

ptis. Ergo in resurrectione sanctorum
motus corporum caelestium quiescent.
Praeterea, Isidorus dicit (in lib. creaturarum): Post judicium
sol laboris sui
mercedem recipiet,
et non veniet ad occa-

sum nec sol nec luna; quod n o n potest
esse, si caelum moveatur, ergo tunc caelum non movebitur.
Respondeo dicendum, quod secundum
documenta sanctorum ponimus motum
caeli quandoque cessaturum ; quamvis
h o c magis fide teneatur quam ratione
demonstrari possit, Ut autem manifestum esse possit in quo hujus quaestionis pendeat difiicultas, attendenduni est
quod motus caeli non hoc modo e s t naturalis osalesti corpori sicut motus elementaris corporis est sibi naturalis;
habet enim hujusmodi motus in mobili
principium, n o n solum materiale e t receptivum, sed etiam formale et activum.
Forma enim ipsius elementaris corporis sequitur talis motus, sicut et aliae
naturales proprietates ex essentialibus
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principiis consequuntur ; unde in eis
generans dicitur esse movens i n quantum dat formam quam consequitur motus. Sic autem in corpore caelesti dici
non potest. Cum enim natura semper in
unum tendat d e t e r m i n a t e , non se habens ad multa, impossibile est quod aliqua natura i n c l i n e t ad motum secundum se ipsum; eo quod in quolibet motu
difformitas quaedam est, in quantum non
eodem modo se habet quod movetur;
uniformitas vero mobilis est contra motus rationem. Unde natura nunquam
inclinat ad motum propter movere, sed
propter aliquid determinatum quod ex
motu consequitur; sicut natura gravis
inclinat ad quietem in medio, et per
consequens inclinat ad motum qui est
deorsum, secundum quod tali motu in
talem locum pervenitur. Cadum autem
non perveuit suo motu in aliquod ubi,
ad quod per suam naturam inclinetur;
quia quodlibet ubi est principium et finis motus; unde non potest esse suus
motus naturalis quasi sequens aliquam
inclinationem naturalis virtutis inhaerentis, sicut sursum ferri est motus naturalis ignis. Dicitur autem motus circularis esse naturalis caelo, in quantum
in sua natura habet aptitudinem ad talem motum; et sic in se ipso habet principium talis motus passivum ; activum
autem principium motus est aliqua substantia separata, ut Deus vel intelligentia vel anima, u t quidam ponunt; quantum enim ad praesentem quaestionem nihil differt. R a t i o ergo permanentiae motus non potest sumi ex natura aliqua
ccelestis corporis, ex qua tantum est
aptitudo ad motum ; sed oportet earn
sumere ex principio activo separato. E t
quia agens omne propter finem agit,
oportet considerare quis est finis motus
caeli ; si namque fini ejus congruat quod
motus aliquando t e r m i n e t u r , caelum
quandoque quiescet; si autem fini ejus
non competat q u i e s , motus ejus erit
sempiternus; n o n enim potest esse quod
motus deficiat ex mutatione causae mov e n t s , cum voluntas Dei sit immutabilis sicut etiam natura; et per earn immobili tat em consequantur, si quae sunt
causae mediae moventes. In hac autem
consideratione tria oportet vitare; quorum primum e s t , ne dicamus caelum
movori propter ipsum motum; sicut dicebatur caelum esse propter ipsum esse,

1

6

i n quo Deo assimilatur. Motus enim, e x
ipsa sui ratione repugnat ne possit poni
finis, eo quod motus est in aliud tendons; unde non habet rationem finis,
sed magis ejus quod est ad finem. Cui
etiam attestatur, quod est actus iraperfectus, u t dicitur in III de Anima (com.
54, et III Physic, com. 15). F i n i s autem
est ultima perfoctio. Secundum est, u t
non ponatur motus caeli esse propter
aliquid v i l i u s ; nam cum finis sit unde
ratio sumitur, oportet finem praeeminere
his quae sunt ad finem. P o t e s t autem
contingere quod vilior sit terminus operationis rei nobilioris ; non autem ut s i t
finis intentionis: sicut securitas rustici
est terminus quidam, ad quern operatio
regis gubernantis terminatur; non tam e n regimen regis est or din at urn ad
hujus rustici securitatem sicut in finem;
sed in aliquid melius, scilicet in bonum
commune. Unde non potest dici, quod
g e n e i a t i o istorum inferiorum sit finÌB
motus caeli, etsi sit effectus vel terminus ; quia et caelum his inferioribus
praBominet, et motus ejus motibus et
mutationibus horum.Tertium est, u t n o n
ponatur finis motus caeli aliquid infinit u m ; quia, ut dicitur in II Metaphys.
(text. 8), qui ponit infinitum in causa
finali destruit finem et naturam boni.
Pertingere enim quod infinitum e s t ,
impossibile est. Nihil autem movetur
ad id quod impossibile est ipsum consequi, ut dicitur in I Caeli et mundi.
Unde non potest dici, quod finis motus
cseli sit ut consequatur in actu, nisi ad
quod est in potentia; licet hoc A v i c e n n a
dicere videatur. Hoc enim impossibile
est consequi, cum infinitum sit; quia
dum in uno ubi fit in actu, erit in potentia ad aliud w o t , in quo prius actu existebat. Oportet ergo finem motus caeli
ponere aliquid quod caelum per motum
consequi possit, quod sit aliud a motu,
et eo nobilius. H o c autem dupliciter
potest poni. Uno modo ut ponatur finis
motus caeli aliquid in ipso caelo, quod
simul cum m o t u existit; et secundum
hoc a quibusdam philosophis ponitur,
quod similitudo ad D e u m i n causando
est finis motus caeli; quod quidem fit
ipso motu durante; unde secundum hoc
non convenit quod motus caeli deficiat ;
quia deficiente motu, finis ex motu proveniens cessaret. A l i o modo potest poni
finis motus caeli aliquid extra caelum,

166

Q U E S T I O N ES

ad quod pervenitur per motum cseli;
quo cessante illud potest remanere; et
hsBC est nostra positio. Fonimus enim
quod motus esali est propter implendum
numerum electorum. Anima namque
rationalis quolibet corpore nobilior est,
et ipso cselo. Unde nullum est inconveniens, si ponatur finis motus cseli
multiplicatio rationalium animarum :
non autem in infinitum, quia hoc per
motum cseli provenire non posset; et
sic moveretur ad aliquid quod consequi
non potest; unde relinquitur quod determinata multitudo animarum rationalium sit finis motus cfeli. Unde ea habita motus caeli cessabit. Licet autem
utraque positionum prsedictarum possit
rationabiliter sustineri; tarnen secunda,
quse fidei est, videtur esse probabilior
propter tres rationes. Primo quidem,
quia nihil differt dicere finem alicujus
esse assimilatio ne m ad Deum secundum
aliquid, et illud secundum quod assimilatio attenditur ; sicut supra dictum est,
quod finis rerum posset dici vel ipsa
assimilatio di vinse bonitatis; vel esse
rerum, secundum quod res Deo assimilantur. Idem ergo est dictu, finem motus cseli esse assimilari Deo in causando
ot causare. Causare autem non potest
esse finis, cum sit operatio habens operatum, et tendens in aliud; hujusmodi
enim operationibus meliora sunt operata, ut dicitur in principio Ethic. : unde
hujusmodi factiones non possunt esse
fines agentium, cum non sint perfectiones facientium, sed magis factorum;
unde et ipsa facta sunt magis fines, ut
patet I X Metaph. (text. 16), et in I Ethic. (cap. i). Ipsa autem operata non
sunt fines, cum sint viliora cselo, u t supra dictum est. Unde relinquitur non
convenienter dici, quod finis motus caeli
s i t assimilari ad Deum in causando. Secundo vero, quia cum caelum moveatur
in ipso existente sola aptitudine ad motum, principio vero activo existente
extra, u t dictum est; movetur et agit
sicut instrumentum; haec est enim dispositio instrumenti, ut patet i n artificialibus ; nam in securi est sola aptitudo
ad talem motum; principium autem
motus in artifice est. Unde et secundum
philosophos, quod movet motum, movet
u t instrumentum. In actione autem quse
est per instrumentum, non potest esse
finis aliquis in ipso instrumento nisi
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per accidens, in quantum instrumentum accipitur ut artifìciatum et non ut
instrumentum; unde non est probabile
quod finis motus cseli sit aliqua perfectio ipsius, sed magis aliquid extra ipsum. Tertio, quia si similitudo ad Deum
in causando est finis motus caeli, precipuo attenditur haec similitudo secundum causalitatem ejus quod a Deo immediate causatur, scilicet animse rationalis, ad cujus causalitatem concurrit
cselum per motum suum materiam disponendo. Et ideo probabilius est quod
finis motus cseli sit numerus electorum
quam assimilatio ad Deum in causalitate generationis et corruptionis, secundum quod philosophi ponunt. E t ideo
concedimus quod motus cseli completo
numero electorum finietur.
Ad primum ergo dicendum, quod loquitur de duratione terrse secundum
quod est transmutationi subjecta; sic
enim in ea seminatur et metitur. Tali
autem statu terrse durante motus cseli
non cessabit.
Ad secundum dicendum, quod auctoritas illa non est intelligonda de Israel
carnali, sed de Israel spirituali; non
tamen secundum quod est in patria coram Deo, contemplando ipsum per speciem, sed secundum quod est in via
coram Deo por fidem; u t sic idem sit
quod dicitur hic, et quod Dominus discipulis loquens ait, Matth, ult. 20: Ecce
ego vobiscum
nem sceculì.

sum usque

ad

consummatio-

Ad tertium dicendum, quod hsec praadenotat causam ; unde
positio propter
quandoque denotat causam finalem, quse
est posterior in esse; quandoque autem
materialem vel effioientem, quae sunt
priores. Cum autem dicitur in rebus
incorruptibilibus, actus sunt propter
agentia, l y propter non denotat causam
finalem, sed causam efiicientem, ex qua
est necessitas ibi, et non ex fine. Motus
ergo ceeli si comparetur ad ipsum mobile, non habet e x eo necessitatem sicut ex causa efficiente, ut ostensum est;
habet autem hanc necessitatem ex movente. Quod, quia est voluntarie rnov e n s , secundum hoc necessitatem in
motu inducit secundum quod determinatum est per ordinem sapientiae divinse; et non ad moveri semper.
Ad quartum dicendum, quod assimilari Deo secundum hoc quod actu acqui-
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Tit successive diversos situs ad quos t tem ; e t non est necessarium quod semper moveat, sed secundum quod exigit
prius erat in potentia, non potest esse
ratio finis.
finis motus cseli; turn quia hoc infiniA d nonum dicendum, quod alio modo
tum est, ut supra ostensum est; turn
caelum est secundum suam naturam caquia sicut ex una parte per motum acpax s e m p i t e m i t a t i s motus et sui esse.
ceditur ad divinam similitudinem, per
hoc quod situs qui erant in potentia,
Nam suum esse dependet e x principiis
fiunt actu; ita ab alia parte receditur a
suae naturae, e x quibus consequitur nc•divina similitudine, per hoc quod sicessitas essendi, cum non sit i n eis postus qui erant i n actu, fiunt in potontia.
sibilitas ad non esse, at prius ostensum
est; suus autem motus i n natura ejus
Ad quintum d i c e n d u m , quod licet
non
habet nisi aptitudinem ; necessitagenerabilia et corruptibilia sint viliora
tem vero habet ex movente. Unde etiam
caelo; tamen animae rationales sunt corsecundum Commentatorem (in II Met.,
pore cseli nobiliores, quae tamen a Deo
et m lib. de Substantia orbis), sempitcrproducuntur ad esse in materia disponitas essendi in caelo est ex principiis suae
sata per motum ceeli.
naturae, non autem sempiternitas motus,
Ad sextum dicendum, quod completio
sed ab extrinseco. Unde etiam secunnumeri electorum, secundum doctrinam
dum eos qui dicunt motum nunquam
fidei non ponitur seeundarius finis modefìcere, causa durationis motus caeli et
tus cseli, sed principalis, licet non ultiejus sempi ter ni tatis, est voluntas divimus; quia finis ultimas uniuscujusque
na ; quamvis ejus immobilitas non de
rei est bonitas divina, i n quantum creanecessitate concludere possit sempiterturae quoquomodo ad earn pertingunt
vel per similitudinem vel per debitum
nitatem motus cseli, ut ipsi volunt. Non
ifamulatum.
enim est mobilis voluntas, si velit quod
diversa sibi invicem succedant, secunAd septimum dicendum, quod res non
dum quod exigit finis quem immobilidicitur esse imperfecta, quacumque politer vult. E t ideo potius est inquirenda
tentia in ipsa non reducta ad actum,
ratio sempiternitatis motus ex fine quam
sed solum quando per reductioneni in
ex immobilitate moventis.
actum res suum consequitur complementum. Non enim homo qui est in poAd decimum dicendum, quod motus
tentia u t sit in India, imperfectus erit,
caeli terminabitur in instanti; i n quo
si ibi non fuerit; sed imperfectus diciquidem neque erit motus neque quies,
tur, si scicntia vel virtute careat, qua
sed terminus motus et principium quienatus est pertici. Caelum autem non perti». Quies autem sequens non erit in
ficitur per locum, sicut corpora infetempore; nam quies non mensuratur a
riora, quae i n proprio ubi conservantur.
tempore primo, sed secundario, ut dicitur
Unde licet potentia qua potest esse iu
in IV P h y s . (com. 119); unde si sit quies
aiiquo ubi, nunquani reducatur ad aalicujus corporis, quae nulli motui sub-ctum, non tamen sequitur quod sit imj i c i a t u r , non mensurabitur tempore.
perfectum. Nam si secundum se consiQuamvis si i n hoc fiat vis, possit dici,
der e tur, non major est sibi perfectio
quod erit post motum in caelo immobiquod sit in uno situ quam in alio; sed
litas quaedam, etsi non quies.
indifferenter se habet ad omnia ubi, cum
Ad unde eira uni dicendum, quod sicut
ab quodlibet moveatur naturaliter. Ipsa
motus cseli deficiet, ita et tem pus defiautem indiflerentia magis inducit ad
ciet, ut per auctoritatem Apocalypsis
quietem quam ad perpetuitatem motus;
inductam apparet. Ultimum autem nunc
nisi consideretur voluntas moventis et
totius temporis erit quidem finis p r e intendentis finem; sicut etiam quidam
teriti non autem principium futuri.
philosophi assignaverunt causam quieQuod
enim nunc simul sit et finis p r e tis terrae i n medio, propter indifferenteriti
e t principium f u t u r i , habet in
tiam ejus, respectu cujuslibot partis
quantum
sequitur motum circularem
circumferentiae caeli.
continuum, cujus quodlibet signum inAd octavum dicendum, quod licet
divisibile est principium et finis respecausae motus caeli omnes sint sempictu diversorum. Unde si motus c e s s e t ,
ternae; tamen movens, ex quo necessisicut erit aliquod ultimum indivisibile
tas ejus dependet, m o v e t per voluntain motu, ita et in tempore.
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Ad duodecimum dicendum, quod mo- ,
tus caeli, u t dictum est, non e s t n a t u 
ralis propter activam inolinationem for
mali s principii i n corpore caelesti ad talem motum, sicut est in elementis; unde
non sequitur, si caelum q u i e s c i t , quod
ejus quies sit violenta.
Ad decimu mtertium dicendum, quod
si motus caeli non esset propter aliquid
aliud, tunc oporteret attendere proportionem ejus ad quietem s e q u e n t e m , si
non sempiternus poneretur; sed quia est
ordinatus ad alium finem, ejus propor
l o attenditur in ordine ad finem, et non
in ordine ad quietem sequentem: u t intelligamus quod Deus ex niuilo universas creaturas in esse producens, primam
universi perfectionem, quse consistit i n
partibus essentialibus universi, et diversis speciebus, per se ipsum instituit.
Ad ultimam vero perfectionem, quae erit
ex consummatione ordinis b e a t o r u m ,
ordinavit diversos motus et operationes
creaturarum; quosdam quidem natura
les, sicut motum caeli et operationes
elementorum, per quas materia praeparatur ad susceptionem animae rationa
lis ; quosdam vero voluntarios, sicut
Angelorum ministeria, qui mittuntur
propter eos qui haereditatem capiunt
salutis. Unde hac consummatione habita, et immutabiliter permanente, quae
ad .earn ordinabuntur, in perpetuum
cessabunt.
A d decimumquartum dicendum, quod
objectio illa procedit de actu secundo,
qui est operatio manens in operante,
quae est finis operantis, et per conse
quens excellentior quam forma operan
tis. Actus autem secundus, qui e s t actio
tendens i n aliquod factum, non e s t finis
agentis, nec nobilior quam ejus forma;
nisi ipsa facta sint nobiliora facientibus, sicut artificiata sunt nobiliora artificialibus instrumentis, ut eorum fines.
Ad decimumquintum dicendum, quod
licet in circulari magnitudine n o n sit
principium vel finis in actu; potest ta
rnen designari principium vel finis i n
ea per inclinationem vel terminationem
motus alicujus.
Ad decimumsextum dicendum, quod
in mundi principio natura instituebatur: et ideo in bis quae ad principium
spectant, non oportet naturae proprietatem praetermittere ; in mundi autem
fine naturae operatio consequitur finem ?
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a Deo sibi insti tu tum: unde oportet ibi
recurrere ad voluntatem Dei, quae talem finem instituit.
Ad decimumseptimum dicendum, quod
licet caelo quiescente semper sit f u t u rus s o l ex una parte terrae non tarnen
ex alia parte terrae erunt omnino tene
brie e t obscuritas, propter claritatem
quae a Deo elementis tradetur. Unde
habetur Apoc. xxi, 23, quod civitas non
egei

sole

neque

luna:

nam claritas

Dei

illnminabit
earn. Si tarnen sit amplior
claritas ex illa parte terrae quae f u i t
inhabitata a S a n c t i s , nullum inconveniens sequitur.
A d decimumoctavum dicendum, quod
quamvis caelum aequaliter se habeat ad
quemlibet situm sibi possibilem; non
tarnen motus e s t propter acquisitionem
situs, sed propter aliquid aliud : unde
i n quocumque situ remaneat, impleto
eo ad quod erat, nihil differt.
Ad decimumnonum dicendum, quod
motus etsi sit actus mobilis, est tarnen
actus imperfectus. Unde per hoc quod
motus aufertur, non potest concludi
quod simpliciter perfectio auferatur, et
praecipue si per motum" mobili nihil
acquiratur. Quod autem Philosophus
dicit, quod acquirit perfectam bonitatem per motum, loquitur secundum pri
mam dictarum opinionum de fine mo
tus caeli, qui competit ad seinpiternit a t e m motus.

A d vicesimum dicendum, quod perfe
ctio spiritualis naturae est u t possit esse
causa aliorum sine suo motu; quod cae
lum nunquam acquiret. N e c tarnen p r o 
p t e r hoc deteriorabitur, cum finis suus
n o n s i t in causando alia, u t dictum e s t .
Ad vicesimumprimum dicendum, q u o d

motus caeli n o n quiescet propter a l i 
quod contrarium, sed propter volunta
tem moventis tantum.
A R T . V I . — UTRUM rossrr SCIRI
AB HOMINK QUANDO MOTUS CJCM FINIATÜR.
1. Sexto quaeritur, utrum possit sciri
ab nomine, quando motus caeli finiatur.
E t videtur quod sic. Quia, secundum
A u g u s t i n u m in fine de Civit. Dei, sexta
set as currit ab adventu Christi usque
ad finem mundi. Sed scitur quantum
praecedentes aetates duraverunt. Ergo
sciri potest quantum ista aetas durare
debet per comparationem ad alias; e t
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ita potest sciri quando m o t u s caeli finietur.
2. Praeterea, finis uniuscujusque rei
respondet suo principio. Sed principium
mundi scitum est per revelationem, ex
qua Moyses dixit (Gen. i) : In
principio
crcavit

DeuB caelum

et terram.

Ergo et
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populus, et qui eum pupugerunt, u t habetur Apoc. i. Sed primus adventus
praenuntiatus fuit in Scriptura futurus
etiam quantum ad determinatum tempus, u t patet Dan. ix. Ergo videtur quod
e t secundus adventus debuerit in Scripturis praenuntiari quantum ad certum
tempus.
8. Praeterea, homo dicitur minor mundus, quia in se majoris mundi similitudinem gerit. Sed finis vitae hum anse potest preesci ri determinates. Ergo et finis
mundi potest prsesciri.
9. Praeterea, magnum et parvum, diuturnum et breve, relative dicuntur de
uno per comparationem ad aliud. Sed
tempus illud quod est ab adventu Christi usque ad finem mundi, dicitur esse
breve, u t patet I Corinth, vii, 29: Tempus breve est; et ejusdem x, 11: Nos su-

finis mundi sciri potest per revelationem in Scripturis traditam.
3. Praeterea, causa incertitudinis mundi ponitur esse, u t homo semper s i t in
sollicitudine de suo statu. Sed ad hanc
sollicitudinem habendam sufficit mortis
incertitudo. Ergo non fuit necessarium,
incortum esse defectum mundi ; nisi
forte propter illos quorum temporibus
finis mundi erit.
4. Praeterea, dicitur aliquibus propria
mors esse revelata, sicut patet de beato
Martino. Dicit autem A u g u s t i n u s in emus in quos fines sasculorum
devenerunt;
pistola ad Orosium, quod talis unuset I Joan, n , 18: Novissima liora est Ergo
quisque in judicio c o m p a r e b i t , qualis
h o c dicitur per comparationem ad temfait in morte : et sic eadem ratio est
pus praecedens. Ergo saltern hoc videtur
occultandi mortem et occultandi diem
sciri posse, quod multo brevius est temjndicii. Ergo et dies j u d i c i i , qui ad
pus ab adventu Christi usque ad finem
omnes*pertinot, debuit in Scriptura samundi quam a principio mundi usque
cra , quae omnes i n s t r u i t , rovelatus
ad Christum.
fuisse.
10. Prseterea, Augustinus dicit in lib.
5. Praeterea, signum ordinatur ad alide Civit. Dei (lib. X X , cap. xvi, circa
quid cognoscendum. In Evangoliis aumedium), quod ignis ille qui exuret fatem ponuntur aliqua signa adventus
ciem
terrse in fine mundi, erit ex conDomini, qui erit in fine mundi, u t pafiagratione
omnium ignium mundanotet Matth, xxiv, et Luc. x x i ; et similiSed
potest
sciri a consideranti bus
rum.
ter ab Apostolis, u t patet I ad Tim. iv,
motum
caelì,
usque
ad quantum tempus
et II ad Tim. i n , et II ad Thess. n. Ergo
ipsa
corpora
caelestia,
quae sunt nata
videtur quod possit sciri tempus advengenerare
calorem
in
istis
inferiori bus,
tus Domini, et finis mundi.
in
situ
efficacissimo
ad hoc imerunt
6. Praeterea, nullus hie reprehenditur
plendum;
u
t
sic
per
concursum
actionis
vel punitur pro eo quod non est in sua
et
inferiorum
icselestium
corporum
potestate. Sed aliqui reprehenduntur in
gnium,
universalis
illa
conflagratio
fìat.
Scriptura et puniuntur pro eo quod
tempora non cognoscunt; unde Domi- ! Ergo potest sciri quando erit finis
mundi.
nus, Matth, xvi, 4, ad Pharisaeos: FaSed contra est quod dicitur Matth,
dem codi dijudicare
nostis, signum
autem
istud non potestis sciref et Lucae xix, 44:
Non relinquent in te lapidem super lapiderà, eo quod non cognoveris tempus
visitationis tua; e t J e r e m . v n i , 7: Milvus
in
calo cognovit tempus suum ; turtur et hirundo et ciconia custodierunt
tempus adventus sui; populus autem meus non cogno-

vit Judicium Domini, Ergo possibile est
sciri diem judicii , v e l tempus
finis
mundi.
7. Praeterea, in secundo adventu Christus magis manifeste veniet quam i n
primo; tunc enim videbit eum omnis

cap.

xxiv, 36: De die illa

et hora

nemo

seit, ncque Angeli cailoì-um.
Praeterea, si aliqui deberet aliquibus
hominibus re velari, prsecipue revelatum
fuisset quaerentibus Apostolis, qui doctores to ti us mundi instituebantur. Eis
autem de finali adventu Domini quaerentibus responsum est, A c t . i, 7: Non
est vestrum
nosse tempora
vel
momenta,
quoc Pater posuil in sua potestate.
Ergo

multo minus est aliis revelatum.
Prseterea, credere veritati et revelationi acceptae in Scriptura n o n prohi-
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bemur. Sed Apostolus, II ad Thess. n,
prohibet credere quocumque modo annuntiantibus, quasi instet Dominus.

Ergo

illi qui nituntur tempus diei Domini
denuntiare, sunt tamquam seductores
ca vendi. Nam et ibidem subditur: Nemo vos sedueat

ulto

modo.

Praterea, Augustinus dicit in epistola
ad Hesychium (epist. 80, inter princ. et
med.) : Qucero utrum sic saltern possit definiri tempus adventvs,
ut eum
adventurum
esse dicamus intra is tos, verbi gratia, vel
centum annos, vel quodlibet seu majoris numeri, seu minorìs annorum.
H o c autem

3

DISPUTATA

tionem fieri de fine mundi nisi ei cui
fit revelatio de tota pradestinatione divina, scilicet homini Christo, per quem
tota divina pradestinatio hum ani generis quodammodo adimpletur. Unde dicitur Joan, v, 20 : Pater diligit Filium^ et
omnia demonstrat
ei quce ipse facit. Se-

cundo, quia per hoc quod ignoratur
quamdiu iste status mundi durare debeat, utrum ad modicum v e l ad magnum
tempus, haben tur res hujus mundi quasi
statini transitura; unde dicitur I Cor.
VII, 31: Qui utuntur hoc mundo, sint tamquam non utantur ; prceterit
enim figura

omnino ignorantes sumus. Ergo non po- Imjus mundi. Tertio, ut homines semper
sint parati ad D e i judicium expectantest sciri quocumque numero annorum
dum, dum omnino deter min atum temd a t o , vel decern millium, v e l v i g i n t i
pus ne3citur; unde dicitur Matth, xxiv,
milium, vel duorum, vel trium, utrum
vers.
42 : Vigilate, quia nescitis qua hora
infra illud tempus finis mundi futurus
Dominus
vester venturus
sit. Et ideo, ut
sit.
dicit A u g u s t i n u s (in epistola nxxx, ad
Res p on deo dicendum , quod tempus
Hesychium), ille qui dicit se ignorare
determinatimi finis mundi omnino nequando Dominus sit venturus, utrum
s c i t u r , nisi a solo Deo et ab homine
ad breve tempus vel ad magnum evanChristo. Cujus ratio est, quia duplex
g e l i c a s e n t e n t ì a concordat. Inter duos
est modus quo possumus prascire fuautem qui scire se dicunt, periculosius
tura; scilicet per cognitionem naturaerrat qui dicit in proxime Christum venlem, et per revelationem. Naturali quiturum, v e l finem mundi instare; quia
dem cognitione aliqua futura pranoh a c potest esse occasio, u t omnino descimus per causas quas präsentes videsperaretur esse f u t u r u m , si tunc non
mus, ex quibus futuros expectamus eferit quando futurum esse pradicitur.
fectus: vel per certitudinem scientia,
si sint causa quas de necessitate sequiAd primum ergo dicendum, quod situr cfiectus, vel per conjecturam, si sint
cut dicit A u g u s t i n u s (in lib. I J X X X I I I
c a u s a ad quas sequitur efiectus u t in • q u a s t i o n u m , quast. 57), ultima a t a s
pluribus, sicut astrologus prascit ecly- ! mundi comparatur u l t i m a a t a t i homipsim fu tur am, et modicus mortem futu- I nis, q u a determinato numero annorum
ram. H o c autem modo non potest p r a non definitur, sicut a l i a a t a t e s definiuncognosci tempus determinate finis muntur; sed quandoque tantum durat quandi; quia causa motus c a l i et cessatiotum omnes a l i a , v e l etiam amplius ;
nis ejus non est alia quam divina vounde et ista a t a s ultima mundi non
luntas, u t prius ostensum e s t ; quam
potest determinato annorum v e l genequidem causam naturali ter cognoscere
rationum numero definiri.
non possumus. Alia vero quorum causa
Ad secundum dicendum, quod revelaest motus c a l i v e l quacumque alia
tio principii mundi utilis erat ad manicausa sensibilis, possunt naturali cognifestandum Deum esse omnium causam;
tione p r a c o g n o s c i , sicut particularis
sed sciri tempus determinatum finis
destructio alicujus partis t e r r a , q u a
mundi,
ad nihil esset utile, sed magis
prius fuit habitabilis, et postea fit inhanocivum
; et ideo non est simile.
bitabilis. Per revelationem vero licet
Ad tertium dicendum, quod homo nasciri possit, si Deus vellet revelare; n o n
turaliter n o n solum de se ipso solicitatamen congruura esset quod revelaretur, sed etiam de statu communitatis
tur nisi homini Christo. Et hoc propter
cujus
est pars, sicut vel domus vel citres rationes. Primo quidem, quia finis
vitatis,
aut etiam totius orbis; et ideo
mundi non erit nisi completo numero
utrumque
fuit necessarium ad hominis
elector um; cujus completio e s t quasi
cautelam
occultari,
et finem propria
q u a d a m executio totius divina pradev
i
t
a
,
et
finem
totius
mundi.
stinationis; unde non competit revelaAd quartum dicendum, quod revela-
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tio finis vitse propri», est quaedam par- ? ipsa successit legi v e t e r i , et lex vetus
l e g i naturae.
t i c u l a r s revelatio; revelatio vero finis
totins mundi dependet e x revelatione
Ad decimum dicendum, quod illa contotius divinse praedestinationis; e t ideo
flagratio ignium mundanorum non crenon est simile.
ditur esse futura e x aliqua naturali
causa, u t sic per considerationem cseleAd quin tum dicendum, quod illa sistis motus, ejus tempus possit prsesciri;
gila posita sunt ad manifestandum quod
quandoque mundus fìnietur; non autem
sed proveniet ex imperio divinae volunad manifestandum determinatum temtatis.
pus quando fìnietur, ponuntur enim inART.
V I I . — UTRUM CESSANTE MOTU GALI,
ter illa, signa aliqua quse quasi a mundi
ELEMENTA REMANE ANT.
exordio fuerunt, sicut quod surgot gens
contra gentem, e t quod terrsemotus erit
1. Septimo quaeritur, utrum cessante
per loca; sed instante mundi fine haec
motu caeli, elementa remaneant. Et viabundantius evenient. Quae autem sit
detur quod non. Dicitur enim II Petri,
ista mensura horum signorum quse circa
c. i n , quod in fine mundi elementa cafinem mundi erit, manifestum nobis esse
lore solventur. Quod autem dissolvitur,
non potest.
non manet. Ergo elementa non manebunt.
Ad sextum d i c e n d u m , quod illa re2. Sed dicebat, quod manebunt seeunprehensio Domini pertinet ad eos qui
dum substantiam; sed n o n manebunt
determinatum tempus primi adventus
seeundum qualitates activas et passivas.
non cognoverunt; n o n autem ad eos
— Sed contra, manente causa, remanet
qui ignorant tempus determinatum seeffectus. Sed principia essentialia sunt
cundi adventus.
causa propriorum accidentium. Cum
Ad septimum dicendum , quod priergo qualitates activse et passives sint
mus adventus Christi nobis viam ad mepropria elementorum accidentia, viderendnm parabat per fidem et alias virtur quod principiis essentialibus manentutes; et ideo ex parte nostra requiret i b u s , sine quibus substantia esse non
batur primi adventus n o t i t i a , ut crep o t e s t , etiam qualitates activae madendo in eum qui venerat, per ejus
neant.
gratiam mereri possemus. In socundo
autem adventu proemia redduntur pro
3. Praeterea , accidens inseparabile
meritis; et sic ex parte nostra non renunquam actu a subjecto separatur. Sed
quiretur quid agamus aut quid cognocalidum est accidens inseparabile ignis.
scamus, sed quid recipiamus; unde non
Ergo non potest ignis remanere quin
oportet praecognoscere determinate temin eo calor remaneat; et eadem ratione
pus illius adventus. Dicitur autem ille
de aliis elementis.
adventus manifestus: non quia manife4. Sed dicebat, quod divina virtute
ste praecognoscatur, sed quia manifehoc net, quod elementa sine qualitatistus erit cum fuerit praesens.
bus activis et passivis remanebunt; licet hoc per naturam esse non possit.—
Ad octavum dicendum, quod corpoSed
contra, sicut in mundi principio
ralis hominis vita ex aliquibus prioribus
fuit
naturae
institutio, i t a i n mundi fine
et corporalibus causis dependet, ex quierit
naturae
consummatio. Sed in prinbus circa finem ejus aliquid prognosticipio
mundi,
u t A u g u s t i n u s dicit (II sucari potest; non autem i t a est de toto
per
Gen.
ad
litteram),
non sufficit dicere
mundo; et ideo quantum ad hoc n o n
quid
Deus
possit
facere,
sed quid habeat
est simile, licet in aliquibus homo, qui
rerum natura. Ergo et hoc etiam in fine
dicitur minor m u n d u s , similitudinem
mundi attendendum est.
majoris mundi obtineat.
5. Praeterea, qualitates activae et pasAd nonum dicendum, quod verba illa
s i v » sunt in omnibus elementis. Dicit
quae videntur in Scripturis ad brevitaautem Glossa (ordinaria) Bedae super
tem temporis pertinere, v e l etiam ad
auctoritate Petri superius inducta, quod
finis propinquitatem. non tarn sunt ad
ignis ille qui erit i n fine mundi, duo
quantitatem temporis referenda quam
elementa ex toto a s s u m e t , duo autem
ad status mundi dispositionem. Non ealia in meliorem speciem commutabit.
nim legi evangeliche alius status sueNon ergo potest intelligi elementorum
cedit, quse ad perfectum adduxit; sicut
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bile. Si e r g o aliquid de mutabili tate in
solutio quantum ad qualitates activas
immutabilitatem mutetur, videtur quod
et passivas, quia sic non tantum duo
in genere suae naturae non remaneat.
dicerentur assumenda.
Elementa
autem mutabuntnr de muta6. Sed d i c e b a t , quod in duobus e i e bili
tate
in
immutabilitatem , ut patet
mentis, scilicet igne et aqua, p r e c i p u e
per Glossam (interlinearem) quse super
v i g e n t qualitates activae , scilicet caliillud Matth, v : Donec transeat
calumet
dum et frigidum; et ideo haec duo prae
terra, etc., d i c i t : Donec transeat a muta*
aliis assumenda dicuntur. — Sed contra,
bilitate ad immutabilitatem.
Ergo ista nai n fine mundi elementa meliorabuntur.
tura elementorum non remanebit.
Sed, secundum Augustinum (XII super
Gen. ad litteram, cap. x v i , circa med.),
13. Praeterea, haec dispositio quam
agens honorabìlius est patiente. Ergo
modo habent elementa, est naturalis. Si
magis deberent remanere elementa in ! ergo i s t a remota aliam a c c i p i e n t , illa
quibus vigent qualitates activee quam , erit eis innaturalis. Sed quod est innain quibus vigent qualitates passivae.
turale et v i o l e n t u m , non potest esse
perpetuum, u t patet per Philosophum
7. Praeterea, Augustinus dicit (Üb. III
in lib. Caeli e t mundi (lib. I I , com. 15,
super Gen., cap. x), quod ad patiendum
et
lib, III, com. 18). Ergo illa dispositio
humor et h u m u s , ad faciendum aer et
n
o
n
posset i n perpetuum remanere in
ignis aptitudinem praebent. Ergo si proelementis;
sed iterum ad liane disposipter virtutem activam aliqua elementa
tion
em
reverterentur:
quod videtur esse
assumenda dicuntur, videtur quod hoc
inconveniens.
Ergo
ipsa
elementa senon debcat intelligi de igne et aqua;
cundum substantiam c e s s a b u n t , non
sed magis de i g n e et aere.
autem eorum dispositio, substantia ma8. Preeterea, sicut naturales qualitanente.
tes elementorum sunt calidum et frigi14. Praeterea, illud solum potest esse
dum, humidum et siccum ; ita grave et
incorruptibile et ingenerabile quod toleve. Si ergo qualitates illae non rematam materiam 'suam sub forma habet
nent in elementis, nec gravitas et leviad quam est in potentia ; siout patet
tas remanebit in eis. Per naturam aude corporibus caelestibus. H o c autem
tem gravitatis et levitatis, elementa loca
elementis n o n competit: quia materia
sua naturalia sortiuntur. Si ergo quaquae est sub forma unius e l e m e n t i , est
litates elementorum non remanent post
in potentia ad formam alterius. Ergo
finem m u n d i , non remanebit in eis sielementa n o n possunt esse incorruptitus distinctus, ut terra sit deorsum, et
bilia, et i t a n o n possunt in perpetuum
ignis sursurn.
man ere.
9. Praeterea, elementa facta sunt propter hominem, in beatitudinem tenden15. Praeterea, illud quod non habet
tem. Sed habito fine , cessant ea quae
virtutem u t sit semper, non potest in
ad finem sunt. Ergo homine totaliter
perpetuum manere. Sed elementa, cum
jam in beatitudine collocato (quod erit
sint corruptibilia, non habent virtutem
in fine mundi), d e m e n t a cessabunt.
ut sint semper. Ergo non possunt i n
perpetuum manere, motu caeli cessante.
10. Praeterea, materia est propter for16. Sed d i c e b a t , quod elementa sunt
mam, quam per generationem acquirit.
incorruptibilia secundum t o t u m , licet
Elementa autem comparantur ad omnia
sint corruptibilia secundum partem. —
alia corpora mixta sicut materia. Ergo
Sed contra, hoc competit elementis per
cum generatio mixtorum post finem
motum caeli, i n quantum u n a pars elemundi c e s s e t , videtur quod elementa
menti corrumpitur, et alia generatur;
n o n maneant.
sic enim ipsius elementi totalitas con11. Praeterea, Lue. x x i , super i l l u d :
servatur. Motu ergo caeli cessante, n o n
Coslum et terra transibunt,
dicit Glossa
(inteilmea,ris):
deposita priori forma. Cum j poterit assign ari causa incorruptionis
in toto elemento.
ergo esse sit a forma, videtur quod eleraenta in fine mundi esse desinant.
17. Praeterea, Philosophus dicit (in
Vin
Phys., com. 1) quod motus caeli est
12. Praeterea, secundum Philosophum
u
t
vita
qusedam natura existentibus o(in X Ketaph., com. 26) corruptibile et
mnibus; et Rabbi Moyses d i c i t , quod
incorruptibile non sunt unius g e n e r i s ;
motus caeli i n universo est sicut m o t u
et eadem ratione mutabile et immuta-
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cordis in animali, a quo dependet vita
totius animalis. Gessante autem m o t u
cordis, omnes partes animalis dissolvuntur. Ergo cessante motu caeli, omnes
partes universi peribunt ; et ita eiementa non remanebunt.
18. Praeterea, esse cujuslibet est a sua
forma. Sed motus caeli est causa formarum in istis inferioribus: quod patet e x
hoc quod nihil in inferioribus agit ad
speciem nisi ex virtute motus cseli, u t
philosophi dicunt; ergo cessante motu
caeli, elementa esse desinent formis eorum destructis.
19. Praeterea * apud praesentiam solis
elementa superiora vincunt semper i n feriora, sicut accidit in aestate propter
caloris fortifìcationem; sed apud solis
absentiam e converso. Motu autem caeli
cessante, sol semper ex una parte praesens erit, et e x alia parte absens. Ergo
ex una parte totaliter destruentur eiementa f r i g i d a , et ex alia elementa calida; et sic elementa non remanebunt
motu caeli cessante.
Sed contra est quod ad Rom. v i l i ,
super illud : Vanitati creatura etc. dicit
Glossa Ambrosii (Ambrosiastri): Omnia
elementa, sua cum labore explent officia :
unde quiescent nobis assumptis.
Quiescore

autem n o n est nisi existcntis. Ergo elementa in fine mundi remanebunt.
Praeterea, elementa facta sunt ad divinam bonitatem manifestandam. Sed
tunc maxime oportebit divinam bonitatem manifestari, quando res ultimam
consummationem accipient. Ergo in fine
mundi elementa remanebunt.
Respondeo dicendum , quod apud omnes communiter dicitur, quod elementa
quodammodo manebunt et quodammodo
transibunt. Sed in modo manendi e t
transeundi e s t diversa opinio.
Quidam enim d i x e r u n t , quod omnia
elementa manebunt quantum ad materiam, sed quaedam nobiliorem formam
accipient, scilicet aqua et i g n i s , quae
accipient formam caali; u t sic tria eiementa possint dici caelum , aer scilicet
(qui ex stia natura habet u t caelum
quandoque in Scripturis dicatur) et aqua
et i g n i s , quae formam caeli assument :
ut sic intelligatur verifìcari quod dicitur Apoc. xxi, 1:

Vidi

ccelum novum

et

terram novam^ sub caeli nomine tribus
comprehensis, scilicet igne, aere et aqua.
Sed ista positio est impossibilis. Ele-
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menta enim non sunt in 'potentia ad
formam caeli, eo quod forma caeli contrarium non habet, et sub forma caeli
sit tota materia quae e s t i n potentia ad
ipsam. Sic enim caelum esset generabile
et corruptibile ; quód Phiìosophus ostendit esse falsum (in I Caeli et mundi).
Ratio etiam, qua hoc asseritur, frivola
est: quia in Scriptura, sicut Basilius i n
Hexameron dicit, per e x t r e m a , media
intelliguntur, u t Genes, i cum dicitur:
In principio

creavit

Deus ccelum et

terram.

Nam per creationem cseli et terrae etiam
elementa media intelliguntur. Quandoque etiam sub terrae nomine omnia inferiora comprehenduntur, u t patet i n
Psalm, CXLVIII, 7: Laudate
Dominum
de
terra;

et p o s t e a s u b d i t u r : Ignis,

grando,

etc. Unde nihil prohibet dicere, quod
per innovationem caeli e t terrae Scriptura innovationem etiam mediorum
elementorum i n t e l l e x i t , vel quod sub
nomine terrae omnia elementa comprehendat.
E t ideo alii d i c u n t , quod omnia eiemonta manebunt secundum substantiam
non solum quantum ad materiam, sed
etiam quantum ad formas substantiales.
Sicut e n i m , secundum opinionem Avicennae, remanent formae substantiales
elementorum i n niixto, qualitatibus activis et passivis n o n remanentibus in
suis excellentiis , sed ad medium redactis; ita possibile erit quod in ultimo
statu mundi absque praedictis qualitatibus remaneant elementa; cui videtur
consonare quod Augustinus dicit ( X X de
Civit. Dei, cap. xvi, circa med.) : Iii illa
conflagratione
mundana, elementorum corruptibilium
qualitates
quee corporibus
nostris congruebant) ardendo penitus
interibunt, atque ipsa substantia
eas
qualitates
habebit quee corporibus
immortalibus
mirabili mutatione convenient. Sed hoc non
ì

videtur rationabiliter dictum. Primo
quidem , quia cum qualitates activae et
passivae siut per se elementorum accidentia, oportet quod a principiis essentialibus causentur; unde non potest esse
quod principiis essentialibus manentibus in elementis praedictis, qualitates
defìciant, ni per violentiam; quod non
potest esse diuturnum. E t ideo nec opinio Avicennee videtur esse probabilis,
quod formae elementorum actu maneant
in mixto ; sed solum virtuto, ut Phiìosophus dicit; quia oporteret quod di-
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versorum elementorum formee, in di- j ptio autem alitor accidit in corporibus
versis partibus materise conservarentur;
mixtis et elementis; in corporibus enim
quod non esset, nisi essent etiam situ dimixtis inest corruption's activum prinstinctse ; et sic non esset vera commixtio,
cipium, propter hoc quod sunt e x consed solum secundum sensum; et tamen in
trarrla composita ; in elementis vero
mixto impediuntur qualitates uniua elequse contrarium oxterius h a b e n t , ipsa
menti per qualitates alterius; quod non
autem non sunt e x contrariis composita,
potest dici in mundi conaummatione
non inest principium corruptionis activum, sed passivum tantum, in quantum
ubi omnino cessabit violentia. Secundo
a u t e m , quia cum qualitates activse e t
habent materiam cui inest aptitudo äd
passivae sint de integritate naturse elealiam formam qua privantur. E t ab hoc
principio generatio et corruptio in elementorum , sequeretur quod element a
mentis sunt motus vel mutationes naimperfecta remanerent; unde auetoritas
Augustini indueta non loquitur de quaturales; et non propter principium alitatibus activis et passi v i s , sed de dictivum, u t dicit Commentator (in II P h y spositionibus eorum quae generantur et
s i c ) . Sicut ergo quia corpus cseleste
corrumpuntur et alterantur.
principium sui motus activum habet
extra, potest esse quod ejus motus cesset
E t ideo videtur dicendum, quod d e ipso m a n e n t e , absque v i o l e n t i a , ut sumenta in sua substantia remanebunt,
pra dictum eBt; ita potest esse ut coret etiam i n suis qualitatibus naturaliruptio elementorum cesset eorum subbus; sed mutuse generationes et corrustantias manentibns, exteriori corruptiptiones et alterationes cessabunt; per
vo cessante, quod oportet reducere i n
hujusmodi enim elementa ordinantur
motum caeli sicut in primum generatioad completionem numeri e l e c t o r u m ,
nis et corruptionis principium.
sicut et caelum per motum suum; sed
substantise elementorum manebunt, sicAd primum ergo dicendum, quod illa
u t et substantia cseli. Cum enim univerelementorum solutio non est referenda
sum in perpetuum r e m a n e a t , ut supra
ad destructionem substantiae elementoostensum est, oportet quod ea quse sunt
rum, sed ad elementorum purgation em,
de perfectione universi, primo et per
q u a erit per ignem, qui faciem Judicis
se remaneant. Hoc autem competit eiepraecedet. P o s t ill am autem purgatiomentis, cum sint essentiales partes uninem remanebunt elementa secundum
versi ipsius, ut Philosophus probat (in
substantiam et naturales qualitates, u t
I I Cseli et mundi, com. 34, 35 et seq.). Si
dictum est.
enim est corpus circulare, oportet esse
Unde secundum et tertium concedicentrum ipsius, quod est terra. Posita
mus.
autem terra, quae est simpliciter gravis,
Ad quartum dicendum, quod in mundi
utpote in medio constituta, oportet poprincipio instituta est natura corporum
nere contrarium e j u s , scilicet ignem,
secundum quod ordinatur ad generaqui sit simpliciter levis; quia si unum
tionem et corruptionem, per quam nucontrariorum est in natura, et reliquum.
merus electorum completur. In mundi
Suppositis autem extremis, necesse est
autem consummatione remanebit subponi et media ; unde oportet ponere
stantìa elementorum secundum qtiod
aerem et aquam, quae sunt ad ignem
est ad perfectionem universi. Unde non
quidem levia, ad terram autem gravia,
oportet omnia inesse elementis i n ilio
quorum unum est propinquius terrae.
finali statu quae oportuit habere in mundi
Unde ex ipso situ universi patet quod
principio.
elementa sunt essentiales partes uniAd quintum dicendum, quod Glossa
versi. Quod patet esse manifestum, orBe dee non est intelligenda quod hoc
dine causarum et effectuum considerato.
modo duo elementa secundum substanNam sicut cselum est universale activum
tiam destruantur; sed secundum statum
eorum quse generantur, ita elementa
m u t a t i o n i s , quse prsecipue in duobus
sunt eorumdem universalis materia.
elementis apparet: scilicet in aere et
Unde ad perfectionem universi requiriaqua,
de quibus quidam praedictam Glostnr quod elementa secundum suam subintelligunt ; quamvis secundum
sam
stantiam maneant; et ad hoc etiam haalios
intelligatur
de igne et aqua, in
bent ex sui natura aptitudinem. Corruquibus v i g e n t qualitates activse.
r
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Ad sextum dicendum, quod actio magis dependet ab agente quam a patiente,
ex hoc ipso quod agens est honorabilius patiente ; unde destructio mutationis in elementis e t mutuae a c t i o n i s ,
convenientius exprimitur per su btractionem activorum quam per subtractionem passivorum.
Ad septimum dicendum, quod si consideretur actio et passio i n elementis
secundum principia substantialia, sic
verum est quod Augustinus dicit loc.
cit. quod ad patiendum humor et humus aptitudinem praebent, ad agendum
ignis et a e r ; quia ignis et aer habent
plus de forma, quae est actionis principium; de materia vero terra et aqua,
quas est principium patiendi. Si vero
consideretur secundum qualitates activas etpassivas,quae sunt immediata principia actionis; sic ignis et aqua sunt
magis activa, aer e t terra magis passiva.
Octavum concedimus.
Ad nonum dicendum, quod elementa,
quantum ad sui mutationem, facta sunt
propter hominem in beatitudinem tendentem ; sed quantum ad suam substantiam, sunt facta et propter perfectionem
universi et propter substantiam ipsius
hominis, quae ex elementis constituìtur.
Ad decimum dicendum, quod in mundi
consummatione non cessabunt omnia
mixta, quia corpora humana remanebunt. Unde decens est, si partes eorum
remanent in corporis hominis qui e s t
minor m u n d u s , quod ipsa tota remaneant in mundo majori.
Ad decimumprimum dicendum, quod
forma quam elementa deponent, est ipsa
mutabilitas, n o n forma quae sit principium essendi.
Addecimumsecundum dicendum, quod
mutabilis dispositio tolletur ab elementis , quia mutatio in eis non erit; n o n
quod naturam mutabilem amittant.
Ad decimumtertium dioondum, quod
dispositio istorum elementorum, secundum quam generantur et corrumpuntur
et mutantur, e s t eis naturalis , motu
caeli manente : n o n autem postquam
motus caeli cessaverit.
Ad deoimumquartum dicendum, quod
ratio illa probat quod i n elementis e s t
principium corruptionis materiale, n o n
autem activum ; unde non sequitur mutatio, motu caeli subtracto, qui est principium mutationis.
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A d decimumquintum dicendum, quod
eie men tum sicut non habet virtutem u t
sit semper, propter hoc quod potest ab
exteriori corrumpi, i t a n o n habet virtutem quandoque defìciat, nisi materialem, ut dictum est.
Ad decimumsextum dicendum, quod
elementa sunt incorruptibilia secundum
totum, partibus generatis et corruptis,
quamdiu motus caeli durat; sed m o t u
caeli cessante, erit in ois alia in corruptionis causa; quia scilicet non possunt
corrumpi nisi ab extrinseco; corruptivum autem extrinsecum, deficiente motu
caeli, cessabit.
Ad decimumseptimum dicendum, quod
motus caeli est u t vita quaedam omnibus
rebus naturalibus secundum statura
mutationis, qui i n consummatione mundi
tolletur.
A d decimumoctavum dicendum, quod
licet eductio formarum de potentia i n
actum dependeat ex motu caeli; tarnen
eorum conservatio dependet a principila altioribus, u t dictum est.
Ad decimumnonum dicendum, quod
sol est causa caliditatis per motum, u t
Philosophus dicit (lib. II de Caelo, comment. 56 et 58): unde cessante mota tollitur corruptionis causa in elementis,
quae est per superexcedentiam caloris.
ART. Vili.

— UTRUM CESSANTE MOTU C A L I ,

REMANEAT ACTIO ET PASSIO IN ELEMENTIS.

1. Octavo quaeritur, utrum cessante
motu caeli, remaneat actio et passio i n
elementis. E t videtur quod sic. Potentiae enim naturales sunt determinated
ad unum ; unde virtus i g n i s , cum sit
naturalis potentia, se habet tantum ad
calefaciendum, non autem ad non calefaciendum. Sed i n illa mundi consummatione remanebit virtus ignis et aliorum elementorum, u t prius dictum est,
art. praec. Ergo impossibile e s t quin ignis et alia elementa agant.
2. Praeterea, sicut dicit Philosophus
(in I de Generat., com. 48 et 49), ad hoc
quod fiat mutua actio et passio, requiritur quod agens et patiens sint similia
secundum materiam, e t dissimula secundum formam. H o c auteia erit in eiementis cessante motu caeli; quia eorum
substantiae manebunt, principila essentialibus non mutatis. Ergo erit actio e t
passio in elementis, motu caeli cessante.
3. Praeterea, causa actionis et passio-
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tus caeli, u t probatur in V i l i Physic,
nis in elementis est e x hoc quod in
(com. 75 e t s e q . ) , oportet posteriores
materia elementi semper est appetitus
motus cessare. Remoto ergo m o t u cseli,
ad aliam formam, licet materia per unon erit actio et passio in istis inferio
nam formam sit perfecta. Sed iste ap
ribus.
petitus in materia r e m a n e b i t , etiam
motu cseli cessante ; non enim una for
Respondeo dicendum, quod sicut ha
ma elementi poterit totam potentiam
betur in libro de Causis, quando causa
mat e risa implore. Ergo in ilia mundi
prima retrahit actionem suam a causato,
consummatione remanebit actio et pas
oportet etiam quod causa secunda r e sio i n elementis.
trahat actionem suam ab e o d e m , eo
quod causa secunda habet hoc ipsum
4. Praeterea , illud quod est de perfe
quod a g i t , per actionem causae primae,
z i o n e elementi non aufertur ei. H o c
in
cujus virtute agit. Cum autem omne
autem est de perfectione uniuscujusque
agens
agat secundum quod est in actu,
entis, quod agat sibi simile; diffusio eoportet
secundum hoc accipere ordinem
nim ipsius esse, derivatur a primo bono
causarum
agentium, secundum quod est
i n omnia entia. Ergo videtur quod eieordo
earum
i n actualitate. Corpora au
menta in illa consummatione agent sibi
tem inferiora minus habent de actua
simile ; et sic erit in eis actio et passio.
litate quam corpora caelestia; nam in
5. Praeterea, sicut proprium est ignis
corporibus inferioribus non e s t tota
esse calidum, i t a etiam proprium ejus
potentialitas completa per actum , eo
est calefacere; sicut enim calor derivaquod materia substans uni formae retur a principiis essentialibus i g n i s , ita
manet
in potentia ad formam aliam ;
calefactio derivatur a calore. Si ergo
quod
n
o
n e s t in corporibus caBlestibus;
in illa rerum consummatione ignis et
I
nam
materia
corporis caelestis non est
ejus calor remanebit, videtur quod etiam
in
potentia
ad
aliam formam; unde sua
calefactio remanebit.
potentialitas tota est terminata per for
6. Praeterea, omnia corpora naturalia
mam quam habet. Substantise vero se
se tangentia aliquo modo se alterant,
paratee sunt perfectiores in actualitate
ut patet in I de Generat. (com. 53). Sed
quam etiam corpora caelestia; quia non
elementa in ilio statu mundi se tangent.
sunt compositee ex materia et forma;
Ergo se invicem alterabunt; et ita erit
sed sunt formae qusedam subsistentes ;
ibi actio et passio.
quae tamen deficiunt ab actualitate P o i ,
7. Praeterea, i n illa mundi consumma
qui e s t suum e s s e , quod de aliis subtione erit lux lunce sicut lux solis, et lux
stantiis separatis n o n contingit; sicut
solis septempliciter
(la. xxx, 2fi). Sed modo
etiam videmus quod elementa etiam se
sol et luna sua luce illuminant corpora
superant invicem secundum gradum ainferiora. Ergo multo fortius tunc illuctualitatis, eo quod aqua habet plus de
minabunt; et ita remanebit aliqua actio
specie quam terra, aer quam a q u a , et
et passio in istis inferioribus ; nam me
ignis quam aer; ita etiam e s t in corpo
dium il lumi natum illuminabit ultimum.
ribus caelestibus, et i n substantiis sepa
ratis. Elomenta ergo agunt i n virtute
8. Praeterea, sancti videbunt visu cor
corporum caelestium, et corpora caelestia
poreo res hujus mundi. Sed visio non
agunt i n virtute substantiarum separa
potest esse sine actione et passione,
ta™ m ; unde cessante actione substan
quia visus patitur a visibili. Ergo erit
tias separatee, oportet quod eesset actio
actio et passio etiam motu caeli ces
corporis caalestis; et ea cessante, opor
sante.
t e t quod eesset actio corporis elemenSed contra, remota causa, removetur
taris.
Sed sciendum, quod corpus habet
effectus, Sed motus caeli est causa aduplicem
actionem ; unam quidem se
ctionis et passionis in istis inferioribus,
cundum proprietatem corporis, ut sci
secundum doctrinam Philosophi (I Me
licet agat per motum (hoc enim pro
teor, non procul a princ, et II de Crelo,
prium e s t corporis, u t motum moveat
com. 56). Ergo remoto motu caeli, remoet agat); aliam autem actionem habet,
vebitur actio et passio in istis inferio
j secundum quod attingit ad ordinem
ribus.
Praeterea, actio et passio in rebus - substantiarum separatarum, et particicorporalibus sine motu esse non potest. : pat aliquid de m o d o i p s a r u m ; sicut naKemoto autem primo motu, qui est mo-
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turse inferiores consueverunt aliquid
participare de proprietate naturse superi oris , ut apparet in quibusdam animalibus, quse participant aliquam similitudinem prudentise , quse propria est
hominum. Hsec autem est actio corporis,
quae non est ad transmutationem materiae, sed ad quamdam diffusionem si*
militudinis formae in medio secundum similitudinem spiritualis intentionis quae
recipitur de re in sensu vel intellectu,
et hoc modo sol illuminat aerem, et color speciem suam multiplicat in medio.
Uterque autem modus actionis in istis
inferioribus causatur ex corporibus caelestibus. Nam et ignis suo calore transmutat m a t e r i a m , ex virtute corporis
cselestis; et corpora visibilia multiplicant suas species in medio virtute luminis, cujus fons est in cselesti corpore.
Unde si actio utraque corporis caelestis
cessaret, nulla actio in istis inferioribus remaneret. Sed cessante motu caeli,
cessabit prima actio, sed non secunda;
et ideo cessante motu caeli, erit quidem
actio in istis inferioribus illuminationis
et immutationis medii a sensibilibus ;
non autem erit actio per quam transmutatur m a t e r i a , quam sequitur generatio et corruptio.
Ad primum ergo dicendum, quod virtus ignis semper est determinata ad calefaeiendum, praesuppositis tarnen causis prioribus quae ad actionem ignis requiruntur.
Ad secundum dicendum, quod similitudo secundum materiam et contrarietas formae non sufficit in istis inferioribus ad passionöm et a c t i o n e m , nisi
motu caeli prsesupposito , in cujus virtute agunt omnes inferiores activae potentiae.
Ad tertium dicendum, quod materia
non sufficit ad actionem, nisi principium
activum ponatur. Unde appetitus materise non sufiicienter probat actionem in
elementis, motu caeli subtracto , a quo
est primum principium actionis.
Ad quartum dicendum, quod inferiora
nunquam attingunt ad gradum p e r f e ctionis superiorum. Hoc autem est de
ratione perfectionis supremi a g e n t i s ,
quod sua perfectio sibi sufficiat ad agendum alio agente remoto; unde hoc
inferioribus agentibus attribuì n o n potest.
Ad quintum dicendum, quod ignis est
S. THOM-SS Qucest. disp. — Vol. I.
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proprium calefacere, eupposito quod habeat aliquam actionem; sed ejus actio
dependet ab alio, u t dictum est.
E t similiter ad sextum dicendum,
quod tactus non sufficit in elementis ad
agendum, nisi motu cseli supposito.
Alia duo concedimus : nam procedunt
de actionibus quibus materia non transmutatur, sed species quodammodo multiplicatur per modum intentionis spiritualis.
ART.
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ÜTKUM PLANTJS ET BEUTA

ANIMALIA. ET CORPORA MINEHALIA REMANEANT POST FINEM MUNDI.

1. Nono quaeritur, utrum plantae et
ammalia bruta et corpora mineralia
remaneant post finem mundi. E t videtur
quod sic. Habetur enim Eccle. m , 14:
Didici

quod omnia

opera Dei

peraeverent

in ceternum, Sed corpora mineralia, plantae et bruta sunt opera Dei. Ergo i n
eeternum manebunt.
2. Sed dicebat, quod hoc intelligitur
de istis operibus Dei quae aliquo modo
habent ordinem ad incorruptionem ; sicu t elementa, quae sunt ineorruptibilia
secundum t o t u m , licet secundum partem corrumpantur. — Sed contra, sicut
elementa sunt ineorruptibilia secundum
totum, licet secundum partem corrumpantur, i t a prsedictee res sunt incorruptibiles secundum speciem. licet secundum individua corrumpantur. Ergo videtur quod praedictae etiam res in eeternum remaneant.
3. Praeterea, impossibile est quod intentio naturae frustretur , cum naturae
intentio sit ex hoc quod natura a Deo
in finem dirigitur. Sed natura intendit
per generationem et corruptionem perpetuitatem speciei servare. Ergo nisi
praediota secundum speciem conserventur, frustrabitur naturae intentio; quod
est impossibile, u t dictum est.
4. Preeterea, decor universi pertinebit
ad gloriam beatorum; unde dicitur a
Sanctis , quod i n majorem beatorum
gloriam elementa mundi i n statura meliorem reformabuntur. Sed plantae, mineralia et bruta animalia pertinent ad
decorem universi. Ergo non subtrahentur in illa ultima consummatione beatorum.
5. Praeterea, Rom. i, 20, dicitur quod
invisibilia

tellecta

Dei per

conspiciuntur;

ea quoz facta

suntj

in-

inter quae etiam
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facta, plantse et ammalia numerari possunt. Sed in ilio statu perfectse beatitudinis necessarium est nomini invisibilia Dei cognoscere. Ergo indecens erit
quod prsadicta Dei opera de medio subtrahantur.
6. Prseterea, Apoc. ult., n, dicitur: Ex
ulraque

parte

iluminis

lignum

aiferens

ilio mundi fine, cum non debeat illud
amoveri quod pertinet ad ostensionem
divinse sapientise, videtur quod animalia e t plantae cessare non debeant.
12. Praeterea, si i n creatione mundi
animalia et plantse non fuissent produc t a , non fuisset mundus perfectus. Sed
major orit perfectio mundi ultima quam
prima. Ergo videtur quod omnino animalia et plantae remaneant.
13. Prseterea, qusedam corpora mineralia et qusedam animalia bruta in p c e nam damnatorum deputantur, sicut in

fructus duodecim. Ergo cum ibi loquatur de ultima consummatione beatitudinis sanctorum, videtur quod in ilio
statu plantae remaneant.
7. Prseterea, ab esse divino omnibus
P s , x , 7: Ignis, sulphur et spìritus
procelentibus inest desiderium perpetuitatis,
larum pars calicis eorum;
et Isa. ult.,
in quantum assimilantur primo enti,
v e r s . 24 : Vermis
eorum non morietur,
et
quod est perpetuum. Quod autem inest
ignis non extinguetur.
Poenae autem darebus ex similitudine divini esse, non
mnatorum erunt perpetuse. Ergo videauferetur ab eis i n ultima consummatur q u o d animalia et corpora mineralia
tione. Ergo remanebunt plantse et aniin seternum remaneant.
malia perpetua, saltern secundum speciem.
14. Praeterea, in ipsis elementis sunt
rationes seminales c D r p o r u m mixtorum
8. Praeterea, in ultimo statu cònsumet animalium et plantarum, ut Augumationis rerum non auferetur a rebus
s t i n u s ' d i c i t (in III de Trin., cap. v i n et
id quod ad rerum perfectionem perticap. ix). HSBC autem rationes frustra
net. Sed opus ornatus est consummae s s e n t , nisi prsedicta ex eis orirentur.
tio qusedam creationis. Cum ergo aniCum ergo in illa mundi consummatione
malia ad opus ornatus pertineant, vielementa remaneant et per consequens
detur quod non desinant esse in ilio
rationes seminales in eis, nec aliquid
mundi ultimo statu.
in oppribus Doi sit frustra, videtur q u o d
9. Prwterea, sicut elementa servierunt
animalia
et plantse in illa mundi novihomini in statu vise, ita et animalia et
tate
remaneant.
plantse. Sed elementa remanebunt. Ergo
et animalia et plantse; et sic non vide15. Prseterea, ultima mundi purgatio
tur quod cessent.
e r i t per actionem ignis. Sed quaedam
mineralia s u n t ita fortis compositionis,
10. Prseterea, quanto aliquid magis
quod nec ab igne consumuntur, sicut
participat de proprietate primi perpepatet de a u r o . Ergo videtur q u o d ad
tui, quod est Deus, tanto magis videtur
minus illa p o s t illum ignem remaneant.
osse perpetuum. Sed animalia et plantse
plus participant de proprietatibus Dei
16. Praeterea, universale est semper.
quam elementa ; quia elementa sunt tanSed universale n o n est nisi in singulatum existentia, plantse autem etiam viribus. Ergo videtur quod cujuslibet
vunt, animalia vero etiam super bsec
universalis singularia semper erunt;
cognoscunt. Ergo magis debent in perergo et b r u t a a n i m a l i a et plantae et
petuum remanere animalia et plantse
corpora mineralia semper erunt.
quam elementa.
Sed contra est quod Origenes dicit:
Non est opìnandum venire ad finem illum
11. PrEßterea, efiectus divinse sapienanimalia, vel pecora, vel bestias terroz, sed
tiae est, ut Dionysius dicit (vii cap. de
nec ligna, nec lapides,
div. Nom.), quod supremum inferioris
naturse conjungatur infimo naturse s u Prseterea, animalia et plantse ad vitam
porioris. Hoc autem non erit si animaan im al em hominis ordinantur: u n d e dilia et plantse desinant esse; quia eiecitur Genes, ix, 3: Quasi olerà
virentia
menta in nullo attingunt ad perfectiodedi vobis omnem carnem. Sed v i t a aninem humanam, ad quam attingunt quomalis hominis cessabit. Ergo et animadammodu qusedam animalia;-ad animalia et plantse cessabunt.
lia vero appropinquant plantse; ad planJìespondeo dicendum, quod in illa
tas vero corpora mineralia, quae im me- j mundi innovatione n u l l u m corpus midiate post elementa sequuntur. Ergo in
xtum remanebit praeter corpus huma-
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num. A d hujus autem rationem sumendam procedendum est ordine quem docet Philosophus (II Phys., com. 88 et
seq.), u t scilicet prius consideretur causa
finalis, et postmodum principia rnaterialia et for mali a e t causae moventes.
Finis autem mineralium corporum et
plantarum et animalium duplex potest
considerari. Primus quidem completio
universi, ad quam omnes partes universi ordinantur sicut in finem; ad
quern quidem finem res praadictae non
ordinatur sicut per se et essentialiter
de perfectione universi existentes ; cum
nihil in eis oxistat quod non inveniatur
in principalibus partibus mundi (quae
sunt corpora caelestia et elementa) sicut in principiis activis et materialibus. Unde res praedictae sunt quidam
particulares effectus causarum universalium, quae sunt essentiales partes universi; et ideo de perfectione s u n t universi secundum hoc tantum quod a suis
causis progrediuntur ; quod quidem fit
per motum ; unde pertinent ad perfectionem universi sub motu existentis,
non autem ad perfectionem universi
simpliciter. E t ideo cessante mutabilitate universi , oportet quod praedicta
cossent. Alius autem finis est homo ;
quia, ut Philosophus in sua Politica
(cap. v, a med.), dicit, ea quae sunt imperfecta in natura, ordinantur ad perfecta sicut ad finem: undo, sicut ibidem
dicit, cum animalia habeant vitam imperfectam rospectu v i t a humanae, quae
simpJiciter perfecta est, et pianta? respectu animalium ; p i a n t a sunt propter
animalia, praeparatae eis in cibum a natura; animalia vero propter hominem,
necessaria ei ad cibum et ad alia auxilia. Ista autem necessitas est, v i t a animalis hominis durante ; q u a quidem in
in illa rerum innovatione tolletur, quia
corpus resurget non animale, sed spirituale, ut dicitur I Corinth, x v ; et ideo
tunc etiam animalia et pianta cessabnnt; et ad hoc idem habent aptitudinem pradictarum rerum materia et forma. Cum enim sint ex contrariis composita, habont in se ipsis principium
activum corruptionis. Unde si a corruptione prohiberentur ab exteriori principio t a n t u m , hoc esset quodammodo
violentum et non conveniens perpetui- ,
tati; quia q u a sunt violenta non possunt esse semper, ut patet per Philoso-
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phum in libris c a l i et mundi (lib. I,
com. 15). Interìus autem principium non
habent quod possit a corruptione prohibere; quia eorum forma sunt per naturam corruptibiles, utpote nec per se
subsistentes, sed esse haben tes a materia dopendens; unde non possunt in perpetuum remanore eadom numero, neu
eadem specie, genoratione et corruptione
cessante. H o c autem idem invenitur ex
considerationo c a u s a movcntis; esse enim plantarum et animalium quoddam
vivere est, quod in rebus corporalibus
sine motu non oxistit; unde animalia
defìciunt cessante motu cordis, et piant a cessante nutrimento. In his autem
rebus non est aliquod motus principium
non dependens a primo mobili; quia
i p s a a n i m a animalium et plantarum
totaliter subjiciuntur impressionibus
calestium corporum; unde motu c a l i
cessante, non poterit in eis motus remanere, nec vita. E t sic patet quod i n
illa mundi innovatione res p r a d i c t a non
potcrunt remanere.
Ad primum ergo dicendum , quod omnia opera Dei in a t e r n u m perseverant
vel secundum se, vel in suis causis: sic,
enim et animalia et p i a n t a remanebunt
manentibus c a l e s t i b u s corporibus et
eleni entis.
Ad secundum dicendum, quod perp e tu it as q u a est secundum speciem et
non secundum numerum, est per generationem; qua, cessante motu cali, non
erit.
Ad tertium dicendum, quod intentio
n a t u r a est ad perpetuitatem in specie
consorvandam durante motu cali, per
quem hujusmodi perpetuitas conservari
potest.
Ad quartum dicendum , quod pradic t a res faciunt ad decorem universi secundum statum mutabilitatis in mundo
et animalis v i t a i n homine, et non aliter, ut dictum est.
Ad quìntum dicendum quod in illa
beatitudine sancti non indigebunt invisibilia Dei per creaturas conspicere,
sicut in hoc statu, pro quo loquitur
Apostolus ; sed tunc invisibilia Dei per
se ipsa videbunt.
Ad sextum dicendum , quod lignum
v i t a accipitur ibi metaphorico pro Christo, vel pro Sapientia, de qua Proverb,
cap. ni, 18: Lignum vitc& est his qui appreJirnflerint earn.
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Ad sop ti mum dicendum, quod desiderium perpetuitatis est in rebus creatis
ex assimilatione ad Deum; unicuique
tarnen secundum suum modum.
Ad octavum dicendum, quod opus
creationis per ornatum animalium et
plantarum consummatur quantum ad
primam mundi consummationem, quae
attenditur secundum statum mutabilitatis mundi, in ordino ad complendum
numerum electorum ; non autem ad consummationem mundi simpliciter; ut dictum est.
Ad nonum dicendum, quod elementa
non dicuntur remunerari secundum se,
quia non secundum se aliquid meruerunt; sed dicuntur remunerari in quantum homines in eis remunerabuntur,
prout scilicet eorum claritas in gloriam
electorum cedet. Animalibus autem et
plantis homines non indigebunt, sicut
elementis, quae erunt locus quasi gloriae
ipsorum ; et ideo non est simile.
Ad decimum dicendum, quod licet
quantum ad vitam et cognitionem, plantae et animalia sint meliora quam e i e menta; tarnen quantum ad simplicitatem, quae facit ad incorruptionem, sunt
elementa Deo similiora.
Ad undecimum dicendum, quod i n ipso
homine continuatio quaedam naturarum
apparebit; i n quantum in eo congregatur et natura corporis mixti et natura
vegetabilium et animalium.
Ad duodecimum dicendum, quod alia
fuit perfectio inunrii creati et mundi
consummati, ut supra dictum e s t ; et
ideo non oportet ut sit do secunda perf e z i o n e quod fuit de primo.
Ad decimumtertium dicendum, quod
vermis ille qui ad poenam impiorum deputatur, non est intelligendus corporaliter, sed spiritualiter ; ut per vermena
stimulus suae conscientiae intelligatur,
u t Augustinus (in X X de Civit. Dei) dic i t ; et secundum eumdem modum possunt exponi si qua similia inveniantur.
Ad decimumquartum dicendum, quod
rationes seminales quae sunt in elementis, ad offecturn producendum non sufficiunt nisi motu caeli coadiuvante; et
ideo motu caeli cessante non sequitur
quod oportcat animalia vel plantas esse;
nec tarnen sequitur quod rationes seminales sint frustra, quia sunt de perf e z i o n e ipsorum elementorum.
Ad decimumquintum dicendum, quod

licet aliqua sint quae ad horam ab igne
non consumantur, nihil tarnen est quod
finaliter ab igne non consumatur, si diu
in i g n e remaneat, ut G-alenus dicit; et
tarnen ille ignis connagrationis mundi
erit multo violentior quam i s t e ignis
quo utimur. Nec iterum ex sola ignis
actione corpora mixta in ilio igne dostruentur, sed etiam ex cessatione motus caeli.
Ad decimumsextum dicendum, quod
universale tripliciter considerari potest;
ot secundum quemlibet modum considerationis aliquo modo verum est quod
universale est semper. P o t e s t enim uno
modo considerari natura universalis
seeundum quod abstrahit a quolibet
esse ; et sie verum est quod universale
est semper, magis per remotionem causae
determinantis ad aliquod tempus, quam
per positionem causae perpetuitatis; de
ratione enim naturae universalis non est
quod sit magis hoc tempore quam ilio;
per quem etiam modum materia prima
dicitur esse una. Alio modo potest considerari secundum esse quod habet in
singularibus : et sic verum est quod est
semper, quia est quandocumque est suum
singulare ; sicut etiam dicitur esse ubi*
que, quia est ubicumque est suum singulare, cum tarnen multa loca sint ubi
sua singularia non s u n t ; unde nec ibi
est universale. Tertio modo potest considerari secundum esse quod habet in
intellectu ; et sic etiam verum est quod
universale est semper, praecipue in intellectu di vino.
A R T . X . — UT RUM CORPORA HUMANA
MAKEANT MOTU CELI CESSANTE.
(I p., quaest. 77, per totam).

1. Decimo quaeritur, utrum corpora
humana remaneant motu caeli cessante.
E t videtur quod non. Quia dicitur I Oor.
cap. xv, 50: Caro et sanguis

regnum

Dei

non possidebunt. Sed corpus hominis est
ex carne et sanguine. Ergo i n ilio rerum fine humana corpora non remanebunt.
2. Praeterea, omnis mixtio elementorum cx motu caeli causatur, c u m ad mixtionem alteratio requiratur. Sed corpus humanum est corpus mixtum ex
elementis. Ergo motu cseli cessante rem an ore non potest.
3. Praeterea, necessitas quse est ex
materia, est necessitas absoluta, u t pa-
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tet in II Physic, (com. 87 et 88). Sed in ,
corpore composito ex contrariis est necessitas ad corruptionem ex ipsa materia. Ergo impossibile est quin talia
corpora corrumpantur; et i t a impossibile est quod remaneant post statum
generationis et corruptionis. Corpora
autem humana sunt hujusmodi. Ergo
impossibile est quod in ilio rerum fine
remaneant.
4. Praeterea, homo cum brutis convenit in hoc quod habet corpus sensibile.
Sed corpora sensibilia brutorum non
remanebunt in ilio mundi fine. Ergo
nec corpora humana.
5. Praeterea, finis hominis est perfecta
assimilatio ad Deum. Sed Deo, qui incorporeus est, magis assimilatur anima
corpore absoluta, quam corpori unita.
Ergo in ilio statu fìnalis beatitudiuis,
animse absque corporibus erunt.
6. Praeterea, ad perfectam hominis
beatitudinom requirilur perfecta operatio intellectus. Sed operatio animse
intellective a corpore absolutae est perfectior quam animae enrpori unitae; quia, j
ut dicitur in lib. de Causis, omnis vir- I
tus unita plus est infinita quam multiplicata. Forma? autem separatee in se
unitae sunt : materiae vero conjunctae,
quodamrnodo ad plura diflunduntur.
Ergo in illa perfecta beatitudine animae
non erunt corpori unitae.
7. Praeterea, elementa quse sunt in
mixto, appetunt naturali appetitu propria ubi. Appetitus autem naturalis non
potest esse vanus ; undo quod est contra naturam, non potest esse perpetuum.
Non potest ergo esse quin elementa in
corpore mixto existentia quandoque ad
sua loca tendant, et sic corpus mixtum
corrumpatur ; ergo post corruptionis
statum non remanebunt humana corpora, quse sunt mixta.
8. Praeterea, omnis motus naturalis
cujuscumque corporis a motu caeli dependet. Sed motus cordis, sine quo non
potest esso humani corporis vita, est
motus naturalis. Ergo cessante motu
cseli remanere non poterit, et per consequens nec humani corporis vita.
9. Praeterea, membra humani corporis, pro majori parte sunt ordinata ad
usus compotentes vitgp animalis, sicut
patet de venis et stomacho et hujusmodi, quae ordinantur ad nutrimentum.
Animalis autem vita in nomine non re- '
:
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manebit in illa beatitudine. Ergo nec
membra corporis (alias enim frustra essent); et sic nec corpus humanum remanebit.
Sed contra est quod dicitur I ad Cor.
cap. xv, 53: Oportet corruptibile hoc induere incorruptionem^JELoc autem corruptibile, corpus est. Ergo corpus remanobit incorruptiono indutum.
Praeterea, Philip, in,21, dicitur: Beforviabit corpus humilitatis nostra coniiguratum corpori claritatis sues. Sed Christus
corpus quod semel in resurrectione resumpsit, nunquam deposuit nec depouet;
ilom. vi, 9 : Christus resurgena ex mortuis
jam non moritur. Ergo et sancti in perpetuum v i v e n t cum corporibus cum quibus resurgent; et sic humana corpora
post finem mundi manebunt.
Respondeo dicendum, quod sicut A u gustinus dicit (XXII de Civ. Dei, xxvi),
Porphyrius ponebat, ad perfectam beatitudinom humanee animae, omne corpus
fugiendum esse ; et sic, secundum eum,
anima in perfecta beatitudine existens,
corpori unita esse non potest. Quam
opinionem tangit Origenes in suo P e riarchon dicens, quosdam opinatos fuisse,
sanctos corpora in resurrectione resumpta quandoquo deposituros, u t sic ad
Dei similitudinem in perfecta beatitudine vivant. Sed haec positio praeter hoc
quod est fidoi contraria, u t ex auctoritatibus inductis ot pluribus aliis patere potest, etiam a ratione discordat. Non enim
perfectio beatitudinis esse poterit ubi
deest naturae perfectio. Cum autem animae et corporis naturalis sit unio, e t
substanti al is, non accidentalis, non potest esse quod natura animsa sit perfecta, nisi sit corpori conjuncta; et ideo
anima separata a corpore, non potest
ultimam perfeotionem beatitudinis obtinere. Propter quod etiam dicit A u g u stinus in fine super Genes, ad litt. (lib.
XII, cap. xxxv), quod animae sanctorum
ante resurrectionem non ita perfecte
fruuntur divina visione sicut postea;
unde in ultima perfectione beatitudinis
oportebit corpora humana esse animabus unita. Positio autem preemissa procedit secundum opinionem illorum qui
dicunt, animam accidentaliter uniri corpori, sicut nautam navi, aut hominem
indumento. Unde et Plato dixit quod
homo est anima corpore induta, ut G-regoriuB Nyssenus narr at (in lib. de A n i -
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ma, cap. x, a med.). Sed hoc stare non
potest; quia sic homo non esset ens per
se, sed per accidens; nec esset in genere
substantia, sed in genere accidentis,
sicut hoc quod dico vestitum, et calceatum. P a t e t etiam quod rationes supra
i n d u c t a de corporibus mixtis, non habent locum in homine; nam homo ordinatur ad perfectionem universi ut essentialis pars ipsius, cum in homine sit
aliquid quod non continetur virtute nec
i n elementis nec in caeleslibus corporibus, scilicet anima rationalis. Corpus
etiam hominis ordinatur ad hominem,
non secundum animalem vitam. tantum,
sed ad perfectionem n a t u r a ipsius. E t
quamvis corpus hominis sit ex contrariis compositum, inerit tamen principium incorruptibile, quod poterit praservare a corruptione absque violentia,
cum sit intrinsecum. E t hoc poterit
esse su/ficiens principium motus, motu
c a l i cessante, cum a motu c a l i non dependeat.
Ad primum ergo dicendum, quod per
carnem et sanguinem intelligitur corruptio carnis et sanguinis; unde in eadem auctoritate subditur: Neque corruptio incorruptelam
possìdcbìL
A d secundum dicendum, quod motus
est causa mixtionis secundum fieri; sed
conservatio ejus est per formam substantialem, et ulterius per principia
c a l o altiora, ut in superioribus quastionibus patet.
Ad tertium dicendum, quod anima
rationalis ex perfecta unione ad Deum,
omnino super materiam victoriam habebit; et sic licet materia sibì relieta
corruptibilis sit, tamen ex virtute anim a incorruptionem sortiretur.
A d quartum dicendum, quod sensìbilitas in homine est a principio incorruptibili, scilicet ab anima rationali ; i n
brutis autem est a principio corruptibili; et ideo corpus sensibile hominis
i n perpetuum potest remanere, non autem corpus sensibile bruti.
A d quintum dicendum, quod anima
corpori unita plus assimilatur Deo qtiam
a corpore separata, quia x^erfectius habet suam naturam. Intantum enim unumquodque Deo simile est, in quantum perfectum est; licet non sit unius
modi perfectio Dei et perfectio creatura.
Ad sextum dicendum, quod anima
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corpori unita non multiplicatur per modum formarum materialium q u a sunt
divisibiles divisione subjecti; sed in se
remanet simplex et una; unde ejus operatio non impedietur ex corporis unione, quando corpus omnino erit subjectum a n i m a ; nunc autem impeditur ex
corporis u n i o n e , propter hoc quod anima non perfecta dominatur in corpus.
A d septimum dicendum, quod appetitus naturalis elementorum tendendi
in propria loca, per dominium a n i m a
in corpus retinebitur, ne dissolutio elem on tor urn fiat; quia elementa perfeetins osse habebunt in corpore hominis
quam in suis locis haberent.
Ad octavum dicendum, quod motus
cordis in homine causabitur ex natura
a n i m a rationalis, q u a a motu c a l i non
dependet; et ideo motus ille non cessabit, m o t u c a l i cessante.
A d nonum dicendum, quod omnia
membra corporis romanebunt, non propter usus anìmalis v i t a , sed propter
perfoctionem n a t u r a hominis.

QUAESTIO VI.
D E

M I K À G U L I S .

(Et habet deceit*

articulas).

Primo enim quasritur , utrum Deus possit in
rebus crcatis aliquid operari praeter causas
naturales, vel contra naturam, ve! contra curs u m natura?; — 2° utrum omnia qua? D e u s
facit contra naturam vel contra cursum naturai, possint dici miracula ; — s° utrum creatura} spirituales sua naturali virtute possit
miracula facere ; — 4 utrum boni Angoli ot
homines per aliquod domini grattai miracula
facere possint; — 5» utrum dasmones cooperentur ad miracula facienda; —6» utrum dsemones
vel Angelihabeantcorponi sibi naturaliter unita; —7° utrum Angeli vel daemoncs possint corpora assumere ; — 8° utrum Angelus vel daemon, vel corpus assumptum possit operationes viventis corporis e x e r c e r e ; — 0» utrum
operatio mtraculi sit attrtbnenda fìdei; —
10» utrum rìfniTiones cogantur aliqutbus s e n sibilibus ot corporations rebus, factis aut verbis ad miracula facienda, quas per magicas
artes fieri videntur.
n
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POSSIT IN REBUS

ORBATIS ALIQUID OPERARI PRAETER CAUSAS
NATURALES, VEL COHTRA CURSUM N A T U R A .

1. Q u a s t i o est de miraculis ; et primo
quaritur, utrum Deus possit in rebus
creatis aliquid operari prater causas
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naturales, vel contra naturam, v e l con
tra cursum naturae. Et videtur quod
non: quia in Glossa Bom. xi (ordinaria,
ibi : Contra naturam insertus es), dicitur :
Deus omnium naturarum conditor , nihil
contra naturam facit.
2. Praaterea, alia Glossa dicit ibidem:
Contra legem natures tarn Deus facere non
potest quam contra se ipsum. Contra se
ipsum autem nullo modo facere potest:
quia se ipsum negare non potest, u t dici
tur II Tim. s i n . Ergo nec contra na
turae ordinem, qui est lex naturae, Deus
facere potest.
3. Praeterea, sicut ordo hurnanse justi
t i a derivatili* a divina justitia, i t a ordo
naturae derivatur a divina sapientia;
ipsa enim est quae disponit omnia suaviter, ut dicitur Sap. v i n . Sed contra
ordinem humanae justitiae Deus facere
non potest; sic enim esset causa pec
cati, quod solum ordini justitiae repugnat. Cum ergo non minor sit Dei sa
pientia, quam ejus justitia, videtur quod
nec contra ordinem naturae facere possit.
4. Praeterea, quandocumque D e u s ope
ratur in creaturis per rationes semiuales, non fit aliquid contra naturae cur
sum. Sed non potest Deus aliquid couvenienter operari in natura praeter rationes seminales naturae inditas. Ergo
Deus non potest convenienter contra
r.ursum naturaB facere. Probatio mediae.
Augustinus enim dicit (in III de Trin.,
cap. xi et xii), quod visibiles apparitiones patribus exhibitae sunt mediante
ministerio A n g e l o r u m , ex hoc quod
Deus corpora regit per Spiritus. Sed si
militer corpora inferiora regit per su
periora, u t (in eodem lib., cap. iv) ipse
dicit; et similiter potest dici, quod ef
fectus quoslibet regit per causas. Cum
ergo in causis naturalibus rationes se
minales sint inditae. videtur quod Deus
•convenienter non possit operari i n effectibus naturalibus, nisi rationibus sexninalibus mediantibus; et sic nihil fiet
ab eo contra cursum naturae.
5. Praeterea, Deus non potest facere
quod affirmatio et negatio sint simul
vera; quia cum hoc sit contra rationem
entis in quantum est ens, est etiam
contra rationem creaturae; prima namque rerum creatarum est esse, u t dici
tur in libro de Causis (prop. 4). Praedictum autem principium, cum sit pri
mum inter omnia principia, in quod
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, omnia alia resolvuntur, u t probatur in
I IV Metaph., oportet quod i n qualibet
necessaria propositione includatur, et
quod ejus oppositum includatur in quolibet impossibili. Cum ergo ea quae sunt
contra cursum naturae, sint impossibilia in natura, sicut caecum fieri videntem, et mortuum fieri viventem ; in hujusmodi oppositum dicti principii includetur. Ergo ea quae sunt contra cursum
naturae, Deus facere non potest.
6. Praeterea, quaedam Glossa d i c i t ,
Ephes. ni, quod Deus contra causas quas
voluntate instituit, mutabili voluntate
nihil facit, Sed causas naturales Deus
voluntate sua instituit. Ergo contra eas
nihil facit nec facere potest, sicut n o n
potest esse mutabilis ; mutabilitas enim
voluntatis videtur, cum aliquis facit
contra id quod prius voluntate instituit.
7. Praeterea, bonum universi est bo
num ordinis, ad quern pertinet cursus
naturalium rerum. Sed Deus non potest
facere contra bonum universi, quia ex
sua bonitate summa provenit quod omnia sint valde bona secundum ordinem
universi. Ergo Deus non potest facere
contra cursum naturalium rerum.
8. Praeterea, Deus non potest esse
causa mali. Malum autem, secundum
Augustinum (de Nat. boni, cap. iv), est
privatio modi, speciei et ordinis. Ergo
Deus non potest facere, contra cursum
naturae, qui pertinet ad ordinem uni
versi.
9. Praeterea, Genes, n, 2, dicitur, quod
Deus die septimo cessavit ab omni opere
quod patrarat;
et hoc ideo, secundum
Glossam ord., quia cessavit a novis ope
ribus condendis. Sed in operibus sex
dierum non fecit aliquid contra cursum
naturae. Unde A u g u s t i n u s dicit (II super
Genes, ad litt., parum a princ), quod i n
operibus sex dierum n o n quaeritur quid
Deus miraculose facere possit, sed quid
rerum natura patiatur, quam tunc Deus
instituit. Ergo nec postea Deus aliquid
fecit contra naturae cursum.
10. Praeterea, secundum Philosophum
(in VII Metaph.), natura est causa ordinationis in omnibus. Sed Deus non
potest facere aliquid nisi ordinatum;
quia, ut dicitur B o m . x m , 1: Qua: a Deo
sunt, ordinata sunt. Ergo non potest fa
cere aliquid contra naturam.
11. Praeterea, sicuti ratio humana a
Deo est, ita et natura. Sed contra prin-
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cipia rationis Deus facere non potest,
sicut quod genus de specie non praedicetur, vel quod latus quadrati sit com
mensurabile diametro. Ergo nec contra
principia naturae Deus facere potest*
12. Praeterea, totus naturae cursus a
divina sapientia progreditur, sicut arti
ficiata ab arte human a, ut Augustinus
dicit super illud Joan., cap. i: Quod fa
ctum est in ipso vita erat. Sed artifex non
facit aliquod contra artem suam nisi
per errorem, qui in Deo esse non po
test. Ergo nec Deus facit aliquid con
tra cursum naturse.
13. Praeterea, Philosophus dicit (in II
Phys., text. 78), quod sicut agitur unumquodque, ita naturo, est agi. Sed quod
ita natum est agi sicut agitur, non fit
contra cursum naturse. Ergo nihil fit
contra naturae cursum.
14. Praeterea, Anselmus dicit, lib. I:
Cur Deus homo (cap. xx, circa prime),
quod minimum inconveniens Deo est
impossibile. Inconveniens autem est
quod cursus naturse m u t e t u r , conve
niens est autem quod servetur. Ergo
impossibile est quod Dens contra cur
sum natures faceret.
15. Praeterea, sicut se habet scientia
ad falsum, ita so habet potentia ad im
possibile. Bed Deus non potest scire id
quod est falsum in natura. Ergo Dous
non potest facere id quod est contra
cursum naturae; quia hoc est impossi
bile in natura.
16. Praeterea, magis est impossibile
quod est impossibile per se quam quod
est impossibile per accidens, quia quod
per se est tale, magis est tale. Sed id
quod fuit non fuisse est impossibile per
accidens; quod tamen Deus facere non
potest, ut Hieronymus dicit et etiam
Philosophus (in VI E t h i c , cap. n, i n fine).
Ergo nec quae sunt contra cursum n a 
turse, quae sunt impossibilia per se, ut
ceecum videro, facere Deus non potest.
17. Praeterea, secundum Philosophum
(in III E t h i c , cap. i), violentum est cu
jus principium est extra, nil conferente
vim passo. Sed ad ea quae sunt contra
cursum naturae, res naturales conferre
non possunt. Ergo si a Deo fi ant, crunt
violenta; et sic non erunt permanentia;
quod videtur inconveniens; nam caecis
illuminatis divinitus permanet visus.
18. Praeterea, cum omne genus per
potentiam et actum dividatur, ut patet

in I H Physic, (com. 34), ad potentiam
autem potentia passiva pertineat, ad
actum autem activa; oportet quod illa
sola potentia passiva inveniatur in na
tura ad quse invenitur potentia activa
naturalis; hoc enim est ejusdem gene
ris; et hoc etiam dicit Commentator in
I X Metaph. (text. 11 et 17). Sed ad ea
quae sunt contra cursum naturse non in
venitur aliqua potentia activa natura
lis; ergo nec potentia passiva. Sed illa
respectu quorum non est potentia pas
siva in creatura, dicimus non posse
fieri, quamvis Deus per suam omnipotentiam omnia facere possit. Ergo ea
quas sunt contra cursum naturae, fieri
non possunt propter defectum creaturae.
etsi non propter defectum divinae *potentiae.
19. Praeterea, quidquid Deus aliquando
facit, non esset inconveniens, etiam si
semper faceret. Esset autem inconve
niens, si Deus omnes effectus naturales
crearet non mcdiantibus causis natura
libus; quia tunc res naturales suis ope
rati on ibus destituerentur. Ergo incon
veniens est quod aliquem effectum in
istis inferioribus faciat aliquando non
mediantibus causis naturalibus. Eis au
tem mediantibus non facit aliquid con
tra cursum naturse. Ergo Deus nihil fa
cit contra cursum naturae.
20. Prseterea, causa per se essentialem
ordinem habet ad suum effectum, et e
converso. Sed Deus non potest alicui
rei auferre quod est sibi essentiale, ea
manente; sicut quod sit homo et non
sit animal. Ergo non potest efTectum
aliquem producere sine causa naturali
quae ad hujusmodi effectum habet es
sentialem ordinem; sicut quod faciat
visum sine causis naturalibus e x quibus
visus natus est causari.
21. Praeterea, inconveniens est u t majus bonum dimittatur pro minori bono.
Sed bonum universi est majus quam
aliquod bonum particulare cujuscumque;
unde Augustinus dicit (Enchirid. cap. x ) ,
quod Deus fecit bona etiam singula,
simul autem omnia valde bona propter
ordinem universi. Ergo inconveniens
est quod propter salutem alicujus ho
minis vel alicujus g e n t i s , Deus mutet
cursum naturae, qui pertinet ad ordi
nem universi, in quo bonum ejus con
sistit. Nunquam ergo Deus facit contra
cursum naturae.
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Sed contra, a privatione in habitum
non potest fieri regressus secundum na
turam ; fit autem operatione divina ;
nnde dicitur Matth, xi, 5: Cosci vident,
surdi audiunt etc. Ergo Deus facit ali
quid contra cursum naturae,
Praeterea, potestas superioris non de
pendet a potestate inferioris, nec se
cundum earn limitatur. Sed Deus est
superior quam natura. Ergo non limi
tatur ejus potentia seeundum potentiam
naturae; et sic nihil prohibet ipsum operari aliquid contra cursum naturae.
Eespondeo d i c e n d u m , quod absque
omni dubio Deus in rebus creatis potest
operari praeter causas creatas, sicut et
ipse operatur in omnibus causis creatis,
ut alibi ostensum est; et operando prae
ter causas creatas potest operari eosdem effectus quos eisdem mediantibus
operatur, et eodem ordine ; vel etiam
alios, et alio ordine ; et sic potest aliquid facere contra communem , et solitura cursum naturae. Cujus veritatis
manifestabitur ratio, si ea consideremus
quse huic iveritati adversari videntur:
quse quidem sunt tria.
Primum est quorumdam antiquorum
philosophorum opinio, qui posuerunt istas res corporeas non habere aliam
causam superiorem quae sit eis causa
essendi; et sic posuerunt eorum aliqui,
ut Anaxagoras, intellectum causam alicujus motus in e i s , ut segregationis.
Seeundum autem hanc p o s i t i o n e m , a
nulla causa supernaturali naturales for
mai , quae sunt naturalium actionum
principia, possunt immutari, nec earum
operationes impediri; et sic nihil potest
fieri contra cursum naturae qui ex ne
cessitate harum causarum corporalium
ordinatur. Sed haec positio est falsa;
quia oportet illud quod est principium
in entibus , esse causam essendi omni
bus aliis; sicut summe calidum , est
causa caliditatis omnibus aliis, ut dici
tur in II Metaphys. Et de hoc plenius
alibi tractatum est (1 part., quaest. 44,
art. 1), ubi ostensum est quod nihil po
test esse nisi a Deo.
Seeundum autem quod praedictam veritatem impedire p o t e s t , est opinio aliorum philosophorum , qui dixerunt,
Deum esso causam omnium entium per
ejus intellectum. Sed dixerunt quod Deus
de entibus habet universalem quamdam
cognitionem in quantum cognoscit se
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i p s u m , et quod ipse est principium es
sendi omnibus entibus; non autem pro
priam de unoquoque. A scientia autem
communi et universali non sequuntur
particulares effectus, nisi mediantibus
particularibus conceptionibus. Si enim
sciam quod omnis fornicatio est fug i e n d a , non fugiam huno actum nisi
accipiam hunc actum esse fornicationem. E t seeundum hoc dicunt quidam,
quod a Deo non progrediuntur effectus
particulares nisi mediantibus causis aliis per ordinem; quarum superiores
sunt magis universales, inferiores vero
magis particulares ; et seeundum hoc
Deus nihil poterit facere contra cursum
naturae. Sed ista positio est falsa; nam
cum Deus seipsum perfecte cognoscat,
oportet quod cognoscat quidquid in ipso quocumquo modo est. In eo autem
est similitudo cujuslibet c a u s a t i , in
quantum nihil esse potest quod eum
non imitetur : unde oportet quod de omnibus propriam cognitionem habeat,
sicut alibi plenius ostensum e s t , 1 p.,
qu. 14, per totum.
Tertium quod poeset praedictam veritateni impedire, est positio quorumdam
philosophorum, qui dixerunt, Deum ex
necessitate naturae res agere; et sic oportet quod ejus operatio determinetur
ad istum cursum rerum qui est seeun
dum naturam ordinatus; unde contra
eum facere non poterit. Sed hoc etiam
patet esse falsum; nam supra omne quod
ex necessitate naturse agit, oportet aliquid esse quod naturam ad unum doterminet, sicut alibi, 1 part., qusest. 19,
art. 4, ostensum est; undo impossibile
est quod D e u s , qui est primum agens,
ex necessitate naturae agat; quod etiam
in alia quaestione multipliciter ostensum
est.
His ergo tribus habitis, scilicet quod
Deus sit rebus naturalibus causa es
sendi, et quod propriam cognitionem et
providentiam habeat de unoquoque, et
quod non agat ex necessitate naturae ;
sequitur quod potest praeter cursum
naturae aliquid agere in particularibus
effectibus, vel quantum ad esse, in quan
tum aliquam novam formam inducit
rebus naturalibus quam natura inducere
non potest, sicut formam glorise ; aut
huic materiae, sicut visum in cseco; v e l
quantum ad operationem; in quantum
retinet operationes rerum naturalium
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ne agant quod natae sunt a g e r e , sicut
quod ignis non comburat, ut patet Da
niel, i n , vel quod aqua non fluat, u t
patet de aqua Jordanis, Josue v.
A d primum ergo dicendum, quod con
tra naturam particularem et Deus facit
et etiam res naturales; quod-enim ignis
corrumpatur contra naturam particula
rem hujus ignis est; unde Philosophus
dicit (in II Caeli et mundi, com. 57), quod
corruptio ot senium et defoctus omnis
contra naturam est. Contra naturam
vero universalem nulla res naturalis
a g i t ; dicitur enim natura particularis
secundum ordinem particularis causae
ad particularem effectum; natura vero
universalis secundum ordinem primi agentis in natura, quod est caelum ad
omnia inferiora agentia. Cum autem
nullum inferiorum corporum agat nisi
per virtutem cselestis corporis, impos
sibile est quod aiiquod corpus naturale
agat contra naturam universalem. Sed
hoc ipsum quod aliquid agit contra na
turam particularem, est secundum na
turam universalem. Sicut autem caelum
est causa universalis respectu inferio
rum corporum; ita Deus est c a u s a uni
versalis respectu omnium e n t i u m , re
spectu cujus etiam ipsum caelum est
c a u s a particularis. Nihil enim prohibet
un am et eamdem causam esse univer
salem respectu inferiorum et particu- >
3arem respectu superiorum, sicut et in
praedicabilibus accidit; nam animal, quod
est universale respectu hominis, est par- >
ticulare respectu substantias. Sicut ergo
per virtutem caeli potest aliquid fiori
contra haue naturam particularem, nec
tarnen est hoc contra naturam simpli
citer , quia hoc est secundum naturam
universalem; ita virtute Dei potest ali
quid fieri contra naturam universalem,
quae est e s virtute caeli; noti tarnen erit
contra naturam simpliciter, quia erit
secundum naturam universalissimam,
quse consideratur e x ordine Dei ad omnes creaturas. E t e x hoc intellectu
Augustinus dicit in Glossa inducta, quod
Deus nihil contra naturam facit. Unde
subjungitur, quia hoc est unicuique na
tura quod Deus facit.
Et ex hoc etiam patet responsio ad
secundum; nam in illa Glossa loquitur
Augustinus de summa lege naturae quae
attenditur secundum ordinem Dei ad
omnes creaturas.

A d tertium dicendum, quod sicut ex
dictis p a t e t , licet Dens possit facere
contra ordinem qui est unius creaturas
ad aliam, quod est quasi naturae parti
cularis respectu ipsius ; non tarnen po
test facere contra ordinem creaturae ad
se ipsum. Justitia autem hominis consistit principaliter in debito ordine ho
minis ad Deum ; unde contra ordinem
justitiee Deus facero non potest. Cursus
autem naturae est secundum ordinem
unius creaturae ad aliam; et ideo contra
cursum naturae Deus facere potest.
A d quartum dicendum, quod sicut
Deus potest facere praetor causas natu
rales effectus in rebus corporalibus ; ita
potest facere praeter ministerium Angelorum ; non tarnen est eadem ratio fa
ciendi praeter utrumque. Nam praeter
causas naturales facit ut homo effectum
quem causis visibilibus attribuere non
p o t e s t , in aliquam superiorem causam
reducere c o g a t u r , ut si ex visibili miraculo divina potentia manifeste tur. 0 perationes autem Angelorum non sunt
visibiles; unde eorum ministerium non
impedit quin homo in divinae potentise
considerationem adducatur. E t propter
hoc Augustinus non dicit quod praeter
ministerium Angelorum non possit operari, sed quod non operatur.
Ad quintum dicendum, quod sicut
Deus non potest facere quod alfirmatio
et negatio sint simul vera; ita non po
test facere ea quae sunt impossibilia in
natura , in quantum prsedictum impos
sibile in se claudunt; sicut patet quod
mortuum vivificare, claudit in se con
tradictionem, si ponatur a principio in
trinseco naturaliter mortuus ad vitam
redire ; nam de ratione mortui est quod
sit privatus principio vitas; unde Deus
hoc non facit, sed facit quod mortuus ab
exteriori principio vitam iterato acquirat; quod contradictionem non includit:
et eadem ratio est de aliis quae sunt
impossibilia naturse, quae facere potest.
A d sextum dicendum, quod Deus non
facit contra rationes naturales mutabili
voluntate; nam Deus ab seterno prsevidit et voluit se facturum quod i n tem
pore facit. Sic ergo instituit naturse
cursum, ut tarnen praeordinaretur in se
terna sua voluntate quod prseter cursum
is tum quandoque facturus erat.
A d septimum dicendum, quod Deus
faciendo prseter cursum naturae, non
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removet totum ordinem universi, in quo j tura aguntur: ea enim aguntur sicut
consistit bonum ipsius, sed ordinem aapta nata sunt agi.
licujus p a r t i c u l a r s causae ad suum ef
Ad decimumquartum dicendum, quod
fectum.
cursum naturae servari est conveniens,
secundum quod est a divina Providentia
Ad octavum dicendum, quod malum
ordinatus; unde si ordo divinse provipoenac est contra ordinem unius partis
dentice habet quod aliquid secus agatur,
universi ad aliam partem , et similiter
non est inconveniens.
malum cujuslibet defectus naturalis;
sed malum culpse est contra ordinem
Ad decimumquintum dicendum, quod
totius univorsi ad finem u l t i m u m , eo
non dicitur aliquid esse falsum simpli
quod voluntas, in qua est malum culpse,
citer ot alicui, sicut aliquid dicitur esse
ab ipso ultimo fine universi deordinatur
impossibile simpliciter et alicui, sed
per culpam; et ideo hujusmodi mali Deus
esse falsum simpliciter; unde Deus non
causa esso non potest: contra nunc epotest scire aliquod falsum , sicut non
nim ordinem agere non p o t e s t , licet
potest facere aliquid impossibile: quod
posset agere contra ordinem primum.
simpliciter est impossibile: et tarnen
sicut
potest facere aliquid impossibile
Ad nonum dicendum, quod miracualicui,
ita potest facere aliquid ignolum non fit a Deo nisi in creaturis prsetum
alicui.
existentibus, quae aliquo modo in ope
Ad decimumsextum dicendum est
ribus sex dierum praeextiterunt. Unde
quod omne per accidens reducitur ad
opera miraculosa materialiter in ope
aliquid quod est per s e : unde nihil proribus sex dierum prsecesserunt; licet
tunc oportuerit aliquid miraculose fieri
hibet aliquid quod est per accidens, ad
contra curs urn n a t u r a , quando natura
id quod est per se r e d u c t u m , esse ma
instituebatur.
gis tale: sicut nix sua albedine disgregat visum magis quam albedo parietis,
Ad decimum dicendum, quod natura
eo
quod albedo nivis est major albedine
est causa ordinationis in omnibus na~
parietis:
similiter remotio cursus Soturalibus, non autem in omnibus sim
cratis
est
impossibilis per hoc quod re
pliciter.
ducitur
ad
hoc impossibile per se, prseAddecimumsecundum dicendum, quod
toritum
non
fuisse , quod contradictio
logicus et mathematicus considerant
nem
implicat:
unde nihil prohibet hoc
tantum res secundum principia for ma
esse
magis
impossibile
quam id quod
lia; unde nihil est impossibile in logicis
impossibile
a
l
i
c
u
i
,
quamvis
non sit
est
vel mathematicis, nisi quod est contra
impossibile
per
accidens.
rei formalem rationem. E t hujusmodi
impossibile in se contradictionem claA d decimumseptimum dicendum, quod
dit, ot sic est per se impossibile. Talia
in re qualibet naturali est naturalis
autem impossibilia Deus facere non po
ordo et habitudo ad causas omnes sutest. Naturalis autem applicat ad deterperiores: et inde est quod illa quse fiunt
minatam materiam; unde reputat im
in corporibus inferioribus ex impres
possibile etiam id quod est huic impos
sione caelestium corporum, non s u n t
sibile. Nihil autem prohibetDeum posse
violenta, licet videantur esse contraria
facere quae sunt inferioribus agentibus
naturalibus motibus inferiorum corpo
impossibilia.
rum, ut patet in fluxu et refiuxu maris,
qui sequitur motum lunse. E t multo
Ad decimumsecundum dicendum, quod
minus
est violentum quod a Deo fit in
ars divina non totam se ipsam explicat
istis
inferioribus.
in creaturarum productione ; et ideo
secundum artern suam potest alio modo
Ad decimumoctavum dicendum, quod
aliquid operari quam habeat cursus na
quanto aliqua virtus activa est altior,
turae ; unde non sequitur quod si potest
tanto eamdem rem potest perducere in
facere contra cursum naturse, possit
altiorem effectum : unde natura potest
facere contra suam artem: nam et homo
ex terra facere aurum aliis elementis
artifex potest aliud artificiatum facere
commixtis, quod ars facere non potest;
per suam artem contrario modo quam
et inde est quod res aliqua est in po
prius fecit.
tentia ad diversa secundum habitudiAd decimumtcrtium dicendum , quod ; nein ad diversos agentes. Unde nihil
Philosophus loquitur de his quae in na- ! prohibet quin natura creata sit in po-
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tentia ad aliqua fi en da per divinam potentiam , quse inferior potentia, facere
non potest: et ista vocatur potentia
obedientise, secundum quod queelibet
creatura Creatori obedit.
Ad decimumnonum dicendum, quod
ordinatio cujuslibet rei creates ad suam
operationem est a Deo; unde si e x divina Providentia praeter rerum naturalium operationem producitur aliquis effectus, non est inconvoniens.
Ad vicesimum dicendum', quod licet
Deus faciat aliquem effectum praeter
actionem causa? naturalis, non tarnen
tollit ordinem causae ad suum effectum;
unde et in igne fornacis remanebat ordo
ad comburendum, licet non combureret
tres pueros in camino.
Ad vicesimum primum dicendum, quod
quando Deus agit aliquid contra cursum
naturae, non tollitur totus ordo universi,
sed cursus qui est ex ordine unius part i c u l a r s rei ad aliam. Unde non est inconveniens, si aliquando contra cursum
naturae aliquid fìat ad salutem hominis,
quae consistit in ordinatione ipsius ad
ultimum finem universi.
ART.
II. — UTRUM OMNIA (JU^E DEUS FACIT PRAETER CAUSAS NATURALES VEL CONTRA OURSUM JTATUR-13, POSSINT DICI MIRACELA.

(1 p., quaest. 105, art. 7).
1, Secundo quseritur, utrum omnia
quaB Deus facit praeter causas naturales
vel contra cursum naturae, possint dici
miracula. E t videtur quod non. Quia,
sicut ex verbis Augustini haberi potest
(tract, vili in .Toan, et III de Trin., c. v),
miraculum est aliquid arduum et insolitum, supra facultatem naturai et prceter
spem admirantis
apparens.
Aliquando
autem Deus operatur contra cursum
naturae etiam in minimis rebus; sicut
cum ex aqua fecit v i n u m , Joan, ii capite; q u a e tarnen operatio praeter operationem causarum naturalium fuit. Ergo
non omnia quse Deus facit praeter causas naturales, miracula dici possunt.
2. Preeterea, quod frequenter accidit,
non potest insolitum dici. Sed hujusmodi operationes divinae praeter causas
naturales Apostùlorum tempore frequenter fiebant ; unde dicitur Act. v,
quod in plateis ponebantur infirmi, etc.
Ergo hujusmodi non erant i n s o l i t a , [et
ita non crant miracula.

DISPUTATA

3. Praeterea, illud quod natura potest
operari non est supra facultatem naturae. Sed quandoque divinitus fiunt
praeter naturales causas quae etiam natura tacere posset; sicut patet cum Dominus curavit socrum Petri a febribus
quibus tenobatur , ut dicitur Lue. v.
Ergo non fuit supra facultatem naturte,
e t ita non fuit miraculum.
4. Prseterea, mortuum reviviscere, non
potest contingero per operationem naturalis causae. Sed resuscitatio mortuor u m , qua Deus in fine omnes mortuos
vivifìcabit, est a S a n c t i s expectata; unde
in symbolo dicitur: Expecto resurrectionem mortuorum. Ergo non omne illud
quod Deus operatur praeter causas nat u r a l e s , est praeter spem humanam , et
i t a non est miraculum.
5. Prseterea, creatio cseli e t terrse, et
etiam creatio animarum rationalium est
a Deo preeter alias causas a g e n t e s : solus enim Deus creare potest, ut in alia
qusestione, art. i et iv, est habitum. Sed
tarnen hsec non possunt dici miracula:
quia haec non fiunt ad gratise ostensiouom, propter quam solam fiunt miracula,
ut A u g u s t i n u s dicit; sed ad naturse institutionem. Ergo non omnia quse Deus
facit praeter causas n a t u r a l e s , possunt
dici miracula.
6. Prseterea, justificatio impii fit a
solo Deo praeter causas naturales ; nec
est miraculum, sed magis finis miraculi:
ad hoc enim miracula fiunt, ut homines
convertantur ad Deum. Ergo non omnia
quse Deus facit praeter causas naturales,
sunt miracula.
7. Prseterea, magis est mirum quod
aliquid fìat a minus potente quam a
magis potente. Sed Deus est potentior
quam natura: cum autem natura aliquid
operatur, non dicitur esse miraculum;
sicut cum operatur sanationem infirmi,
v e l aliquid hujusmodi. Ergo multo minus potest dici miraculum, quando Deus
illud operatur.
8. Praeterea, monstra fiunt contra naturam; nec tarnen dicuntur miracula.
Ergo non omnia quse contra naturam
fiunt, miracula dici possunt.
9. Praeterea, miracula fiunt ad fidoi
confirmationem. Sed incarnatio Verbi
non est ad confirmationem fidei tamquam fidei argumentum, sed magis est
sicut fidei objectum. Ergo non est miraculum : et tarnen hoc solus Deus facit
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nulla alia causa agente : ergo non omnia
quse Deus facit praeter causas naturales,
sunt miracula.
Sed contra, A u g u s t i n u s (Anselmus, in
lib. de peccato orig., cap. zi, a med.) dicit, quod triplex est rerum cursus: naturalis, voluntarius et mirabilis. Ea autem quae solus Deus operatur praeter
causas naturales, non pertinent ad cursum rerum naturalium, nec ad voluntarium; quia nec natura nec voluntas
creata in eis operatur. Ergo pertinet
ad cursum mirabilem, et ita sunt miracula.
Prseterea, Kichardus de S. Victore
dicit, quod miraculum est opus Creatoris, manifestativum divinse virtutis. Hujusmodi autem sunt quae a Deo praeter
causas naturales fiunt. Ergo sunt miracula.
Respondeo d i c e n d u m , quod miraculi
nomen a mirando est sump turn. Ad admi rationem autem duo concurrunt, ut
potest acci pi ex verbis Philosophi i n
principio Metaph. (lib. I , cap. i t , circa
med.) : quorum unum e s t , quod causa
illius quod admiramur, sit occulta: secundum est quod in eo quod miramur,
appareat aliquid per quod videatur contrarium ejus debere esse quod miramur;
sicut aliquis posset mirari si videret
fermili ascendere ad calamitano , ignorare calamitae v i r t u t e m , cum videatur
quod ferrum naturali motu debeat tendere deorsum. Hoc autem contingit dupliciter: uno modo secundum s e ; alio
modo quo ad nos. Quo ad nos quidem,
quando causa effectus quem miramur,
non est occulta simpliciter, est occulta
huic vel i l l i , nec i n re quam miramur
est dispositio repugnans effectui quem
miramur, secundum rei v e r i t a t e m , sed
solum secundum opinionem admirantis:
et ex hoc contingit quod id quod est
uni mirum vel admirabile, non est miTum vel admirabile alteri; sicut scions
virtutem calamitae per doctrinam vel
per experimentum, non miratur prsedicturn effectum; ignorane autem miratur.
Secundum se autem aliquid est mirum
vel admirabile, cujus causa simpliciter
est occulta, et quando in re est contraria dispositio secundum naturam effectui qui apparet; et ista non solum
possunt dici mira in a c t u , vel mira in
potentia, sed etiam miracula, quasi haben ti a in se admirationis causam. Causa
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autem occultissima et remotissima a
nostris sensibus est divina, quae in rebus omnibus secretissime operatur: e t
ideo illa quae sola virtute divina fiunt
i n rebus illis in quibus est naturalis
ordo ad contrarium effectum vel ad
contrarium modum faciendi, dicuntur
proprie miracula; ea vero quae natura
facit!, nobis tarnen vel alicui nostrum
occulta, vel etiam quae Deus facit, n e c
aliter tfata sunt fieri nisi a Deo , miracula dici non p o s s u n t , sed solum mira
vel mirabilia. E t ideo in defìnitione miraculi ponitur aliquid quod excedit naturae ordinem, in hoc quod dicitur, supra faeultatem naturai, cui ex parte rei
mirabilis respondet quod dicitur arduum. Et ponitur etiam aliquid quod
excedit nostram c o g n i t i o n e m , i n hoc
quod dicitur prmter spem admirantis apparent; cui e x parte rei mirabilis respondet quod dicitur insolitum. Nam per
consuetudinem aliquid in nostram notitiam familiarius venit.
Ad primum ergo dicendum, quod arduum quod ponitur in defìnitione miraculi, non pertinet ad rei magnitudinem
secundum se consideratam, sed per comparationem ad faeultatem naturae. Unde
quod in quacumque parva re Deus operatur quod natura operari non potest,
hoc arduum reputatur.
Ad secundum dicendum, quod insolitum dicitur miraculum, quia est contra
consuetum cursum naturae , etiam si
quotidie iteraretur; sicut transubstantiatio panis i n corpus Christi frequentatur quotidie, nec tarnen desinit esse
miraculum: magis enim debet dici solitum quod in toto ordine universi communiter accidit quam quod i n una sola
re contingit.
Ad tertium d i c e n d u m , quod circa ea
quae Deus miraculose f a c i t , talis solet
adhiberi distinctio , quod qusedam dicantur fieri supra naturam, quaedam
contra naturam, quaedam praeter naturam. Supra naturam quidem, in quantum in illum effectum quem Deus facit,
natura nullo modo potest: quod quidem
contingit dupliciter; vel quia ipsa forma inducta a D e o , omnino a natura
induci non p o t e s t ; sicut forma gloriae,
quam inducet Deus corporibus elector u m , et sicut etiam incarnatio Verbi :
v e l quia etsi talem formam possit i n
aliquam materiam inducere, non tarnen
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in istam : sicut ad causandum vitam
natura potens e s t ; sed quod in hoc
mortuo natura vitam causet, hoc facere
non potest. Contra naturam esse dicitur,
quando in natura remanet contraria
dispositio ad effectum quem Deus facit;
sicut quando conservavit pueros ilkesos
in camino , romanente virtute [comburendi in igne, et quando aqua Jordanis
stetit, remanente gravitate in ea; et si
mile est quod virgo peperit. Praeter
naturam autem dicitur Deus facere,
quando producit effectum quem natura
producere potest, ilio tamen modo quo
natura producere non p o t e s t , vel quia
deficiunt instrumenta quibus natura operatur (sicut cum Christus convertit
aquam in vinum, Joan, n , quod tamen
natura aliquo modo facere potest, dum
aqua in nutrimentum vitis assumpta,
suo tempore m succura uvae per digestionem producitur), vel quia est in di
vino opere major multitudo quam na
tura facere consuevit, sicut patet de
ranis quae sunt productae in JEgypto;
vel quantum ad tempus, sicut cum sta
tini ad invocationem alicujus sancti aliquis curatur, quern natura non statim,
sed successive, et in alio tempore, non
in isto curaro posset ; et sic accidit in
miraculo inducto de socru Petri. Unde
patet quod omnia hujusmodi, si accipiatur et modus et factum, facultatem
naturae excedunt.
Ad quartum dicendum, quod resurrectio mortuorum futura est praeter
spem naturae, licet non sit praeter sporn
gratise : de qua duplici spe habetur
Rom. i v , 18: In spem contra spem credidit.
Ad quintura dicendum, quod caelum
et terra et etiam animae rationales non
sunt secundum ordinem naturalem nata
creari ab alia causa quam a Deo: et
ideo hujusmodi rerum oreationes non
sunt miracula.
Et similiter dicendum ad sextum de
j u s t i f i c a t i o n impii.
Ad septimum dicendum, quod ea quae
fiunt a natura, fiunt etiam a Deo ; sed
ea quae Deus miraculoso facit, non fiunt
a natura; et ideo ratio non procedit. Et
praeterea, natura operans est causa ma
nifesta nobis. Deus autem est causa
occulta; et propter hoc magis miramur
opera Dei quam opera naturae.
Ad octavum dicendum, quod mon-

stra licet fiant contra naturam particularem, non tamen fiunt contra naturam
universalem.
A d nonum dicendum, quod incarnatio
Verbi e s t miraculum miraculorum, ut
sancti d i c u n t , quia est majus omnibus
miraculis, et ad istud miraculum omnia
alia ordinantur : ot propter hoc non
solum est inducens ad alia credendum,
sed etiam alia miracula inducunt ad hoc
quod ipsum credatur. Nihil enim prohibet unum miraculum inducere ad fidem alterius; sicut resuscitatio Lazari
inducit ad futuram resurrectionem eredendam.
A R T . I I I . •— UTRUM CREATURAS SPIRITUALES SUA NATURAL! VIRTUTE POSSINT MI
RACULA FACERE.
{1 p . , q u s e s t . 101, art,. 2).

1. Tertio quaeritur, utrum creaturae
spirituales sua naturali virtute possint
miracula facere. E t videtur quod sic.
Quod enim potest virtus inferior, multo
magis potest virtus superior. Sed virtus
creaturae spiritualis est supra virtutem
naturae corporali»: unde dicitur Job XLI,
vers. 24: Non est potestas super terram
quae ei possit comparari. Ergo creatura
spiritualis potest facere illos effectus
quos natura facit. Quando autem effe
ctus naturalis fit non a causa naturali,
sed occulta, est miraculum. Ergo crea
tura spiritualis potest facere miracula.
2. Praeterea, quanto aliquid est magis
actu, tanto est magis activum, eo quod
unumquodque agit in quantum actu est.
Sed formae quae sunt creaturae rationa
les , sunt magis actuales quam formae
qu^e sunt in creatura corporali, eo quod
sunt magis immateriales. Ergo sunt ma
gis activae. Sed formae quae sunt in na
tura corporali, producunt sui similes in
natura. Ergo multo magis possunt hoc
facere formae quae sunt in mente creatu
r a spiritualis; et sic poterit creatura ra
tionalis facere effectus naturales praeter
causas naturales; quod est miraculosum.
3. Praeterea, intellectus Angeli est
propiuquior divino intellectui quam in
tellectus humanus. Sed in intellectu
humano sunt aliquae formse activae, qua?
scilicet sunt in intellectu p r a c t i c o , ut
formse artis. Ergo multo fortius in in
tellectu Angeli sunt formae activae: nam
ideas intellectus divini constat esse ma
xime activasa
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4. Sed dices, quod formae activse quae
sunt in intellectu A n g e l i , applicantur
ad eifectum mediante corporali agente,
sicut etiam formse intellectus humani.
— Sed contra, omnis virtus quae non
potest ex ir e in actum nisi mediante in
strumento corporali, frustra datur a l i 
eni , nisi detur ei O r g a n u m corporale :
frustra enim potentia motiva esset data
animali, nisi darentur ei instrumenta
motus. Sed A n g e l o non e s t naturaliter
corpus unitum. Ergo virtus s u a non requirit ad sui operis executionem c o r porcum activum.
5. Preeterea, omnis virtus quae excedit
proportionem sui organi, potest habere
aliquam actionem praeter illud O r g a n u m :
quia enim oculus non adaequat virtu
tem totius animse; efficit anima multas
operationes non per oculum. Sed corpus
non potest esse proportionatum ad to
tam virtutem Angeli. Ergo potost an
gelus effectus aliquos facere non mediantibus corporibus ; et sic videtur
quod virtute naturae suae possit mira
cela facere.
6. Praeterea, plus excedit virtus An
geli omnem virtutem corpoream quam
corpus caeli excedat elementaria cor
pora. Sed ex virtute ceelestis corporis
fiunt aliqui effectus in istis inferioribus
absque actionibus qualitatum activarum
et passivarum, quae sunt propriae virtutes elementorum. Ergo multo fortius ex
virtute Angeli possunt aliqui effectus
in rebus naturalibus produci, non mediantibus virtutibus corporum naturalium.
7. Praeterea, secundum Augustinnm
(in III de Trin., cap. iv), omnia corpora
a Deo per spiri tum vitse rationalem reguntur: et hoc idem dicit Gregorius
(in IV Dial., non procul a fine): et sic
videtur quod motus caeli et totius na
turae sit ab Angelis, sicut motus humani
corporis est ab anima. Sod ab anima
imprimuntur formae in corpus praeter
virtutes naturales corporis activas ; ex
sola enim imaginatione aliquis calescit
et infrigidatur, et incurrit quandoque
febrem vel etiam lepram, u t medici di
cunt. Ergo multo fortius ex sola c o n ceptione Angeli moventis caelum, prae
t e r actionem cans arum naturalium, pos
sunt sequi aliqui effectus in istis infe
rioribus; et s i c potest A n g e l u s facere
miraculum.
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8. Sed dices, quod hoc accidit ex eo
quod anima est forma corporis: non au
tem Angelus est forma corporalis creatu
rae. — Sed contra, quidquid provenit e x
anima per ejus operationem, provenit ox
ea in quantum est motor, non in quan
tum est forma: non enim per operatio*
nem anima est forma corporis, sed mo
tor. Praedictae autem impressiones quae
fiunt in corpus ab anima, sequuntur im
pressionerà animae aliquid imaginantis.
Ergo non s u n t . ab anima in quantum
est forma, sed in quantum est motor.
9. Praeterea, ex hoc Deus mirabilia
facere potest, quia ejus virtus est infi
nita. Sed in libro de Causis (propos. 16)
dicitur, quod virtus inteJligentiae est
infinita, prsecipue ad inferius : quod etiam probari potest e x hoc quod m o v e t
motum caeli, ut ostensum est, qui natus
est esse sempiternus: sempiternum enim
motum movere non potest nisi virtus
infinita, ut probatur in VIII Phys. (com
ment. 80). Ergo videtur quod Angeli possint miracula facere etiam naturali vir
tute.
10. Praeterea, in lib. de Causis (proposit. 17) dicitur, quod virtus omnis unita
plus est infinita quam virtus multiplicata; et ibidem Commentator dicit, quod
quanto virtus intelligentiae magis aggregatur et unitur, magnificatur et vehementior fit et efficit operationes mirabiles. Loquitur autem ibi Commenta
tor de naturali virtute intelligentiae :
nam virtutem gratiae non cognovit. Er
go Angelus sua virtute naturali mira
bilia facere potest.
11. Sed dicendum, quod A n g e l u s po
test mirabilia facere non virtute propria,
sed virtute naturalibus rebus a Deo indita, applicando hujusmodi res ad effectum quern intendit. — Sed contra, ap
p l i c a l o hujusmodi seminum naturalium,
in quibus existunt activee virtutes na
tural, ad effectum aliquem, esse non po
test nisi per motum localem. Sed ejusdem rationis esse videtur quod corpora
obediant vel non obediant s u b s t a n t i a
spirituali ad motum localem et alios
motus: nam quilibet motus naturalis
habet proprium et determinatum motorem. Ergo si possunt Angeli suo im
perio applicare hujusmodi semina ad
effectum naturae per motum localem,
poterunt etiam per motum alterationis
vel generationis formam aliquam in ma*
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det a virtute creaturae corporalis. Ergo
nec ejus operatio ab operatione creaturae corporalis; et sic praeter naturales
causas potest miraculose operari.
16. Prseterea, sicut facere aliquid ex
nihilo est infinitse virtutis propter infìnitam distantiam entis ad nihil ; ita
roducere aliquid ,in actum de potentia,
subestvirtutifinitse. Inter virtutesautem
fìnitas maxima est virtus Angeli. Ergo
Angelus sua virtute potest educere in
actum omnes formas quae sunt in potentia materise, absque actione alicujus
causae naturalis ; et sic idem quod prius.
17. Prseterea, omne agens non impeditum agit et patitur. Sed Angelus agens i n ista corporalia nullo modo patitur ab eis. Ergo non impeditur quin
sua actione possit miracula facere praeter causas naturales agendo.
Sed contra, ex hoc Deus miracula facit quod natura est ei subjecta. Non est
autem subjecta A n g e l i s : n o n enim Angelis subjecit Deus orbem terree, ut dicitur ad Hebr. u. Ergo Angeli sua naturali virtute miracula facere non pos13. Praeterea, nobilior est forma quae
sunt.
est in imagiuatione et i n sensu, quam
forma quae est in materia corporali,
Prseterea, Augustinus dicit (in III de
quanto est magis immaterialis. Sed spiTrim, cap. vili, i n princ), quod non est
putandum Angelis tran sgres sor ibus ad
ritualis creatura in phantasiam e t sensum potest imprimere aliquam formam,
nutum servire corporalium rerum maut videatur aliquid alitor quam sit :
teriam. Serviret autem eis, si ex virtute
undo dicit Augustinus ( i n XVIII lib. de
suae naturae creatura spiritualis miraCivit. Dei, cap. xvin, parum ante med.):
cula facere posset. Ergo miracula facere
Nec sane dcemones naturas C7'eant; sed non possunt.
specie Unus quoz ad Deo vero sunt creata,
Respondeo dicendum, quod Augusticommutanti et postea subjungit, quod
nus in I I de Trin. (cap. x, a med.) posthoc fit per immutationem phantasise.
quam quaes tionem istam pertractaverat
Ergo multo fortius potest imprimere
diligenter, concludit in fine: Mihi omnino
formam in materiam corporalem; et sic
utile est ut memiìierim virium mearum,
idem quod prius.
fratresque meos admoneam ut meminerint
suarum; ne ultra quam tutum est fiumana
14. Sed dicendum, quod immutatio
progrediatur
infivmilas ; quemadmodum
phantasiae a daemone n o n fit per hoc
enim
hoc
faciant
Angeli, vel potius quemquod novae formae imprimantur, sed per
admodum Deus hoc faciat per Angelo»
compositionem et divisionem formarum
suos, nec oculorum, ade penetrare, nec fiprseexistentium. — Sed contra, anima
ducia rationis enucleare,
nec provectv,
est nobilior quam natura corporalis. Si
mentis comprehendere valeo ; ut tam cerergo d33mon per suam virtutem potest
tus loquar ad omnia quee requiri de his
facere illud quod est propria operatio
rebus possunt, quam si essem Angelus aut
animae sensitivee, scilicet componere et
propheta aut apostolus. Unde et hac modividere imagines; videtur quod multo
d e r a t o n e adhibita, absque assertions
fortius possit facere sua virtute operaet
sententise melioris praejudicio, procetiones naturae corporeae ; et sic idem
dendum
est, quantum ratio et auctoriquod prius.
tas poterit adjuvare. Sciendum est ergo,
15. Praeterea, sicut se habet virtus ad
quod circa hanc qusestionem inveniunvirtutem, i t a se habet operatio ad Opetur philosophi dissensisse. Avicenna
rationen!. Sed virtus Angeli non depen-

teria inducere ex solo imperio; quod
e s t mirabilia facere.
12. Prwterea, ejusdem virtutis secundum genus e s t imprimere formam in
materia et impedire ne imprimatur :
sicut enim virtute corporis forma ignis
inducitur in materia, ita virtute alicujus
corporis talis forrnae inductio impeditur.
Sed virtute spiritualis croaturse impeditur ne ab agente naturali forma in
materia i m p r i m a t u r : d i c i t u r enim e s s e
expertum quod virtute, alicujus scripti
aliquis in igne p o s i t u s non fuit combustus: q u o d p l a n u m est n o n fuisse operationis divinse , quae pro meritis , sine
aliquibus scriptis, poenas a S a n c t i s suis
repelliti et sic remanet quod fuerit factum daemonis virtute. Ergo videtur
quod pari ratione fieri possit quod spiritualis creatura ex solo imperio formam in m a t e r i a inducere possit absque
corporali agente. E t nihilominus hoc
ipsum miraculosum videtur quod homo
in igne positus non comburatur, sicut
patet in miraculo trium puerorum.
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namque posuit, quod substantia spiri
tualis quae caelos movet, non solum me
diante caelesti motu effectus in inferioribus corporibus causat, sed etiam prae
ter omnem corporis actionem; volens
quod materia corporalis multo magis
obediat conceptioni et imperio praedicto spiritualis substantiae quam contrariis agentibus in n a t u r a , vel cuicumque corpori agenti. E t e x hac causa
provenire dicit, quod quandoque inusitatae permutationes fiunt aeris, et infirmitatum curationes, quse nos mira•cula appellamus. Et ponit exemplum de
anima quae corpus movet ; ad cujus imaginationem absque omni alio corporali
agente transmutatur corpus et ad calorem et ad frigus, et quandoque ad
febrem vel lepram. Haec autem positio
satis convenit principiis ab eo suppositis ; ponit enim quod agentia naturalia
solummodo disponunt materiam; formae
autem substantiales s u n t a substantia
spirituali, quam appellat datorem formarum; unde materia ex naturali ordine obedit spirituali substantiae ad recipien
dum ab ea formam; e t i d e o n o n estmirum,
si etiam prseter ordinem corporalium agentium, aliquas formas solo imperio in
materiam imprimat. Si enim materia
obedit substantive separatse ad receptionem formae substantialis, non erit in
conveniens si obediat ad recipiendum
etiam dispositiones ad formam; hoc enim patet esse minoris virtutis. Sed
secundum opinionem Aristotelis et sequentium eum, hoc non potest stare;
probat enim Aristotilos duplici ratione,
quod formae non imprimuntur in mate
riam ab aliqua substantia separata, sed
reducuntur in actum de potentia ma
terise per actionem formse in materia
existentis. Quarum primam ponit in VII
Metaph. (com. 25, 27 et 32), quia secun
dum quod ibi probatur, id quod fit, pro
prie est compositum, non forma vel ma
teria; compositum enim est quod pro
prie habet esse. Omne autem agens agit sibi simile; unde oportet quod id
quod est faciens res naturales actu e- xistere per generationem, sit composi
tum, non forma sine m a t e r i a , hoc est
substantia separata. Alia probatio ponitur in VIII P h y s . : quia cnm idem
•semper natum sit idem facere; quod au
tem generatur vel corrumpitur vel al
tera tur, aut augetur vel diminuitur,
S.
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non semper eodem modo se h a b e t ; oportet quod illud quod est generans et
movens secundum hujusmodi m o t u s ,
non sit semper eodem modo se habens,
sed aliter et aliter. Hoc autem non po
test esse substantia separata, quia omnis talis substantia est immobilis; omne enim quod movetur, corpus est, ut
in VI P h y s i c , (a comment. 86 usque
ad 90) probatur. Unde id quod est
immediata causa reducens formam de
potentia in actum per generationem
et alterationem, est corpus aliter et
aliter se habens, secundum quod accedit et recedit per motum localem. E t
inde est quod substantia separata suo
imperio in corpore causat immediate
motum localem, et eo mediante causat
alios motus, quibus mobile acquirit ali
quam formam. Et hoc ration abili ter
accidit. Kam motus localis est primus
et perfectissimus motuum, utpote qui
non variat rem quantum ad rei intrin
seca, sed solum quantum ad exteriorem
locum ; et ideo per primum motum
suum, scilicet localem, corporalis na
tura a spirituali movetur. Secundum
hoc ergo corporalis creatura obedit im
perio spiritualis secundum naturalem
ordinem ad motum localem, non autem
ad alicujus formae receptionem; quod
quidem intelligendum est de natura
spirituali creata cujus virtus et essen
tia est limitata secundum determinatum
genus, non de substantia spirituali in
creata, cujus virtus est infinita, non li
mitata ad aliquod genus secundum regulam alicujus generis. E t huic opinioni
quantum ad hoc c onsen tit fides; unde
A u g u s t i n u s dicit (in III de Trim, vili
et ix), quod Augelis non servit ad n u tum materia corporalis. In hoc tamen
differt sententia fidei a positione philosophorum; philosophi enim prsedicti ponunt substantias separatas movere suo
imperio caelestia corpora motu locali;
motum autem localem in istia inferioribus non causari immediate a substan
tia separata, sed ab aliis moventibus
naturaliter aut voluntarie aut violenter. Unde et Alexander commentator
omnes effectus qui attribuuntur a nobis
Angeli? vel daemonibus in istis infcrioribus, attribuit impressioni corporum
cselestium; quod non videtur sufficienter esse dictum. Nam hujusmodi effe
ctus non fiunt aliquo determinato cur13
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su, sicuti ea q u a e fiunt per actionem
naturalem superiorum vel inferiorum
cor por um. E t praeterea aliquid effectus
inveniuntnr in quos nullo modo corpora
caelestia possent; sicut quod virgae converterentur statimin serpentes, et multa
hujusmodi. Eidei autem sententia est,
quod non solum corpora caelestia suo
imperio moveant localiter, sod etiam
alia corpora, Deo ordinante et permettente. Movent ergo localiter suo imperio corpora in quibus est vis activa naturalis ad aliquem effectum producendum, quae Augustinus (lib. I X super
Gen., cap. xvii), appellat naturae semina;
et sic operatio eorum non erit per modum miraculi, sed per modum artis. In
miraculis enim producuntur effectus
absque actionibus naturalibus, a causa
supernatural], Froducere autem aliquem effectum quern vel natura producere non potest, vel non ita convenienter, mediante actione principiorum naturalium, artis est. Unde Philosophus
dicit in II P h y s . (com. 22 et 79), quod
ars imitatur naturam, et quasdam perficit q u a e natura facere non potest, in
quibusdam etiam naturam juvat; sicut
medicus j u v a t naturam ad sanandum,
alterando et digerendo p e r appoaitiouem eorum quae ad hoc naturalem
virtutem habent. I n effectibus autem
hujusmodi producendis ars Angeli boni vol mali efncacior est et meliores effectus facit quam ars humana;
et hoc propter duo. P r i m o , quia cum
effectus corporal es in inferioribus maxime dependeant a caelestibus corporibus, tunc praccinue ars potest sortiri
effectum, quando virtus C f e l e s t i s corporis ad hoc cooperatur. Unde in operibus agriculturae et medicinae valet
consideralo motus et situs solis et
lunae e t aliarum stellarum, quarum virtutes, situs et motus multo certi us cognoscunt Angeli naturali cognitione
quam homines. Unde horas eligere possunt melius, in quibus virtus caelestis
corporis ad effectus intentos magis cooperetur. E t haec videtur esse ratio quaro
nigromantici in invocationibus daemonum situs stellarum observant. Secunda ratio e s t , quia virtutes activas et
passivas in corporibus inferioribus melius noverunt quam homines, et facilius
et celerius applicare possunt ad effectum, utpote qui imperio suo corpora

localiter m o v e n t ; unde etiam medici
mirabiliores effectus in sanando faciunt,
quia plura de virtutibus rerum naturalium sciunt. Tertia ratio potest esse,
quia cum instrumentum agat non solum i n virtute sua, sed in virtute moventis (inde etiam corpus cadeste aliquem effectum habet ex virtute substantiae spiritualis moventis, sicut quod est
causa vita?, ut patet in animalibus ex
putrefactione generatis, et calor naturalis, in quantum est instrumentum animae vegetabilis, agit ad speciem carnis); non est inconveniens ponere quod
ipsa corpora n a t u r a l i a , in quantum
sunt mota a spirituali substantia, sortiantur majorem effectum ; quod videri
potest ex hoc quod Gen. vi, 4, dicitur:
Gigantes erant super terranei in diebus
Ulis ; postquam enim ingressi sunt filii
Dei ad filias hominum, illceque genuerunt,
isti sunt potentes a sazculo viri famosi ;
et Glossa quaedam (ordinaria) ibidem
dicit, quod non est incredibile, a quibusdam daemonibus, qui mulieribus
sunt incubi, hujusmodi homines, scilicet gigantes, esse procreatos. Sic ergo
patet quod Angeli boni vel mali virtute naturali miracula facere non poss u n t ; sed quosdam mirabiles effectus,
in quibus eorum operatio est per modum artis.
Ad primum ergo dicendum, quod licet naturalis potestas Angeli vel daeìnonis sit major quam naturalis potestas corporis; non tarnen est ad hoc quod
immediate formam i n materia inducat,
sed mediante corpore; unde hoc facit
nobilius quam corpus ; quia primum
movens principalius est i n agendo quam
seeundum.
Ad seeundum dicendum, quod formae
rerum naturalium in mente angelica
existente sunt magis actuales quam formae quae sunt in materia; et propter
hoc sunt immediatum principium perfections operationis, quae est intelligere; operationis vero quae est actio
materiam transmutans, non sunt immediatum principium ; sed mediante
voluntate, et voluntas mediante virtute. et virtus immediate movet motum
locai ein: quo motu mediante, est causa
aliorum motuum, et est causa aliqua
inductionis formae in materia.
Ad tertium dicendum, quod formae
etiam quae sunt in intellectu humano,
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non sunt activae rerum artifioialium,
feriori recipiente; non tamen est inn i s i mediante volturiate e t v i r t u t e mo- finita supcrius, ut supra dicitur ; quia
tiva et organ is naturalibus et instrua Deo recipitur in Angelo esse finitum;
m e n t s artificialibus.
et ideo ejus substantia determinatur ad
aliquod genus, et per consequens ejus
Ad quartum dicendum, quod virtus
virtus
determinatur ad aliquem modum
cui potest aliquod O r g a n u m ad hi beri,
agendi
; quod de Deo dici non potest.
quod sibi respondeat quantum ad omndm operationem, debet habere O r g a Ad decimum dicendum, quod licet
num conjunctum, sicut virtus visiva
Angelus faciat res mirabiles per modum
oculum. Nullum autem corpus poterai
artis, ut supra dictum est, non tamen
hoc modo A n g e l o respondero, quod ejus
facit miracula.
virtutem adsequaret; et ideo non haAd undecimum dicendum, quod licet
buit Angelus corporeum O r g a n u m na- motus locales inferìorum corporum sint
a doterminatis motoribus naturalibus,
turaliter conjunctum. Unde et philosicut et alii motus; tamen corporalis
sophi qui posuerunt substantias sepacreatura naturali ordine obedit spiriratas non habere effectus in istis infetuali ad motum localem, non ad alios
rior ibus nisi mediante ceelo, posuerunt
motus, ratione supradicta; et prsecipue
aliquam substantiam spiritualem uniri
si virtus ejus non est determinata ad
caslo ut proprio instrumento," quam anialiquod corpus sicut est virtus animae
mam cseli dicebant. Aliam vero non uad
corpus sibi conjunctum.
nitam dicebant intelligentiam, a qua
movetur anima esali, sicut desiderans a
Ad duodecimum dicendum, quod sidesiderato.
cut substantia spiritualis creata non
potest suo imperio imprimere formam
Ad quintum dicendum, quod A n g e l u s
in materia, ita non potest suo imperio
etsi cselum moveat, polest tamen haimpedire quin imprimatur ab a g e n t e
bere actionem in heec inferiora absque
naturali ; et si hoc aliquando faciat,
motu cseli movendo alia corpora, et
facit per appositionom alicujus impediabsque omni corpore intelligendo ; licet
menti naturalis, quamvis sensus humaforma in materia absque corporali anos lateal: et prsecipue cum possit flamgente imprimere non possit.
mam ignis localiter movere, ut combuAd sextum dicendum, quod cselum,
stìbili non tantum appropinquet.
cum sit agens corporeum, potest esse
Ad decimumtertium dicendum, quod
immediatum alterans et m o v e n s ad forcreatura spiritualis separata potest immami ; non est autem simile de Angelas.
mutare phantasiam naturali v i r t u t e ,
Ad septimum dicendum, quod anima
non per imperium inducendo formas i n
naturali ordine suo imperio movet cororgano phantasise, sed per aliquam compus localiter; nani vis ejus appetitiva
motionem
spirituum et humorum; patet
est imperans motum, et corpus obedit
enim
quod
aliqua t r a n s m u t a t i o n c i n h i s
ad nutura; quod etiam est per virtutes
facta
,
phantasmata
apparent, ut i n
motivas quae sunt organis aifixse et
phreneticis
et
dormientibuò.
E t ad hanc
fluunt ab anima in corpus, quod est ab
phantasisB
immutationem
etiam
qusedam
anima formatum. Aliae vero alteratiores
naturales
dicuntur
efl&caciam
hans, ut calefactionis, infrigidationis, et
bere,
quibus
nigromantici
uti
dicuntur
similium, sequuntur ab anima mediante
ad visus illudendos.
motu locali, P a t e t etiam quod ex ipsa
imaginatione sequitur passio per quam
E t per hoc patet responsio ad decimumquartum.
aliquo modo variatur motus cordis et
spirituum; ex quibus vel retractis ad
Ad decimumquintum dicendum, q u o i
sicut virtus Angeli est supra virtutem
cor vel diffusis in membra, sequitur
corporis cselestis, ita et operatio, ut dialiqua alteratio in corpore; quae etiam
ctum est; non tamen ad hoc quod impotest esso infìrmitatìs causa, prsecipue
mediate formam in materia solo impesi sit materia disposila.
rio inducat.
Et per hoc patet solutio ad octavum.
Ad decimumsextum dicendum, quod
Ad nonum dicendum, quod virtus Anfinita virtus potest de potentia in a c t u m
geli dicitur infinita inferii» , i n quanaliquid adducere, non tamen quselibet
tum non est virtus in materia refinitaj nec quolibet modo; quselibet enim
cepì», et per hoc non lìmitatur ab in-
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virtus finita habet determina tum modum agendi.
Ad decinui mseptimum dicendum, quod
etsi nihil impediat agens aliquod, non
potest id ad quod virtus sua non se extendit*, sicut i g n i s non potest infrigidare, etiam si nihil exterius impediat.
Unde non sequitur, quod si Angeli non
possunt imperio suo formam in materia
inducere, quod ab extrinseco impcdiantur; sed quia ad hoc virtus eorum naturalis non se extendit,
A R T . I V . — UTRUM BONI A N'ORLI ET HOMINES PER ALIQUOD UONUM GRATI-55 MIRACULA FACERE p o s s n r r .

1. Quarto quasritur, utrum boni Angeli et homines per aliquod donum gratiae miracula facere possint. Et videtur
quod sic. Ordines enim A n g e l o r u m n o n
sunt constituti nisi ad ea quae Angeli
faciunt. Sed ordo aliquis Angelorum
institutus est ad miracula faciendum.
Dicit enim Gregorius in homil. quadam
{homil. xxxiv, in Evang.), quod Virtutes
sunt per quas signa et miracula frequentius fìunt. Ergo Angeli per gratiam
miracula facere possunt.
2. Praeterea, Act, vi, 8, dicitur : Stephanas plenus gratia et fortitudine^ faciebat
prodigio- et signa magna in populo. Non
autem praemitteretur Dei gratia, nisi
actus sequens e x gratia procederet. Ergo
per virtutem gratiee etiam homines miracula facere possunt.
3. Praeterea, donum gratiae non datur
nisi ad id quod per habentem gratiam
fieri potest. Sed aliquibus datur donum
gratiae gratis datae ad miracula facienda; unde dicitur I ad Cor. x n , 9 : Alzi
datur gratia saniiatnm in uno
spirila,
alti operatio virtutum. Ergo sancti per
gratiam miracula facere possunt.
4. Sed dicebatur, quod sancti dicuntur miracula facere non agendo, sed
impetrando a Deo ut fiant. Sed contra,
impetratio oi*ationis fit per ea quae reddunt orati onem Deo acceptam. Hoc aut e m fit per fidom, caritatem et alias
virtutes pertinentos ad gratiam gratum
facientem. Non ergo oportet ad signa
facienda dari sanctis aliquod donum
gratiae gratis datae.
5. Praeterea, in li Dial. (cap. xxx, i n
med,) Gregorius dicit, quod qui devota
mente Deo adhcerent, cum rerum necessitas exposcit, exhibere siqna modo utroque

Solent, ut mira quaigue aliquando ex prec*
faciant, aliquando ex po testai e. Quod autem aliquis ex potestate facit, operando
facit, non solum impetrando. Ergo Ang e l i et sancti homines etiam agendo
miracula faciunt.
6. Praeterea, triplex est rerum cursus
secundum Anselmum (in lib. de Peccato
originali, cap. xi), naturalis, voluntarius
et mirabilis. Sed in cursu rerum naturali Angeli tamquam medii inter Deum
et corpora naturali a aliquid agunt, ut
dicit Augustinus (in III deTrin., cap.iv,
non procul a princ.; ; Omnia corpora a
Deo reguntur per spiritum vita
rationalem; et Grogorius (in IV Dial., cap. v,
non procul a fin.) dicit: Nihil in hoc
mundo visibili, nisi per creaturam invisibilem disponi potest Similiter etiam cursum rerum voluntarium; nam ipsi Angeli sunt medii inter nos et Deum, ilIuminationes a Deo acceptas i n nos deferentes. Ergo etiam in cursu rerum
mirabilium A n g e l i sunt medii, ita quod
eis agentibus miracula fiant.
7. Sed dicendum, quod A n g e l i sunt
medii non sicut agentes virtute propria, sed virtute divina. — Sed contra,
quicumque operatur i n virtute alterius,
aliquo modo agit id quod fit per illam
virtutem. Si ergo Angeli in virtute divina operantur ad miracula facienda,
ipsi aliquo modo agunt.
8. Praeterea, lex v e t u s miraculose a
Deo est tradita; unde habetur Exod. xix,
quod coeperuntaudiri tonitrua ac micare
fulgura, et nubes densissima operire
montcm. Sed lex data est per Angelos,
sicut habetur Galat. n i . Ergo per Angelos miracula fiunt.
9. Praeterea, Augustinus dicit (in I de
Doct. christ., circa p r i n c ) : Omnia res qum
habetur et non datur si in dando deficit,
nondum habetur quomodo habenda est. Sed
potestas faciendi miracula est in Deo;
et si alteri daret i n eo non deficeret.
Ergo si non dedit aliis nane potestatem, videtur quod n o n habeat earn qualiter habenda e s t ; et ita videtur quod
Angelis et hominibus Deus dederit potentiam miracula faciendi.
Sed contra est quod dicitur in Psal.
Lxxi, 18: Qui facit miracula magna solus.
Praeterea, sicut dicit Bernardus (in lib.
de Dispensatione et praeoepto), ille solus potest legem immutare vel dispensare in lege, qui legem condidit; sicut
y
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patet in legibus hum au i s , quod solus « fiexisset, tanta se celeritate cceperunt
illigata brachiis lora dissolvere, u t dis
Imperator potest legem immutare qui
solvi tam concite nulla hominum festilegem condidit, Sed solus Deus legem
natione potuissent. Unde c o n c l u d i t ,
naturalis cursus instituit. Ergo ipse so
quod sancti quandoque faciunt miracula
lus potest miracula facere, praeter cur
orando, quandoque e x potestate. Qualisum naturalem agendo.
ter autem hoc esse possit, consideranRespondeo dicendum, quod A n g e l i
dum
est. Constat autem quod Deus solo
supra naturalem potestatem quam h a 
imperio
miracula operatur. Videmus
bent agendi, possunt aliquid per donum
autem
quod
imperium divinum ad in
gratiee, in quantum sunt divinae virtuferiores
rationales
spiritus, scilicet hutis ministri. E t potest dici, quod ad mi
manos, mediantibus superioribus, scili
racula facienda A n g e l i tripliciter opecet Angelis, pervenit, u t in legis veterantur. Uno modo precibus impetrando;
ris latione apparet ; et per hunc modum
qui modus et hominibus et Angelis po
per spiritus angelicos vel humanos, im
test esse communis. Alius modus est
perium divinum ad corporales creatu
secundum quod Angeli materiam diras pervenire p o t e s t , ut per eas quo
sponunt sua naturali virtute ad hoc
dammodo naturae praesentetur divinum
quod miraculum fiat ; sicut dicitur quod
prseceptum; et sic agant quodammodo
in resurrcctione colligent pulveres morspiritus humani vel angelici ut instru
tuorum, qui divina virtute reducentur
divinae virtutis ad miraculi
mentum
ad vitam. Sed hie modus proprius est
perfectionem
; non quasi aliqua v i r t u t e
Angelorum; nam Immani spiritus, cum
habitualiter
in
eos manente , vel gra
sint corporibus uniti, in exteriora opetuita
vel
naturali,
in actum miraculi
rari non possunt nisi corpore mediante,
possint
(quia
sic
quandocumque
vellent,
ad quod sunt quodammodo naturaliter
tarnen
miracula
facere
possent;
quod
alligati. Tertius modus e s t quod opeGregorius
[in
II
Dial.,
ubi
sup.]
non
rentur etiam aliquid coagendo; quern
esse
verum
testatur;
et
probat
per
exemquidem modum A u g u s t i n u s sub dubio
plum Pauli, qui stimulum a se remorelinquit (in XXTI de Civ. Dei, cap. ix,
veri petiit, nec impetravit; et per exema med.), sic dicens : Sive enim Deus ipse
plum Benedict!, qui detentus fuit con
per se ipsum miro modo sive per suos mitra suam voluntatem per pluviam sonistros etiam facio.t, sivi etiam per marroris precibus impetratami); sed virtus
iyrum spiritus, sive per homines adhuc
ad cooperandum Deo in miraculis in
in corpore constitutes, sive omnia isla per
S a n c t i s intelligi potest ad modum forAngelos, quibus invisibiliter imperai, ope
marum
imperfectarum, quae intentiones
retur (ut qua per martyres fieri dicuntur,
vocantur,
quae non permanent nisi per
eis orantibiis tantum et impetrantibus, non
praesentiam
agentis principalis, s i c u t
etiam operantibns fiant), sive aliis modis,
aere
et motus in instrumento;
lumen
i
n
qui nullo modo comprehendi a mortalibus
et
talis
virtus
potest intelligi donum
possunt; tarnen attestantur lime miracula
gratiae
gratis
datae,
quae est gratia virfidei, in qua carnis in aiternum resurre
tutum
vel
curationum;
ut sic haec gratia
Sed Gregorius (in II
ctio pradicatur.
quse
datur
ad
op
er
an
dum
supernaturaDialog., cap. xxx), hanc quaestionem de
liter,
sit
similis
gratiae
prophetiee,
quse
terminare videtur, dicens, quod sancti
datur
ad
supernaturaliter
cognoscenhomines etiam i n carne viventes non
dum, per quam Propheta non potest
solum orando et impetrando, sed etiam
quandocumque vult prophetare, sed so
potestative, ac per hoc, cooperando mi
lum cum spiritus prophetiee cor ejus
racula faciunt ; quod probat et ratione
tangit, u t Gregorius probat (in I horn,
et exemplis. Primo ratione quidem; quia
super Ezech.). N e c est mirum, si per
si hominibus data e s t potestas filios
hunc modum spirituali creatura Deus
Dei fieri, non est mirum, si ex potestate
instrumentaliter utitur ad faciendum
mira facere possunt. Exemplis autem;
mirabiles effectus in natura corporali,
quia Petrus Ananiam et Saphiram mencum etiam corporali creatura utatur
tientes, morti increpando tradidit nulla
instrumentaliter
ad spirituum justificaoratione praemissa, u t habetur Act. v.
Beatus etiam Benedictus dum ad brachia cujusdam legati rustici oculos de- I tionem, ut in sacramentis patet.
I
E t per hoc patet responsic ad'objecta.
:
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Nam verum est quod solus Deus miracula facit per auctoritatem: verum est
ctiam quod potestatem miracula faciendi creaturae communicat secundum capacitatela creaturae, et divinae sapienti®
ordinem; ita quod creatura por gratiam
miracula ministerio operetur.
ART.
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DISPUTATA

ft. Praeterea, multo difiicilius est hominem transformari in aliquod animai
brutum quam aquam transformari in
vinum. Sed aquam transformari in vinum, est miraculum, ut patet Joan. n.
Ergo multo fortius hominem transformari in aliquod animai brutum. Sod
daemonis virtute homines transformantur in bruta, sicut Varrò narrat (August, id rofert X V I I I de Civit. cap. xvi,
xvii, xviii), socios Diomedis a Troja revertentes in aves fuisse conversos, quae
l o n g o tempore post circa templum Diomedis volabant : narrat etiam quod Cyrces famosissima maga socios Ulyssis
mutavit in b e s t i a s , et quod Arcades
quodam stagno transito convertebantur
i n lupos. Ergo daemones possunt miracula facere.

1. Quinto quseritur, utrum etiam daemones operontur ad miracula facienda.
E t videtur quod sie. Dicitur enim Matth,
cap. xxiv : Surgeat pseudochristi et pseudoprophetoij et dabunt signa magna et prodigio. Sed haec non operabuntur nisi per
virtutem daemonum. Ergo daBmones operantur ad miracula facienda.
2. Praeterea, subito sanare infirmum,
7. Praeterea, adversitates Job daemone
miraculum est; sicut miraculum fuisse
agente procuratae sunt: quod patet e x
dicitur quod Christus soerum Petri sahoc quod Dominus dedit ei potestatem
navit, ut habetur Luc. iv. Hoc autem
in
omnia quae crant Job. Sed hujusmodi
etiam daemones possunt facere: nam
adversitates non sine miraculo contigemedicinae adhibitae infirmo sanitatem
runt, ut patet in i g n e de caelo descenaccelerant ; possunt autem daemones
dente, et de v e n t o donum ad interitioagilitate suae naturae medicinas eificaces
nem fìliorum ejus evertente. Ergo daead sanandum, quas bene cognoscunt,
mones miracula facere possunt.
adhibere ad sanandum, et sic, ut videtur, possunt subito sanare. Ergo pos8. Praeterea, quad Moyses virgam in
sunt subito miracula facere.
s e r p e n t e s mutavit, miraculum fuit. Se
hoc similiter fecerunt magi Pharaonis,
3. Praeterea, facere mutos loqui est
virtute daBmonum, ut habetur Exod. VII.
miraculum. Majus autem miraculum viErgo videtur quod d a B m o n e s mira
detur esse quod cams loquatur vel cant e t ; quod Simon Magus faciebat, ut le- j facere possunt.
gitur, virtute daemonis. Ergo potest fa9. Praeterea, operatio miraculorum
cere miraculum.
magis est remota a virtute humana
quam a virtute angelica. Sed per malos
4. Praeterea, Valerius Maximus narrat
homines in ter dum miracula fiunt; unde
(lib. I, cap. vili, paulo a princ.) quod
ex persona reproborum dicitur Matth,
Eortunae simulacrum, quod Romae erat
cap. VII, 22: In nomine tuo
prophetavivia Latina non semel, sed bis ita locumus, et virtutes multaa fecimus. Ergo et
tum est his verbis: Rite me matrona viper daemones vera miracula fieri posdiatis , riteque dedica sii 8. Quod autem
sunt.
lapides loquantur, majus est miraculum
quam quod muti loquantur; quod tamen
10. Sed contra, tempore Antichristi
e s t miraculosum. Ergo videtur quod dae*
daemon maximam virtutem habebit ad
mones miracula facere possunt.
operandum : quia, ut dicitur Apoc. xx,
vers.
3 , oportebit eum solvi modico
5. Praeterea, legitur in historiis (id
tempore* quod intelligitur tempus Anrefert August. X de Civ. Dei, cap. xxvi,
tichristi. Sed t u n c n o n operabitur vera
a med.), quod qusedam virgo vestalis i n
miracula: quod patet per hoc quod diSignum pudicitiae conservatae, aquam in
citur II ad Thess. n, 8, quod adventus
vase perforato de Tiberi portavit, nec
Antichristi erit in omni virtute et signis
tamen aqua effusa est: quod fieri non
et prodigiis mendacious. Ergo daemones
potuit nisi per hoc quod retinebatur
vera miracula facere n o n possunt.
aqua ne flu ere t, aliqua non naturali
virtute; quod patet esse miraculum in
Respondeo dicendum, quod sicut AnJordanis divisione et ejus statione. Ergo
geli boni per gratiam aliquid possunt
daemones possunt facere miracula.
ultra naturalem v i r t u t e m , ita A n g e l i
j
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mali minus possunt ex divina Providen
tia eos reprimente, quam possint se
cundum naturalem virtutem: quia, ut
Augustinus dicit (III de Trin., cap. ix,
a med.), qusedam quse A n g e l i mali possent facere si porniitterentur, ideo fa
cere non possunt quia non permittuntur (unde secundum hoc ligari dicuntur,
quod impodiuntur ah illis agendis ad
quse eorum naturalis virtus se cxtendere posset; solvi autem, cum permittuntur agere divino judicio quae secun
dum naturam possunt): quaedam vero
non possunt etiam si permittantur, ut
ibidem dicitur, quia naturae modus eis
ü Deo praestitus hoc non permittit. Ad
hujusmodi autem quse sunt supra facultatem naturae ipsorum, eis a Deo
nulla datur p o t e s t a s : quia, cum opera
tio miraculosa sit quoddam divinum te
stimonium mdicativum divinae virtutis
et veritatis; si daemonibus, quod quo
rum est tota voluntas ad malum, ali
qua potestas daretur faciendi miracula.
Deus falsitatis eorum testis existeret;
quod divinam bonitatem non decet;
unde ea tantum interdum opera faciunt
quae miracula ho minibus videntur, quan
do permittuntur a Deo, ad quse eorum
naturalis virtus se potest extendere. Si
cut etiam ex supra dictis, art. praec,
patet, naturali virtute hos solos effectus
producere possunt per modum artis ad
quos inveniuntur virtutes aliquae na
turales i n corporibus, quse eis ad mo
tum localem obediunt, u t sic ea possint
ad aliquem effectum celeriter applicare.
Hujusmodi autem virtutibus verae transmutationes corporum fieri possunt, sicut
secundum naturalem cursum rerum vi~
demus unum e x alio generari. Possunt
nihilominus, aliqua mutatione corporali
facta qusedam quse non s u n t in rerum
natura, in imaginatione facere apparere
per commotionem organi phantasiae,
secundum diversitatem spirituum et humorum: ad quod etiam aliqua corpora
exteriora efficaciam habent, u t eis aliquo modo .adhibitis videatur esse ali
quid alterius formse quam sit, sicut pa
tet in i>hreneticis e t mente captis. P o s 
sunt ergo daemones mirabiliter in nobis
operari dupliciter : uno modo per veram
corporis transmutationem ; alio modo
per quamdam illusion em sensuum e x
aliqua immutatione imaginationis. Neu
tra tamen operatio est miraculosa, sed [
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est per modum artis, ut supra diximus,
art. 4; et ideo simpliciter dicitur, quod
per daemones vera miracula fieri non
possunt.
Ad primum ergo dicendum, quod S i 
g n a et prodigia dicuntur aliqua quae vir
tute naturali fieri p o s s u n t , hominibus
tamen mira ; vel etiam per sensuum illusionem, ut dictum est.
A d secundum dicendum , quod nihil
prohibet daemonum arte velocius ali
quem posse sanari quam per naturam,
si sibi relinquatur ; quia hoc etiam videmus per artem hominis fieri ; non
tamen videtur quod possint subito sa
nare (licet aliquos alios effectus possint
facere quasi subito), quia medicinse cor
pori humano exhibitse operantur ad Sa
nitätern quasi instrumenta; natura au
tem est sicut agens principale; unde
debent talia adhiberi quae possint a
natura moveri; et si plura adhiberentur,
non conferrent ad sanitatem, sed magis
impedirent. Unde etiam ilice infirmitates
ad quarum sanitatem naturae virtus
nullo modo potest, operatione daemonum
sanari non possunt. Secus autem est
do illis effectibus qui dependet ab exteriori agente sicut a causa principali.
Sciendum autem est, quod etiam si su
bito sanitatem dgemones perficeront, non
esset miraculum, ex quo ad id ageront
mediante naturali v i r t u t e , si id agerent.
Ad tertium dicendum, quod locutio
c a n u m , et alia hujusmodi quae Simon
Magus faciebat, potuerunt fieri per illusionem, et non per effectus veritatem.
Si tamen per effectus veritatem hoc
fieret, nullum sequitur inconveniens ;
quia non dabat cani daemon virtutem
loquendi sicut datur mutis per miracu
lum , sed ipsemet per aliquem motum
localem sonum formabat, litteratae e t
articulatae vocis similitudinem et mo
dum habentem; per hunc enim modum
etiam asina Balaam intelligitur fuisse
locuta, Angelo tamen bono operante.
E t similiter dicendum ad quartum de
locutione simulacri; hoc enim factum
fuit dsemone per motum aeris sonum
formante similem humanae locutioni.
A d quintum dicendum, quod non est
remotum quin sit in commendationem
c a s t i t a t i s , quod Deus verus per suos
A n g e l o s bonos hujusmodi miraculum
per retcntionem aquae fecisset; quia si
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qua bona in gentilibus fuerunt, a Deo
fuerunt. Si autem per deem on es factum
e s t , nec hoc repugnat prasdictis. Nam
quiescore et moveri localiter, ab eodem
principio secundum genus sunt; quia
per quam naturam aliquid m o v e t u r ad
locum, quiescit in loco. Unde sicut daemones possunt movere corpora localiter,
ita possunt et a motu re tin ere. N e c tarnen est miraculum, sicut quando fit
divinitus; quia hoc secundum naturalem virtutem daemonis contingit ad hujusmodi effectum determinatum.
Ad sextum dicendum. quod ille© transformationes, de quibus Varrò loquitur,
non fuerunt secundum v e r i t a t e m , sed
secundum apparentiam, per operationom daemonis, phantastico hominis secundum aliquam corporalem speciem immutato, sicut dicit Augustinus (XVIII,
de Oivit. Dei, cap. x v m ) .
Ad septimum dicendum, quod per aliquem motum aeris, daemones, Deo permettente , possunt aliquas tontationes
concitare, cum etiam per ventorum motum naturaliter fieri videamus; et per
hunc modum fuerunt adversitates Job,
operantibus dtemonibus, procuratse.
Ad octavum dicendum, quod de operatione magorum Pharaonis duplex opinio in Glossa (ordinaria) tangitur. Una
est quod non fuerit vera conversio virgarum in serpentes, sed hoc fuerit secundum apparentiam tantum per aliquam praestigiosam illusionem. A u g u stinus autem in Glossa ibidem posita
dicit, quod fuit conversio vera virgarum
in serpentes; quod ex hoc verisimiliter
probat, quia Scriptura eodom vocabulo
nominat et virgas magorum et virgam
Moysi; quam constat vere in serpentem esse conversam. Quod autem operatione daemonum virgae in serpentes
sint conversai, miraculum non fuit; hoc
enim fecerunt daemones per aliqua semina c olle e t a , quae habebant v i m putrefaciendi virgas, et in serpentes convertendi. Sed quod Moyses fecit, miraculum fuit; quia divina virtute absque
omnis naturalis virtutis operatione, hoc
effectum est.
A d nomini dicendum, quod homines
qui sunt mali vita, quandoque s u n t annuntiatores veritatis; et ideo Deus i n
testimonium veritatis per eos annuntiare miracula facit; quod de dsemonibus dici non potest.

DISPUTATA

Ad ultimum, quod in contrarium obj i c i t u r , d i c e n d u m , quod tempore AntiC h r i s t i diaboli potestas solvenda dicitur,
in quantum ei multa facere permittentur quae modo non permittuntur ; u n d e
et operabitur multa ad eorum seduetioneni qui hoc moruerunt non acquiescendo veritati, Operabitur autem quaedam prßBstigiose, in quibus nec erit
verus effectus nec miracula. Operabitur
etiam quaedam per veram corporum immutationem, in quibus si erunt veri effectus, non tarnen vera miracula, quia,
erunt per c a u s a s naturales operata. Quae
etiam mendacia dicuntur quantum ad
intentionem facientis, qui per hujusmodi
mirabilia opera inducit homines ad credendum mendaciis.
ART.
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p., t|u. 51, art. 1 .
1. Sexto quaeritur, utrum Angeli et daemones habeant corpora naturaliter sibi
unita. E t videtur quod sic. In quolibet
enim animali est corpus naturaliter spirito i unitum. Sed A n g e l i et daemones
sunt animalia; dicit enim Gregorius in
horn. Epiphanias (homil. 10 in Evang.,
circa princ.), quod Jitdceis tamquam ratione utentibus rationale animal, id est
Angelus* annuntiare debuit. De daemonibus vero dicit A u g u s t i n u s (in III super
Genes, ad l i t t . , cap. x , in p r i n c ) : Daemones aerea sunt animalia, quia corporum
aercorum natura vigent. Ergo A n g e l i et
daemones habent corpora naturaliter
sibi unita.
2. Prseterea, Origenes dicit in Poriarchon (lib. I, cap. vi, in fine) quod n u l l a
substantia spiritualis s i n e corpore esse
p o t e s t , nisi solus Deus. Cum ergo Ang e l i et daemones sint substantias, ere at se,
videtur quod habeant corpora naturaliter sibi unita.
3. Prseterea , phantasia et irascibili»
e t concupiscibilis s u n t vires organis ut e n t e s . Haec autem s u n t in deemonibus,
et eadem ratione in A n g e l i s ; dicit e n i m
Dionysius (iv cap. de divinis Nomin.),
quod malum daemonis est furor irascibilis, concupiscentia
amoris , phantasia
proterva.
Ergo h a b e n t corpora naturaliter sibi unita.
4. Praeterea, aut A n g e l i sunt compositi ex materia et forma, aut non. Si
(1
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sunt compositi ex materia et forma, oportet eos esse corpora; cum enim materia in se considerata sit una, quia non
diversifìcatur nisi per f o r m a s , oportet
quod omnium diversorum materiam habentium intelligantur diversae formae i n
dWersis partibus mat eri 33 receptse; nam
secundum idem materia diversas formas
rocipere non potest. Diversitas autem
partium intelligi non potest in materia
sine ejus divisione, nec divisio sine dimensione, quia sine quanti tate substantia indivisibilis est, u t dicitur in lib. I
Phys. (com. 15). E r g o oportet quod omnia habentia materiam habeant dimensionem, et per consequens corpora.
Si autem non sunt compositi ex materia
et forma, aut sunt formae per se stantes,
aut formae corporibus unitae. Si sunt
formae per se stantes, oportet quod non
habeant esse ab alio causatum; cum enim
forma sit essendi principium i n quantum hujusmodi , illud quod est forma
tantum, non habet esse causatum, sed
solum est aliis causa essendi. Si autem
sunt formae corporibus unitae, oportet
quod habeant corpora naturaliter sibi
unita; unio enim formae et materise est
naturalis. Kelinquitur ergo quod oportet unum istorum trium ponere, scilicet
quod Angeli vol sint corpora, vol sint
substantiae increatee, vel habeant corpora naturaliter unita. Sed prima duo
sunt impossibilia. Ergo tertium est ponendum.
5. Praeterea, forma, i n quantum hujusmodi , est secundum quam aliquid formatur. Id ergo quod est forma tantum,
estformans nullo modo formatum ; quod
est solius Dei, qui est species prima, a
qua omnia sunt s p e c i o s a , ut dicit A u gustinns, V i l i de Oivitate Dei (in libro L X X X I I I QQ., qu. 23, parum a fine).
Ergo Angoli n o n sunt formae tantum,
et ita sunt formae corporibus unitae.
6. Praeterea, sicut anima non potest
op er ari aliquem effectum i n exterioribus
corporibus nisi mediantibus corporeis
instrumentis; ita n e c A n g e l u s nisi corporalibus aliquibus v i r t u t i b u s , quibus
utitur velut instrumentis. Sed anima ad
exercendas suas operationeä habet corporea organa naturaliter sibi unita. Ergo
et Angeli.
7. Praeterea, primus motus in corporibus est quo movetur corpus a substantia incorporea. Primus autem mo-
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tus est moventis se i p s u m , ut habetur
in V i l i P h y s i c : quia quod per se est,
prius est eo quod per aliud est. Ergo
quod immediate movetur a substantia
incorporea, movetur sicut motum e x se.
Sed hoc non potest esse, nisi substantia
incorporea movens sit corpori naturaliter unita. Gum ergo Angeli et dsemones
m o v c a n t immediato corpora, ut supra
art. 2 hujus quaest. dictum est, videtur
quod habeant corpora naturaliter sibi
unita.
8. Praeterea, nobilius habet vitam quod
v i v i t et vivificat, quam quod vivit tantum, sicut porfectius est lux in eo quod
lucet et i l l u m i n a t , quam i n eo quod
tantum lucet. Sed anima huraana vivit,
et vivificat corpus naturaliter sibi unitum. Ergo et Angelus non minus nobiliter v i v i t quam anima.
9. Praeterea, omnis motus corporis diversimode m o t i , est moti moventis se
ipsum; quia quod movetur uno motu
tantum, non videtur esse movens se ipsum, ut dicitur in V i l i P h y s . (com. 29).
Sed corpus ;caeleste movetur divorsis
motibus ; unde plano tee ab astrologis
quandoque dicuntur r e c t i , quandoque
retrogradi, quandoque stationarii. Ergo
motus superiorum corporum est mobilium moventium se ipsa; et sic corpora
illa sunt composita ex substantia corporali et spirituali. Sed illa spiritualis
substantia non est anima humana, nec
est Deus. Ergo est Angelus. A n g e l u s erg o habet corpus naturaliter sibi unitum.
10. Praeterea, nihil agit ultra suam
speciem. Sed corpora crei ostia causant
v i t a m in istis inferioribus, ut patet i n
animalibus ex putrefactione generatis
per virtutem caelestium corporum. Cum
ergo substantia vivens sit nobilior non
vivente, ut dicit A u g u s t i n u s (in Üb. de
vera E e l i g . , cap. xxrx e t LV) , videtur
quod corpora c e l e s t i a habeant vitam et
ita habeant substantias spirituales sibi
naturaliter unitas; et sic idem quod
prius.
11. Praeterea, primum mobile est corpus caeleste. Sed Philosophus probat
(in V i l i P h y s i c , com. 17), quod omnia
m o t a reducuntur ad primum mobile,
quod ex se movetur. Ergo caelum est ex
se motum. Ergo est compositum e x corpore moto et movente immobili, quod
est substantia spiritualis; et sic idem
quod prius.
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12. Prseterea, secundum Dionysium
(cap. VII de divin. Norn., a med.), supremum inferioris naturse semper a t t i n g i t
ad infimum naturse superioris, divina
sapientia res tal iter ordinante. Sed supremum in natura corporali est corpus
cseleste, cum sit nobilissimum corporum. Ergo attingit ad naturam spiritualem et ei unitur r et sic idem quod
prius.
13. Prseterea, corpus caeli est nobilius
corpore h u m a n o , sicut perpetuum corruptibilis. Sed corpus humanuni est unitum naturaliter substantiae spirituali.
Ergo multo magis corpus cceleste, cum
nobilioris corporis sit nobiiior forma;
et sic idem quod prius.
14. Prseterea, invenimus quaedam animalia ex terra formata, sicut homines
et bestias; quaedam ex aquis, ut pisces
et volatilia, ut patet Gen. i. E r g o et
quaedam erunt aerea, quaedam ignea, et
cselestia. Haec autem non sunt alia quam
Angeli et dsemones; quia cum illa sint
nobiliora corpora, oportet in eis esse
nobiliora animalia. Ergo A.ugoli et dsemones sunt animalia, et ita habent corpora naturaliter unita.
15. Praeterea, hoc idem videtur per
P l a t o n e m , qui in Timpeo ponit esse
quoddam animal terrena soliditate firmatum, quoddam vero liquoribus accommodatum. quoddam autem aeri v a g u m ,
aliud divinitate plenum; quod non pot e s t intelligi nisi Angelus. Ergo Angelus est animal; et sic idem quod prius.
16. PraBterea, nihil movetur nisi corpus, ut probatur in VI Physic, (a comment. 86 usque ad 90). Sed Angelus movetur. Ergo vel est corpus, vel habet
corpus naturaliter sibi unitum.
17. Prseterea, Verbum Dei est nobilius
quolibet Angelo. Sed Verbum D e i est
corpori unitum. Ergo non est contra
dignitatem A n g e l i , si ponatur corpori
naturaliter unitus.
18. Praeterea, Porphyrius dicit in prsedicabilibus (in cap. de differentia non
procul a fin.) quod mortale additum i n
definitione hominis, separat nos a diis;
per quos non possunt nisi A n g e l i intelligi. Ergo Angeli sunt animalia, et
sic habent corpora naturaliter unita.
Sed contra, Damascenns dicit (lib. II
Fidei o r t h . , cap, i n ) , quod Angelus est
substantia intellectualis,
semper mobilis,
arbitrio libera, incorporea.
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Praeterea, in libro de Causis (prop. 7),
dicitur, quod intelligentia est substantia
quae non dividitur; et dicit ibi Commentator, quod neque est magnitude neque
super magnitudinem delata. Sed Angelus est intelligentia; quod patet per
Dionysium (cap. VII do div. Nom.), qui
vocat A n g e l o s divinas mentes et di vinos
intellectus. Ergo Angelus nec est corpus nec corpori unitus.
Praeterea, differentiae dividentes Angelum ab a n i m a , sunt unibile et non
unibile corpori. Si ergo Angelus esset
unitus corpori, in nullo ab anima differrot ; quod est inconveniens.
Praeterea, invenitur quaedam substantia spiritualis quae dependet a corpore
quantum ad principium et quantum ad
finem, sicut anima vegetabilis et sensibilis ; quaedam autem quae dependet a
corpore quantum ad principium et non
quantum ad-finem, sicut anima humana.
Ergo erit quaedam quse non indiget
corpore nequo quantum ad principium
neque quantum ad finem; et hujusmodi
non potest esse alia quam A n g e l u s vel
dsemon. Quod autem sit aliqua quae indi ge at corpore quantum ad finem et
non quantum ad principium , non est
possibile.
Praeterea, quaedam forma est quse nec
est anima nec S p i r i t u s , sicut forma lapidis; quaedam etiam est quse est anima,
sed non s p i r i t u s , sicut forma bruti;
q u a e d a m quae est anima et spiritus, sicut
forma hominis. Quaedam ergo erit q u a e
erit spiritus et non anima ; et hujusmodi est A n g e l u s ; et sic non est corpori unitus naturaliter ; quod est de
ratione animse.
Bespondeo dicendum, quod circa substantias incorporeas ponendas antiqui
diversimode processerunt.
Quidam namque antiqui philosophi
dixerunt , nullam substantiam incorpoream esse ; sed omnes substantias esse
corpora ; in quo etiam errore se quandoque fuisse A u g u s t i n u s confitetur (in
libro Confess.). Hsec autem positio est
etiam per philosophos im probata. Aristoteles autem (in V i l i Phys.) hac via
improbavit earn, quod oportet esse aliquam virtutem m o v e n t e m infìnitam;
alias motum perpetuum movere non
posset. Ostendit iterum quod omnis
virtus in magnitudine est virtus finita.
Unde relinquìtur quod oporteat esse
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aliquam virtutem penitus incorpoream,
quae continuitatem motus causet. Iterum
hoc probavit alio modo (XII Hetaph.),
quia actus est prius potentia, et natura
et tempore, simpliciter loquendo; quamvis in uno aliquo quod de potentia exit
in actum, potentia tempore praecedat:
sed quia oportet quod in actum reducatur per aliquod ens actu, oportet quod
actus sit simpliciter prior potentia etiam
tempore. Unde cum omne corpus sit i n
potentia, quod ipsius mobilitas ostendifc,
oportet ante omnia corpora esse substantiam immobilem sempiternam. Tertia autem ratio potest sumi ad hoc ex
sententiis Platonicorum ; oportet enim
ante esse determinatum et particulatum, prseexistore aliquid non particulatum ; sicut si i g n i s natura particulariter et quodammodo participative invenitur in ferro, oportet prius inveniri
igneam naturam i n eo quod est per essentiam i g n i s ; unde, cum esse, et reliquie perfectiones et formae inveniantur
in corporibus quasi particulariter, per
hoc quod sunt i n materia receptee, oportet praeexistere aliquam substantiam
incorpoream, quse non particulariter,
sed cum quadam universali plenitudine
perfectionem essendi in se habe at. Quod
autem posuerunt sola corpora esso substantias , ex hoc decepti fuerunt quod
imaginationem tra nscen der e intellectu
non valentes (quae solum est corporum)
ad substantias incorporeas cognoscendas (quae solo intellectu capiuntur) pertingere non valuerunt.
Alii vero fuerunt substantiam incorpoream ponentes ; sed earn dixerunt
esse corpori u n i t a m , nec aliquam substantiam incorpoream inveniri quse non
sit corporis forma. Unde ponebant ipsum
Deum esse animam m u n d i , sicut de
Varrone dicit A u g u s t i n u s in n i de Civ.
Dei (lib. IV, cap. xxxi, parum ante med.)
quod Deus est a n i m a , motu et ratione
mundum gubernans. Unde dicebat, quod
totus mundus est Deus propter animam
et non propter c o r p u s , sicut et homo
dicitur propter animam sapiens, et non
propter corpus. E t propter hoc gentiles
toti mundo et omnibus partibus ejus
divinitatis cultum exhibebant. Sed haec
etiam positio per ipsos philosophos est
improbata multipliciter. Primo quidem,
quia virtus unita alicui corpori ut forma, j
habet de term in at am actionem , ex eo
1
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quod tali corpori unitur; unde, cum oporteat esse aliquod agens universale
infhientiam habens per omnia corpora,
eo quod primum movens non potest esse
corpus, ut supra ostensum est. relinquitur quod oportet esse aliquod incorpor e u m , quod nulli corpori est unitum ;
unde Anaxagoras posuit in tell oc turn immixtum, u t imperet, sicut dicitur in VIII
Physic, (com. 37) ; Imperium enim est
alicujus praeeminentis his quibus imperat, et eis non subditi nec ad ea oblig a t e Secundo, quia si queelibet substantia incorporea est corpori unita ut forma,
oportet primum quod movetur, movere
se ipsum ad modum a n i m a l i s , quasi
compositum ex substantia corporali et
spirituali. Movens autem se ipsum, mov e t se per voluntatem, in quantum aliquid appetit; appetitus enim est movens
motum; appetibile autem est movens
n o n motum. Oportet ergo supra substantiam corpoz'eam conjunctam corpori , esse aliquid aliud supcrius quod
moveat earn, sicut appetibile movet appetitum ; et hoc oportet esse intellectu ale bonum; quia hoc est appetibile,
quia est simpliciter b o n u m ; sensibile
autem appetibile appetitur, quia est hoc
et nunc bonum. Intellectuale autem
bonum oportet esse incorporeum; quia
nisi esset absque m a t e r i a , non in telliger e tur; et ex hoc ipso oportet ipsum
esse intelligens; substantia enim quselibet est intelligens ex hoc quod est a
materia immunis. Oportet ergo supra
substantiam conjunctam corpori, esse
aliam substantiam superiorem incorpoream vel intellectualem corpori non unitam. Et haec est probatio Aristotelis
in X I Metaph.: non enim potest dici,
quod movens se i p s u m , nihil de aider et
extra s e ; quia nunquani moveretur;
motus enim est ad acquirendum aliquid
extrinsecum aliquo modo. T e r t i o , quia
cum movens se ipsum possit moveri et
non moveri , ut dicitur i n VIII P h y s .
(com. 29), si aliquid m o t u m ex se continue movetur, oportet quod stabiliatur
i n movendo ab aliquo exteriorì, quod
est omnino immobile. Caelum autem,
cujus animam dicebant Deum, videmus
continue moveri ; unde oportet supra
illam substantiam quae est anima mundi,
si qua e s t , esse aliam superiorem s u b stantiam, quae nulli corpori est conjunc t a , q u 8 B est per se ipsam subsistens.
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Uli autem qui posuerunt oranem substantiam corpori uni tarn, ex hoc vi dentur fuisse decepti quod materiam credebant causam subsistentise et individuationis in omnibus entibus, sicut est
in rebus corporalibus; unde substantias
incorporeas non credebant posse subsistere nisi in corpore, sicut etiam per
modum objectionis tangitur i n com
ment, lib. de Causis.
H i s opinionibus abjectis, P l a t o et Aristoteles posuerunt aliquas substanlias
esse incorporeas ; et earum quasdam
esse corpori conjunctas, quasdam vero
nulli corpori conjunctas. Plato namque
posuit duas substantias separatas, sci
licet Deum patrem totius universitatis
in supremo gradu; et postmodum meu
tern ipsius, quam vocabat paternum intellectum, i n qua erant rerum omnium
rationes vel ideas, ut Macrobius narrat
(lib I super somnium S c i p i o n i s , non
procul a princ). substantias autem in
corporeas corporibus unitas ponebat
multiplices ; quasdam quidem conjun
ctas cselestibus corporibus, quas P l a t o 
nici deos appellabant; quasdam autem
conjunctas corporibus aereis , quas dicebant esse dsemones. Unde A u g u s t i n u s
in VIII de Civ. Dei (cap. xvi , parum a
princ. ) , introducit hanc definitionem
d a m o n u m ab Apulejo datam : Deemones
sunt animalia mente rationalia , animo
passiva , corpore aerea , tempore eeterna.
Et omnibus praedieiis substantiis incorporeis ratione suae sempiternitatis gen
tiles Platonici dicebant cultum divinitatis exhibendum. Ponebant etiam ulterius substantias incorporeas grossioribus terrae corporibus u n i t a s , terrenis
scilicet et aqueis, quae sunt animae hominum et aliorum animalium. Aristo
teles autem in duobus cum Piatone
concordat; et in duobus difiert. Concor
dat quidem in ponendo sup remain substantiam nec corpoream nec corpori
unitam; et iterum in ponendo caelestia
corpora esse animata. Differt autem in
hoc quod ponebat plures substantias
incorporeas corpori non unitas, scilicet
secundum numerum caelestiummotuum;
et iterum in hoc quod non ponit esse
aliqua animalia aerea; quod rationabilius posuit. Quod patet ex tribus. Primo
quidem, quia corpus mixtum nobilius
est corpore elementari, et maxime quan
tum ad formam; quia d e m e n t a mixto-
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rum corporum materia sunt. Unde opor
tet quod substantias incorporese. qua&
sunt nobilissima formse, corporibus mixtis uniantur, et non puris elementis.
Nullum autem corpus mixtum esse po
t e s t , in quo terra et aqua non magis
abundent secundum materiae quantitat e m , cum etiam superiora elementa
magis habeant de virtute activa,'utpote
magis formalia. Si autem haec .in quantitate excederent, non servaretur aliqua
proportio devita m i x t i o n i s , quia supe
riora omnino vincerent inferiora, Et
ideo non potest esse quod substantia©
incorporeae uniantur ut formae corpori
bus aereis, sed corporibus m i x t i s , in
quibus materialiter superabundet terra
et aqua. Secundo, quia corpus homogeneum et uniforme oportet quod habeat
eamdem formam in toto et in partibus.
Totum autem aeris corpus videmus esse
unius naturae; unde oportet, si substantiae aliquae spirituales aliquibus parti
bus aeris sunt unitae, quod etiam toti
aeri uniantur; et sic totus aer erit ani
mal, quod irrationabiliter dici videtur;
quamvis et hoc quidam antiqui ponerent, u t dicitur in I de Anima (com. 20),
qui dicebant aerem totum esse plenum
diis. Tertio, quia si substantia spiritua
lis non habet i n se aliam potentiam
quam intellectum et v o l u n t a t e m , fru
stra corpori unitur, cum hae operatione»
absque corpore compleantur ; omnis enim forma corporis corporaliter aliquam
actionem efficit. Si autem habent alias
potentias (quod videntur Platonici sensisso de daemonibus, dicentes eos esse
animo passivos; cum tarnen passio non
sit nisi in parte animae s e n s i t i v a , ut
probatur i n V I I Phys., com. 20), oportet
quod tales substantias corporibus organicis u n i a n t u r , ut actiones talium potentiarum per determinata organa exequantur. Tale autem non potest esse
corpus a e r e u m , eo quod non est figu
rabile. Unde patet quod s u b s t a n t i a spi
rituales non possunt aereis corporibus
naturaliter esse unitae. Utrum autem
aliquae substantias incorporese sint cselestibus corporibus unitae, u t formse, Au
gustinus sub dubio relinquit (in II sup.
Gen. ad litt., c. ult.). Hieronymus autem
asserere videtur (super illud Eccle. i:
Lustrans universa per circuitum
spiritus\
et etiam Orig. (lib. I Periarch., c. vn).
Quod tarnen a pluribus m oder nor urn
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Teprobatum videtur, propter hoc quod
cum numerus beatorum ex solis hominibus et Angelis secundum Scripturam
divinam constituatur, non possent illaa
substantise spirituales nec inter hominum animas computari, nec inter Angelos , qui sunt incorporei. Sed tarnen
{Augustinus in Enchir., cap. LVIII) hoc
etiam sub dubio relinquit, sic dicens:
Nec illud quidem cerium habetur,
utrum
ad eamdem societatem, scilicet Angelorum, pertineat sol, luna et cuneta sidera ;
quamvis nonnullis Incida esse corpora non
•cum sensu vel intelligentia, videantur. Sed
in hoc certissime a doctrina tam Platonis
•quam Aristotelis, doctrina fidei discordai,
quod ponimus multas substantias
penitus
corporibus non unitas, plures quam aliquis
•eorum ponat. Quse quidem positio etiam
rationabilior videtur propter tria. Primo quidem, quia sicut corpora superiora
digniora sunt inferioribus, ita substant i a incorporese corporibus sunt etiam
digniores: corpora autem superiora in
tantum inferiora excedunt, quod terra
habet comparationem ad caelum sicut
punctum ad sphseram, ut astrologi probant, Unde et substantise incorporese
(sicut Dionysius d i c i t , cap. xiv cselest.
Hier.) omnem multitudinem materialium specierum transcendunt; quod significatur Daniel, VII , 10, cum dicitur:
Milita millium ministrabant
ei, et decies
millies centena millia assistebant ei, Quod
quidem afiluentiee divinse bonitatis concordat, ut scilicet ea quse nobiliora sunt
illa copiosius in esse producat. Et cum
superiora ab inferioribus non dependeant, nec ad ea limitentur eorum virtutes, non oportet illa solum in superioribus ponere quae per inferiores effectus manifestantur. Secundo autem,
quia rerum naturalium ordine, inter
naturas distantes multi gradus medii
inveniuntur ; sicut inter animalia et
plantas inveniuntur qusedam animalia
imperfecta, quse et cum plantis communicant quantum ad fìxionem, et cum
animalibus quantum ad sensum. Gum
ergo substantia suproma, quae Deus est,
a corporum natura maxime d i s t e t , rationabile videtur quod multi gradus
naturarum inter utraque inveniantur,
et non solum illae substantise quae sunt
principia motuum. Tertio , quia cum
Deus non solum universalem providentiam de rebus corporalibus habeat, sed
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etiam ad res singulas ejus Providentia
se extendat, i n quibus interdum, u t dictum e s t , praeter ordinem causarum universalium operatur; non solum oportet ponere substantias incorporeas Deo
deservientes in universalibus causis naturse , quse sunt motus corporum caelestium, sed etiam in aliis quse Deus particulariter in singulis operatur, et p r e cipue quantum ad h o m i n e s , quorum
mentes caelestibus motibus non aubjiciuntur. Sic ergo , fidei veritatem sequeudo , dicimus , A n g e l o s et daemones
non habere corpora naturaliter unita,
sed omnino incorporeos, sicut dicit Dionysius.

I

!
I

I
!
,
I

|
1

Ad primum ergo dicendum, quod Aug u s t i n u s in pluribus locis suorum librorum , quantum ad corpora A n g e l o r u m
et dasmonum, absque asseritone utitur
Platonicorum sententia. Uude et X X I
de Oivit. Dei (cap. x) utramque opinion e m prosequitur de pcena dsemonum
tractans, et eorum scilicet qui dicebant
dsemones aerea corpora habere, et eorum qui dicebant eos esse penitus incorporeos. Gregorius vero A n g e l u m animal appellat, large sumpto animalis
vocabulo pro quolibet vivente.
Ad secundum d i c e n d u m , quod Orig e n e s in pluribus Platonicorum opinionem sectatur ; unde hujus opinionis
fuisse videtur quod omnes substantise
creatae incorporese sint corporibus unitae ; quamvis etiam hoc n o n asserat, sed
sub dubitatione proponat, aliam etiam
opinionem tangens.
Ad tertium dicendum, quod D i o n y s i u s
absque dubio Angelos et daemones incorporeos esse voluit. Utitur autem m e t a phorice nomine furoris et concupiscentiae pro voluntate inordinata, et nomine
phantasise pro intellectu errante i n eligendo, secundum quod malus omnis est
i g n o r a n s , ut Philosophus dicit i n III
Ethic, (cap. I, a med.), et Proverb, xiv,
dicitur: JSrant qui operantur
malum.
Ad quartum dicendum , quod si A n g e l i ponantur ex materia et forma comp o s i t i , non propter hoc oportet quod
sint corporei ex ratione praedicta, nisi
ponatur quod sit eadem materia A n g e lorum et corporum. P o s s e t autem dici,
quod esset alia materia corporum divisa,
n o n quidem dimensionis d i v i s i o n e , sed
per ordinem ad alterius generis formam;
nam potentia actui proportionatur. Ma-
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gis t-amon credimus, quod non sint Antamen si etiam difformiter moverentur
geli ex materia et forma compositi, sed
c a l e s t i a corpora, per hoc non magis
ostenderetur quod moverentur a motore
sint formse tantum per se stantes. N e c
voluntario conjuncto quam quod a sepaoportet quod propter hoc n o n Bint
rato.
creati; forma enim est principium essendi ut quo aliquid est, cum tamen et
Ad decimum dicendum, quod corpora
esse f o r m a et esse materia in compo- | c a l e s t i a etiamsi non sint animata, mosito sit ah uno agente. Si ergo sit ali- : ventur a substantia vivente separata,
qua substantia creata q u a sit forma
cujus virtute a g u n t , sicut instrument a n t u m , potest habere principium estum virtute principalis agoutis; et ex
sendi efficiens, non formale,
hoc causant in inferioribus vitam.
Ad quintnm dicendum, quod, secunA d undeoimum dicendum, quod Phidum Philosophum (in II P h y s . ) , etiam
losophus demonstrationes suas ad duas
in causis formalibus prius et posterius
conclusiones sub disjunctione terminal,
invenitur; unde nihil prohibet unam
scilicet quod mobilia vel reducuntur
formam per alterius forma participatiostatini ad movens immobile, vel ad movens se ipsum, cujus una pars est monem formari ; et sic ipse D e u s , qui est
vens immobile; quamvis ipse magis seesse t a n t u m , est qnodammodo species
cundam partem p r a e l i g e r e videatur. Si
omnium formarum subsistentium q u a
quis tamen primam partem eligat, nulesse participant et non sunt suum esse.
lum inconveniens ex suis demonstratioAd sextnm d i c e n d u m , quod virtus
nibus sequetur.
Angeli, secundum n a t u r a ordinem, est
superior, et per. consequens universalior
Ad duodecimuni d i c e n d u m , quod id
quam virtus a n i m a humana: unde non
quod est supremum in corporibus, atpoterat habere corporeum O r g a n u m sibi
t ingit ad infìmum spiritualis natura
per aliquam participationem proprietasumcienter respondens ad actiones quitum ejus sicut per hoc quod ost incorbus in exteriora corpora agit; et ideo
ruptibile, non autem per hoc quod ei
non debuit aliquibus corporeis organis
uniatur.
alligari, sicut anima per unionem ligatur.
Ad decinrumtertium dicendum , quod
Ad septimum dicendum, quod movens
corpus humanum quantum ad materiam
so ipsum est primum inter mota , raignobilius est c a l e s t i corpore; sed corpus humanum formam habet nobiliotione moventis immobilis ; unde si morem, si corpora c a l e s t i a sunt inanimata.
vens immobile nioveat sive corpus sibi
Nobiliorem tamen dico secundum se non
naturai iter unitum , sive n o n , eadem
tamen secundum quod corpus format.
prioritatis ratio manet.
Perfectiori
enim modo forma c a l i perAd octavum dicendum , quod anima
ficit
materiam,
cui p r a b e t esse incorunita corpori vivificat corpus non sor
u
p
t
i
b
l
e
,
quam
anima
rationalis corpus.
lum effective, sed formaliter: sic autem
Hoc
autem
ideo
e
s
t
,
quia substantia
c o r p u s vivificare minus est quam per
spiritualis
q
u
a
m
o
v
e
t
c
a l u m , e s t altiose vivere tantum, simpliciter loquendo.
ris
dignitatis
quam
ut
corpori
uniatur.
Nam anima hoc modo corpus vivificare
potest, in quantum habet esse infìmum,
A d decimumquartum dicendum. quod
quod sibi et corpori potest esse commuquod aerea corpora esse non possunt
ne in composito ex utroque. Esse autem
rationibus pradictis.
Angeli cum sit altius, non potest hoc
E t per hoc patet responsio ad decimodo communicari corpori; unde v i v i t
mumquintum quod procedit de opinione
Platonis.
tantum, et non vivificat formaliter.
Ad nonum dicendum, quod retrogra- Ad decimumsextum dicendum , quod
Angelus non movetur commensurando
datio q u a videtur in planetis, et statio
se spatio, sicut corpora moventur; sed
et directio non provenit ex difformitate
a q u i v o c e motus dicitur de motu Angemotus unius et ejusdem mobilis, sed ex
lorum et de motu corporum.
diversis m o ù b u s diversorum mobilium,
A d decimumseptimum dicendum, quod
vel ponendo eccentricos et epicyclos seVerbum Dei non unitur corpori ut forcundum P t o l e m a u m , vel ponendo dima: quia sic fieret una natura ex Verbo
versitatem motuum secundum diversitates polorum, sicut alii posuerunt. E t i et carne; quod est h a r e t i c u m .
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Ad deoimumootavum dicendum, quod
Porphyrius in hoc opinionem Platonis
sequitur, quod deos nominat daemones;
quos ponebant animalia, e t etiam cor
pora caelestia.
ART.

VII.

— UTBUM ANGELI

TEL DÄMONES POSSINT CORPUS

ASSUMERE.

(1 p. qujcst. 51, art. 2).

1. Septimo quasritur, utrum Angeli
vol daemones possint corpus assumere.
Et videtur quod non. Corpus enim sub
stantia incorporea unitum esse non po
test, nisi vel quantum ad esse, vel quan
tum ad motum. Sed A n g e l i non possunt
habere unita sibi corpora quantum ad
esse, quia sic essent eis naturaliter unita; quod est contra praedicta, art. 6.
Ergo relinquitur quod n o n possint cor
poribus uniri, nisi in quantum movent
ea. Sed hoc n o n sufficit ad rationem
assumptionis : quia sic A n g e l u s e t dse- j
roon assumerei omne corpus quod mo- j
vet, quod patet esse falsum; movit enim !
Angelus linguam asinse Balaam, nec [
tamen dicitur earn asaumpsisse. Ergo
non potest dici, quod A n g e l u s v e l dae
mon corpus as sum at.
2. Praeterea, si A n g e l i vel daemon es
corpora assumant, hoc n o n est propter
eorum necossitatem, sed vel propter
nos instruendos quantum ad bonos, v e l
decipiendos quantum ad malos. Sed ad
utrumque sufficit sola imaginaria visio.
Ergo non videtur quod corpora assu
mant.
3. Praeterea, Deus in veteri Testa
mento patribus apparuit, sicut e t An
goli apparuisse leguntur, u t Augustinus
probat (in III de Trinit., cap. x i e t xn).
Sed non est dicendum quod Deus cor
pus assumpserit, nisi per mysterium Incarnationis. Ergo n e c A n g e l i apparentes corpora assumunt.
4. Praeterea, sicut uniri corpori natu
raliter convenit animee, ita non esse
unitum naturaliter convenit Angelo.
Sed anima non potest a corpore separari cum vult. Ergo n e c A n g e l u s potest
corpus assumere.
5. Praeterea, nulla substantia finita
potest simul in plures operationes. An
gelus est qusedam substantia finita. Kon
potest ergo simul e t nobis ministrare
et corpus assumere.
6. Praeterea, inter assumens e t assumptum debet esse aliqua proportio. Sed ?
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inter A n g e l u m e t corpus non est ali
qua proportio ; cum sint omnino generum diversorum, et per consequens incompossibilia. Ergo Angelus non potest
assumere corpus.
7. Praeterea, si A n g e l u s assumit cor
pus; a u t corpus caeleste, aut aliquod de
natura quatuor elementorum. N o n qui
dem corpus caeleste, cum corpus cseli
dividi n o n possit, nec a loco suo di
velli: similiter nec corpus igneum, quia
sic consumeret alia corpora quibus adhaereret; nec aereum, quia aer n o n e s t
figurabilis ; nec aqueum, aqua enim fi
gurare, non retinet ; similiter autem n e c
terrenum, cum subito dispareant, u t
patet de A n g e l o Tobiae. Ergo nullo
modo corpus assumunt.
8. Praeterea, omnis assumptio ad ali
quam uuionem terminatur. Sed ex A n 
gelo e t corpore non potest fieri unum
aliquo illorum trium modorum unitatis
quos ponit Philosophus in I P h y s i c ,
(com. 16); n o n enim possunt fieri unum
continuatione , neque indivisibilitate ,
neque ratione. Ergo A n g e l u s non potest
corpus assumere.
9. Praeterea, si Angeli corpus assu
munt, aut corpora ab eis assumpta ha
bent veras species quae videntur a u t
non. Si quidem habent veras species,
cum ergo quandoque videantur in specie
hominis, corpus ab eis assumptum erit
verum corpus humanum, quod est i m 
possibile ; nisi dicatur quod A n g e l u s
assumit hominem, quod videtur inconveniens. Si autem non sunt verae spe
cies, hoc etiam inconveniens v i d e t u r ;
non enim decet aliqua fictio A n g e l o s
veritatis. Nullo ergo modo A n g e l u s cor
pus assumit.
10. Praeterea, sicut supra habitum est,
art. 3, 4 e t 5 hujus quaest., A n g e l i e t
daemones virtute suae naturae non pos
sunt facere in istis corporibus effectus
aliquos, nisi mediantibus virtutibus naturalibus. Sed virtutes naturales non
insunt rebus corporaljbus ad formandum speciem humani corporis, nisi per
determinatum modum generationis, e t
nisi ex determinato semine : qualiter
constat quod A n g e l i corpus non assu
m u n t ; et eadem ratio est de aliis for
mio corporum in quibus Angeli ali
quando apparent. Ergo non potest esse
hoc per hoc quod Angeli assumant cor
pora.
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11. Praeterea, oportet quod movens
aliquid influat corpori moto. Non potest
autem influere, nisi aliquo modo contingat. Cum ergo non possit esse contactus Angelorum ad corpora, videtur
quod non possint movere, et per consequens nec assumere.
12. Sed dicendum quod Angeli impe
rio solo movent corpus motu locali. —
Sed contra, movens et motum oportet
esse simul, ut probatur in VII Physic,
(com. 10 usque ad 13). Sed ex hoc quod
Angelus aliquid imperat voluntate sua,
non est simul cum corpore quod per
ipsum moveri dicitur. Ergo solo impe
rio movere non potest.
13. Praeterea, motus corporalis non
obedit A n g e l i s ad nutum quantum ad
sui formationem, sicut supra habitum
est, art. 3, 4 et 5 hujus qusest. Figura
autem, quaedam forma est. Ergo non
potest solo imperio Angeli corpus ali
quod figurari ut habeat emgiem homi
nis aut alicujus hujusmodi, in quo An
gelus appareat.
14. Praeterea, super illud Ps. x : Do
minus in tempio saneto suo, dicit Glossa
(interlinearis), quod etsi daemones exterius simulacris praesideant, intus tamen
esse non possunt; et eadem ratione noe
in aliis corporibus. Sed si corpora assumunt, oportet eos in corporibus assump t i s e s s e . Ergo non est dicendum, quod
corpora assumant.
I
15. Praeterea, si assumunt aliquod
corpus; aut toti corpori uniuntur, aut i
alicui parti ejus. Si solum alicui parti, |
non potorunt totum corpus m o v e r e ,
nisi unam partem moveant altera me
diante; quod non videtur posse contin
gere , nisi corpus assumptum habeat
partes organicas determinatas ad mo
tum; quod est solum corporum animatorum. Si autem toti corpori uniuntur
immediate, oportet quod sit in qualibet
parte corporis assumpti Angelus ; e t
constat quod totus, cum sit impartibilis. Ergo erit in pluribus locis s i m u l ;
quod est solius Dei. Non ergo A n g e l u s
potest corpus assumere.
1

Sed contra est quod legitur de A n g e 
lis apparentibus Abrahae, ut habetur in
Genes, x v i n , qui in corporibus assumptis apparuerunt; et similiter de A n g e l o
qui Tobias apparuit.
Respondeo dicendum, quod quidam
eorum qui sacrae Scriptures credunt i n

qua apparitiones Angelorum leguntur,
dixerunt, quod A n g e l i nunquam corpora
assumunt, sicut patet de Rabbi Moyse,
qui hanc opinionem p o n i t ; unde dicit,
quod omnia quaecumque i n sacra Scriptura leguutur de apparitiono Angelo
rum, contingunt in visione prophetiee,
secundum scilicet imaginariam visionem,
quandoque quidem in vigilando, quan
doque vero i n dormiendo. E t haec positio vcritatem ScripturaB non salvat. Ex
ipso enim modo loquendi quo Scriptura
utitur, datur intelligi quid significetur
u t res gesta, e t quid per modum propheticae visionis. Cum enim aliqua apparitio per modum visionis debeat in
telligi, ponuntur aliqua verba ad visio
nem pertinentia; s i c u t quod dicitur
Ezech. cap. v m , vers. 3: Elevami me
Spiritus
inter cmlum et terram, et adduxit me in Jerusalem in visionibus Do
mini. Unde patet quod illa quee fieri sim
pliciter narrantur simpliciter etiam in
telligi debent esse gesta. Sic autem le
gitur do pluribus apparitionibus in veteri Testamento. Unde simpliciter concedendum est quod A n g e l i quandoque
corpus assumunt, formando corpus sensibil e, exteriori si ve corporali visioni
subjectum; sicut et quandoque aliquas
species in imaginatione formando ap
parent secundum imaginariam visionem.
H o c autem conveniens est propter tres
rationes. Primo quidem et principali ter,
quia omnes illae apparitiones veteris
Testamenti ad il lam apparitionem ordinantur in qua Filius Dei visibilis mundo
apparuit, ut A u g u s t i n u s dicit (in III de
Trim, cap. x i et xii). Unde cum Filius
Dei verum corpus assumpserit, et non
phantasticum ut Manichaei fabulautur,
conveniens fuit ut etiam vera corpora
assumendo, A n g e l i hominibus apparerent. Secunda ratio potest sumi ex ver
bis Dionysii in epistola quam scribitad
Titum; dicit enim, quod ideo in divina
Scriptura res divinae nobis sub sensibilibus traduntur, inter alias rationes, ut
totus h o m o , quantum possibile est,
ex participatione di vi nor una perficiatur
non solum i n t e l l e c t u capiendo intelli*
gibilem veritatom, sed etiam in natura
sensibili per sensibiles formas, quae sunt
volut quaedam i m a g i n e s divinorum.Un.de
similiter cum A n g e l i hominibus appareant ad eos perficiendos, conveniens
est ut non solum intellectum illuminent
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dicitur quia ipse Deus erat finis in
per intellectualem visionom; sed quod
quem, per reprsesentationem hujusmodi
etiam iinaginationi provideant et estecorporum, Angeli mentem hominis eleriori sensui per imaginariam visionem,
vare
intendebant. E t ideo in illis appacorporum scilicet assumptorum. Unde
ri
tionibus
Scriptura quandoque comet haec triplex visio assignatur ab Aumemorat
Deum
apparuisse, quandoque
gustino (XI super Genes, ad litt., c. vir
Angelum.
et xxiv). Tertia ratio potest esse, quia
etsi Augcli natura sint nobis superioAd quartum dicendum, quod nulla
res, per gratiain tarnen adipiscimur eores habet potestatem supra suum esse;
rum aequalitatom et societatem ; sicut
omnis enim rei virtus ab essentia ejus
habetur Matth, x x n , 30: Erunt sicut Anfiuit,
vol essentiam prsesupponit. Et
geli in cado. E t ideo, u t suam familiaquia anima per suum esse unitur corritatem et aninitatem ad nos ostendant,
pori ut forma, non est in potestate ejus
nobis suo modo per corporum assumut ab unione corporis se absolvat; et
ptionem conformantur ; ut quod nostrum
similiter non est in potestate A n g e l i
est accipientes, nostrum intellectum in
quod se uniat corpori secundum esse
ut formam; sed potest corpus assumere
illud assurgere faoiant quod proprium
est ipsorum; sicut et Eilius Dei dum ad
modo praedicto, cui unitur ut motor, et
nos descendit, ad sua nos elevavit. Ossut figuratum fìguree.
ia ones autem quando in A n g e l o s lucis
A d quintum dicendum, quod istae duse
se transfìgurant, quod boni Angeli ad
operationes, assumere corpus et mininostrum profectum faciunt, ipsi ad destrare, sunt ad invicem ordinatao; e t
ceptionem facere moliuntur.
ideo nihil prohibet quin ea A n g e l u s simul exequatur.
Ad primum ergo dicendum, quod non
A d sextum dicendum, quod si proomne corpus quod movet, Angelus assuporti o secundum commensurationem acmit. Assumere enim dicitur quasi ad se
cipiatur, non potest esse A n g e l i ad
sumere. Assumit ergo A n g e l u s corpus
corpus proportio; cum eorum magnitunon ut suae naturae uniat, sicut homo
assumit cibum; neque u t uniat suse per- ; dines non sint unius g e n e r i s , nec rationis ejusdem : nihil tarnen prohibet
sona, sicut Eilius Dei assumpsit, humaquin sit aliqua habitudo Angeli ad coruam naturam; sed ad suam repreesenpus, u t motoris ad motum et figurati
tationem, ilio modo quo intolligibilia
ad fìguram ; quae proportio potest dici.
per sensibilia repreesentari possunt. Tunc
A d septimum dicendum, quod ex quoergo Angelus corpus assumere dicitur
libet
elemento potest Angelus corpus
quando corpus aliquod hoc modo forassumere,
vel etiam ex pluribus eiemat quod ad r e p r e s e n t a t i o n ein suam
mentis commixtis. Magis tarnen comest aptum; sicut patet per Dionysium
petit quod ex acre corpus assumat, qui
in fine ceelestis Hiorar. (cap, v a med.),
potest inspissari faciliter, et sic figuram
ubi ostendit quod per corporales forrecipcre et retinere et per alicujus lumas , Angelorum proprietates intellicidi corporis oppositionem diversimode
guntur.
colorari, sicut in nubibus patet; ut
Ad secundum dicendum, quod non soquantum ad praesens non sit differenlum imaginaria visio est utilis ad notia inter purum aerem et vaporem seu
stram instructionem, sed etiam corpofumura, qui in aeris naturam tendunt.
ralis, ut dictum est.
Ad octavum dicendum, quod illa diAd tortium dicendum, quod sicut divisione dividitur unum simpliciter. Sic
cit Augustinus (in III de Trinit., c. x i
autem Angelus corpori non unitur, sed
et XII), omnes Dei apparitionos quae in
secundum quid, sicut motor mobili e t
veteri Testamento leguntur, factae sunt
u t figuratum figurae, sicut supra dictum
ministerio Angelorum, qui aliquas speest.
cies vel imaginarias vel corporeas forA d nonum dicendum, quod corpora
mant, per quas animum hominis videnilla quae Angeli assumunt, habent quitis in Deum reducerent; sicut et sensidem veras formas quantum ad id quod
bilibus figuris possibile est hominem in
sensus percipere potest, quae s u n t senDeum reduci. Corpora ergo apparentia,
sibilia per se, sicut color et figura; n o n
in apparitionibus praedictis Angeli a s sumpserunt; sed in eis Deus apparuisse " autem quantum ad naturam s p e c i e i ,
1

S. THOMJE Qucest. disp. — Vol. I.

14

210

QU^STIONES

quae e s t sensibile per accidens. N e c
propter hoc oportet quod sit ibi aliqua
fictio, quia formas humanas non objiciunt oculis Angeli ut homines esse
credantur, sed u t per humanas p r o prietates, Angelorum virtutes cognoscantur; sicut nec etiam metaphoricae
locutiones sunt falsae, in quibus ex aliorum similitudinibus res al ite signifi
cant ur.
Ad de ci mum dicendum, quod licet
virtutes naturales corporum non sufliciant ad inducendum veram speciem
humani corporis nisi per debitum mo
dum generationis; sufficiunt tamen ad
inducendum similitudinem humanorum
corporum quantum ad colorem et figuram et ad hujusmodi accidentia e x t e riora, et praecipue cum ad plura horum
sufficerc videatur motus localis aliquornm corporum , per quem et vapores
condensantur, e t rarefiunt. et nubes di
versimode figurantur.
Ad undecimum dicendum, quod A n 
gelus movens corpus assumptum in flu it
ei motum, e t tangit non tactu corporali
sed spirituali, per suam virtutem.
Ad duodecimum dicendum, quod I m 
perium Angeli requirit execution em
virtutis; unde oportet quod nit quidam
tactus spiritualis ad corpus quod movet.
Ad decimumtertium dicendum, quod
figura est quaedam forma quae per abscissionem materise et condensationem
vel rarefactionem, vel ductionem aut
aliquem motum hujusmodi potest fieri
in materia. Unde non est eadem ratio
de hac forma et aliis.
Ad decimumquartum dicendum, quod
esse in aliquo corpore potest intelligi
dupliciter: uno modo ut sit infra terminos quantitatis; et sic nihil prohibet \
diabolum i n aliquo corpore esse : alio
modo u t sit intra rei essentiam u t dans
esse rei et operans in re, quod est solius Dei proprium , quamvis Deus non
sit pars essentiae alicujus rei. P o t e s t
autem et secundum Glossam intelligi
daemon in simulacro non esse sicut ido
latra putabant, ut scilicet ex simulacro
e t spi ri tu habitante fieret unum.
Ad decimumquintum dicendum, quod
A n g e l u s e s t totus in toto corpore assumpto et in qualibet parte ejus, eadem
ratione qua et anima: licet enim non |
sit forma corporis assumpti u t anima, *
est tamen motor. Movens autem et mo1
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tum oportet esse simul. E t tamen non
sequitur u t s i t in pluribus locis simul,
coraparatur enim totum corpus assum
ptum ad Angelum sicut unus locus.
ART. Vili.

—

UTRUM ANGELDS VEL

MON PER CORPUS ASSUMPTUM

DAE

POSSIT OPE-

RATIONES VIVENTIS CORPOPIS EXEACERE.
(I p., quaesL. 51, art. 3; ebqundl. 3, art 5).

1. Octavo quseritur, utrum Angelus
vel daemon per corpus assumptum pos
sit operationes v i v e n t i s corporis exercere. Et videtur quod non. Cuicumque
enim competit habere virtutem ad ali
quod opus, competit ei habere ea sine
quibus illud opus haberi non potest;
alias talis virtus frustra ei adesset. Sed
hujusmodi opera viventium corporum
sine corporeis organis exerceri non pos
sunt. Cum ergo A n g e l u s non habeat
corporea organa naturaliter sibi unita,
videtur quod non possit prue di età opera
exercere.
2. Praeterea, anima est nobilior quam
natura. Sed A n g e l u s non potest opus
naturaB facere nisi mediante virtute na
turali. Ergo multo minus potest facere
opera animee per corpus assumptum
quod anima caret.
3. Praeterea, inter omnes oporationes
animse quse por organa complontur, actus sensuum sunt propinquiores intellectuali operationi, quae est propria
Angeli. Sed A n g e l u s per corpus assum
ptum non potest sentire vel imaginari.
Ergo multo minus potest opera alia ani
mae facere.
4. Praeterea, locutio non fit sine voce.
Vox autem est sonus ab ore animalis
prolatus. Cum ergo A n g e l u s utens cor
pore assumpto non sit animal, videtur
quod loqui non possit per corpus as
sumptum, et multo minus alia facere:
nam locutio propinquissima sibi vide
tur, cum sit intellectus signum.
5. Praeterea, ultima operatio animee
vegetabilis in u n o et eodem individuo
est generatio: prius enim nutritur et
augetur animai quam generet. Sed non
potest dici quod A n g e l u s , vel corpus
assumptum ab ipso, nutriatur vel motu
augmenti moveatur. Ergo non potest
6 3 s e quod corpus assumptum generet.
6. Sed dicendum, quod A n g e l u s vel
daemon per corpus assumptum generare
potest, non quidem semine e x corpore
assumpto deciso, sed semine hominis in
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muliere transfuso ; sicut et adhibendo
alia propria semina quosdam veros effectus naturales causat. — Sed contra:
semen animalis prsecipue ad generationem operatur per calorem naturalem.
Si autem daemon semen portaret per
aliquam magnani distantiam, impossibile videtur quin calor naturalis evaporaret. Ergo non posset fiori generatio
hominis per modum prsedictum.
7. Praatoroa, secundum hoc, ex tali semine homo non generaretur nisi secundum virtutem humani seminis. Ergo
illi qui dicuntur a dsemonibus generari,
non essent majoris staturee et robustiores aliis qui communiter per semen
humanuni generantur; cum tarnen dicatur Genes, vi, 4 (aliis verbis), quod
cum ingressi essent filii Dei ad filias hominum illosqne genuerunt, nati sunt gigantes, potentes a scecalo, viri famosi.
8. Prseterea, comestio ad nutrimentum ordinatur. Si ergo A n g e l i in corporibus assumptis non nutriuntur. videtur quod nec etiam comedant.
9. Praeterea, ad ostendendum veritatera corporis humani resurgentis, Christus post resurrectionem comedere voluit. Si autem Angeli vel daemones in
corporibus assumptis comedere possent,
non esset comestio efficax argumentum
resurrectionis, quod patet esse falsum.
Non ergo Angeli vel daemones per corpus assumptum comedere possunt.
1. Sed contra est quod dicitur Gen.
cap. xvin, 9, de Angelis qui apparuorunt Abraha?: Cum comedissent, dixerunt
ad eum : Ubi est Sara uxor tua? Ergo
et comedunt et loquuntur A n g e l i in
corporibus assumptis.
2. Praeterea, Genes, vi, super illud : Videntes filii Dei, etc., dicit Glossa Hieron.:
Verbum Hebraicum DTlSjS utriusque-numeri est: Dnvvi enim et Deos significai.
Ideo Aquila filìos Deortim, dicere ausvs est
Deos, Sanctos vel An gelo s intelli gens. Ergo
videtur quod Angeli generent.
3. Praeterea, sicut per artem hominis
nihil fit frustra, ita nec per artem Angeli. Frustra autem assumerent corpora
disposita ad modum organici coiporis,
nisi illis organis uterentur. Ergo videtur quod exerceant in corporibus assumptis opera organis c o n v e n i e n z a , sicut quod videant per oculos, et audiant
per aurea, et sic de aliis.
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Eespondeo dicendum, quod actio aliqua ex duobus naturalem speciem accipere videtur : scilicet ex agente et termino. Calefactio enim ab infrigidatione
differt, quia una earum ex calore procedit et ad calorem terminatur ; alia
vero a frigore et ad frigus. Proprie
tarnen actio, sicut et motus, a termino
speciem habet; a principio autem habet proprie quod sit naturalis. Motus
enim et actiones naturales dicuntur quae
sunt a principio intrinseco. Con^iderandum est ergo, quod in operationibus
animae, quaedani sunt quae non sunt solum ab anima sicut a principio, sed etiam terminantur ad animam et ad corpus animatum ; et hujusmodi actiones
A n g e l i s in corporibus assumptis attribuì non possunt neque seeundum similitudinem speciei neque seeundum naturai itatem actionis sicut s e n t i r e , augeri, nutrire et similia. Sensus enim est
seeundum motum a rebus ad animam;
similiter nutriinentum et augmentum
est per hoc quod aliquid generatur e t
additur corpori viventi. Quaedam vero
actiones sunt animae quae quidom sunt
ab anima sicut a principio, terminantur tarnen ad aliquem exteriorem effec t u m ; ot si quidem tahs effectus per
solam corporis divisionem vel motum
localem produci possit, talis actio attribuetur A n g e l o per corpus assumptum
quantum ad similitudinem speciei in
effectu, non tarnen erit vere naturalis
actio, sed similitudo talis a c t i o n i s ; sicut patet in locutione, quae formatur
per motum organorum et aeris, et comestione, quae perficitur per divisionem
cibi et trajectionem in partes interioros. Unde locutio quae attribuitur Angelis in corporibus assumptis, non e s t
vere naturalis locutio, sed quaedam similitudinariaper similitudinem efìectus;
ot similiter dicendum est. de coroe^tione.
Unde et Tobias x n . 18, dicit A n g e l u s ;
Cum esserti vobiscum... videbar quidem vo~
biscum manducare et bibere ; sed ego cibo
invisibili et potu ulor. Si autem talis effectus requirat transmutationeni seeundum formam, tunc non poterit fiori
per A n g e l u m ; nisi forte mediante naturali actu, sicut patet de generatione.
Ad primum ergo dicendum, quod hujusmodi operationes non naturaliter Angelus exercet, et ideo non oportet quod
habeat naturaliter organa unita.
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Ad secundum dicendum , quod veras
operationes animse Angelus non facit,
sed similitudinarias, ut dictum est.
Ad tertium dicendum, quod jam dictum est, i n corp., quare sensus non
potest Angelis in corporibus assumptis
attribuì.
Ad quartum dicendum, quod vera
locutio attribuì non potest Angelo in
corpore assumpto, sed solum similitudinaria, ut dictum est, ubi supra.
Ad quintum dicendum, quod A n g e l i s
bonis generare nunquam attribuitur ;
sed de daernonibus est duplex opinio.
Quidam enim dicunt, quod daemones
etiam nullo modo generare possunt in
corporibus assumptis, propter rationes
i n objiciendo inductas. Quibusdam vero
videtur quod generare p o s s u n t , non
quidem per semen a corpore assumpto
decisum, vel per virtutem suae naturae,
sed per semen hominis adhibitum ad
gen erati one m , per hoc quod unus e t
idem daemon sit ad virum succubus, et
semen ab eo receptum in mulierem
trausfundit, ad quam fit incubus. E t
hoc satis rationabiliter sustineri potest,
cum etiam alias res naturales causent,
propria semina adhibendo, ut A u g u stinus dicit (in III de Trin., cap. v i n
et ix).
Ad sextum dicendum, quod circa evaporationem seminis potest daemon remedium adhibere, tum per velocitatela
motus, tum adhibendo aliqua fomenta,
per quae calor naturalis conservotur in
semine.
Ad septimum dicendum, quod procul
dubio generatio prsedicto modo facta,
virtute humani seminis fit. Unde homo
sic genitus, non esset filius daemonis,
sed viri cujus fuit semen. E t t a m e n
possibile est quod per talem modum j
homines fortiores generentur et majo- ;
res; quia daemones volentes in suis effectibus mirabiles videri, observando
determinatimi situm stellarum, et viri
et mulieris dispositionem, possunt ad
hoc cooperar! E t praecipue si semina,
quibus utuntur sicut i n s t r u m e n t s , per
talem usura aliquod augmentum virtutis
consequantur.
Ad octavum dicendum, quod comestio
attribuitur Angelis in corporibus assumptis, non quantum ad finem, qui est
nutritio, sed simpliciter quantum ad corn estionis actum ; et similiter etiam

DISPUTATA

Christo p o s t resurrectionem cujus, corpori non e r a t tunc aliquid addibile. In
h o c tamen differt, quod comestio Christi fuit vere naturalis comestio, utpote
ejus existens qui animam vegetabilem
habebat; et sic potuit esse argumentum
veritatis naturae. I n utraque tamen comestione cibus non e s t conversus in
carnem et sanguinem, sed resolutus in
materiam praejacentem.
E t per hoc patet responsio ad noiium.
Ad primum v e r o q u o d i n contrarium
objicitur, dicendum, quod comestio et
locutio qualiter Angelis sit attribuenda,
dictum est, in c o r p . art.
Ad secundum dicendum, quod per filios Dei intelligit quidem filios Seth,
qui erant Dei filii per gratiam, et Angeloruni per imitationem. Filii autem
hominum dicebantur filii Cain, qui a
Deo recesserant, carnaliter viventes.
Ad tertium d i c e n d u m , quod instrumenta sensuum assumunt Angeli, non
ad utendum, sed ad signandum. Unde
etsi per ea non sontiant, non tamen
frustra assumunt.
A R T .

I X . — UTRUM OPERATIO MIRACUXI
SIT ATTRIBUENDA P I D E I .

1. Nono queeritur, u t r u m o p e r a t i o rniraculi sit attribuenda (idei. E t videtur
quod non. Gratias e n i m gratis datae a
v i r t u t i b u s d i f f e r u n t , eo quod virtùtes
S a n c t i s omnibus s u n t communes, g r a tiae vero gratis datae diversis distribuunt n r , secundum illud I ad Corinth, xir, 4:
Divisiones gratiamm sunt. Sed facere miracula est gratiae gratis datae; unde in
eodem capitul o d i c i t u r : Alii
operatio
virtutum, etc. Ergo facere miracula non
est attribuendum fidei.
2. Sed dicendum, q u o d attribuitur fidei tamquam inerenti , gratiae gratis
datae tamquam exequenti. — Bed contra
est q u o d dicit Glossa (ordin. super illud
Matth, VII: Domine, nonne in nomine tuo
prophetavimus ? etc.) : Prophetare,
virtutes facere, damones ejicere, Inter dum non
est meriti illius qui operatur ; sed invo'
catto nominis Christi. Ergo videtur q u o d
n o n s i t fidei attribuendum.
3. Praeterea, C a r i t a s est principium et
radix merendi, sine qua fides informis
mereri non potest. Si ergo fidei propter
meritum attribuitur operatio miraculorum, magis e s t attribuenda c a n t a t i .
4. Praeterea, cum sancti orando mira-
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cula faciant. illi virtuti pracipue debet
miraculorum operatio attribuì q u a facit
ut oratio exandiatur. H o c autem facit
C a r i t a s ; unde dicitur Matth, xvni,
Si duo ex vobis consenserint super terram
de omni re, quamcumque petierint, fiet illìs a Patre meo; et in P s . xxxvi, 4, dicitur : Delectare in Domino, et dabit tibi
petitiones cordis tui; Caritas enim est
qua facit homines delectari in Deo per
amorem Dei. et consentire homini bus
per amorem proximi. Ergo caritati deb e t attribuit miraculorum operatio.
5. Praterea, dicitur Joan, ix, 3 1 : Scimus quia peccatore» Deus non audit. Caritas autem est q u a sola peccata remove t; quia, ut dicitur Prov. x, 12» universa delieta operit Caritas. Ergo caritati
et non fidei debet attribui miraculorum
operatio.
6. Praterea, sancti homines non sol u m orando impetrant miracula fieri,
sed etiam miracula faciunt ex potèstate, ut Gregorius dicit (in U Dialog.,
cap. xxx). Hoc autem est inquantum
homo Deo unitur, ut sic divina virtus
homini coassistat : quam quidem unionem Caritas facit: quia quiadharet
Deo
scilicet per caritatem, unus spirìtvs est,
ut dicitur I Cor. vi, 17. Ergo caritati debet attribui miracula facere.
7. Praterea, caritati pracipue opponitur invidia; n a m C a r i t a s congaudet
bonis, de quibus invidia tristatur. Sed
immutatio in malum per fascìnationem
attribuitur invidia, ut dicitur in Glossa
Gal. i n (ordinaria super illud : Quis fascinavi^ ?h Ergo et miraculorum operatio est attribuenda caritati.
8. Praterea, intellectus non est principium operationis nisi mediante voluntate. Eides autem e s t in intellectu,
Caritas autem in voluntate. Ergo nec
fides operatur nisi per caritatem: unde
dicitur Galat. v, 6 : Fides qua& per dilectionem operatur. Sicut ergo operatio
acuium virtutis magis attribuitur caritati quam fidei, ita et operatio miraculorum.
9. P r a t e r e a , omnia alia miracula ad
incarnationem Christi ordinantur, q u a
est miraculum miraculorum. Sed incarnatio Christi attribuitur caritati; unde
dicitur Joan, m , 16 : Sic Deus dilexìt
mundum ut Filium suum unigenitnm daret. Ergo et alia miracula sunt caritati
attribuenda, et non fidei.
y
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10. P r a t e r e a , quod Sara anus e t storilis de vetulo concepii filium, miraculosum fuit. Hoc autem attribuitur spei,
19:ut dicitur Rom. iv, 18 : Qui contra spera
in spera credidit. Ergo operari miracula
attribuendum est spei, non fidei.
11. P r a t e r e a , miraculum est aliquod
arduum et insolitum, ut Augustinus dicit (tract, vili in Joan., et HI de Trin.,
cap. v). Arduum autem est objectum
spei. Ergo spei debet attribui operatio
miraculorum.
12. P r a t e r e a , miraculum est manifestativum d i v i n a potentia. Sed sicut bonitati, q u a appropriatur Spirìfcui saneto,
respondet Caritas, et veritati, q u a appropriatur P i l i o , respondet fides ; ita
p o t e s t a t i , q u a appropriatur P a t r i , respondet spes. Ergo facere miracula e s t
attribuendum spei, et non fidei.
13. Praterea, Augustinus dicit (in libro L X X X I H QQ., quast. 79), quod mali
homines interdum faciunt miracula per
publicam justitiam. Ergo operatio miraculorum est attribuenda j u s t i t i a , e t
non fidei.
14. P r a t e r e a , Act. vi, 8, dicitur, quod
Stephanus plenus gratia et fortitudine faciebat prodigia et signa in populo. Ergo
videtur quod sit attribuendum fortitudini.
15. P r a t e r e a , Matth, x v n , 2 0 , dicit
Dominus discipulis, qui d a m o n i a cum
sanare non poterant: Hoc genus deemoniorum non ejicitur nisi oratione et jejunio. Sed ejicere damonia inter miracula
computatur : jejunium autem est a c t u s
virtutis abstìnentia. Ergo ad abstinentiam pertinet miracula facere.
16. P r a t e r e a , Bernardus d i c i t , quod
cum muliere semper esse et feminam
non cognoscere, majus est quam mortuum suscitare. Hoc autem facit castitas. Ergo castitatis est miracula facere,
et non fidei.
17. P r a t e r e a , illud quod est in derogationem fidei, non est fidei attribuendum. Sed miracula sunt i n derogationein fidei : quia infideles impntabant
ea m a g i c a arti. Ergo fidei non debet
attribui facere miracula.
18. P r a t e r e a , fides Petri et A n d r e a
eommendatur a Gregorio (homil. v i n
E v a n g . ) , de hoc quod nullis miraculis
visis crediderunt. Ergo operatio miraculorum derogat fidei ; et sic idem quod
prius.

DIO PUT AT iE
19. Prseterea , posita c a u s a , ponitur
aliarum virtutum etsi aliquis nihil meeffectus. Si ergo fides est causa faciendi
reatur ex condigno, ex quadam tarnen
miracula. omnes qui fidem habent midivina liberalitate aliqua congrua beracula facerent; quod patet esse falsum.
neficia retribuit pro hujusmodi actibus,
Non ergo fidei est facere miracula.
saltern i n hoc mundo: unde dicitur,
Sed contra est quod dicitur Marci ult.,
quod per ea quse sunt ex genere bona,
extra caritatom facta, merentur aliqui
vers. 17 : Signa autem eos qui crediderint,
hcec sequentur : in nomine meo deemonia
ex congruo interdura bonorum tempoejicient, etc.
ralium multiplicationem. Per hunc autem modum fides meretur miraculorum
Prseterea , Matth, xvir, 19, Dominus
operationem: licet radix merendi sit ex
•dicit: Si habueritis fidem sicut granum
caritate. Cujus ratio potest triplex assisinapis, dicetis monti huio: Transi hinc,
gn ari. Primo quidem, quia miracula sunt
et transibit ; et nihil impossibile
erit
qusedam argumenta fidei, dum per ea
vobis.
facta quse naturam oxcedunt, illorum
Prseterea, si unum oppositum est causa
V e r i t a s comprobatur quse naturalem
o p p o s i t i , et reliquum oppositum est
transcendunt rationem: unde Marc, ult.,
causa reliqui. Sod incredulitas est causa
vers. 20, dicitur: Uli profecti proedicaveimpodiens miraculorum operationem :
runi ubique, Domino cooperante, et sermounde dicitur Marc, v i , 5 , de Christo :
nem confirmante sequentibus signis. SeNon polerat ibi, hoc est in patria sua,
cunda ratio e s t , quia fides potissime
facere miracula, nisi paucoa wfirmos imdivinse potentise innititur, quam accipit
posi tis manibus curavit : et
mirabatur
ut rationem vel medium ad assentienpropter incredulitatem illorum : et Matdum his quse supra naturam esse videothsBi xvii, 18, dicitur, Dominus respontur: et ideo divina potentia in operadisse discipulis quserentibus; Quarenon
tione miraculorum prsecipue fidei coaspoiuimus ejicere doemonium? Propter insistit. Tertia ratio e s t , quia miracula
credulitatem, inquit, vestram* Ergo et fipraeter naturales causas fiunt; fides audes est causa faciendi miracula.
tem est quae non ex rationibus naturaEespondeo dicendum, quod homines
libus et sensibilibus argumenta assumit,
sancti miracula faciunt dupliciter , sesed ex rebus divinis. Unde sicut paupercundum Gregorium in II Dialog, (c. xxx),
tas temporalium rerum meretur divitias
scilicet oratione impetrando ut miraspirituales, et humilitas meretur cselecula divinitus fìant, et per potestatem.
stem dignitatem ; ita fides quasi conteUtròque autem modo fides idoneum
mnendo ea quae naturaliter fiunt, quoreddit hominem ad miracula facienda,
dammodo miraculorum operationem meipsa enim meretur proprie ut oratio
r e t u r , quse prseter naturalem virtutem
exaudiatur de miraculis faciendis. Quod
fit. Similiter autem et per fidem homo
hac ratione videri potest. Sicut enim in
maxime disponitur ut e x potestate m i rebus naturalibus videmus quod a causa
racula faciat. Quod otiam ex tribus rauniversali omnes particnlares causse sutionibus patet. Primo quidem, quia sicut
munt efficaci am agendi ; tarnen effectus
supra dictum e s t , art. 4 hujus qusest.,
determinatus et proprius attribuitur
sancti ex potestate miracula dicuntur
causse particular^ sicut patet de virtufacere, non quasi miraculorum princitibus activis inferiorum corporum rep
a l s auctores, sed sicut divina instruspectu virtutis cselestis corporis, et de |
m e n t a , imperium divinum , cui natura
ordinibus inferioribus; qui etsi sequantur
obedit iu miraculis, quodammodo ipsis
motum primi orbis, habent tarnen sinr e b u s naturalibus prsesentantes. Quod
guli proprios motus: ita otiam est de
autem divinum verbum in nobis h a b i virtutibus quibus meremur. Nam omues
t e t , est per fidem, quse est qusedam
habent efficaci am merendi a cari tate, quse
participatio in nobis divinae v e r i t a t i s ;
nos unit Deo a quo meremur, et volununde per ipsam fidem homo disponitur
tatem perficifc per quam meremur; singuad miracula facienda. S o c u n d o , quia
lse tarnen virtutos merentur singularia
sancti, qui ex potestate miracula faciunt,
qusedam prsemia eis proportionaliter reoperantur in virtute Dei agentis in naspondentia; sicut humilitas meretur etura. Actio enim Dei ad totam naturam
xaltationem, e t paupertas regnum. Unde
comparatur, sicut actio animse ad corquandoque c a n t a t e cessante, per actum
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pus; corpus autem ab au ima trau smutatur praeter ordiuem principiorum naturalium prseoipue per aliquam iinaginationem fix am, ex qua corpus cai efaci t per
concupiscentiam vel iram, aut etiam immutatur ad fobrem vel lepram. Illud
ergo facit hominem dispositura ad mi
racula facienda quod dat ejus appre
hension! quam dam. fixionem et firimtatem. Hoc autem facit fides firma: unde
firmitas fidei praecipue operatur ad mi, racula facienda. Quod patet ex hoc quod
dicitur Matth, xxi, 21 : Si habuevitis fi
derà et non hmsitaveritia , non solum de
ficulnea facietis, sed et si monti hnic dixeritis: Tolle, et jacta te in mare, fiet; et
Jacob, i, 6: Postulet autem in fi.de, nihil
hmsitans, Tertio, quia cum miracula ex
potestate per modum cujusdam imperii
fianfc, illud praecipue facit idoneum ad
miracula facienda ex potestate quod
reddit aptorn ad imperandum. H o c au
tem est per quamdam separationem et
abstractionem ab Ulis quibus debet im
perare. Unde et Anaxagoras dicit quod
intellectus erat immixtus, ad hoc quod
imp er et. Fides autem animum abstrahlt
a rebus naturalibus et sensibilibus, et
«um in rebus intelligibilibus fundat.
Unde per fidem redditur homo aptus
ad hoc quod per pofcestatem miracula
faciat. E t inde est etiam quod illse virtutes ad facienda miracula prsecipue
cooperantur, quae animum hominis a
rebus maxime corporalibus abstrahunt;
sicut continentia et abstinentia quae
retrahunt ab electionibus quibus homo
sensibilibus rebus ioimergitur. Alias
vero virtutes quae ad disponenda temporalia ordinant, non i t a ad facienda
miracula disponunt.
Ad primum ergo d i c e n d u m , quod fa
cere miracula attribuitur gratige gratis
datsB, sicut principio proximo fidei, aut
sicut disponenti ad hujusmodi gratiam
consequenda,m.
Ad secundum d i c e n d u m , quod licet
infcerdum aliquis peccator miracula fa•ciat, non e s t hoc e x merito e j u s ,
ex merito dico condigno; sed est ex
quadara congruitate, in quantum fidem
•consfcanter confitetur, in cujus protestationem Dens miracula facit.
Ad tertium dicendum, quod ex hoc
quod C a r i t a s est major virtus fide, largitur ipsi fidei efficaciam merendi; fides
tarnen magis congruit ad particulariter
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l merendum miraculorum operationes :
I fides enim est perfectio intellectus, c u 
jus operatio consistit in hoc quod res
intellectae aliquo modo sunt i n i p s o ;
C a r i t a s autem est perfectio voluntatis,
cujus operatio consistit in hoc quod
voluntas in ipsam rem tendit. Unde per
cari tate m homo in Deo ponitur, et cum
eo unum e Ilici tur: per fidem autom ipsa
divina ponuntur in nobis: unde dicitur
mrum
Hebr. x i , 1 , quod est substantia
sperandarum. Et praeterea, miracnla fiunt
ad confirmationem fidei, non autem ad
confirmationem caritatis.
Ad quartum dicendum, quod C a r i t a s
meretur, u t dictum est, petitionum exauditionem, sicut universale principium
merendi; sed specialiter exaudiri in miraculis faciendis meretur fides, u t diI ctuni est.
Ad quintum dicendum, quod s i c u t
Glossa (Augustinus in tract, XLIV in Jb.,
a med.) ibidem dicit, verbum illud e s t
caeci, qui nondum erat totaliter sapientia illuminatus ; unde sententiam falsaci
continet. Nam interdum Deus p e c c a t o rea audit ex sua liberalitate, licet non
ex eorum merito. E t sic oratio eorum
impetrai, licet non sit meritoria; s i c u t
et aliquando justi oratio meretur sod
non impetrati nam impetratio pertinet
ad id quod p e t i t u r , et innititur soli
gratiae ; meritum autem pertinet ad fi
dem quem quis meretur, et innititur
justitiae.
Ad s e x t u m dicendum, quod C a r i t a s
unit Deo siout hominem in Deum t r a hens : per fidem vero divina ad nos
trahuntur, ut dictum est prius.
Ad septimum dicendum, quod invidia
in fasoinatione effectum habere n o n
posset, nisi imaginatio fixa ad hoc co
op erare tur.
Ad octavum d i c e n d u m , quod ratio
illa probat quod fides per caritatem
meretur; et hoc supra concessum est.
E t praeterea, objectio tenet in illis qua*
propria virtute homo f a c i t , in quibus
intellectus voluntatem dirigit, quse potentise imperat exequenti. In his autem
in quibus virtus divina est exequens,
sola fides, quae divinae potentise inniti
tur, sufficit ad operandum.
Ad nonum dicendum, quod objectio
illa procedit de operatione miraculi se
cundum quod e s t a Deo ; qui ad omnia
quae in creaturis oporatur, ex amore
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movetur. Nam divinua amor non permisit eum sine germino e s s e , ut dieit
Dionysius (cap. i v de div. Nom.). Nos
autem loquimur de operatione mira culi
secundum quod est ab homine. Unde
ratio non est ad propositum.
Ad decimum dicendum, quod spei
non proprie attribuitur miracula facere;
spes enim ordinatur ad aliquid consequendum , unde est solum do aeternis.
Fides autom est do aeternis et temporalibus; unde potest se extendere ad
facienda. E t propter hoc in auctoritate
inducta principalius fit mentio de spe
quam de fide, cum dicitur, quod in spem
credidit.
Ad decimumprimum dicendum, quod
objectum spei est arduum consoquendum, non autem arduum faciendum.
Ad decimumsecundum dicendum, quod
spei respondot divina potentia secundum sublimitatem suae majestatis, in
cujus consecutionem spes tendit; sed
ipsi potentiae , secundum quod est mirabilium effectiva, praecipue innititur
fides.
Ad decimumtertium dicendum, quod
publica justitia est ex fide, per quam
tota Ecclesia justificatur, secundum illud Rom. rn, 2*2: Justitia autem Dei per
fidem Jesu Christi,
Ad decimumquartum dicendum, quod
fortitudo in passionibus tolerandis, et
constantia confessionis erat in martyribus propter fidei firmitatem.
Ad decimumquintum dicendum, quod
etiam abstinentia ad miracula facienda
cooperatur, non tamen ita principaliter
sicut fides.
Ad decimumsextum dicendum, quod
licet feminam non cognoscere et semper cum femina commorari, sit difficile,
non tamen est miraculum , proprie miraculo sumpto ; cum ex virtute creata
dependeat, scilicet libero arbitrio.
Ad decimumseptimum dicendum, quod
abusus miraculorum in his qui miraculis detrahebant non aufert eorum efficaciam ad fidem confìrmandam quantum ad illos qui erant bene dispositi.
Ad decimumoctavum dicendum, quod
fides Petri et Andreae commendatur
propter promptitudinem credendi, quae
tanto major fuit, quanto min ori bus adminiculis indiguit ad credendum: inter
quae adminicula per se sunt miracula.
Ad decimumnonum dicendum, quod
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fides non est snfficiens causa ad miracula facienda, sed dispositio quaedam.
Fiunt autem miracula secundum ordinem divinae providentiae, quae hominibus
congrua remedia pro varus causis diversimode dispensat.
ART.
X. — UTRUM DAEMONES COGANTUR
ALIQUIBUS SENSIBILIBUS ET CORPOHALIBUS
REBUS, FACTIS AUT VERBIS, AD MIRACULA
FACIENDA.

1. Decimo quaeritur , utrum daemones
cogantur aliquibus sensibilibus e t corporalibus r e b u s , factis aut v e r b i s , ad
miracula facienda, quae per magicas artes fieri videntur. E t videtur quod sic.
Dicit enim A u g u s t i n u s (X de Civ. Dei,
cap. ix circa finem) introducens verba
Porphyrii, quod quidam in Chaldaea tactus invidia, adjuratas spirituales potentias precibus a l l i g a v i t , ne ab alio
postulata concedercnt. Et in 21 ejusdem
lib. dicit: Non potuit primum nisi dcemonibus dìcentibus diaci quid quisque illorum
appetat, quid exhorreat, quo invitetur nomine, quo cogatur. Ergo daemones a magis coguntur ad magica facienda.
2. Praeterea, quicumque facit aliquid
contra suam v o l u n t a t e m , aliquo modo
cogitur. Sed daemones aliquando faciunt
aliquid contra suam voluntatem per magos adjurati.Est enim voluntas daemonis
semper ad inducendum homines in peccatum, et tamen aliquis magica arte ad
turpem amorem i n c i t a t u s , eadem arte
a violentia incitationis solvitur. Ergo
dsemones coguntur a magis.
3. Praeterea, de Salomone legi tur, quod
quondam exorcismos fecit quibus daemones cogebantur u t ex obsessis corporibus recederent. Ergo per adjurationes daemones cogi possunt.
4. Praeterea , si daemones advocati a
mago veniunt, aut hoc est quia alliciuntur, aut quia coguntur. Sed non semper
advocati alliciuntur. Advocantur enim
per quaedam quae daemones odiunt, sicut
per virginìtatem i m p r e c a n t i s , cum tamen ipsi ad incestos concubitus homines
deducere non morentur. Ergo videtur
qaod aliquando cogantur.
5. Praeterea, Studium dsemonum est
u t homines a Deo avertant. Sed ipsi
advocati per aliqua quae reverentiam
Dei s o n a n t , sicut per invocationem divinse majestatis , adveniunt. Ergo non
propria voluntate hoc faciunt, sed coacti.
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6. Prseterea, si aliiciantur aliquibus
sonsibilibus, non alliciuntur eis sicut
animalia cibis, sed sicut spiritus signis,
quaecumquo delectationi congruunt, per
varia genera lapidum, herbarum, lignorum, animalium, carminum, rituum, ut
Augustinus dicit (XXI de Civit. Dei,
cap. v i , a med.). Sed signis allici non
videntur; ejus enim allici signis est
cujus est signis u t i , quod quidem est
solum habentis sensum: nam signum
est quod prater speciem quam ingerit
s e n 8 i b u s facit aliquid aliud in agnitionem venire. Ergo daemones nullo modo
alliciuntur, sed magis coguntur.
7. Praeterea, Matth, x v n , 14, dixit quidam ad Jesum : Domine, miserere filio
meo, quia Innaticus est et mala patitur. In
Marco autem, cap. ix, 16, dicitur: Atluli
filium me urn ad te habentem spiritum milium. Dicit autem Glossa (ordinaria) super verbo praedicto Matth.: Hnnc Marcus surdum et mutum dicit quern Mattho&us
nominal hinaticum, non quod luna dcemonibus serviate sed davmon lunas cursum observatis homines corrumpiL Videtur ergo
quod per observationem caelestium corporum et aliorum corporalium, daemones
ad aliquid faciendum cogantur.
8. Praeterea, cum daemones ex superbia peccaverint, non est probabile quod
aliiciantur illis quae eorum excellentiaa
derogare videntur. Advocantur autem
per convocationes virtutis ipsorum, et
per mendacia incredibilia quse derogant
scientiaa ipsorum. Unde A u g u s t i n u s dicit in X de Civ. Dei (cap. x i , in med.),
introducens verba Porphyrii, sic dicentis: Quid enim homo vitio cnilibet obnoxius
intendit minaa^ eosque territat falso ut eis
extorqueat veritatem, nam et ccelum se collidere minatur et cetera similia , homini
impossìbilia, ut Uli dii tamqnam iwiipientissimi pneri, falais et ridiculosis comminaiionibus territi qvce imperantur efficiant?
Ergo daemones non alliciuntur sed coguntur advocati.
9. Prseterea voluntas daemonis ad hoc
tendit, ut homines in culturam idolorum dejiciat: quod quidem prsecipue fit
per hoc quod spiritus dsemonum imaginibus adsunt. Si autem propria sponte
advocati v e n i r e n t , semper ad talia venirent. Non autem v e n i u n t , nisi certis
temporibus o b s e r v a t i s , et determinatis
carxinibus et r i t i b u s , imaginibus consecrate, vel potius execratis. Non ergo
t
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daemones advocantur quasi allecti , sed
quasi coacti.
10. Praeterea aliquando daemones magicis artibus advocantur, ut homines
ad turpem amorem inclinent. Hoc autem daemones propria voluntate facere
intendunt. Non ergo esset opus ut alile er en tur si semper hoc facerent advocati. Non semper autem hoc faciunt.
Ergo quando faciunt, advocantur non
ut allecti, sed quasi coacti.
Sed contra est quod dicitur Job XLI,
vers. 24 :. Non est potestas super
terram
qua: ei possit comparari^ scilicet diabolo.
Major autem potestas non cogitur a
minori. Ergo per nihil terrenum daemones cogi possunt.
Praeterea, non est ejusdem invocari
et cogi. Invocantur enim majores , u t
Porphyrins dicit; sed pejoribus imperatur. Daemones autem veniunt advocati.
Ergo non coguntur.
Sed dicendum, quod coguntur virtute
divina. — Sed contra, cogere daemones
ex virtute divina est per donum gratise,
quo perficitur ordo cselestium potestatum. H o c autem donum gratiae non adest infìdelibus, et hominibus sceleratis
quales s u n t magi. Ergo nec etiam virtute divina daemones cogere possunt,.
Prcetorea, facore ea quse divina virtute principaiiter fìunt, non est peccatum, sicut facere miracula. Si ergo m a g i
virtute divina dsemonos cogorent, utendo magicis artibus non peccarent,
quod patet esse falsum. Non ergo daemones aliquo modo magicis artibus coguntur.
Respondeo dicendum, quod circa effectus magicarum artium multiplex fuit
opinio.
Quidam enim dixerunt, sicut Alexander, quod effectus magicarum artium fit
per aliquas potentias et virtutes i n rebus inferioribus generatas ex virtutibus quorumdam inferiorum corporum,
cum observatione cselestium motuum.
Unde A u g u s t i n u s dicit (X de Civ. Dei,
cap. i, a med.), quod Porphyrio videtur,
herbis et lapidibus et animantibus et
sonis certis quibusdam ac vocibus e t
fìgurationibus
atque figmentis quibusdam , etiam observatis in caeli conversione motibus siderois, fabricari in terra
ab hominibus potestates idoneas siderum varus effectibus exequendis. Haac
autem positio insufticiens videtur. L i -
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cat enim ad aliqua quae magicis artibus r
fieri videntur, naturalium corporum su- I
periorum et inferiorum vires suflicere
possint, sicut ad quasdam corporum
transmutation es ; quaedam tamen fiunt
magicis artibus ad quae nulla vis corporalis se extendere potest. Constat vero
quod locutio non est nisi ab intellectu.
Per magicas autem artes aliquse locutiones aliquorum respondendum, audiuntur; unde et oportet quod hoc fiat
per aliquem intellectum, et praecipue
cum de aliquibus occultis per hujusmodi responsa homines doceantur. Nec
potest dici , quod hoc fiat per immutationem imaginationis solius per modum
pnestigii: quia tunc istae voces non ab
omnibus cirenmstantibus audirentur,
nec a vigilantibus et habentibus sensus
solutos istae voces audiri possent. Unde
relinquitur quod fiant vel e x virtute
animae hominis magicis artibus utentis,
aut fiant ab aliquo esteriori intellectum
habente. Primum autem esse non potest:
quod patet ex duobus: primo quidem,
quia anima hominis ex sua virtute non
potest venire ad cognitionem ignoto-rum
nisi per aliqua sibi nota; unde ex voluntate animae hominis non potest fieri
revelatio occultorum quae fit per magicas artos, cum ad hujusmodi occulta
facienda non s uffici ant principia rationis^ secundo, quia si sua virtute hujusmodi effectus anima magi faceret, non
indigeret uti invocationibus aut aliquibus hujusmodi exterioribus rebus. Constat autem quod hujusmodi effectus
magicarum artium per aliqoos oxteriores spiritus fiunt, non autem per spiritus justos et bonos ; quod quidem e x
duobus patet: primo, quia boni spiritus
familiari tato, m suam sceleratis hominibus non exhiberent, quales plerumque
sunt magicarum artium executores; secundo, quia non cooperarentur hominibus ad illicita perpctranda, quod plerumque fit per magicas artes. Restat
ergo hoc fieri per m a l o 3 spiritus qnos
daemones dicimus. Hujusmodi autem
daemones possunt intelligi cogi dupliciter: uno modo per aliquam superiorem
virtutem, quae eis necessitatem faciendi
indù cat; alio modo per modum allectionis, sicut homines dicuntur ad aliquid cogi cujus concupiscontia alliciuntur. Neutro autem modo rebus corporalibus, per se loquendo, daemones cogi I

DISPUTATA

possunt nisi supponantur habere corpora aerea naturaliter sibi unita et per
consequens habere sensibiles affectio11 e s ad modum aliorum animalium, sicut
et Apulejus posuit daemones esse animalia corpore aarea, anima passiva (Ex
Augustino, Vili de Civit. Dei, cap. xvi).
Sic enim cogi possent utroque modo
corporali virtute et corporum caelestium
( e x quorum impressionibus in aliquas
passiones inducerentur) et etiam inferioribus corporibus in quibus delectarentur, sicut Apulejus dicit: Et delectantur in fumis sacrificio-rum et in aliquibus talibus. Sed h u j u s o p i n i o n i s f a l s i t a s
ostensa est in preacedentibus qusestionìbus,

Kestat ergo quod daemones, per quos
artes complementum habent,
et coguntur et alliciuntur. Coguntur
quidem a superiori; quandoque quidem
a b ipso Deo, quandoque vero a S a n c t i s
et Angolis et hominibus virtute Dei.
Nam ad ordinem Potestatum pertinere
dicitur daemones arcere. Sancti autem
homines sicut dono virtutum participant, in quantum miracula faciunt; i t a
dono p o t e s t a t u m , i n quantum ejiciunt
daemones. Coguntur etiam interdum ab
ipsis superioribus daomonibus ; q u «
magicae

quidem

sola

coactio

per

magicas

ar-

t e s fieri potest. Coguntur etiam quasi
a l l e c t i per artes
magicas , non quid e m rebus corporalibus propter se ipsas , sod propter aliquid aliud. Primo
quidem, quia per hujusmodi res corpor a l e s sciunt facilius posse compleri effectum ad quem i n v o c a n t u r ; et hoc ipsi
appetunt, ut scilicet eorum virtus admirabìlis habeatur; et propter hoc sub
certa constellatione advocati magis adveniunt. Secundo, inquantum hujusmodi
corporalia sunt signa aliquorum spirit u a l i u m quibus delectantur. Unde Augustinns dicit ( X X I de Civ. D e i , c. vi,
in m e d i o ) , q u o d alliciuntur d r e m o n e s i n
his rebus, n o n

tamquam animalia

cibis,

sed quasi spiritus signis. Quia enim hom i n e s in signum subjoctionis Deo s a crificium offerunt et prostrationes f a c i u n t , gaudent hujusmodi reverontise
s i g n a sibi exhiberi. Alliciuntur autem
diversi daemones diversis signis, secundum quod diversis vitiis ipsorum m a g i s
conveniunt. Tertio alliciuntur his c o r poralibus rebus , inquantum homines
per eas in peccatum adducuntur; et
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inde est quod aüiciuntur mendaciis, et
his quae homines in orrorem vel peccatum inducere posaunt.
Ad primum ergo dicendum, quod daemones dicuntur eogi per magicas artes
mod is prsedictis.
Ad secundum dicendum, quod i n hoc
ipso dsamoni satisfit, si per hoc quod
aliquod malum iinpedit et ad aliquod
bouum cooperatur, facilius in sui familiaritatem et admirationem homines
trahit. Nam et ipsi se tran sfiguranti in
Angelos l u c i s , sicut habetur II ad Co
rinth. XI.
Ad tertium dicendum, quod si Salo
mon exorcismos suos eo tempore fecit
quando erat in statu salutis, potuit esse
in illis exorcismis vis cogendi daemon es
ex virtute divina. Si autem tempore
ilio fecit quo idola adoravit, ut intelli
gatur eum per magicas artes fecisse,
non fuit in illis exorcismis vis cogendi
daemones, nisi modo praedicto.
Ad quartum dicendum, quod a virginibus advocati adveniunt, u t ex hoc in
suae divinitatis opinionem homines adducant, quasi mundi ti am anient.
Ad quintum d i c e n d u m , quod in hoc
etiam quod ad invocationem divinae
virtutis adveniunt, voluut intelligi quod
non sint a divina justitia omnino e s 
clusi; non enim sic divinitatem appetunt ut summo Deo velint aequari omnino, sed sub eo , divinitatis cultum
sibi ab hominibus exhiberi gaudent.
Ad sextum dicendum, quod daamones
non dicuntur allici signis quasi ipsi si
gn is ulatitur; sed quia homines signis
uti consueverunt, delectantur in signis
quibus homines utuntur propter signa
ture
Ad septimum dicendum , quod sicut
Glossa ordinaria ibidem dicit, daemoncs
certis periodis lunae homines magis affligunt, ut creaturas Dei i n f a m e n t , in
hoc scilicet quod credantur dsemonibus
servire, et per hoc homines in orrorem
mitt ant.
Ad octavum d i c e n d u m , quod licet
praedicta mendacia in derogationem vir
tutis daemonum esse videantur; tamen
hoc ipsum eis est delectabile, quod ho
mines in mendaciis confidant: quia ipse
est mendax et pater ejus.
Ad nonum d i c e n d u m , quod ad ima
gines advocati adveniunt certis horis
et certis signis, rationibus praedictis.

Q U ^ E S T .

V H .

A R T ,

1.

219

Ad decimum dicendum , quod licet
! semper dsemones homines desidorent
pertrahere in peccata; tunc tamen ma
gis adhuc nituntur quando magis ad
hoc inclinantur, et quando plures pos
sunt inducere in peccatum.

QUASTIO VII.
DE D I V I N E

ESSENTIA

SIMPLICITATE.

(Et habet ardali of! undedm).
Primo enim quairitur, utrum Deus sit s i m p l e x ;
— 2o utrum in Deo str. substantia vel essentia
idem qimd esnoj — 3° utrum Deus sit in nliquo g e n e r e ; — 1° utrum b o n u m , justum,
sapiens et hujusmodi praedicent tri Deo acc i d e n s ; — 5<» utrum nomina pradicta significent riivinam s u b s t a n t i a m ; — 6° utrum ista
j
nomina sint synonyma ; — 7° utrum hujusI
modi nomina dicuntur d o Deo e t creaturis
umvoee, vel sequivoce ; — 8° utrum sit aliqua
relatfo inter Deum et creaturam ;—9© utrum
relationes quae sunt inter Deum et creaturas,
sint relativa? in ipsis creaturis ; — 10° utrum
Deus realiter refertiur ad creaturam, ita quod
relabio ipsa sic res aliqua in D e o ; — 11° u trum islae rclatiunos temporales sint in Deo
s e c u n d u m rationem.
ART.

I.

— UTRUM DEUS SIT SIMPLEX.

1. Quaestio est de simplicitate divinae
e s s e n t i » . Et primo quae ri tur in gene
rali, an Deus sit simplex. E t v idetur quod
non. A b uno enim simplici non est na
tum esse nisi unum; idem enim semper
facit idem, secundum Philosophum (1, II
Gen er.). Sed a Deo procedit multitudo.
Ergo ipse non est simplex.
2. Praeterea, simplex si attingitur, to
tum attingitur. Sed Deus a beatis at
tingitur: quia, ut dicit A u g u s t i n u s (in
üb. de videndo Deum), attingere mente
; Deum magna est b e a t i t u d e Si ergo sit
s i m p l e x , totus attingitur a beatis. Sed
quod totum attingitur, comprehendilur.
Ergo Deus a beatis comprehenditur, quod
est impossibile. Ergo Deus non est sim
plex.
3. Praeterea, idem non se h a b e t i n
ratione diversarum causarum. Sed Deus
se habet in ratione diversarum causarum , ut patet X I Metaph. Ergo in eo
oportet esse diversa; ergo oportet eum
esse compositum.
4. Praeterea, ubicumque est aliquid et
aliquid, est compositio. Sed in Deo est
aliquid ot aliquid, scilicet proprietas et
essentia. Ergo in Deo est compositio.
1
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5. Sed dicendum, quod proprietas e s t j nibus potest probari ; quarum prima
idem quod essentia. — Sed contra, af- | talis est. Ostensum e s t enim in alia difìrmatio et negatio non verificantur de | s p u t a t o n e , omnia entia ab uno primo
ente esse, quod quidem primum ens
eodem. Sed essentia divina est comma*
Deum dicimus. Quamvis autem i n uno
nicabilis tribus personis, proprietas auet eodem quod quandoque invenitur in
tem est incommunicabilis. Ergo proactu, quandoque in potentia, potentia
prietas et essentia non sunt idem.
tempore
prius sit actu , natura autem
6. Praeterea, de quocumque prrediposterius
; simpliciter tamen oportet
cantur diversa praedicamenta, illud est
actum
esse
priorem potentia, non solum
compositum. Sed in divina praedicatione
natura
sed
tempore, eo quod omne ens
venit substantia et r e l a t i o , u t dicit
i n potentia reducitur in actum ab aliBoetius (in lib. de Trinit., circa med.).
quo ente actu. Illud ergo ens quod
Ergo Deus est compositus.
omnia entia fecit esse actu, et ipsum a
7. Praeterea, in qualibet re est subnullo
alio est, oportet esse primum in
stantia, virtus et operatio, ut dicit Dioactu,
absque
aliqua potentise permissionysius (cap. xi caal. Hier., circa med.) ;
ne.
N
a
m
si
esset
aliquo modo i n potenex quo videtur quod operatio sequitur
tia,
oporteret
aliud
ens prius esse per
virtutem et substantiam. Sed in operaquod
fieret
actu.
In
omni autem comtionibus divinis e s t pluralitas. Ergo in
posito
qualicumque
compositione,
oporsubstantia ejus invenitur multitudo et
potentiam
actui
commisceri.
In
comt
e
t
compositio.
positis enim vel u n u m eorum ex quibus
8. Praeterea, ubicumque invenitur mulest compositio e s t in potentia ad aitetitudo form arum, ibi oportet esse comrum, u t materia ad formam, subjectum
positioncm. Sed in Deo invenitur mulad accidens, genus ad diiferentiam; vel
titudo formarum; quia, sicut dicit Comsaltern omnes partes sunt in potentia
mentator (lib. X I Metaph., com. xvni),
ad totum. Nam partes ad materiam reomnes formae sunt actu in primo moducuntur, totum vero ad formam, ut
tore , sicut sunt in potentia in prima
patet in II Physic, (com. 31), et sic
materia. Ergo i n Deo est compositio.
nullum compositum potest esse actus
9. Praeterea, quidquid advenit alicui
primus. Ens autem primum, quod Deus
rei post esse completum, inest ei acciest, oportet esse actum purum, u t ostendentaliter. Sed quaedam dicuntur de Deo
sum est. Impossibile est ergo Deum
ex tempore, sicut quod sit Creator et
compositum esse; unde oportet quod sit
Dominus. Ergo insunt ei accidentaliter.
omnino simplex. Secunda ratio est quia
Accidentis autem ad subjectam e s t alicum compositio non sit nisi ex diverqua compositio. Ergo in Deo e s t comsis, ipsa diversa indigent aliquo agente
positio.
ad hoc quod uniannur. Non enim diversa, inquantum hujusmodi, unita sunt. 010. Praeterea, ubicumque sunt multa»
mne autem compositum habet esse, seres, ibi est compositio. Sed in D e o sunt
cundum quod ea ex quibus componitur,
tres personae, quae sunt tres res, u t diuniuntur. Oportet ergo quod omne comcit A u g u s t i n u s (in lib. de Doctr. Christ.,
positum dependeat ab aliquo priore
lib. I, cap. 5). Ergo in Deo e s t compoagente. Primum ergo e n s , quod Deus
sitio.
est, a quo s u n t omnia, non potest esse
Sed contra est quod Hilarius dicit
compositum. Tertia ratio est, quia opor( V i l i de Trinit., inter medium et finem):
tet primum ens, quod Deus est, esse
Non humano modo ex compoaitis eat Deus
perfectissimum, et per consequens optiut in eo aliud sit quod habet, et aliud sit
mum; non enim rerum principia imperipse qui habet*
fecta sunt, u t P y t h a g o r a s et DeucipPraeterea, Boetius dicit (in lib. de
pus sestimaverunt. Optimum autem est
Trm., ante medium) : Hoc vere unum est
in
quo nihil e s t quod careat boni tate,
in quo nullus est numerus, ubicumque ausicut
albissimum e s t in quo nihil nitem est compositio, est aliquis numerus,
gredinis
admiscetur. H o c autem in nullo
Ergo Deus est absque compositione ocomposito
e s t possibile. Nam bonum
mnino simplex.
quod resultat ex compositione partium,
Kespondeo dicendum, quod Deum esse
per quod totum est bonum, n o n inest alisimplicem modis omnibus tenendum est.
Quod quidem ad praesens tribus ratioi
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A d quintum dicendum, quod de eo
quod est idem re et differens ratione,
nihil prohibet contradictoria prsedicari,
ut dicit Philosophus (III Phys., t e x t u
com. 21), sicut patet quod idem punctum
re, differons ratione, est principium et
finis ; et secundum quod est principium,
non est finis, et e contrario. Unde cum
essentia et proprietas sint idem re et
differant r a t i o n e , nihil prohibet quin
unum sit oommunicabile et aliud incommunicabile.
Ad sextum dicendum, quod absoluta
et relativa in divinis non difFerunt secundum rem, sed solum secundum rationem, ut dictum est; et ideo ex hoc
nulla compositio relinquitur.
A d septimum dicendum, quod operatio Dei potest considerari vel e x parte
operantis vel ex parte operati. Si e x
parte operantis, sic in Deo non est nisi
una operatio, quae est sua essentia ; non
enim agit res per actionem aliquam
quse sit media inter Deum et ipsum fac t u m ; sed per suum intelligere et suum
velie, quse sunt ipsius esse. Si vero ex
parte operati, sic sunt diversse operationes, et diversi effectus divinse operationis; hoc autem compositìonem in ipso
non inducit.
Ad octavum dicendum, quod forma effectus invenitur aliter in a g e n t e naturali, et aliter in agente per artem. In
I a g e n t e namque per naturam, invenitur
ì forma e ü e c t u s secundum quod agens i n
i sua natura assimilat sibi effectum, eo
quod omne agens agit sibi simile. Quod
quidem contingit dupliciter: quando eAd secundum dicendum, quod Deus
nim effectus perfecte assimilatur agenti,
a beatis mente attingitur t o t u s , non
utpote adsequans agentis virtutem, tunc
tamea totaliter, quia modus cognosciforma
effectus est in agente secundum
bilitatis divina? excedit modum intellee
am
dem
rationem, ut patet in agenctus creati in infinitum; et ita intelletibus
univocis,
ut cum ignis general
ctus creatus non potest Deum ita peri
g
n
e
m
;
quando
vero
effectus non perfecte intelligere sicut intelligibilis est,
fecte
assimilatur
agenti,
utpote non adet propter hoc non potest ipsum comsequans
agentis
virtutem,
tunc forma
prehondere.
effectus
est
i
n
agente
non
secundum
Ad tertium dicendum, quod per unum
eamdem
rationem,
sed
sublimiori
modo ;
et idem Deus in ratione diversarum
ut
patet
in
agentibus
sequivocis,
u
t cum
causarum se habet: quia per hoc quod
sol
generat
ignem.
In
agentibus
autem
eat actus primus, est agens, et est exemper artem, formse effectuum prseexistunt
plar omnium form arum, et est bonitas
secundum eamdem rationem, non autem
pura, et per consequens omnium finis.
eodem modo essendi; nam in effectibus
Ad quartum dicendum, quod propriehabent esse materiale , in mente vero
tas et essentia in divinis non differunt
ar tifi eis habent esse intelligibile. Gum
re, sed ratione t a n t u m ; ipsa enim paa u t e m in intellectu dicatur esse aliquid
ternitas est divina essentia, ut post,
sicut id quod intelligitur, et sicut spequaest. seq. art. 1, patebit.
cui partium. Unde partes non sunt bonge
illa boni tate quae est totius propria. O
portet ergo id quod est optimum, esse
simplicissimum, et omni compositione
carere. Et banc rationem ponit Philosophus (XI Metaph.) et Hilarius (in Hb.
de Trin. VII, non longe a fine), ubi dicit, quod Deus, quia lux est, non ex obscuris coarctatur, neque quia virtus est, ex
infirmis contine tur.
Ad primum ergo dicendum, quod intentio Aristotelis non est quod ab uno
non possint procedere multitudo. Oum
enim agens agat sibi simile, et effectus
deficiant a reprsesentatione suae causae,
oportet quod illud quod i n causa est
unitum, in effeotibus multiplicetur ; sicut in virtute s o u s sunt quasi unum
omnes formae generabilium corporum,
et tarnen in effectibus distinguuntur.
Et exinde contingit quod per unam
suam virtutem res aliqua potest inducere diversos effectus; sicut ignis per
suum calorem liquefacit et coagulai, et
mollificat et indurat, et comburit et denigrai E t homo per virtutem rationis
acquirifc diversas scientias, et operatur
diversarum artium opera; unde et multo
amplius Deus per unam suam simplicem virtutem potest multa creare. Sed
Philosophus intendit, quod aliquid manens idem non facit diversa in diversis
temporibus, si sit agens per necessitatem natures; nisi forte per accidens hoc
contingat ex diversitate materise, vel
alicujus alterius accidentis. H o c tarnen
non est ad propositum.
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cies qua intelligitur; form83 artis sunt i n
niente artifieis sicut id quo intelligitur.
Nam ex hoc quod artifex concipit formam artificiati, prodacit earn in materia. Utroque autem modo formae rerum
sunt in Deo; cum enim ipse agit res
per intellectum , n o n est sine actione
naturae. In inferioribus autem artificibus ars agit virtute extraneae naturse,
qua utitur u t instrumento, sicut figulus
igne ad coquondum lauerem. Sed ars
divina non utitur exteriori natura ad
agendum, sed virtute propriae naturae
facit suum effectum. Formae ergo rerum
sunt in natura divina ut in virtute operativa, non secundum cam dem rationem, cum nullus effectus virtutem illam
adaequet. Unde sunt ibi ut unum omnes
formae quae in effectibus multiplicantur ;
et sic nulla provenit inde compositio.
Similiter in intellectu ejus sunt multa
intellecta per unum et idem, quod e s t
sua essentia. Quod autem per unum
intelligantur multa, non inducit compositionem intelligentes; unde nec ex
hac parte sequitur compositio in Deo.
Ad nonum dicendum, quod relatìones
quae dicuntur de Deo ex tempore, non
sunt in ipso realiter, sed solum secundum rationem. Ibi enim est realis relatio
ubi realiter aliquid dependet ab altero,
vel simpliciter vel secundum quid. E t
propter hoc scientiae est realis relatio ad
scibile, non autem e converso, sed secundum rationem tantum, ut patet per Philosophum (V Metaph., text. com. 20). E t
ideo cum Deus ab altero nullo dependeat,
sed e converso omnia ab ipso dependeant, in rebus aliis sunt ralationes ad
Deum reales, in ipso autem ad res secundum rationem tantum, pront intellectus non potest intelligere relationem
hujus ad i l l u d , nisi e converso intelligat relationem illius ad hoc.
Ad docimum dicendum, quod pluralitas personarum nullam compositionem
in Deo inducit. Personae enim dupliciter possunt considerari. Uno modo secundum quod compai'antur ad essentiara, cum qua sunt idem re; et sic patet quod non relinquitur aliqua compositio : alio vero modo secundum quod
comparantur ad invicem; et sic comparantur u t distincta?, non ut ad un at 83.
Et propter hoc nec ex hac parte potest
esse compositio; nam omnis compositio
est unio.

DISPUTATA
ART.

II.

— UTRUM IK DEO SIT SUBSTANTIA

VEL ESSENTIA IDEM QUOD ESSE.
(1 p.. quaest. 3 , art. 4 et 5).

1. Secundo quaeritur, utrum in Deo sit
substantia vel essentia idem quod osse.
E t videtur quod non. Dicit enim Damascenus, in I lib. orth. Fidei (cap. i
et ni). Quoniam quidem Deus est, manifestum est nobis: quid vero sit secundum
substantiam et naturam,
incomprehensible
est omnino et ignotum. Non autem potest
esse idem notum e t ignotum. Ergo non
est idem esse Dei et substantia vel essentia ejus.
2. Sed diceretur, quod etiam ipsum
esse Dei ignotum est nobis quid sit,
sicut e t ejus substantia. — Sed contra,,
daae quaestiones diversae sunt, an est, et
quid est; ad quarum unam respondere
scimus, ad aliam vero non, u t etiam
ex praedicta au et ori tate patet. Ergo id
quod respondet ad an est de Deo, e t quod
respondet ad quid est, non est idem ; sed
ad an est respondet esse; ad quid est,
substantia vel natura.
3. Sed dicendum, quod esse D e i cognoscitur non per se ipsum, sed per
similitudinem creaturae. — Sed contra:
in creatura est esse et substantia vel
natura: et cum utrumque habeat a Deo,
secundum utrumque Deo assimilatur,
eo quod agens agit sibi simile. Si ergo
esse D e i cognoscitur per similitudinem
esse creati, oportet quod ejus substantia
cognoscatur per similitudinem substantive creatae: e t sic de Deo sciremus non
solum quoniam est, sed quid est.
4. Praeterea, unumquodque dicitur differre ab altero per suam substantiam.
P e r id autem quod est omnibus commune, nihil ad altero differt; undo et
Philosophus dicit (III Metaph,, com. 10
et 11), quod ens non debet poni i n defìnitione, quia per hoc, definitum a nullo
distingueretur. Ergo nullius rei ab aliis
distinctsie substantia e s t ipsum e s s e ,
cum sit omnibus commune. Sed Deus
est res ab omnibus aliis rebus distinc'ta.
Ergo suum esse non est sua substantia.
5. Prseterea, non sunt diversae res nisi
quarum e s t diversum esse. Sed esse
hujus rei non est diversum ab esse alterius in quantum est esse, sed in quantum est in tali vel in tali natura. Si
ergo aliquod esse sit quod non sit in
aliqua natura aure differat ab ipso esse,
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hoc non orifc diversum ab aliquo alio
esse. E t ita sequitur. si divina substantia est ejus esse, quod ipse sit esse cuilibet commune.
6. Praeterea, ens cui non fit additio,
est ens omnibus commune. Sed si Deus
sit ipsum suum esse, erit ens cui non
fit additio. Ergo erit commune ; et i t a
prsedicabitur de unoquoque, e t erit Deus
mix bus rebus omnibus; quod est hsereticum, et contra Philosophum dicentem
in lib. de Causis (prop. X X ) , quod causa
prima regit omnes res praeterquam quod
commisceatur cum eis.
7. Praeterea, ei quod est omnino simplex, non convenit aliquid in concretione dictum. Esse autem hujusmodi
est: sic enim videtur se habere esse ad
essentiam sicut album ad albedinem.
Ergo inconvenienter dicitur quod divina
substantia sit esse.
8. Praeterea, ,Boetius dicit (in lib. de
Hebdom.): Omne quod est, participat eo
quod est esse, ut sit; alio vero participat
ut aliquid sit. Sed Deus est. Ergo praeter esse suum est in eo aliquid aliud
quo habet u t aliquid sit.
9. Praeterea, Deo, qui est perfectissimus, id quod est imperfectissimum non
est attribuendum. Sed esse est imperfectissimum, sicut prima materia: sicut
enim materia prima determinatur per
omnos formas, i t a esse, c u m sit imperfectissimum, determiuari habet per
omnia propria praedicamenta. E r g o sicut materia prima non e s t in Deo, ita
nec esse debet divinae substantiae attribuì.
10. Praeterea, id quod significatur per
modum effectus, non c o n v e n i t substantiae primae, quae non habet principium.
Sed esse est hujusmodi: nam omne ens
per principia suae essentia^ habet esse.
Ergo substantia Dei i n c o n v e n i e n t e r dicitur quod sit ipsum esse.
11. Prseterea, omnis propositio est per
se nota in qua idem de ipso praedicatur. Sed si substantia Dei sit ipsum
suum esse, idem erit in subjecto e t p r e dicato, cum dicitur, Deus est. Ergo erit
propositio per se n o t a : quod videtur
esse falsum, cum s i t demonstrabilis.
Non ergo ipsum esse Dei e s t substantia.
Sed contra est quod Hilarius dicit in
lib. de Trinit. (7 non l o n g e a p r i n c ) :
Esse non est accidens Deo, sed subsistens
Veritas. Id autem quod e s t subsistens, I
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' est rei substantia. Ergo esse Dei est
ejus substantia.
Prseterea, Rabbi Moyses dicit, quod
Deus est ens non in essentia, et v i v e n s
non in vita, e t est porens non in potentia, e t sapions non in sapientia. E r g o
in Deo n o n est aliud essentia quam
suum esse.
Prseterea, unaquBeque res proprie denominator a sua quidditate: nomen enim proprio signifìcat substantiam e t
quidditatem, u t habetur I V Metaphys.
Sed hoc nomen quid est, est inter cetera
magis proprium ' nomen Dei, ut patet
Exod. iv. Cum ergo hoc nomen imponatur ab h o c quod estesse, videtur quod
ipsum esse D e i s i t s u a substantia.
Respondeo dicendum, quod in Deo n o n
est aliud esse et sua substantia. A d c u jus evidentiam considerandum est, quod
cum ali quse causse effectus diversos producentes communicant in uno effectu,
praeter diversos ofi'ectus oportet quod
illud commune producant ex v i r t u t e
alicujus superioris causae cujus illud est
proprius effectus. E t hoc ideo, quia cum
proprius effectus producatur ab aliqua
causa secundum suam propriam naturam vel formam, diversse causse habentes diversas naturas et formas oportet
quod habeant proprios effectus diversos.
Unde si in aliquo uno effectu conveniunt, ille non est proprius alicujus
earum, sed alicujus superioris, in cujus
virtute a g u n t ; sicut patet quod diversa
complexionata conveniunt in calefaciendo, ut piper, e t zinziber, et simili a,
quamvis unumquodque eorum habeat
suum proprium effectum diversum ab
effectu alterius. Unde effectum communem oportet reducere in priorein causam cujus sit proprius scilicet in ignem.
Similiter in motibus caelestibus, spbserae
planetarum singulse habent proprios
motus, e t c u m hoc habent unum communem, quom oportet esse proprium
alicujus sphserse superioris omnes revolventis secundum motum diurnum.
Omnes autem causae creatae communicant in uno effectu qui est esse, licet
singulae proprios effectus h a b e a n t , in
quibus distinguuntur. Cai or enim facit
calidum esse, e t sedificator facit domum
esse. Conveniunt ergo in hoc quod causant esse, sed differunt in hoc quod i g n i s
causat ignem, e t sedificator causat domum. Oportet ergo esse aliquam cau-
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sam superiorem omnibus cujus virtute
omnia causent esse, et ejus esse sit proprius effectus. E t haec causa est Deus.
Proprius autem effectus cujuslibet causae
procedit ab ipsa secundum similitudinem suae naturae. Oportet ergo quod
hoc quod est esse, sit substantia vel
natura Dei. Et propter hoc dicitur in
lib. de Causis (prop. IX), quod intelligentia non dafc esse nisi in quantum
est divina, et quod primus effectus est
esso, et non est ante ipsum creatum
aliquid.
Ad primum ergo dicondum, quod ens
et esse dicitur dupliciter, ut patet V
Metaph. (lib. X, text. 13 et 14). Quandoque enim significat essentiam rei, sive
actum essondi; quandoque vero significat veritatem propositionis, etiam in
his quae esse non habent ; sicut dicimus
quod c se ci t as est, quia verum est hominem esse caecum. Cum ergo dicat Daxnascenus, quod esse Dei est nobis manifestum, accipitur esse Dei secundo
modo, et non primo. Primo enim modo
est idem esse Dei quod est substantia:
et sicut ejus substantia est ignota, i t a
et esse. Secundo autem modo scimus
quoniam Deus est, quoniam liane propositionem in intellectu nostro concipimus ex etìectibus ipsius.
E t per hoc patet solutio ad secundum
et' tertium.
Ad quartum dicendum, quod esse divinum, quod est ejus substantia, non est
esse commune, sed est esse distinetùm a
quolibct alio esse, Unde per ipsum suum
esse Deus differt a quolibet alio ente.
Ad quintum dicendum, quod sicut dicitur in libro de Causis (prop. IV), ipsum
esse Dei distinguitur et individuatur a
quolibet alio esse, per hoc ipsum quod
est esse per se subsistens, et non adveniens alicui naturae quae sit aliud ab
ipso esse. Omne autem aliud esse quod
non est subsistens, oportet quod individuetur per naturam et substantiam
quae in tali esse subsistit. E t in eis verum est quod esse hujus est aliud ab
esse illius per hoc quod est alterius naturae; sicut sì esset unum calor per se existens sine materia vel subjecto, ex hoc
ipso ab omni alio calore d i s t i n g u e r e t e :
sicut calores i n subjecto existentes non
distinguantur nisi per subjecta.
A d sex tum dicendum, quod ens commune est cui non fit additio, de cujus

tamen ratione non est u t ei additio fieri
non possit: sed esse divinum est esse
cui non fit additio, et de ejus ratione
est ut ei additio fieri non possit ; unde
divinum esse non est esse commune.
Sicut et animali communi non fit additio in sua ratione, rationalis differentiae; non tamen est de ratione ejus quod
ei additio fieri non possit; hoc enim est
de ratione animalis irrationalis, quae est
species animalis.
A d septimuoi dicendum, quod modus
significandi in dictionibus quee a nobis
rebus imponuntiir sequitur modum intelligendi; dictiones enim significant
intellectuum conceptiones, ut dicitur in
principio Periher. Intellectus autem noster hoc modo intelligit esse quo modo
invenitur in rebus inferioribus a quibus
scieutiam capit, in quibus esse non est
subsistens, sed inhaerens. Ratio autem
invenit quod aliquod esse subsistens
s i t : et ideo licet hoc quod dicunt esse,
significetur per modum con creationis,
tamen intellectus attribuens esse Deo
transcendit modum significandi, attribuens Deo id quod significatur, non autem modum significandi.
Ad octavum dicendum, quod dictum
Boetii intelligitur de illis quibus osse
competit per participationem, non per
essentiam; quod enim per essentiam
suam est, si vim locutionis at ten dam us,
magis debet dici quod est ipsum esse,
quam sit id quod est.
Ad nonum dicendum, quod hoc quod
dico esse est inter omnia perfectissim u m : quod ex hoc patet quia actus est
semper perfectior potentia. Quaelibet
autem forma signata non intelligitur
in actu nisi per hoc quod esse ponitur.
Nam hum an it as v e l igneitas potest considerar! ut in potentia materiae existens,
vel ut in virtute agentis, aut etiam ut
in i n t e l l e c t u : sed hoc quod habet esse,
efiicitur actu existens. Unde patotquod
hoc quod dico ease est actualitas omnium
actuum, e t propter h o c est perfectio
omnium perfectionum. N e e intelligendum est, quod ei quod dico esse, aliquid
addatur quod sit eo form alius, ipsum
determinans, sicut actus potentiam : esse
enim quod hujusmodi est, est aliud secundum essentiam ab eo cui additur
determinandum. Nihil autem potest addi
ad esse quod sit extraneum ab ipso, cum
ab eo nihil sit extraneum nisi non ens,
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quod non potest esse nec forma nec
materia. Unde non sic determinatur
esse per aliud sicut potentia per actum,
sed magis sicut actus per potentiam.
Nam et in definitione formarum ponuntur propriae materise loco differentiae,
sicut cum dicitur quod anima est actus
corporis physici organici. E t per hunc
modum hoc esse ab ilio esse distinguitur, in quantum est talis vel talis naturae. E t per hoc dicit Dionysius (cap. v
de divin. Nomin., non remote a princ.),
quod licet viventia sint nobiliora quam
existentia, tamen esse est nobilius quam
vivere: viventia enim non tantum habent vitam, sed cum vita simul habent
et esse.
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quantum est de se, est per se nota, quia
idem est in subjecto et p r e d i c a t o ; sed
quantum ad nos non est per se nota,
quia quid est Deus nescimus: unde apud nos demonstratione i n d i g e t , n o n
autem apud illos qui Dei essentiam vident.
A R T .

— UTRUM

DEUS
ALIQUO GESTE RE.
(1 p., quaest. 3. art. 5 ) .
I I I .

SIT

IK

1. Tertio quaerifcur, utrum Deus s i t i n
aliquo genere. E t videtur quod sic. Dicit enim Damascenus (Hb. Ill, cap. iv,
in p r i n c ) : Substantia in divinis significat
communem speciem similium specie personarum; hypostasis autem demonstrat Individuum , scilicet Patrem et Filium et SpiriAd decimum dicendum, quod secuntimi sanctum, Petrum et Paulum. Oompadum ordinem agentium est ordo fìnium,
ergo D e u s ad Patrem et F i l i u m
ratur
ita quod primo agenti respondet finis
et
Spiritum
sanctum sicut species ad
ultimus, et proportionaliterper ordinem
individua.
Sed
ubicumque est invenire
alii fines aliis agontibus. Si enim conspeciem
e
t
individuum,
ibi est invenire
sidorentur rector civitatis et dux exerg
e
n
u
s
:
quia
species
constituitur
e x gecitus et unus singularis miles, constat
nere
et
differentia.
Ergo
videtur
quod
quod rector civitatis est prior in ordine
Deus sit in aliquo genere.
agentium, ad cujus imperium dux exercitus ad bellum procedit ; et sub eo est
2. Praeterea, quaecumque sunt et nullo
miles, qui secundum ordinationem ducis
modo differunt, sunt penitns eadem. Sed
exercitus manibus pugnat, Finis autem
Deus non est idem rebus aliis. Ergo alimilitis est prosternerò hostem; quod ulquo modo differt ab eis. Omne autem
terius ordinatur ad victori am exercitus,
quod ab alio differt, aliqua differentia
quod est finis ducis; et hoc ulterius orab eo differt. Ergo in Deo est aliqua
dinatur ad bonum statum civitatis vel
differentia, qua differt a rebus aliis. Non
regni, quod est finis rectoris et regis.
autem accidentalis, cum in Deo n u l l u m
Esse ergo quod est proprius effectus et
sit accidens, ut Boetius dicit in lib. de
finis in operatione primi agentis oporTrin. (non multum ante med.). Omnia
tet quod teneat locum ultimi finis. Fiautem substantialis differentia est alinis autem licet sit primum in intencujus generis divisiva. Ergo Deus est
tione, est tamen postremum in operain aliquo genere.
tione, et est effectus aliarum causa rum.
3. Praeterea, idem dicitur genere et
Et ideo ipsum esse creatum , quod est
specie et numero, ut habetur I T o p i c ,
proprius effectus respondens primo acap. vi. E r g o et diversum similiter:
genti, causatur ex aliis principiis, quamnam si multipliciter dicitur u n u m opvis esse primum causans sit primum
positorum, et reliquum. A u t ergo Deus
principium.
est diversus a creatura numero t a n t u m
vel
numero et specie tantum, et si sic,
Ad undecimum dicendum, quod aliqua
sequitur
quod cum creatura i n g e n e r e
propositio est per se n o t a de se, quae
conveniat, et sic erit i n genere. Si autamen huic vel illi non est per se nota;
tem genere a creatura differat, oportequando scilicet praedicatum est de rab i t etiam quod sit i n aliquo alio g e n e r e
tione subjecti, et tamen ratio subjecti
quam creatura: nam diversitas e x mulet alicui ignota; sicut si aliquis nescititudine
causatur, et sic diversitas geret quid est totum, non esset ei nota
neris
multitudinem
generum requirit.
ista propositio per se, Orane totum est
Ergo
quolibet
modo
dicatur, oportet
majus sua parte; hujusmodi enim proquod
Deus
s
i
t
i
n
genere.
p o s i t i o n s fiunt notaa c o g n i t i s terminis,
ut dicitur I P o s t e r i o r u m (com. 6, ante
4. Praeterea, cuicumque convenit ratio
med.). Haec autem propositio, Deus est,
generis substantias, est i n genere. Sed
S. THOMÄ QucesL disp. Vol. I,
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ratio substantias est per se existere,
tur ratio animalis, est materialis respectu rationis, ex qua sumitur differentia
quod maxime convenit Deo. Ergo Deus
rationalis. Nani animal est quod habet
est in genere substantias,
naturam sensitivam; rationale autem
5. Praeterea, omne quod definitur, oquod rationem habet. Unde in omni eo
portet quod sit in genere. Sed Deus dequod est in genere, oportet esse comfinitur : dicitur enim quod est actus
positionem
materiae et formae, vel actus
purus. Ergo Deus est in aliquo genere.
et
potentiae;
quod quidem in Deo osso
6. Praeterea, omne quod praedicatur !
non
potest,
qui
est actus purus, nt ode alio in eo quod quid, et est i n plus, ,
stensum
est,
art.
1. Unde relinquitur
vel se habet ad ipsum sicut species, vel
quod
non
potest
esse
in genere. Tertia
sicut genus. Sed omnia quae praedicanratio
est,
quia
cum
Deus
sit simpliciter
tur de Deo, praedicantur in eo quod quid:
perfectus,
comprehendit
in
se perfectionam omnia praedicamenta cum in divinom
omnium
generum
:
haec
enim est
nam praedicationem venerint, in subratio simpliciter perfecti, ut dicitur V
stantiam vortuntur, ut dicit Boetius (in
Metap. (com. 21). Quod autem est in
lib. de Trinit., in medio): patet etiam
aliquo genere, determinafcur ad ea quae
quod non soli Deo conveniunt, sed etiam
sunt illius generis ; et ita Deus non poaliis ; et ita sunt in plus. Ergo vel comtest esse in aliquo genere : sic enim non
parantur ad Deum sicut species ad Inesset infinitse essentise, nec absoluta^
dividuum ; vel sicut genus ad speciem;
perfectionis; sed ejus essentia et perfeet utrolibet modo oportet Deum esse
ctio limitaretur sub ratione alicujus gein genere.
neris determinati. Ex hoc ulterius patet
7. Praeterea, unumquodque mensuraquod Deus non est species nec indivitur minimo sui generis, ut dicitur X
duimi, noe habet difierentiam nec defiMetaph. (com. 4). Sed, sicut dicit Comnitionem : nam omnis definì tio est ex
mentator ibidem id quo mensurantur
genere et specie; unde nec de ipso deomnes substantias, est Deus. Ergo Deus
monstratio fieri potest nisi per effectum,
est in eodem genere cum aliis subcum demonstrationis propter quid mestantias.
dium sit definitio.
Sed contra, omne quod est in genere,
Ad primum ergo dicendum, quod Daaddit aliquid supra genus, et per conmascenus
loquitur similitudinarie, et
sequens est compositum. Sed Deus est
non
secundum
proprietatem : habet eomnino simplex. Ergo non est in genere.
nim
nomen
Dei,
quod est Deus, similiPraeterea, omne quod est in genere,
tudinem
ad
speciem
in hoc quod de
pntest dofiniri, vel sub aliquo definito
pluribus
numero
distinctis
substantiacomprehend!. Sed Deus cum sit infìniliter
praedicatur;
non
tarnen
species
protus, non est hujusmodi. Ergo non est in
prie
dici
potest,
quia
species
non
est
genere.
aliquid
unum
numero
pluribus
comBespondeo dicendum, quod Deus non
mune, sed ratione solum- substantia
est in genere : quod quidem ad praesens
vero
divina una numero, est communis
tribus rationibus ostendi potest. Primo
tribus personis: unde Pater et Eilius
quidem, quia nihil ponitur in genere
et Spiritus sanctus sunt unus Deus, non
secundum esse suum, sed ratione quidautem Petrus et P a u l u s et Marcus sunt
ditatis stife ; quod ex hoc patet, quia
unus homo.
esse uniuscujusque est ei proprium, et
Ad secundum d i c e n d u m , quod diffedistinctum ab esse cujuslibet alterius
rens et diversum differunt, u t Philosorei; sed ratio substantiee potest esse
phus dicit (X Metaph., com. 10 et 12).
communis: propter hoc etiam PhilosoJSfam
diversum absolute dicitur quod
phus dicit (III Metaph., com. 10), quod
non
est
idem; differens vero dicitur ad
ons non est genus. Deus autem est
aliquid:
nam omne differens aliquo difipsum suum esse: unde non potest esse
fert.
Si
ergo proprie accipìamus hoc
in gonere. Secunda ratio est. quia quamnomen
differens,
sic propositio ista est
vis materia non sit genus, nec forma
falsa:
Quc&cumque
sunt et nullo modo dìfsit differentia, tarnen ratio generis suferunt,
sunt
eadem.
Si autem hoc nomen
mitur ex materia, et ratio differentiae
differens
large
s
u
m
a
t u r , sic est vera;
sumitur e s forma: sicut patet quod in »,
et
sic
ista
est
concedenda,
quod Deus
homine natura sensibilis ex qua sumi- -
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a rebus aliis differat. Non tarnen sequi
tur quod aliqua differentia differat ; sed
quod differat ab aliis per suam substantiam: hoe enim necesse est in primis
et simplicibus dici. Homo enim differt
ab asino, rationali differentia; rationale
autem ultorius non differt ab asino ali
qua differentia (quia sic esset abire in
infinitum), sed se ipso.
Ad tertium dicendum, quod Deus di
citur diversus genere ab aliis creaturis,
non quasi in alio genere existens, sed
oranino oxistens extra gonus.
Ad quartum dicendum, quod ens per
se non est definitio substantise, ut Avicenna dicit (III Metaph., cap. vui, circa
princ). Ens enim non potest esse ali
cujus genus, ut probat Philosophus (III
Metaphys., com. 10), cum nihil possit
addi ad ens quod non participet ipsum;
differentia vero n o n debet participare
genus. Sed si substantia possit habere
definitionem non obstante quod est ge
nus genoralissimum, erit ejus definitio,
quod substantia est r e s , cujus quidditati debetur esse n o n in aliquo. E t sic
non eonveniet definitio substantise Deo,
qui non habet quidditatem suam prae
ter suum esse. Unde Deus non est in
genere substantise, sed est supra omnem
substantiam.
Ad quintum dicendum, quod Deus definiri non potest. Omne enim quod definitur, in intellectu definientis comprehenditur; Dens autem est iucomprehensibilis ab intellectu; unde cum dicitur
quod Deus est actus purus, IISBO non est
definitio ejus.
Ad sextum dicendum, quod ad ratio
nem generis requiritur quod univoco
prsedicetur. Nihil autem de Deo potest
et creaturis univoce prsedicari, u t infra,
art. 7, patebit. Unde licet ea quae de
Deo dicuntur, prsedicentur de ipso substantialiter, nihilominus t a m e n non prae
dicantur de ipso ut g e n u s .
Ad septimum dicendum, quod licet
Deus non pertineat ad g e n u s substan
tia* quasi in genere c o n t e n t u m , sicut
species vel individuum sub genere continentur; potest tamen dici quod sit in
genere substantise per reductionem si
cut principium, et sicut punctum est i n
genere quantitatis continuae, et u n i t a s
in genere numeri ; et per hunc modum
est mensura substantiarum o m n i u m , si
cut unitas numerorum.

1MST.
A R T .

VII.

ART.

I V . —

227

IV.

UTRUM

w

BONUM , SAPIENS ,

JÜSTUM „ BT HUJUSMODI ,

PRxGDICENT

DE

DEO ACCIDENS.

1. Quarto quaeritrur utrum bonum, sa
piens, justum et hujusmodi prsedicent de
Doo accidens. E t videtur quod sic. Quod
enim prsadicatur de aliquo non significans substantiam, sed illud quod natu
ram assequitur, praadicat accidens. Sed
Damascenus dicit (in I libro), quod bo
num et justum et sanctum, dicta de Deo,
assequuntur naturam, non autem ipsam
substantiam significant. Prsedicant ergo
de Deo accidens.
2. Sed dicebatur, quod Damascenus
loquitur quantum ad modum significandi. — Sed contra, modus significandi
qui sequitur rationem generis, oportet
quod ad rem referatur ; genus enim
prsedicatum significat substantiam sub
ject!, cum praedicetur in eo quod quid.Sed praediotis nominibus competit si
gnificare per modum assequentis n a t u 
ram ratione generis ; sunt enim in ge
nere qualitatis, quse secundum propriam
rationem ad subjectum respectum ha
bet; nam qualitas est secundum quam
quales dicimur. Ergo oportet quod iste
modus significandi referatur ad rem, ut
scilicet ea quae per praedicta nomina
significantur, sint assequentia naturam
ejus de quo praedicantur, et per consequens accidentia.
3. Sed dicendum, quod ista nomina
non praedicantur de Deo quantum ad
genus suum, quod est qualitas; non enim proprie dicuntur de Deo nomina
a nobis imposita. — Sed contra, a quocumque removetur g e n u s , falso praedicatur de eo species; quod enim non est
animal, falso dicitur homo. Si ergo ge
nus prsedictorum, quod est qualitas, non
praedicatur de D e o , praedicta nomina
non solum prredicabuntur improprie,
sed falso de Deo; ob ita erit falsum quod
dicitur, quod Deus est Justus, v e l quod
Deus est s a n c t u s ; quod est i n c o n v o niens. Ergo oportet dicere, quod praedi
cta nomina in Deo prsedicent accidens.
4. Prreterea, Philosophus dicit (I P h y s . ,
com. 27), quod id quod vere e s t , id est
substantia, nulli accidit. Ergo eadem
ratione quod secundum se est accidens,
nbique est accidens. Sed justitia et sapientia et hujusmodi sunt per se acci
dentia. Ergo et in Deo sunt accidentia.
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5. Praeterea, omnia quse sunt in rebus
creati^, exeniplautur a Deo, qui est forma exemplaris omnium. Sed sapientia,
justitia et hujusmodi, in rebus creatis
sunt accidentia. Ergo et in Deo sunt
accidentia.
6. Prasteroa, ubicumquo est quantitas
et qualitas, ibi est accidens. Sed in Deo
videtur esse quantitas et qualitas; est
enim in Deo simili tudo et so qualitas ;
dieimus enim Filium similem Patri e t
sequalem. Similitudo autem causatur ex
uno in qualitate ; aequalitas ex uno in
quantitate. E r g o in Deo est accidens.
7. Prseteroa, unumquodque mensuratur
primo sui generis, Sed Deus non solum
est mensura substantiarum, sod omnium
accidontium*, quia ipse est creator et
substantise et accidentis. Ergo in Deo
non tantum est substantia, sed accidens.
8. Prseterea, illud sine quo potest aliquid intelligi, accidentaliter de eo prtedicatur. Ex hoc enim probat Porphyrins
(in Preedicabilibus , cap. do accidente)
separabilia quaedam accidentia esse, quia
potest intelligi corvus albua, et iEthiops
nitens candore. Sed Deus potest intelligi sine bono, ut patet per Boetium (in
lib. de Hebd.). Ergo bonum significai
accidens ni Deo, et eadem ratione alia.
, 0. Praetoroa in signification e nominis
duo est considerare; scilicet id a quo
imponitur, et id cui imponitur. Quantum ad utrumque autem hoc nomen sapientia videtur accidens significare; imponitur enim ab eo quod est facere sapientoni , quod videtur actio esso sap i e n t i » ; id autem a quo imponitur, est
qualitas quaedaua. Ergo omnibus modis
hoc nomen et alia similia significant
accidens in eo de quo prsedicantur ; et
ita in Deo est aliquod accidens.
Sed contra est quod Boetius dicit (in
lib. de Trin., ante medium), quod Deus,
c u m sit forma simplex, subjectum esse
non potest. Omne autem accidens est
i n subjecto. Ergo in Deo non potest esse
aliquod accidens.
Prseterea, omne accidens habet dependentiam ab alio. Sed nihil tale potest
esse in Deo ; quia quod dependet ab alio, oportet esse causatum ; Deus autem
est causa prima nullo modo causata.
Ergo in Deo accidens esse non potest.
Praeterea, Rabbi Moyses d i c i t , quod
hujusmodi nomina non significent in

Deo intentiones additas supra ejus substantiam. Omne enim accidens signifìcat intentionem addi Lain supra substantiam sui subjecti. Ergo prodi età nomina
non significant accidens in Deo.
Praeterea, accidens est quod adest et
abest praeter subjecti corruptionem. Sed
hoc in Deo esse non p o t e s t , cum ipse
sit immutabilis, ut probatur a Philosopho (in VIII Phys., com. 52 ot 53). Ergo
in Deo accidens esso non potest.
Kespondeo dicendum, quod absque omni dubitatione tenendum est, quod in
Deo nullum sit accidens; quod quidem
ad praesens potest ostendi tribus rationibus. Prima ratio est, quia nulli naturae
vel essentiae vel formae aliquid extraneum adjungitur, licet id quod habet
naturam vel formam vol essentiam, possit aliquid extraneum in se habere ;
hunianitas enim non recipit in se nisi
quod est de rationo humanitatis. Quod
ex hoc patet, quia in definitionibus quse
essentiam rerum significant quodlibet
additum vel subtractum variat speciem,
sicut etiam in uumeris, ut dicit Philosophus (VIII Metaph., com. 10). Homo
autem qui habet humanitatem . potest
aliquid aliud habere quod non sit de
ratione humanitatis, sicut albedinem et
hujusmodi, quae non m s u n t hu maritati,
sed nomini. In qualibet autem creatura
in veni tur differentia habentis et habiti.
In creaturis namque compositis invenitur duplex differentia; quia ipsum suppositum sive individuum habet naturam
s p e c i e i , sicut homo humanitatem, et
habet ulterius esse ; homo enim nec est
humanitas nec esse suum ; unde homini
potest inesse aliquod accidens, non autem ipsi humanitati vel ejus esse. In
substantiis vero simplicibus est una
tantum differentia, scilicet essentiae et
esse. In A n g e l i s enim quodlibet suppositum est sua natura; quidditas enim
simpJicis est ipsum simplex, ut Avicenn a (lib, V Metaph., cap. v , inter med.
ot fin.); non est autem suum esse; unde
ipsa quidditas est in suo esse subsistens.
Unde in hujusmodi substantiis potest
inveniri aliquod accidens intelligibile,
n on autem m ateri al e. In Deo autem
nulla est differentia habentis e t habiti,
vel participantis et participati; immo
ipse est et sua natura ot suum esse; et
ideo nihil alienum vel accidentale potest ei ìnesse. Et hanc rationem videtur
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tangere Boetius (in lib. Hebdom., non
remote a p r i n c ) , dicens: Id quod est,
habere potest aliquod prceterquam quod
ipsum est; ipsum vero esse, nihil aliud
praeter se habet ad mixtum. Secunda ratio est, quod cum accidens sit extrinsecum ab essentia subjecti, et diversa
non conjungantur nisi per aliquam causam, oportet, si accidens Deo adveniat,
quod hoc sit ab aliqua causa. Non autem potest esse ox aliqua causa extrinseca; quia sequeretur quod illa causa
extrinseca ageret in D e u m , et esset
prior eo, sicut movens moto, et faciens
facto. Sic enim causatur accidens in
aliquo subjecto ab estrinseco in quantum exterius agens agit in subjectum
in quo causatur accidens. Similiter etiam non potest esse e x causa extrinseca , sicut est in per se accidentibus,
quse habent causam in subjecto. Subjectum enim non potest esse causa accidentis ex eodem e x quo susci pit accidens; quia nulla potentia movet se ad
actum. Unde oportet quod ex alio sit
susceptivnm accidenti* , et ex alio sit
causa accidentis, et sic est compositum ;
sicut ìsfca quae recipiunt accidens per
naturam materia?; et causant accidens
per naturam forinse. Ostensum autem
est supra, art. 1, D e u m non esse compositum. Unde impossibile est quod sit
in eo accidens. Tertia ratio e s t , quia
accidens comparatur ad subjectum sicut
actus ad potentiam , cum sit quaedam
forma ipsius. Unde cum Deus sit actus
purus absque alicujus potentine permixtione, non potest esse accidentis subjectum. Sic ergo patet ex praehabitis
quod in Deo non est compositio materia?
et formae, et quarumeumque partium
substantialium, nec generis et differenti» , nec subjecti et accidentis; patet
etiam quod praedicta nomina in Deo
non prcedicant accidens.
Ad primum ergo dicendum, quod Damascenus loquitur de istis nominibus
non quantum ad id quod prsedicant de
Deo, sed quantum ad id a quo imponuntur ad significandum. Imponuntur
enim a nobis ad significandum ex formis accidentalibus quibusdam in creaturis repertis. Vult enim ex hoc probare
quod per nomina dieta de Deo non notificatur nobis ojus substantia
Ad secundum d i c e n d u m , quod licet
bonitatis humanse et sapienti» et justi-
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. tue, qualitas sit genus ; non tamen est
' genus eorum secundum quod de Deo
praedicantur, eo quod qualitas, in quantum hujusmodi, dicitur cns eo quod inhaeret alijualiter subjecto. Sapientia
autem ot justitianon ex hoc nominantur,
sod magis ox aliqua perfectione voi ex
aliquo actu; unde talia veniunt in divinam praedicatìonem secundum rationem differentiae ot non secundum rationem generis. E t propter hoc Augustinus dicit (V Üb. de Trin., cap. i, circa
fin.): Intelligamus quantum possumns sine
qualilate bonum, sine quantitate magnum.
j Unde non oportet quod modus iste qui
I est assoqui naturam, inveniatur i n Deo.
I
A d tertium dicendum, quod si boI num et justum univoce de Deo praedi! c a r e t u r , sequeretur quod falsa esset
, praedicatio, remoto genere. Nihil autem
j de Deo creatura univoce praedicatur, u t
I infra ostendetur, art. 7; unde ratio non
j sequitur.
I
:
I
i
I
j
ì
I
I
I
j
I
I

A d quartum dicendum, quod sapientia, quae est accidens, in Deo non est ;
sed sapientia alia non univoce dieta ;
et propter hoc ratio non sequitur.
Ad quintum dicendum , quod exempiata non sempor repraesentant perfecte
exemplar; unde quandoque quod est in
exemplari deficiente!' et imperfecte invenitur in exemplato; et praecipue i n
his quae exemplantur a D e o , qui est exemplar omnem creaturse proportionem
excedens.
Ad sextura dicendum, quod similitudo
et aequalitas in Deo dicuntur non quia
sit ibi qualitas vel quantitas, sed quia
de eo dicimus quaedam quae apud nos
significant qualitatem vel quantitatem,
J cum dicimus Deum magnum et sapienI tem et hujusmodi, etc.
A d septimum dicendum , quod accidentia non dicuntur entia nisi per relationem ad substantiam tamquam ad
primum ens ; unde non oportet quod
accidentia mensurentur uno primo quod
< est accidens, sed uno primo quod e s t
! substantia.
!
Ad octavum dicendum, quod omne illud sine quo res aliqua potest i n t e l l i g i
; secundum suam substantiam intellecta,
, habet rationem accidentis: non enim
• potest esse quod non intelligatur id
, quod est de substantia rei, re secundum
' suam substantiam intellecta; sicut quod
intelligatur quid est homo , et non in-
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telligatur quid est animal. Deum autem * Sed bonitates a Deo procedentes non
sunt ipsa divina substantia. Ergo hujus
nos non videmus hio per essentiam, sed
modi
nomina non significant divinam
consideramus eum ex ejus effectibus.
substantiam.
Unde nihil prohibot considerare ipsum
4. Praeterea, Origenes dicit, quod Deus
ex effectu essendi, et non considerare
dicitur
sapiens quia sapientia nos imex effectu bonitatis; sic enim loquitur
plet.
Hoc
autem non significat divinam
Boetius. Sciendum tamen, quod licet nos
substantiam,
sed effectum. Ergo prscdiintelligarnus aliqualiter Deum non in
nomina
non significant divinam
cta
telligendo ejus bonitatem ; non tamen
substantiam.
possumus intelligere Deum intelligendo
5. Praeterea, i n lib. do Oausis (propo
eum non esse bonum, sicut nec homi
s i t o XVI) dicitur, quod causa prima
nem intelligendo eum non esse animal;
non nominatur nisi nomine causati pri
hoc enim removeret substantiam Dei,
mi, quod est intelligentia. Cum autem
quse est bonitas, Sancti vero in patria
causa nominatur nomine sui causati,
qui vident Deum per essentiam, videndo
non est praedicatio per essentiam , sed
Deum, vident ejus bonitatem.
per causam. Ergo nomina quae de Deo
Ad nonum dicendum , quod hoc nodicuntur, non praedicantur de Deo submen sapientia verificatur de Deo quan
stantialiter, sed causali tei tantum.
tum ad illud a quo imponitur nomen.
6. Praeterea, nomina significant conNon autem imponitur nomen ab hoc
ceptiones i n t e l l e c t u u m , ut patet per
quod est sapientoni facere, sed ab hoc
Philosophum (in principio Poriher.). Sed
quod est sapientialia intellectualiter ha
nos divinam substantiam intelligere non
bere. Scientia enim, in quantum scientia,
possumus;
non enim scimus de eo quid
rofertur ad scibile ; sed in quantum est
est,
sed
quoniam
est, ut dicit Damasce
accidens vel forma, refertur ad scientem.
nus
(lib.
I,
cap.
i
v
, a medio). Ergo non
Hoc autem quod est sapientialia habere,
possumus
eum
nominare
aliquo nomine,
est accidentale nomini, non autem Deo.
nec significare ejus substantiam,
A R T , V. — ÜTRUM PR-EDICTA NOMINA
7. Praeterea, omnia divinam bonitatem
SIGNIFTCENT DIVINAM SUBSTANTIAM.
participant , ut patet per Dionysium
(cap. iv do div. Nomin., part. 1). Sed n o n
1. Quinto quseritur, utrum prsedicta
omnia participant ejus substantiam, quse
nomina significent divinam sub stanest solum in tribus personis. Ergo di
tiain. E t videtur quod non. Dicit enim
vina bonitas non significat ejus substan
Damascenus IV lib. (lib. I, cap, i v a med.):
tiam.
Oportet singulum eorum qua: in Deo di8. Praeterea, D e u m cognoscere non
ountur, non quid est secundum substantiam significare existimare ; sed quod non
possumus nisi e x similitudine creaturae;
est ostendere, aut habitndinem quamdam,
quia, ut dicit Apostolus, Horn, i, 20, iiiaut aliquid eorum a quibus separatur, aut
visibilia Dei a creatura mundi per ea qua
aliquid eorum qua assequuntur
naturam
facta sunt, inlellecta conspiciuntur.
Sed
aut operationem* Esse autem quod subsecundum quod ipsum cognoscimus, ita
stantialiter do aliquo praedicatur signi
ipsum nominamus. Ergo non nominaficat quid est substantia ejus. Prsedicta
mus ipsum nisi ex similitudine creatu
ergo nomina non praedieantur substanrarum. Sed quando aliquid nominatur
tialiter de Deo, tamquam ejus substan
ex similitudine al t e r m s , nomen illud
tiam significantia.
n o n praedicatur de ipso substantialiter,
sed metaphorice: quod per hoc patet
2. Prseterea, nullum nomen quod siquod por posterius de Deo dicitur, et
gnificat substantiam alicujus r e i , vere
per prius de eo a quo sumitur similipotest de eo negari. Dicit enim Diony
tudo; cum tamen quod significat sub
sius (cap. li cpel. Hierarch., non rnultum
stantiam alicujus primo de eo praediante med.), quod in divinis negationes
cetur.
sunt verse, affirmationes vero incompactee. Ergo talia nomina non significant
9. Praeterea, secundum Philosophum
substantiam divinam.
( V i l i Metaph.), significare substantiam
est significare hoc, et nihil aliud. Si ergo
3. Preeterea, haec nomina significant
hoc nomen bonum significat substantiam
processus divinae bonitatis in res, sicut
dicit Dionysius (cap. i n de div. Nomin.). ' divinam, nihil erit in substantia divina
1
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•quod non hoc nomine significetur, sicut
etiam nihil est in substantia humana
quod non significetur hoc nomine homo.
Sed hoc nomen bonum non significat
sapientiam. Ergo sapientia non erit
substantia divina, et pari ratione nec
omnia alia; ergo non potest esse quod
hujusmodi omnia nomina significent divinam substantiam.
10. Praeterea, sicut quantitas est causa
aaqualitatis , et similitudinis qualitas,
ita et substantia, identitatis. Si ergo
omnia hujusmodi nomina significent
substantiam D e i , secundumm ea non
-atteuderetur vel aequalitas vel similitudo, sed magis identitas ; et ita creatura dicetur idem Deo, ex hoc quod ejus
sapientiam vel bonitatem imitatur, vel
aliquid hujusmodi; quod est ìnconveniens.
11. Praeterea, in Deo, qui est principium totius naturae, nihil potest esse
contra naturam; nec ipse etiam aliquid
contra naturam facit, sicut habetur in
Glossa Rom. xi (ord. sup. illud: Contra
naturam insertila es). Hoc autem est contra naturam quod accidens sit substantia. Cum ergo sapientia, justitia et hujusmodi secundum se sint accidentia,
non potest esse quod in Deo sint substantia.
12. Praeterea, cum dicitur Deus bonus,
iste terminus est complexus. Nulla autem esset complexio, si bonitas Dei esset ipsa ejus substantia. Ergo non videtur quod bonum significet divinam s u b stantiam, et eadem ratione nec alia similia nomina.
13. Praeterea, A u g u s t i n u s dicit, quod
Deus ornnera formam nostri intellectus
subterfugit, et ideo intellectui permixtus
esse non potest. H o c autem non esset,
si ista nomina significarent divinam
substantiam; quia Deus corresponderet
formae nostri intellectus. Ergo hujusmodi nomina non significant divinam
substantiam.
14. Praeterea Dionysius dicit (c, i Mysticae Theologiae) quod optime homo Deo
ucitur in cognoscendo quod cognoscens
de ipso nihil cognoscit. H o c autem non
esset, si ista quae concipit et significat,
essent divina substantia. Ergo idem quod
prius.
Sed contra est quod A u g u s t i n u s dicit
(VII de Trinit., cap. v n ) : Deo est hoc esse
quod est fort em esse, vel sapientem esse;
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et si quid de illa simplicitate dixeris quee
ejus substantiam significat. Ergo omnia
hujusmodi significant divinam substantiam.
Praeterea, Boetius dicit (in lib. de Trinit., in medio), quod cum quis alia prasdicamonta praeter relationem in divinam
vertit praedicationem, cuncta mutantur
in substantiam; sicut Justus, etsi qualitatem significare videatur, significat tamen substantiam, et similiter magnus, et
hujusmodi alia.
Praeterea, omne quod dicitur per participationem, reducitur ad aliquid per
se et essentialiter dictum. Sed preedicta
nomina de creaturis dicuntur per participationem. Ergo cum reducantur in
Deum sicut in causam primam, oportet
quod de Deo dicantur essentialiter; et
ita sequitur quod significent ejus substantiam.
Respondeo dicendum , quod quidam
posuerunt, quod ista nomina dieta de
D e o , non significant divinam substantiam, quod maxime expresso dicit Rabbi
Moyses. Dicit autem, hujusmodi nomina
de Deo dupliciter esse intelligenda. Uno
modo per simiìitudinem effectus, ut dicatur Deus sapiens non quia sapientia
aliquid sit in ipso, sed quia ad modum
sapientis in suis effectibus operatur, ordinando scilicet unumquodque ad debitum finem; et similiter dicitur v i v e n s in
quantum ad modum viventis operatur,
quasi e x se ipso agens. Alio modo per
modum negationis; ut per hoc quod dicimus Deum esse viventem, non significemus vitam in eo aliquid esse; sed removeamns a Deo illum modum ossendi
quo res inanimatae existunt. Similiter
cum dicimus Deum i n t e l l i g e n t e m , non
intelligimus significare intellectum ali'
quid in ipso esse; sed removemus a Deo
illum modum essendi quo bruta exis t u n t ; et sic de aliis. Uterque autem
modus videtur esse insuffìciens et inconvenions; primus quidem duplici ratione: Quarum prima est, quia secundum expositionem nulla differentia ess e t inter hoc quod dicitur, Deus est sapiens et Deus est iratus, vel Deus ignis
est. Dicitur enim iratus quia operatur
ad modum irati dum punit: hoc enim
homines irati facere consueverunt. Dicitur etiam ignis, quia operatur ad modum ignis dum purgat, quod ignis suo
modo facit. Hoc autem est contra po-
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sitionem sanctorum et prophetarum loquentium de Deo, qui quaedam de Deo
probant, et quaedam ab eo removent;
probant enim eum esse vivum, sapientoni et hujusmodi, et non esse corpus,
neque passionibus subjectum. Seoun- j
dum autem praedictain opinionem omnia
de Deo pari ratione possent dici et remo veri, non magis haac quam illa. Secmida ratio, quia cum seeundum fidem
nostram ponamus creaturam non semper fuisse, quod et ipse concedit, sequeretur quod non possemus dicere fuisse
sapientem vel bonum antequam creaturae essent. Constat enim quod antequam creaturae e s s e n t , nihil in effectibus opcrabatur, nec ad modum boni nec
ad modum sapientis. Hoc autem omnino
sanse fìdei repugn at: nisi forte dicere
velit quod ante creaturas sapiens dici
poterat, non quia operaretur ut sapiens,
sed quia poterat ut sapiens operari. E t
sic sequerotur quod aliquid existens in
Deo per hoc signifìcetur, et sit per consequens substantia, cum quidquid est
in Deo sit sua substantia. Seeundus
autem modus eadem ratione videtur
esse inconveniens. Non enim est aliquod
nomen alicujus speciei per quod non
removeatur aliquis modus qui Deo non
competit. In nomine enim cujuslibet
speciei includitur signifìcatio differentiae , per quam excluditur alia species
quae' contra 6 a m dividitur: sicut in nomine leonis includitur haec differentia
quae est quadrupes, per quam leo differt
ab ave. Si ergo praadicationes de Deo
non essent introductae nisi ad removendum, sicut dicimus Deum esse viventern
quia non habet esse ad modum inanimai: or um , ut ipse dicit ; ita possemus
dicere Deum esse leonem, quia non habet esse ad modum avis. E t praeterea
intellectus negationis semper iundatur
in aliqua afìirmatione : quod ex hoc patet quia omnis negativa per afBrmativam probatur ; unde nisi intellectus
humanus aliquid de Deo affirmative cognosceret, nihil de Deo posset negare.
Non autem cognosceret, si nihil quod
de Deo dicit, de eo verificaretur affirmative. E t ideo, secundum sententiam
Dionysii (cap. XIII de div. Nom., a med.),
dicendum e s t , quod hujusmodi nomina
significant divinam substantiam, quamvis defìcienter et imperfecte: quod sic
patet. Cum omne agens agat in quan-
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tum actu e s t , et per consequens agat
aliqualiter simile, oportet formam facti
aliquo modo esse in agente: diversimode
tarnen: quia quando effectus adaaquat
virtutem a g e n t i s , oportet quod seeundum earn dem rationem sit illa forma
in faciente et in facto ; tunc enim
faciens et factum coincidunt in idem
specie, quod contingit i n omnibus univocis; homo enim generat hominem, et
ignis ignem. Quando vero effectus non
adaaquat virtutem a g e n t i s , forma non
est seeundum eaindem rationem in agente et facto, sed in agente eniinentius; seeundum enim quod est in agente
habet agens virtutem ad producendum
effectum. Unde si tota virtus agentis
non exprimi tur in facto , relinquitur
quod modus quo forma est i n agente
excedit modum quo est i n facto. E t hoc
videmus in omnibus agentibus sequivocis, sicut cum sol generat ignem. Constat autem quod nullus effectus adaaquat virtutem primi agentis quod Deus
est; alias ab una virtute ipsius non
procoderet nisi unus effectus. Sed cum
ex ejus una virtute inveniamus multos
et varios effectus procedere, ostenditur
nobis quod quilibet ejus deficit a virtute agentis. Nulla ergo forma alicujus
effectus divini, est per eamdem rationem qua est i n effectu, in D e o : nihilominus oportet quod sit ibi per quemdam modum altiorem; et inde est quod
omnes formae quae sunt in diversis effoctibus distinetse et divisse ad invicene,
in eo uniuntur sicut in una virtute
communi, sicut etiam omnes formee por
virtutem solis in istis inferioribus productas, sunt in sole seeundum unicam
ejus virtutem, cui omnia generata per
actionem solis seeundum suas formas
similantur. E t similiter perfectiones rerum creatarura assimilantur Deo seeundum unicam et simplicem essentiam
ejus. Intellectus autem noster cum a
rebus creatis cognitionem accipiat, informatur similitudinibus perfectionum
in creaturis inventarum , sicut sapientiae , v i r t u t i s , bonitatis et hujusmodi.
Undo sicut res crcatae per suas perfectiones aliqualiter, licet defìcienter, Deo
assimilantur; ita et intellectus noster
haruin perfectionum speciebus informatur. Quandocumque autem intellectus
per suam formam intelligibilem alicui
I rei assimilatur, tunc illud quod conci-
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pit et enuntiat secundum illam intalligibilem speciem verificatur de re illa
cui per suam speciem similatur: nam
scientia est assimilatio intellectus ad
rem scitam. Unde oportet quod illa quse
intellectus harum specierum perfectionibus informatus de Deo cogitat vel
enuntiat, in Deo vero existant, qui unicuique praedicatorum specierum respondet sicut illud cui omnes similes sunt.
Si autem hujusmodi intelligibilis species nostri intellectus divinam essentiam adaequaret in assimilando, ipsam
comprehenderot, et ipsa conceptio intellectus esset perfecta Dei ratio, sicut
animal gressibile bipes est perfecta ratio hominis. Non autem perfecte divinam essentiam assimilat species pratili eta, ut dictum est; et ideo licet hujusmodi nomina quap intellectus ox talibus
conceptiombus Deo attribuit significent
id quod est divina substantia , non tamen perfecte ipsam significant secundum quod e s t , sed secundum quod a
nobis intelligitur. Sic ergo dicendum
est, quod quodlibet istorum nominum
significat divinam substantiam, non tamen quasi comprehendens ipsam , sed
imperfecte: et propter hoc, nomen Qui
est, maxime Deo conipetit, quia non determinat aliquam formam D e o , sed significat esse indeterminate. E t hoc est
quod dicit Damascenus (lib. I orthod.
Fidei, cap. xn), quod hoc nomen Qui est,
sigmificat substantiae pelagus infinitum.
Hsec autem solutio confirmatur per verba
Diouysii, qui dicit (cap. i de div. Nom.,
a medio), quod quia Divinitas omnia simpliciter et incircumfinite in se ipsa existentia prceaccipit ; ex diversis convenient
ter laudatur et nominatiti*. Simpliciter dicit, quia perfectiones quae in creaturis
sunt secundum diversas formas, Deo
attribuuntur secundum simplicem ejus
essentiam : Incircumfinite dicit, ad ostendendum quod nulla perfectio in creaturis inventa divinam essentiam comprehendit, ut sic intellectus sub ratione illius perfectionis i n se ipso Deum
definiat. Confirmatur etiam per hoc
quod habetur V Metaph. (com. 21), quod
simpliciter porfectum est quod habet
in se perfectiones omnium generum ;
quod Commentator ibidem de Deo exponit.
Ad primum ergo dicendum, quod Damascenus intelligit , quod hujusmodi
r
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nomina non significant quid est Deus,
quasi ejus substantiam defìniendo et
comprehendendo ; unde et subjungit
quod hoc nomen Qui est, quod indefinite
significat Dei substantiam, propriissime
Deo attribuitur.
A d secundum d i c e n d u m , quod i t a
Dionysius dicit negationes horum nominum esse veras de Deo quod tamen
non asserit afiirmationes esse falsas e t
incompactas: quantum enim ad rem signifìcatam, Deo vere attribuuntur, quae
in eo aliquo modo est, ut jam ostensum
est ; sed quantum ad modum quern significant de Deo negari possunt: quodlibet enim istorum nominum significat
aliquam formam definitam, et sic Deo
non attribuuntur, ut dictum est. E t
ideo absolute de Deo possunt negari,
quia ei non conveniunt per modum qui
significatur: modus enim significatus
est secundum quod sunt in intellectu
n o s t r o , ut dictum est; Deo autem conv e n i u n t sublimiori modo; undo affirmatio incompacta dicitur quasi non omnino
convenienter conjuncta propter diversum modum. Et ideo, secundum doctrinam Dionysii (cap, i mystic. Theol. et
cap. I i caelest. Hierar. et cap. n et i n
de div. Nomin.), tripliciter ista de Deo
dicuntuz*. Primo quidem affirmative, u t
dicamud, Deus est sapiens ; quod quidem
de eo oportet dicore propter hoc quod
est in eo similitudo sapientiae ab ipso
fiuentis: quia tamen non est in Deo sapientia qualem nos intelligimus ot nominamus, potest vere negari, u t dicatur,
Deus non est sapiens. Rursum quia sapientia non negatur de Deo quia ipse
defìciat a sapientia, sed quia supereminentius est in ipso quam dicatur aut
i n t e l l i g a t u r , ideo oportet dicere quod
D e u s sit supersapiens. E t sic per istum
triplicem modum loquendi secundum
quern dicitur Deus sapiens, perfecte Dionysius dat anteiligere qualiter ista Deo
attribuantur.
Ad tertium dicendum, quod ista nomina dicuntur significare divinos processus, quia primo sunt imposita ad significandum istas processione^ secundum quod sunt in creaturis et ab earum similitudine intellectus noster manuducitur u t hujusmodi Deo eminentiori modo attribuat.
Ad quartum dicendum, quod verbum
Origenis non est intelligendum quod
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hoc intendimus significare cum dicimus,
Deus est sapiens, quod Deus est causa
sapientise, sed quia ex sapientia quam
causat, intellectus noster manuducitur
ut sibi sapientiam supereminenter attribuat, u t dictum est.
Ad quintum dicendum, quod cum dicitur Deus intelligens , nominatur nomino sui causati : quia nomen quod sui
causati substantiam significat, sibi non
definite attribuì potest, secundum quern
modum nomen significat: et sic hoc
nomen quamvis ei aliquo modo conveniat, non tarnen convcnit ei ut nomen
ejus ; quia id quod significat nomen, est
defìnitio; causato vero convenit ut nomen ejus.
Ad sextum dicendum, quod ratio ilia
probat quod Deus non potest nominari
nomine substautiam ipsius deficiente
vel comprehendente vel adacquante : sic
enim de Deo ignoramus quid est.
Ad septiraum dicendum, quod sicut
omnia participant Dei bonitatem , non
eamdem numero, sed per similitudinem;
ita participant per similitudinem esse
Dei. Sod in hoc differt: nam bonitas
importai habitudinem alicujus causae,
est enim bonum diffusivum sui; essentia
autem signifìcatur in oo in quo est, ut
quiescons.
Ad octavum dicendum, quod in effectu
invenitur aliquid per quod assimilatur
suae causae , et aliquid per quod a sua
causa differt : quod quidem convenit ei
vel ex materia vel ex aliquo hujusmodi,
sicut patet in latere indurato per ignem. Nam in hoc quod lutum calefiat
ab i g n e , igni similatur; in hoc vero
quod calefactum ingrossetur et induretur differt ab igne; sed habet hoc ex
materiae conditione. Si ergo id in quo
later igni similatur, de igne dicatur,
proprie dicetur de eo, et eminentius et
per prius. Ignis enim est calidior quam
later, et iterum emmentius : nam later
est calidus quasi calefactus, ignis autem naturaliter. Si vero id in quo later
ab igne differt, dicamus de igne, falsum
erit: et nomen hujusmodi conditionem
in suo intellectu habens, de igne non
poterit dici nisi metaphorice. Falsum
est enim i g n e m , qui est subtilissimum
corporum, grossum dici. Durus autem
dici potest propter violentiam actionis,
et non faci lem potentiam passionis. Similiter consideranda sunt in ereaturis

quaedam secundum quae Deo similantur,
quae quantum ad rem significatam, nullam imperfectionem important, sicut
esse, vivere et intelligere et hujusmodi;
et ista proprie dicuntur de Deo, immo
per prius de ipso et eminentius quam
de ereaturis. Quaedam vero sunt secundum quae creatura differt a Deo, consequentia ipsam prout est ox nihilo, sicut
potontialitas, privatio, motus et alia
hujusmodi : et ista sunt falsa de Deo.
E t qusecumque nomina in sui intellectu conditiones hujusmodi claudunt, de
Deo dici non possunt nisi metaphorice,
sicut leo, lapis et hujusmodi, propter
hoc quod in sui defìnitione habent materiam. Dicuntur autem hujusmodi metaphorice de Deo propter similitudinem
effectus.
Ad nonum dicendum, quod ratio illa
procedit de eo quod significat substantiam definitive vel circumscriptive. Sic
autem nullum istorum nominum s u b stantiam Dei significat, ut dictum est,
in corp. art.
Ad decimum dicendum, quod quamvis
hujusmodi perfectiones in Deo sint ipsa
divina substantia, tarnen in creatura non
sunt substantiales praedictae divinpe perfectiones, ideo secundum eas oroaturse
non dicuntur Doo eadem. sed similes.
Ad undecimum dicendum , quod hoc
esset contra naturam, si sapieutia ejusdem rationis cum ea quae est accidens,
in Deo esset: hoc autem non est verum,
ut ex praedictis patet. Nec tarnen auctoritas inducta est ad propositum : nihil
enim contra naturam Deus facit in se
ipso, quia in se ipso nihil facit.
Ad duodecimum dicendum, quod complexio hujus termini, cuin dicitur Deus
bonus , non refertur ad aliquam compositionem quae sit in Deo, sed ad compositionein quae est in intellectu nostro.
Ad decimumtertium dicendum, quod
Deus subterf'ugit formam intellectus
nostri quasi omnem formam intellectus
nostri excedens; non autem ita quod intellectus noster secundum nullam formam intelligibilem Deo assimiletur.
Ad decimumquartum dicendum, quod
ex quo intellectus noster divinam substantiam non adsequat, hoc ipsum quod
est Dei substantia remanet, nostrum intellectum excedens, et ita a nobis ignoratur: et propter hoc illud est ultimum
cognitionis hum an se de Deo quod sciat
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se Deum nescire, i n quantum cognoscit,
illud quod Deus est, omne ipsum quod
de eo intelligimus, oxcedere.
ART.

VI.

— UTRUM ISTA NOMINA

SINT

SYNONYMA.

(1 p., quffist, 13, art. i),

1, Sexto qusBritur, utrum ista nomina
sint synonyma. E t videtur quod sic.
Synonyma enim nomina dicuntur quae
omnino idem significant. Sed omnia ista nomina de D e o dicta significant idem: quia significant divinam substantiam, quae est omnino simplex et una,
ut ostensum est. Ergo omnia ista nomina sunt synonyma,
1. Prseterea, Damascenus dicit (lib. I,
cap. xi) quod in divinis omnia sunt unum, praeter ingenerationem, generationeui et processionem. Sed nomina significanti a unum sunt synonyma. Ergo omnia nomina dicta de Deo, praeter ea
quas significant proprietates personales,
sunt synonyma.
3. Praeterea, quaecumque uni et eidem
sunt eadem, sibi invicem sunt eadem.
Sed sapientia in Deo est idem quod
sua substantia; similiter voluntas et potentia. Ergo sapientia, potentia et voluntas in Doo omnino sunt idem, et sic
sequitur quod ista nomina sunt synonyma.
4. Sed dicendum, quod ista nomina
significant unum secundum rem, significant tamen rationes diversas, et ideo j
non sunt synonyma. — Sed contra'.ratio cui non respondet aliquid in re, falsa
est et vana. Sed si rationes lioruin nominum sint multa?, et res est una, videtur quod rationes istae sint vanae e t
falsce.
5. Sed dicendum, quod rationes istae
non sunt vanae, cum eis aliquid respondeat quod est in Deo. — Sed contra,
secundum hoc res creatae D e o assimilantur secundum quod ab ipso processerunt per similitudinem idealem.
Sed pluralitas idearum vel rationum
idealìum non attenditur secundum re- .
spectus ad creaturas: nam ipse Deus
socundum unam suam essentiam est
idea omnium. Ergo noe rationes nominum quae de D e o dieimus ex similitudine creaturarum, h a b e n t aliquid respondens ex parte divinse substantias.
6. Praeterea, illud quod est maxime
unum non potest esso radix et fundaì
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mentum multitudinis. Sed divina essentia est maxime una. Ergo rationes praedictorum nominum non possunt in divina substantia fundari vel radicari.
7. Praeterea, distinctio relationum quae
realiter sunt in Deo, facit pluralitatem
personarum. Si ergo istis rationibus
communibus attributorum aliquid rosponderet in Deo, etiam secundum multi tudi ne m attributorum esset in Deo
multitudo personarum; et sic essent i n
Deo plures personaa quam fcros; quod
est hsereticum : et ita videtur quod penitus ista nomina sint synonyma.
Sed contra, nomina synonyma sibi invicem adjuncba nugationem inducunt;
sicut si diceretur, vestis et iudumentum. Si ergo ista nomina sint synonyma, erit nugatio, cum Deus dicitur bonus, Deus sapiens: quod est falsum.
Prseterea, quicumque negati unum synonymorum de aliquo, negat et reliquuin. Sed aliqui negaverunt ejus potentiam qui non negaverunt ejus scientiam vel bonitatem. Ergo ista nomina
non sunt synonyma.
Praeterea, hoc p&tat per Oommontatorem X I Metaph. (com. 39), qui dicit,
quod hsec nomina dieta de Deo non sunt
synonyma,
Eespondeo dicendum, quod ab omnibus intelligentibus communiter dicitur,
quod haec nomina non sunt synonyma.
Quod quidom facile esset sustinere secundum illos qui dicebant htec nomina
non significare divinam substantiam, sed
intentiones quas dam additas cssentiales,
aut modos operandi in effectibus, v e l
etiam creaturarum negationos. Sed supposito quod haec nomina signifìcent divinam substantiam, sicut supra, art.
praeced., ostensum est, quaestio videtur
majorem difiicultatem contiuere : quia
sic invenitur unum et idem simplex signifìcatum per omnia ista nomina, quod
est divina substantia. Sed sciendum,
quod significatio nomìnis non immediate refer tur ad rem, sed mediante int e l l e c t u : sunt enim voces notae earum
quae sunt in anima passionum, et ipsae
intellectus conceptiones sunt rerum similitudines, u t patet per Philosophum
in principio Periherm. Quod ergo aliqua nomina non sint synonyma, potest
impediri vel ex parte rerum significatarum, v e l ex parte rationum intellectarum per nomina, ad quas significan-
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das nomina imponuntur. Horum ergo
nominum quae de Deo dicuntur, Synonyma impediri non possunt per diversitatem rerum signifìoatarum secundum
preehabita, sed solum pe^ rationes nominum quse sequuntur conceptionesintellectuum. Et ideo dicit Commentator
X I Metapb. (text, 30 circa finom) quod
multiplicitas i n Deo est solum secun- ]
dum differentiam in intellectu, et non
in esse, quod nos dicimus unum secundum rem, et multa secundum rationem.
Istse autem diversas rationes in intellectu nostro existentes, non possunt tales
rationes esse quibus nihil respondeat
ex parte rei : ea enim quorum sunt istae
rationes, intellectus noster Deo attribuit. Unde si nihil esset in Deo vel secundum ipsum vel secundum ejus effectum, quod his rationibus responderet,
intellectus esset falsus in attribuendo,
et omnes propositiones hujusmodi attributiones significantes ; quod est inconveniens. Sunt autem quaedam rationes
quibus in re intellecta nihil respondet;
sed ea quorum sunt hujusmodi rationes, intellectus non attribuit rebus
prout in so ipsis sunt, sed solum prout
intellectae sunt; sicut patet in ratione
generis et speciei, et aliarum intentionum intellectualium: nam nihil est in
rebus quae sunt extra animam, cujus similitudo sit ratio generis vel speciei.
Nec tarnen intellectus est falsus: quia
ea quorum sunt istae rationes, scilicet
genus et species , non attribuit rebus
secundum quod sunt extra animam, sed
solum secundum quod sunt in intellectu. Ex hoc enim quod intellectus in se
ipsum reflectitur, sicut intelligit res
existentes extra animam, ita intelligit
eas esse intellectas : et sic sicut est
qusedam conceptio intellectus v e l ratio,
cui respondet res ipsa quae est extra
animam; ita est quaedam conceptio vel
ratio, cui respondet res intellecta secundum quocl hujusmodi; sicut rationi
hominis vel conceptioni hominis respondet res extra animam ; rationi vero vel
conceptioni generis aut speciei, respondet solum res intellecta. Non autem est
possibile hujusmodi esse rationes horum
nominum quse de Deo dicuntur: quia
sic intellectus non attribueret ea Deo
secundum quod in se est, sed secundum quod intelligitur; quod patet esse
falsum : esset enim sensus, cum dicitur,

Deus est bonus, quod Deus sic intelligitur non autem quod sit.
E t ideo dicunt quidam, quod istis diversis rationibus nominum respondent
diversa connotata, quae sunt diversi Dei
effectus: volunt onim quod cum dicitur,
Deus est bonus, signifìcetur ejus essentia cum aliquo effectu connotato, ut sit
sensus, Deus est et bonitatem causat:
sicut diversitas harum rationuin causatur ex diversitate eifectuum. Sed hoc
non videtur conveniens: quia cum effectus a causa secundum similitudinem
procedat, prius oportet intelligere causam aliqualem quam effectus tales. Non
ergo sapiens dicitur Deus quoniam sapientiam causet; sod quia est sapiens,
ideo sapientiam causat. Unde Augustinus dicit (lib. II de Doctr. christ., c. xxxn),
quod quia Deus est bonus, sumus; et in
quantum sumus, boni sumus. E t prseterea secundum hoc sequeretur quod
hujusmodi nomina per prius dicerentur
de creatura quam de Creatore; sicut
sanitas prius dicitur de sano quam de
sanativo, quod sanum dicitur ea ratione,
quia sanitatem causat. Item si nihil aliud intelligitur cum dicitur, Deus est
bonus, nisi, Deus est et est bonitatis
causator; sequeretur quod eadem ratione omnia nomina effectuum divinorum de eo possenti praedicari, ut diceretur, Deus est caelum, quia caelum causat. E t iterum si hoc dicatur de causalitate in actu, patet esse falsum : quia
secundum hoc non possumus dicere quod
Deus ab aeterno fuerit bonus vel sapiens vel aliquid hujusmodi: non enim
ab aeterno fuit causa in actu. Si autem
hoc intelligatur de causalitate secundum virtutem, u t dicatur bonus quia
est et habet virtutem bonitatem infundendi; tunc oportebit dicere, quod hoc
nomen bonum significat illam virtutem.
Sed illa virtus est qusedam supereminens similitudo sui effectus, sicut et
quselibet virtus agentis sequivoci. Unde
sequeretur quod intellectus concipiens
bonitatem, assimilaretur ad id quod est
in Deo et quod est Deus. E t sic rationi
vel conceptioni bonitatis respondet aliquid quod est in Deo et quod est Deus.
E t ideo dicendum e s t , quod omnes
istse multse rationes et diversse habent
aliquid respondens in ipso Deo, cujus
omnes istse conceptiones intellectus
sunt similitudinis. Constat enim quod
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unius formae non potest esse nisi una
similitudo secundum speciem, quae sit
ejusdem rationis cum ea; possunt tamen esse diversae similitudines imperfecta, quarum quselibet a perfecta formae repraesentatione deficiat. Gum ergo,
ut ex superioribus patet, conceptiones
perfectionum in creaturis inventarum,
sint imperfectae similitudines et non
ejusdem rationis cum ipsa divina essentia, nihil prohibet quin ipsa una essentia omnibus praedictis conceptionibus respondeat, quasi per eas imperfecte repraesentata. E t sic omnes rationes
sunt quidem in intellectu nostro sicut
in subjecto : sed i n Deo sunt u t in radice verificante has conceptiones. Nam
non essent verae conceptiones intellectus quas habet de re aliqua, nisi per
viam similitudinis illis conceptionibus
res illa responderet. Diversitatis ergo
vel multiplicitatis nomiuum causa est
ex parte intellectus nostri, qui non potest pertingere ad illam Dei essentiam
videndam secundum quod est, sed videt
earn per multas similitudines ejus deficientes, in creaturis quasi in speculo
resultantes. Unde si ipsam essentiam
videret, non indigeret pluribus nominibus, noe indigeret pluribus conceptionibus. E t propter hoc, Dei verbum, quod
est perfecta conceptio i p s i u s , non est
nisi unum; propter hoc dicitur Zach.
alt., 9: In die ilia erit Dominus
musei
nomen ejus unum, quando ipsa Dei essentia videbitur et non colligetur Dei
cognitio ex creaturis.
Ad primum ergo dicendum, quod licet
ista nomina significent unam rem, multis tamen rationibus, ut dictum est; et
propter hoc non sunt synonyma.
Ad secundum dicendum, quod Damascenus intelligit quod in divinis omnia
sunt unum secundum rem, praeter proprietates personales qufe realem personarum distinctionem constituunt ; tamen non excludit quin ea quae de Deo
dicuntur, ratione differant.
Ad tertium per hoc patet rcsponsio:
quia sicut bonitas et sapientia sunt
unum secundum rem cum divina essentia, ita et ad invicem ; cum tamen rationes horum nominum differant, ut dictum est.
Ad quartum dicendum, quod jam patet ex praedictis quod licet Deus sit oìnnino unus, tamen istae muitae conce-
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ptiones vel rationes non sunt falsae,
quia omnibus eis respondet una e t eadem res imperfecte per eas repraesentata. Essent autem falsae, si nihil eis
responderet.
Ad quintum dicendum, quod cum
omnimoda unitas sit ex parte Dei, ot
multiplicitas ex parte creaturarum, sicut oportet quod in Deo intelligente
plures creaturas sit una forma intolligibilis per essentiam, et multi respectus ad diversas creaturas ; i t a in intellectu nostro ex multiplicitate creaturarum in Deum ascendente, oportet quod
sint muitae species habentes relationes
ad unum Deum.
A d sextum dicendum, quod istae rationes non fundantur in divina essentia sicut in subjecto, sed sicut in causa
veritatis, vel sicut in repraesentato per
omnes; quod ejus simplicitati non derogat.
A d septimum dicendum, quod paternitas et filiatio habent oppositionem ad
i n v i c e m ; et ideo exigunt realem distinctionem suppositorum: non autem bonitas et sapientia.
ART.
VII.
— UTRUM HUJUSMODI NOMINA
DICANTUR IN CREATURIS UNTVOCE VEL MQUI VOCE.

(1 p., quaist. 17, art. 5 ; et opusc. 3, cap. 2 7 ;
ot 1 cont. Gent., cap. 32, 33 et 34).
1. Septimo quaeritur, utrum hujusmodi
nomina dicantur de Deo et creaturis
univoce vol aequivoce. Mensura enim
et mensuratum sunt unius rationis. Sed
divina bonitas est mensura omnis bonitatis creatae, et ejus sapientia. Ergo
univoce dicuntur de Deo et creatura.
2. Praeterea, similia sunt quae communicant in forma. Sed creatura potest
Deo similari ; quod patet G-enes. i, 26:
Faciamns hominem ad imaginem et similitudinem nostram. Ergo creaturae ad
Deum est aliqua communicatio i n forma.
De omnibus autem communicantibus
i n forma potest aliquid univoce preedicari. Ergo de Deo et creatura potest
aliquid praedicari univoce.
3. Praeterea, majus et minus non diversificant speciem. Sed cu m creatura
dicatur bona et Deus bonus, in hoc videtur differre quod Deus est melior
omni creatura. Ergo bonitas Dei et creaturae n o n diversificatur secundum spe-
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ciem: et sic univoco bonum praedicatur
de Deo et creatura.
4. Praeterea, inter ea quae sunt diversorum gencrum non potest esse com
p a r a t o , sicut Philosophus probat (in
VII P h y s i c , com. 30, 31 et 32); non enim comparabilis est velocitas altera
t i o n s velocitati motus localis. Sed inter
Deum et creaturam attonditur aliqua
comparatio: dicitur enim quod Deus est
summe bonus, et creatura est bona. Ergo
Deus et creatura sunt unius generis, et
ita aliquid de eis potest univoce praedicari.
5. Praeterea, nihil cognoscitur nisi per
speciem unius rationis; non enim albedo
quae est in pariete per speciem quae est
in oculo cognosceretur, nisi esset unius
rationis. Sed Deus per suam bonitatem
cognoscit omnia entia, et sic de aliis.
Ergo b o n i t a 3 Dei et creaturae sunt unius
rationis, et sic univoce bonum de D e o
et creatura praedicatur.
6. Praeterea, domus quae est in mente
artificis et domus quae est in materia,
sunt unius rationis. Sed omnes creaturae
processerunt a Deo sicut artificiata ab
artifice. Ergo bonitas quae est in Deo,
est unius rationis cum bonitatc quae
est in creatura; et sic idem quod prius.
7. Praeterea, omne agens aequivocum
reducitur ad aliquid univocum. Ergo
primum agens, quod Deus est. oportet
esse univocum. Sed de agente univoco
et effectn ejus proprio aliquid univoce
praedicatur. Ergo de Deo et creatura
praedicatur aliquid univoce.
1. Sed contra est quod Philosophus
dicit (X Metaph., lib. VII, com. 30). quod
aeterno et temporali nihil est commune
nisi nomen. Sod Deus est aeternus, et
creaturae temporales. Ergo Deo et crea
turis nihil potest esse commune nisi
nomen ; et sic praedieantur aequivoce
pure nomina do Deo et creaturis,
2. Praeterea, cum genus sit prima pars ,
definitionis. ablato genere removetur
significata ratio per nomen; unde si
aliquod nomon imponatur ad significandum id quod est in alio, erit nomen
aequivocum. Sed sapientia dicta de crea
tura est in genere qualitatis. Cum ergo
sapientia dicta de Deo non sit qua! i t as,
ut supra ostensum est, videtur quod
hoc nomen sapientia aequivoce praedicetur de Deo et creaturis.
3. Praeterea, ubi nulla est similitudo,

» ibi non potest aliquid communi ter prsediaari, nisi aequivoce. Sed inter creatu
ram et Deum nulla est similitudo; di
citur enim Isai. LX, 18: Uni ergo similem
feeiatis Deum ? Ergo videtur quod nihil
possit praedicari univoce de Deo et
creaturis.
4. Sed dicendum, quod licet Deus non
possit dici similis creaturae, creatura
tarnen potest dici similis Deo. — Sed
contra est quod dicitur Ps, LXXXII, 2:
Deus, quia similis erit libit quasi dicat,
nullus.
5. Praeterea, secundum accidens non
potest esse aliquid simile substantiae.
Sed sapientia in creatura est accidens,
in Deo autem est substantia. Ergo homo
non potest divinse sap ion ti se similari
; per suam sapientiam.
I 6. Praeterea, cum in creatura aliud sit
esse, et aliud sit forma vel natura, per
formam vel naturam nihil sirailatur ei
quod est esse. Sed ista nomina praedicata de creaturis significant aliquam
naturam vel formam : Deus autem est
hoc ipsum quod est suum esse. Ergo
per hujusmodi quse dicuntur de creatura, non potest creatura Deo similari;
et sic idem quod prius.
7. Praeterea, magis differt Deus a crea
tura quam numerus ab albedine. Sed
stultum est dicere numerum similari
albedini, aut e converso. Ergo stultius
est dici, quod aliqua creatura sit simi
lis Deo; et sic idem quod prius.
8, Praeterea, qufpcumque similantur
ad invicem, i n aliquo uno conveniunt;
quae vero in uno conveniunt, sunt transmutabilia invicem. Deus autem est omnino intransmutabilis. Ergo non po
test esse aliqua similitudo inter Deum
et creaturam.
Kespondeo dicendum, quod impos
sibile est aliquid univoce praedicari de
Deo et creatura; quod ex hoc patet.
Nam omnis effectus agentis univoci adaequat virtutem agentis. Nulla autem
creatura, cum sit finita, potest adaequare
virtutem primi agentis, cum sit infinita.
Unde impossibile est quod similitudo
Dei univoce in creatura recipiatur. Item
patet quod etsi una sit ratio formse
existentis in agente et in effe e, tu, di
versus tamen modus existendi impedit
univocam pnedicationem ; licet enim
eadem sit ratio domus quat» sit in ma
teria et domus quae est in mente arti-
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ficis, quia unum est ratio alterius ; non
terea oportet causatum esse aliqualiter
tamen doinus univoce de utraquo prsesimile causse; unde oportet de causato
dioatur, propter hoc quod species doet causa nihil puro sequivoce prsedicari,
mus in materia habet esse materiale,
sicut sanum de medicina et animali.
in mente vero artificis immateriale.
E t ideo aliter dicendum est, quod de
Dato ergo per impossibile quod ejusdem
Deo et creatura nihil prsedicotur unirationis sit bonitas in Deo et creatura,
voco; non tamen ea quse communiter
non tamen bonum univoce de Deo prsepraedicantur, pure sequivoco praedicandicaretur; cum quod in Deo ost immatur, sed analogice. Hujus autem praediterialiter ot simpliciter, in creatura sit
cationìs duplex est modus. Unus quo
materiali ter et multipliciter. Et praeterea
aliquid praodicatur de duobus per reens non dicitur univoce do substantia
spectum ad aiiquod tertium. sicut ens
et accidente, propter hoc quod substande qualitate et quantitate per respetia est ens tamquam per se habens esse,
ctum ad substantiam. Alius modus est
accidens vero tamquam cujus esse est
quo aliquid praodicatur de duobus per
inesse. Ex quo patet quod diversa harespectum unius ad alterum, sicut ens
bitudo ad esse impedii univocam preede substantia et quantitate. In primo
dicationem entis. Deus autem alio modo
autem modo praedicationis oportet esse
se habet ad esse quam aliqua alia creaaliquid prius duobus, ad quod ambo retura; nam ipse est suum esse, quod nulli I spectum habent, sicut substantia ad
alii creatura competit. Unde nullo modo
quautitatem et qualitatem; in secundo
univoce de Deo creatura dicitur; et per
autem non, sed necesse est unum esse
consequens nec aliquid aliorum prsediprius altero, E t ideo cum Deo nihil sit
cabilium inter quae est ipsum primum
prius, sed ipse sit prior creatura, comens. Existente enim diversitatc in pripetit in divina prsedicatione secundus
mo, oportet in aliis diversitatem invemodus analogia?, et non primus.
niri; unde de substantia et accidente
Ad primum ergo dicendum, quod ratio
nihil univoce prsedicatur.
illa procedit de mensura cui mensuraQuidam autem aliter dixerunt, quod
tum potest coaequari vel commensurari;
do Deo et creatura nihil prsedicatur atalis autem mensura non ost Deus, cum
nalogice, sed sequivoce pure. E t hujus
in infinitum omnia excedat per ipsum
opinionis est Rabbi Moyses, ut ex suis j monsurata.
dictis patet. Ista autem opinio non poAd secundum dicendum, quod similitest esse vera: quia in pure aequivocis,
tudo creaturse ad Deum deficit a simiquse Philosophus nominat a casu sequilitudine univocorum in duobus. Primo,
voca, non dicitur aliquid de uno per
quia non ost per participatìonem unius
respectum ad altorum. Omnia autem
formte, sicut duo calida secundum parquse dicuntur de Deo et creaturis, diticipationem unius caloris; hoc enim
cuntur de Deo secundum aliquom requod de Deo e t creaturis dicitur, praespectum ad creaturas, vel e contrario,
dicatur de Deo per essentiam, de creasicut patet per omnes opiniones positas
tura vero per participationem ; ut sic
de expositione divinorum nominum.
talis similitude creaturse ad Deum inUndo impossibile est quod sit pura setelligatur, qualis est calidi ad cai or e in,
quivocatio. Item, cum omnis cognitio
non qualis calidi ad calidius. Secundo,
nostra de Deo ex creaturis sumatur, si
quia ipsa forma in creatura partecipata
aon erit convenientia nisi in nomine
deficit a ratione ejus quod Deus est, sitantum, nihil de Deo sciremus nisi nocut calor ignis deficit a ratione virtutis
mina tantum vana, quibus res non subsolaris, per quam calorem geuerat.
esset. Sequeretur etiam quod omnes deAd tertium dicendum, quod magis
monstrations a philosophis datse de
e
t
minus tripliciter potest considerare
Deo, essent sophisticae; verbi gratia, si
et
sic
prsedicari. Uno modo secundum
dicatur, quod omne quod est in potensolam
quautitatem
participati; sicut nix
tia, reducitur ad actum per ens actu,
dicitur
albior
pariete,
quia perfectior
6t ex hoc concluderetur quod Deus esest
albedo
in
nive
quam
in pariete, sed
set ens actu, cum per ipsum omnia in
tamen
unius
rationis;
unde
talis diveresse educantur; erit fallacia aeqnivocasitas
secundum
magis
et
minus
non ditionis: e t i s i e de omnibus aliis. E t prse- '
versificat speciem. Alio modo secundum
(
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Philosophus loquitur de communitate
quod unum participator, et aliud per
naturaliter et non logice. Ea voro quae
essoutiam dicitur; sicut diceremus, quod
habent diversum modum essendi, non
bonitas est melior quam bonum. Tertio
modo secundum quod modo eminentiori
communicant i n aliquo seeundum esse
competit idem aliquid uni quam alteri,
quod considerat naturalis ; possunt tasicut calor soli quam igni ; et hi duo
rnen communicare in aliqua intentione
modi impediunt unitatem speciei et uquam considerat logicus. E t praeterea
nivocam prsedicationem ; et seeundum
etiam seeundum naturalem corpus elehoc aliquid praedicatur magis et minus
mentare et caeleste non sunt unius gede Deo et creatura, ut ex dictis patet.
neris; sed seeundum logicum sunt. Nihilominus tarnen Philosophus non inAd quartum dicendum, quod Deus non
tendit excludere analogicam communicomparatur creaturis in hoc quod dicitatem, sed solum univocam. Vult enim
tur melior, vel summum bonum, quasi
ostendere quod corruptibile et incorruparticipans naturam ejusdem generis
cum creaturis, sicut species generis apbibile non communicant in genere.
licujus; sed quasi principium generis.
Ad seeundum dicendum, quod licet
diversitas generis tollat univocationem;
Ad quintum dicendum, quod inquannon tarnen tollit analogiam. Quod sic
tum species intelligibilis eminentior
est in aliquo, tanto ex ea relinquitur
patet. Sanum enim, seeundum quod diperfectior cognitio; sicut ex specie lacitur de urina, est in genere signi; sepidis in intellectu quam in sensu. Unde
eundum vero quod dicitur de medicina,
per hoc Deus perfoctissimc potest co- \ est in genere causae.
gnoscere res per suam essentiam, in- j
Ad tertium dicendum, quod Deus nullo
quantum sua essentia est supereminens ! modo dicitur esse similis creaturae, sed
similitudo rerum, et non adsequata.
e contrario ; quia ut dicit Dionysius
(cap. de divin. Nomin.), in causa et cauAd sextum dicendum, quod inter creasatis non recipimus similitudinis conturam et Deum est duplex similitudo.
Una creature» et intellectum divinum
versionem , sed solum in coordinatis ;
et sic forma intellectu per Deum est
homo enim non dicitur similis suae imaunius rationis cum ro intellecta , licet
gini, sed c contrario, propter hoc quod
non habeat eumdem modum essondi;
forma illa seeundum quam attenditur
quia forma intellecta est tantum in insimilitudo, per prius est in homine quam
tellectu, forma autem creaturae est ut
in imagine. E t ideo Deum creaturis sii n re. Alio modo seeundum quod ipsa
milem non dicimus, sed e contrario.
divina essentia est omnium rerum siAd quartum dicendum , quod cum
militudo superexcelleus, et non unius
dicitur, nulla creatura est similis Deo,
rationis. Et ex hoc modo similitudinis
ut eodem cap. dicit Dionysius, hoc incontingit quod bonum et hujusmodi praetelligendum est seeundum quod causata
dicantur communiter de Deo et creatuminus habent a sua causa, ab ipsa inris, non autem ex primo. Non enim haec
comparabiliter deficientia. Quod non
est ratio Dei cum dicitur, Deus est boestintelligendumsecundum quantitatem
nus, quia bonitatem creaturae intelligit;
participati, sed aliis duobus modis, sicut
cum jam ex dictis pateat quod nec etiam
supra dictum est.
domus quae est in mente artifìcis cum
Ad quintum dicendum, quod seeundomo quae est in materia univoco dicadum
accidens non potest esse aliquid
tur domus.
simile substantiae, similitudine quse attenditur seeundum formam unius raAd septinium dicendum, quod agens
aequivocum oportet esse prius quam
tionis ; sed seeundum similitudinem quae
agens univoeum; quia agens univocum
est inter causatum et causam, nihil
non habet causalitatem super totam
prohibet. Nam primam substantiam ospeciem , alias esset causa sui ipsius,
portet esse causam omnium accidensed solum super aliquod indi yiduum
tium.
speciei; agens autem aequivocum habet
Et similiter dicendum ad sextum.
causalitatem super totam speciem ; unde
Ad septimum dicendum, quod albedo
oportet primum agens esse aequivocum.
nec est in genere numeri, nec est prinAd primum ergo dicendum, quod in
cipium generis; ot ideo nulla similitudo
•contrarium objicitur, dicendum, quod
unius ad alterum attenditur. Deus au-
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tern est principium omnis generis; et
ideo ei omnia aliqualiter similamur.
Ad octavum dicendum, quod ratio illa
procedit de his quae communicant in
genere vel in materia: qualis conditio
non est Dei ad creaturas.
ART. VIII. —
RELATIO

INTER

UTK UM SIT ALIQUA

DEUM

ET

CREATURA*!.

1. Octavo quserit.ur, utrum sit aliqua
relatio inter Deum et creaturam. Et videtur quod non. Relativa enim sunt
simul, secundum Philosophum fin Praedicamonto ad aliquid). Sed creatura non
potest simul esse cum Deo : Deus enim
omnibus modis est prior creatura. Ergo
nulla relatio potest esse inter creaturam et Deum.
2. Praeterea, inter quaecumque est aliqua relatio, ost etiam eorum aliqua ad
invicem comparatio. Sed inter Deum et
creaturam non ost comparatio; ea enim
quae non s u n t unius generis, non sunt
comparabilia, sicut numerus et linea.
Ergo non est aliqua relatio inter Deum
et creaturam.
3 . Prseterea, in quocumque genere est
unum relativorum, est etiam aliud. Sed
Deus non est in eodem genere cum
creatura. Ergo non possunt relative ad
invicem dici.
4. Preeterea, creatura non potest esse
opposita Creatori: quia oppositum non
est causa sui oppositi. Sed relativa ad
invicem opponuntur. Ergo non potest
esse rolatio inter creaturam et Deum.
5. Praeterea, de quocumque aliquid do
novo incipit d i c i , aliquo modo potest
dici factum. Ergo sequitur, si aliquid
relative ad creaturam de Deo dicitur,
quod Deus aliquo modo sit factus; quod
est impossibile, cum ipse sit immutabilis.
6. Praeterea, omne quod praedicatur de
aliquo, praedicatur de eo aut per se aut
per accidens. Sed ea quae important relationem ad creaturam, non praedicantur de Deo per se, quia hujusmodi prsedicata ex necessitate et semper praedioantur; nec iterum per accidens. Ergo
nullo modo aliqua talia relativa de Deo
preedicari possunt.
Sed contra est quod A u g u s t i n u s dicit
(VI vel I X lib. de Trinit. lib. V cap. x i n ,
xiv et xv), quod Creator relative dicitur
ad creaturam, sicut dominus ad servum.
Respondeo dicendum, quod relatio in
S.

THOM^E

Quaist. disp. — Vol. I.

iEST.

VII.

ART.

Vili.

241

hoc differt a quantitate et qualitate :
quia quantitas et qualitas sunt quaedam
accidentia in subjocto remanentia; relatio autem non significat, ut Boetius
dicit (in Hb, de Trinit. circa medium),
ut in subjocto manens, sed ut in transitu quodam ad aliud ; unde ot Porretani dixerunt, relationes non esso inhaarontes, sed assistentes, quod aliqualiter
verum est, ut posterius ostoudetur. Quod
autoin attribuitur alicui ut ab eo in
aliud procedons non facit compositionem
cum eo, sicut nec actio cum agente. Et
propter hoc etiam probat Philosophus
V P h y s . (com. 18),quod in ad aliquid non
potest esse motus: quia sine aliqua mutatione ejus quod ad aliud rofertur, potest relatio desinere ex sola mutatione
alterius; sicut etiam de actione patet,
quod non est motus secundum actionem
nisi metaphorice et improprio ; sicut
exiens de otio in actum mutari dicimus;
quod non esset si relatio vel actio significaret aliquid in subjecto manens.
Ex hoc autem apparet quod non est
contra rationem siinplicitatis alicujus
multitudo relationum quae est inter
ipsum et alia; immo quanto simplicius
est tanto concomitantur ipsum plures
relationes. Quanto onim aliquid est simplicius, tanto virtus (ejus) est minus
limitata; unde ad plura se extendit sua
causalitas. E t ideo in libro de Causis
(prop. XVII) dicitur, quod omnis virtus
unita plus est infinita quam virtus multiplicata. Oportet autem intelligi aliquam relationem inter principium et ea
quae a principio s u n t , non solum quidem relationem originis, secundum quod
principiata orìuntur a principio, sed
etiam relationem diversitatis: quia oportet effectum a causa distingui, cum
nihil sit causa sui ipsius. Et ideo ad
summani Dei simplicitatem consequìtur
quod infìnitae habitudines sive relationes existant inter creaturas et ipsum,
secundum quod ipse creaturas producit
a se ipso diversas, aliqualiter tarnen sibi
assimilatas.
A d primum ergo dicendum, quod illa
relativa sunt simul natura quae pari rat i o n e mutuo referuntur, sicut pater ad
filium, dominus ad servum, dupluin ad
dimidium. Illa vero relativa in quibus
non est eadem ratio referondi ex utraque parte, non sunt simul natura, sed
alterum est prius naturaliter. sicut etiam
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Philosophus dicit (in Prsed. ad aliquid,
a medio) de sensu et sensibili, scientia
et scibili. E t sic patet quod non oportet quod Deus et creatura sint simul
natura, cum non sit eadem ratio referondi ex utraque parte. Nihilominus
autem non est necesse in illis etiam
relativis quae sunt simul natura, quod
subjecta sint naturaliter simul, sed relationes solas.
Ad secundum dicendum, quod non
omnium est oomparatio quorum est relatio ad invicem, sed solum illorum
quorum est relatio secundum unam
quantitatem vel qualitatem. u t ex hoc
possit unum altero dici majus aut melius, vel albius vel aliquid hujusmodi.
Belationum autem diversitates possunt
ad invicem reforri etiam quae diversorum generum sunt; ea enim quae diversorum generum sunt, sunt ad invicem
diversa. Nihilominus tamen quam vis
Deus in eodem genere non • sit cum
creatura sicut contentum sub genere,
est tamen in omnibus generibus sicut
principium generis: et ox hoc potest esse
aliqua relatio inter creaturam et Deum
sicut inter principiata et principium.
Ad tertium dicendum, quod non oportot subjocta relationum esse unius
generis, sed solum relationes ipsas; ut
patet in hoc quod quantitas a quidditate diversa dicitur. Et tamen, ut dictum est, non est eadem ratio de Deo
et creaturis, sicut de his quae sunt in
diversis generibus ad invicem nullo
modo coordinata.
Ad quartum dicendum, quod oppositio
relatìonis in duobus differt ab aliis oppositionibus : quorum primum est quod
in aliis oppositis unum dicitur alteri
opponi, in quantum ipsum removet:
negatio enim removet amrmationem, et
secundum hoc ei opponitnr; oppositio
vero privationis et habitus et coutrarietatis includit oppositionem contrad i c t i o n s , ut IV Metaph. dicitur. Non
autem est hoc in relativis. Non enim
per hoc opponitnr filius patri quod ipsum
removeat, sed propter rationem habitudinis ad ipsum. Et ex hoc causatur secunda differentia; quia in aliis oppositis semper alterum est imperfectum;
quod accidit ratione negationis quae includitur in privatione et altero contrariorum. Hoc autem in relativis non oportet, immo utrumque considerari po- '
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' test u t perfectum, sicut patet maxime
in relativis aequiparantiae, et in relativis originis, ut aequale, simile, pater et
filius. Et ideo relatio magis potest attribui Deo quam aliae oppositiones. Ratione quidem primae differentiae potest
attendi oppositio relationis inter creaturam et Deum, non autem alia oppositio; cum ex Deo sit magis creaturarum positio quam earum remotio; est
tamen aliqua habitudo, creaturarum ad
Deum. Ratione vero secundse differentiae est in ipsis divines personis (in quibus nihil imperfectum esso potest) oppositio relationis, et non alia, ut posterius, qufcst. 8, apparebit.
Ad quintum dicendum, quod cum fieri
sit propz'ie mutari, non est secundum
relationem nisi per accidens, t cilicet
mutato eo ad quod consequitur relatio:
ita nec fieri. Corpus enim mutatum secundum quantitatem fit pequale, non
quod mutatio per so aequalitatem respiciat, sed per accidens se habet ad
ipsam. E t tamen non oportet, ad hoc
quod de aliquo relatio aliqua de novo
dicatur, quod aliqua mutalio in ipso
fìat; sed sufficit quod fìat mutatio in
aliquo extremorum: causa enim habitudinis inter duos est aliquid inhaerens
utrique. Unde ex quacumque parte fìat
mutatio illius quod habitudinem causabat, tollitur habitudo quae est inter
utrumque. E t secundum hoc, per hoc
quod i n creatura aliqua mutatio fit, aliqua relatio do Deo incipit dici. Unde
ipse non potest dici factus nisi metaphorice ; quia se habet ad similitudinem
facti, in quantum do Deo aliquid novum
dicitur. E t sic dicimus: Domine, refuffìum factus es nohis, P s . LXXXIX, 1.
Ad sextum dicendum, quod hujusmodi
relationes cum de Deo dici incipiant
propter nmtatìonem in creatura factam,
patet quod causa quaro de Deo dicantur, est ex parte creaturas, ot per accidens de Deo dicuntur. Non quidem accidens quod in Deo sit, ut Augustinus
dicit; sed secundum aliquid extra ipsum
existcns, quod ad ipsum accidentaliter
comparatur. Non enim esse Dei a creatura dependet, s i c u t nec esso aedifìcatoris
a domo. Und© sicut accidit aedifìeatori
quod domus sit, ita Deo quod creatura.
Omno enim dicimus per accidens se habere ad aliquid, sine quod illud esse
potest.
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HUJUSMODI RELATIO-

HES QUAS SUNT INT1SR CREATURAS KT DEUM,
SINT REALITER IN I P S I S CREATURIS.

1. Nono quseritur, utrurn hujusmodi
rolationes quse s u n t inter creaturas et
Deum, sint realiter in ipsis creaturis.
Et videtur quod non. Aliquse enim relationes irweniuntur in quibus ox nulla
parte rclatio aliquid realiter ponit, sicut
Avicenna dicit (lib. IV Metaph., cap. x
circa finem) de relatione quse est inter
ens et non ens. Sed nulla extrema rela
t i o n s magis ad invicom distant quam
Deus et creatura. Ergo ista relatio non
ponit aliquid realiter ex parte neutra.
2. Prreterea, omne illud negandum est
ad quod sequitur processus in infinitum.
Sed si in creatura relatio ad Deum sit
res aliqua, erit procedere in infinitum;
relatio enim illa aliquid creatum erit,
si est res quaedam ; et ita erit alia relatio
ipsius ad Deum pari ratione, et sie in
infinitum. Non ergo ponondum est quod
in creatura ad Deum relatio sit res
aliqua.
3. Prseterea. nihil refertur nisi ad de
terminatimi et unum (ut dicitur IV Metaphy»., com. 2G); unde duplum non re
fertur ad quodlibot, sed ad dimidiuni,
et pater ad filium, et sie de aliis. Opor
tet orgo secundum difTerentiam eorum
quse referuntur. esse difforentias oorum
ad quae fit relatio. Sed Deus est unum
ens simpliciter. Ergo n o n potest ad
ipsum fieri relatio omnium creaturarum,
aliqua i'elatioiip mali.
4. Prseterea, secundum hoc creatura
refertur ad Deum secundum quod ab
ipso procedit. Sed creatura procedit a
Deo secundum ipsam substantiam. Ergo
secundum suam substantiam refertur
ad Deum, et non secundum aliquam relationem superveniontem.
5. Prseterea, relatio e s t aliquid medium
inter extrema relationis. Sed nihil po
test esse realiter medium intor Deum
et creaturam immediate a Deo ercatam.
Ergo relatio ad Deum non est aliqua
res in creatura.
6. Prseterea, Philosophus (in IV Me
taph., com. 19 et sequent.) dicit, quod
si omnia apparentia essent vera, res se
queretur opinionem nostram et sensum.
Sed constat quod omnes creaturse sequuntur sestimationem, sive scientiam,
sui Creatoris. Ergo creaturse omnes sub-
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stantialiter referuntur ad Deum, et non
per aliquam relationem inhserentem.
7. Prseterea, inter quse est major distantia, minus videtur esse relatio. Sed
est major distantia creaturse ad Deum
quam unius creaturse ad aliam. Non
est autem relatio creaturse ad creaturam
res aliqua, ut videtur ; nam cum non sit
substantia, oportet quod sit accidens: et
ita, quod subjecto insit, e t quod ab eo
removeri non possit sine mutatione subjecti : cujus contrarium supra de rela
tione est dictum. Ergo nec relatio crea
turse ad Doum est res aliqua.
8. Prseterea, sicut ons creatum distat
a non ente in infinitum, ita etiam a Deo
in infinitum distat. Sed inter ens crea
tum et non ons purum, non est aliqua
relatio, u t Avicenna dicit (lib. IV Me
taph., cap. x). Ergo nec inter ens crea
tura et ens increatum.
Sed contra est quod Augustinus dicit
(V de Trinit., cap. xvi): quod temporaliter dici incipit Deus quod antea non dicebotur, manifestum est relative dici, non
tarnen secundum accidens Dei, quod ei
aliquid acciderit; sed plano secundum
accidens ejus ad quod Deus incipit dici
relative. Sed accidens res aliqua in subjpoto est. Ergo relatio ad Doum est res
aliqua in creatura.
Praeterea, omne quod refertur ad aliquid per sui mutationem realiter refer
tur ad ipsum. Sed creatura refertur ad
Deum per sui mutationem. Ergo realiter
refertur ad Deum.
Rcspondoo dicendum, quod relatio ad
Deum est aliqua res in creatura. A d
cujus evidentiam sciendum est, quod,
sicut dicit Commentator in X I Metaph.
(text. 19), quia relatio est debilioris esse
inter omnia prsedicamenta, ideo putaverunt quidam eam esse ex secundis intellectibus. Prima enim intellecta sunt
res extra animam, in quae primo intel
lectus intelligenda fertur. Secunda au
tem intellecta dicuntur i n t e n t i o n e s consequentes modum intelligendi: hoc enim
secundo intellectus intelligit i n quan
tum reflectitur supra se ipsum, intelligons se intelligere et modum quo i n 
telligit. Secundum ergo hanc positionem
sequeretur quod relatio non sit in rebus
extra animam, sed in solo intellectu,
sicut intentio generis et speciei, et secundarum substantiarum. H o c autem
esse non potest. In nullo enim prsedi-
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camento ponitur aliquid nisi res extra ;
animam existens. Wain ens rationis dividitur contra ens divisum per decern praedicamenta u t patet V Metaph. (com. 13
et 14). Si autem relatio non esset in rebus extra animam non ponoretur ad
aliquid unum genus prredicamenti. Et
prseterea perfectio et bonum quse sunt
i n rebus extra animam, non solum attenditur secundum aliquid absolute inhaerens rebus, sed etiam secundum ordinem unius rei ad aliam; sicut etiam
in ordine partium e x e r c i t u s , bonum
exorcitus consistit : huic enim ordini
comparat Philosophus ordinem universi
(X Metaph. com. 52 et seqq.). Oportet
ergo in ipsis rebus ordinem quemdam
esse; hic autem ordo relatio quaedam
est. Unde oportet in rebus ipsis relationes quasdam esse, seeundum quas
unum ad alterum ordinatur. Ordinatur
autem una res ad aliam vel seeundum
quantitatem, vel seeundum virtutem
activam seu passivam. E x his enim solum duobus attenditur aliquid in uno,
respectu extrinseci. Mensuratur enim
aliquid non solum a quantitate intrinseca, sed etiam ad extrinseca. Por virtutem etiam activam unumquodque
agit in alterum, et per passivam patitur ab altero; per substantiam autem
et qualitatein ordinatur aliquid ad se
ipsum tantum, non ad alterum, nisi per
accidens; scilicet seeundum quod qualitas, v e l forma substantialis aut materia, habet rationem virtutis activae vel
passivae, et seeundum quod in eis oonsideratur aliqua ratio quantitatis, prout
unum in substantia facit idem, et unum
in qualitate simile, et numerus, sive multitudo, dissimile et diversum in eisdem,
e t dissimile secundum quod aliquid mag i s vel minus altero consideratur : sic
enim albius aliquid altoro dicitur. E t
propter hoc Philosophus in V Metaph.
(com. 20) species assignans relationis,
quasdam ponit ex quantitate causatas,
quasdam vero ex actione et passione.
Sic ergo oportet quod res habentes ordinem ad aliquid, realiter referantur ad
ipsum, ot quod in eis aliqua res sit relatio. Omnes autem creaturae ordinantur ad Deum et sicut ad principium et
sicut ad finem; nam ordo qui est partium universi ad invicem, est per ordinem qui est totius universi ad Deum;
sicut ordo qui est inter partes exerci- *

tus, est propter ordinem exercitus ad
ducem, ut patet X I I Metaph. (coin. 52
et seq.). Unde oportet quod creatura?
realiter referantur ad D e u m , et quod
ipsa relatio sit res qusedani in creatura.
Ad primum ergo dicendum, quod hoc
quod aliqua relatio est inter croaturas
ad invicem quse in neutro extremorum
aliquid ponat, non est propter creaturarum distantiaio, sed proptor hoc quod
aliqua relatio non attenditur seeundum
ordinem aliquem qui sit in rebus, sed
seeundum ordinem qui est in intellectu
tantum; quod non potest dici de ordine
creaturarum ad Deum.
Ad seeundum dicendum, quodrelationes ipsae non referuntur ad aliud per aliam relationern sed per se ipsas, quia
essentialiter relationes sunt. Non autem
est simile de his quae habent substantiam absolutarrj ; unde non sequitur processus in infinitum.
A d tertium dicendum, quod Philosophus ibidem conoludit, quod si omnia
referantur ad optimum, oportet infinitum specie esse optimum. E t sic ad id
quod est infinitum specie, nihil prohibet infinita referri. Tale auLem est Deus,
cum perfectio sua? substantias ad nullum genus determinetur, u t supra habitum est. E t propter hoc nihil probìbet infinitas creaturas ad Deum referri.
Ad quartum dicendum, quod creatura
refertur ad Deum seeundum suam substantiam, sicut seeundum causam relationis; seeundum vero relationem ipsam
formaliter: sicut aliquid dicitur simile
seeundum qualitatein causaliter, seeundum similitudinem formaliter; ex hoc
enim creatura similis denominatur.
Ad quintum dicendum, quod cum dicitur creatura immediato a Deo procedere, excluditur causa media creans, non
tarnen excluditur mediata realis habitudo, quae naturaliter sequitur ad productionem creaturae, sicut aaqualitas sequitur productionem quantitatis indeterminate : ita habitudo realis naturaliter sequitur ad productionem substantia
creatae.
Ad sextum dicendum, quod creatura
sequuntur Dei scientiam sicut effectus
causam, non sicut propriam rationem
essendi, u t sic nihil aliud sit creaturam
esse quam a Deo sciri. H o c autem modo
ponebant di centos omnia apparcntia esse
vera, et rem sequi opinionem et sensum.
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ut. scilicet unicuique hoc esset esse quod , Deus non movetur non impedit quin
realiter referatur ut movens ad motum.
ab alio sentiri vel opinari.
3. Prseterea, sicut Pater dat esse PiAd scptimum dicendum, quod ipsa rello,
ita Creator dat esse creaturse. Sed
latio quse nihil est aliud quam ordo
Pater
realiter refertur ad Filium. Ergo
unius creaturse ad aliam aliud habet i n
Creator
ad creaturam.
et
quantum est accidens, et aliud in quan4. Prsetoroa, oa quse proprie dicuntur
tum est relatio vel ordo.In quantum enim
de Deo et non metaphorico, rem signiaccidens est, habet quod sit in subjefìcatam pouunt in Doo. Sod intor ista
cto, non autem in quantum est relatio
nomina commomorat Dionysius hoc novel ordo ; sed solum quod ad aliud sit
men
Dominus (cap. i de div. Nom.i. Ergo
quasi in aliud transiens, et quodammodo
res
significata
per hoc nomen Dominus,
rei relatse assistcns. E t ita relatio ost
realiter
est
in
Deo. Hsec autem est realiquid inhaerons, licet non ox hoc ipso
latio
ad
creaturam.
Ergo, etc.
quod est relatio; sicut et actio ex hoc
5. Prsetorea, scientia realiter refertur
quod est actio, considoratur ut ab agenad scibile, ut patet V Motaph. (com. 20).
te; in quantum vero est accidens, conSed Deus comparatur ad res oreatas u t
sideratur ut in subjecto agente. E t ideo
scions ad scitum. Ergo in Deo est alinihil prohibet quod esse desinat hujusqua
relatio ad creaturam.
modi accidens sino mutatione ejus i n
(J. Prseterea, illud quod movetur, semquo est; quia sua ratio non perficitur
per habet realem relationem ad moveus
prout est in ipso subjecto, sed prout
Sed voluntas comparatur ad volitum u t
transit in aliud; quo sublato, ratio huad movens motum: nam appetibile est
jus accidentis tollitur quidem quantum
movens
non m o t u m : appetitus movens
ad actum, sed manet quantum ad caumotum,
ut
dicitur X I I Metaph. (com. 36).
sam; sicut et subtracta materia, tolliergo
Deus velit res esse (omnia
Cum
tur calefactio, licet maneat calefactionis
enim
qnaicumqiie
vohtit fecit; Ps. rxni, 3),
causa.
videtur
quod
realiter
referatur ad creaAd octavum dicenduin, quod ens creaturam.
tum non habet ordinem ad non ens, ha7. PrsBterca, si Deus ad creaturas non
bet autem ordinem ad ens in er e a tum ;
referatur, non videtur osso alia ratio,
et ideo non est simile.
nisi quia a creaturis non dependot, et
quia creaturas excedit. Sed similiter
ART.
X.
— UTUUM DEUS REALITER REFEcorpora caelestia a corporibus elemenRATUR AD CREATURAM, ITA QUOD IPSA REtaribus non dependent, et ea quasi imLATIO SIT RES A LIQUA IN DEO.
proportionaliter excedunt. Ergo secundum hoc sequeretur quod nulla esset
1. Decimo quseritur, utrum Deus rearealis relatio corporum superiorum ad
liter referatur ad creaturam, ita quod
inferior a.
ipsa relatio sit res aliqua in Deo. E t
videtur quod sie. H o v e n s enim realiter
8. Prseterea, omnis denominatio est a
refertur ad m o t u m : unde Philosophus,
forma. Eorma autem est aliquid inhserens ei cujus est. Cum ergo Deum noV Metaph. (com. 10), ponit relationom
minetur a relationibus ad creaturam,
moventis et moti ut species prsedicavidetur quod ipsse relationes aliquid
menti relationis. Sed Deus comparatur
sint in Deo.
ad creaturam ut m ovens ad motum Ergo
refertur realiter ad creaturam.
9. Prseterea, proportio, qusedam relatio realis est, sicut duplum ad dimidium.
2. Sed diceretur, quod movet creatuSed aliqua proportio videtur esse Dei
ras sine sui mutatione; et ideo non reaad creaturam, cum inter movens et moliter refertur ad rem motam. — Sed
tum oporteat esse proportionem. Ergo
contra, unum relative oppositorum, non
videtur quod Deus ad creaturam realiest causa quod alterum dicatur de eoter referatur.
dem : non enim propter hoc aliquid est
10. Prseterea, cum intellectus sit reduplum, quia est dimidium: nec ideo
rum
similitudines, et voces sint signa
Deus est Pater, quia est Pilius. Si ergo
rerum,
u t dicit Philosophus (I Periherm.,
movens et motum relative dicuntur,
i
n
p
r
i
n
c ) , aliter ordinantur ista apud
non ideo relatio moventis est in aliquo,
discipulum,
et aliter apud doctorem.
quia est in eo relatio moti. Quod ergo
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Doctor enim incipit a rebus in quibus
sciontiam accipit in suo intellcctu, cu
jus conceptiones voces s i g n a n t : discipulus autem incipit a vocibus per quas
in conceptiones intellectus magis tri perv e n i t ; et ab eis in rerum cognitionem.
Oportet autem quod hujusmodi quse de
rclationibus prsedictis Jicuntur, ab ali
quo doctore sint prius accepta. Ergo
apud eum hujusmodi nomina relativa
consequuntur conceptiones intellectus
sui, quse consequuntur rem; et ita vi
detur quod hujusmodi relationes sint
reales.
11. Praeterea, hujusmodi relativa quae
de Deo dicuntur ex tempore, aut sunt
rolativa secundum esse, aut secundum
dici. Si sunt relativa secundum dici, in
neutro extremorum aliquid pouunt rea
liter. Hoc autem est falsum, secundum
praedicta: nam in creatura relata ad
Deum realiter existunt. Belinquitur ergo
quod sunt relativa secundum esse; et
ita videtur quod in utroque extremo
rum aliquid ponant realiter.
12, Praeterea, haec est natura relativorum, quod posito uno ponitur aliud, et
uno interempto aliud interimitur. Si
igitur in creatura est aliqua realis re
latio, oportet quod in Deo relatio ad
creaturam sit realis.
Sod contra est quod Augustinus di
cit, V de Trinit. (cap. xvi): Manifestum
est Deum relative dici secundum accidens
ejus ad quod dici Deus aliquid
incipit
relative. Ergo videtur quod istae relatio
nes dicantur de Deo, non secundum aliquid quod in ipso sit, sed secundum aliquid quod extra ipsum est; et ita ni
hil realiter in ipso ponunt.
Praeterea, sicut scibile est mensura
scientiae, ita Deus est mensura omnium
rerum, ut Commentator dicit, X Metaph.
Sed scibilo non refertur ad scientiam
per relationern quae in ipso realiter sit,
sed potius per relationem s c i e n t i » ad
ipsum, ut patet per Philosophum, V
Metaph. (com. 20). Ergo videtur quod
nec Deus dicatur relative ad creaturam
propter aliquam relationem quae sit
realiter in oo.
Prseterea, Dionysius dicit (rx cap. de
div. Noni.) : In causis et causalis non recipimus conversionem similitudinis : nam
effectus dicitur similis causai^ non autem e
contrario. Eadem autem ratio videtur {
de relatione similitudinis et de aliis re- *
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lationibus. Ergo videtur quod nec quan
tum ad alias relationes flat conversio
a Deo ad creaturam : ut quia creatura
realiter refertur ad Deum, Deus realiter referatur ad creaturam.
Kespondeo dicendum, quod relationes
quae dicuntur de Deo ad creaturam, non
sunt realiter in ipso. Ad cujus evidentiam sciendum » s t , quod cum relatio
realis consistat in ordine unius rei ad
rem aliam, u t dictum est; in illis tan
tum m u t u a realis relatio invenitur in
quibus ex utraque parte est oadem ratio
ordinis unius ad alterum: quod quidem
invenitur in omnibus relationibus consequentibus quantitatem. Nam cum
quantitatis ratio sit ab omni sensibili
ab sbraci a, ejusdem rationis est quantitas in omnibus naturalibus corporibus.
E t pari ratione qua unum habentium
quantitatem realiter refertur ad aiterum, et aliud ad ipsum. Habet autem
una quantitas absolute considerata ad
aliam ordinem secundum rationem mensuraj et mensurati, et secundum nomen
totius et partis, et aliorum hujusmodi
quso quantitatem consequuntur. In re
lationibus autem quae consequuntur
actionem et p a s s i o n e m , sive virtutem
activam et passivam , non est. semper
motus ordo ex utraque parte. Oportet
namque id quod semper habet rationem
pati en tis et moti, sive causati, ordinem
habere ad agens vel movens, cum sem
per effectus a causa perficiatur, et ab
ea dependeat: unde ordinatur ad ipsam
sicut ad suum perfect!vum. Agentia
autem, sive moventia, vel etiam causae,
aliquando habent ordinem ad patientia
vel mota vel causata, in quantum sci
licet in ipso effectu vel passione vel
motu inductis attonditur quoddam bo
num et perfectio moventis vel agentis;
sicut maxime patet in agentibus univocis quae per actionem suae speciei simi
litudinem inducunt, et per consequens
esse perpetuum propriaa speciei, secun
dum quod est possibile, conservane Pa
tet hoc etiam idem in omnibus aliis
quae mota movent vel agunt vel causant; nam ex ipso suo motu ordinantur
ad effectus producondos: et similiter in
omnibus in quibus quodeumque bonum
causae provenit ex offectu. Quaedam vero
sunt ad quae quidem alia ordinantur, et
non e converso, quia sunt omnino extrinseca ab ilio genere actionum vel
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virtutum quas consequitur talis ordo ;
sicut patet quod scientia refertur ad
scibile, quia scions, per actum iutelligibilem, ordinem habet ad rem scitam quae est extra animam. Ipsa vero
res quae est extra animam, omnino non
attingitur a tali actu, quum actus intellectus non sit transiens i n extoriorem materiam mutaudam ; unde et ipsa
res quae est oxtra animam, omnino est
extra genus intelligibile. Et propter hoc
relatio quse consequitur actum intellectus, non potest esse in ea et similis
ratio est de sonsu et sensibili. Licet
enim sensibile immutet O R G A N U M sensus
in sua actione, et propter hoc habeat relationem ad ipsum, sicut et alia agentia
naturalia ad ea quae patiuntur ab eis,
alteratio tamen organi non perfìcit senS U M in actu, sed perficitur per actum
virtutis sensitivae : cujus sensibile quod
est extra animam, omnino est expers.
Similiter homo comparatur ad columnam ut dexter, ratione virtutis motivte
quae est in homine, secundum quam
competit ei dextrum et sinistrimi, ante
et retro, sursum et deor3um. Et ideo
hujusmodi relationes in homine vel animali reales sunt, non autom in re quae
tali virtute caret. Similiter nummus est
extra genus illius actionis per quam
fit pretium; quae est conventio inter
aliquos homines facta: homo etiam est
«xtra genus artificialium actionum, per
quas sibi imago constituitur. E t ideo
nec homo habet relationem realem ad
suam imaginem, nec nummus ad pretium, sed e contrario. Deus autem non
agit per actionem mediani, quae intelligatur a Deo procedens, et in creaturam terminata : sed sua actio est sua
substantia, et quidquid in ea est, est
cumino extra g e n u s esse creati, per
quod creatura refertur ad Deum. Nec
iterum aliquod bonum accrescit Creatori ex creaturae productione, unde sua
actio est maxime überaus, ut Avicenna
dicit ( V i l i Metaph,, cap. VII, a med.).
Patet etiam quod non movetur ad hoc
quod agat, sed absque omni sua mutation e mutabilia facit. Unde relinquitur
quod in eo non est aliqua relatio realia ad creaturam, licet sit relatio creaturae ad ipsum, sicut effectus ad causam. In hoc autem deficit multipliciter
Rabbi, qui voluit probare quod non esset relatio inter Deum et creaturam, i
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quia cum Deus non sit corpus, non habet relationem ad tempus nec ad locum.
Consideravit enim solam relationem quaB
consequitur quantitatem, non earn q u a e
consequitur actionem et passionem.
Ad primum ergo dicendum, quod movens et agens naturale movet et agit
actione vel motu medio, qui e s t inter
movens et motum, agens et passum.
Undo oportet quod saltern in hoc medio
conveniant agens et patiens, movens et
motum. E t sic agens, in quantum est
agens, non est extraneum a genere patientis in quantum est patiens. Unde
utriusque est realis ordo unius ad aiterum, et praecipue cum ipsa actio media
sit quaedam perfeotio propria agentis;
et per consequens id ad quod terminatur actio, est bonum ejus. Hoc autem
in Deo non contingit, ut dictum est; et
ideo non est simile.
Ad secundum dicendum, quod hoc
quod movens movetur, non est causa
quare relatio movontis in eo sit realiter, sed signum quoddam. Ex hoc enim
apparet quod aliquo modo coincidit in
genus moti, ex quo et ipsum movet
motum; ot iterum apparet quod ipsum
ad quod movetur, sit quoddam bonum
ejus, ex quo ad hoc por suum motum
ordinatur.
Ad tortium dicendum, quod pater dat
esse filio sui generis, cum sit agens univocum; non autem tale esse dat Deus
creaturae; ot ideo non est simile.
Ad quartum dicendum, quod hoc nomon, Dominus, tria in suo intellectu includit; scilicet potentiam coercendi subditos, et ordinem ad subditos qui consequitur talem potestatem, et tcrminationem ordinis subditorum ad dominum;
in uno enim relativo est intellectus alterius relativi. Salvatur ergo hujus s i gnifìcatio nominis in Deo quantum ad
primum et tertium, non autem quantum ad secundum. Unde Ambrosius dicit (lib. I de Fide, cap. i, circa med.), quod
hoc nomen, Dominus, nomen est potestatis; et Boetius dicit, quod dominium
est potostas quaedam qua sorvus coercetur.
Ad quintum dicendum, quod scientia
Dei alitor comparatur ad res quam scientia nostra; comparatur enim ad eas sicut
e t causa et mensura. Tales enim res
sunt secundum veritatem, qualcs D e u 3
sua scientia cas ordinavit. Ipsae autem
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res sunt causa et mo,usura scientiae no- • realia, sicut dextrum et sinistrum in
strae. Unde sicut et scientia nostra reoolumna; et quaedam sunt relativa se
fertur ad res realiter, et non e contra
cundum dici, quae tamen important re
rio: ita res referuntur realiter ad scionlationes reales, sicut patet de scientia
tiam Dei, et non e contrario. Vel dicen
et sensu. Dicuntur euim relativa secun
dum, quod Deus intelligit res alias indum esso, quando nomina sunt imposita
telligondo se; unde relatio divinse scienad significandas ipsas relationes: rela
tise non est ad res directe, sed ad ipsam
tiva vero secundum dici, quando nomina
divinam essentiam.
sunt imposita ad significandas qualita
tes vel aliquid hujusmodi principaliter,
Ad sextum dicendum, quod appetibile
ad quae tamen consequuntur relationes.
quod movet appetitum, est finis; ea vero
Nec
quantum ad hoc difiert, utrum sint
quse sunt ad finem non movent appeti
relationes
reales vel rationis tantum.
tum nisi ratione finis. Finis autem divinse voluntatis non est aliquid aliud
Ad ultimum dicendum, quod licet poquam divina bonitas. Unde non sequitur
sito uno relativorum ponatur aliud, non
quod res alise comparentur ad divinam
tamen oportet quod eodem modo pona
voluntatem sicut movens ad motum.
tur utrumque; sed sufficit quod unum
ponatur secundum rem, et aliud secun
Ad soptimum d i c e n d u m , quod cor
dum rationem.
pora eaelestia referuntur realiter ad inferiora secundum rclationes consequentes quantitatem, propter hoc quod est
A K T . X I . — UTRUM IflT/E RELATIONES TEM
eadem ratio quantitatis in utrisque; et
PORALES SINT IN uno SECI;NIIUM RATIO
itorum quantum ad relationes conseNEM.
quentes virtutem activam et passivain,
quia movent mota per actionem mediani
1. Fndocimo quaeritur, utrum istae re
quae non est eorum substantia, cum ali
lationes temporales sint in Deo secun
quod bonum ipsorum attendatur in hoc
dum rationem. Et videtur quod non,
quod sunt inferiorum causa.
Ratio enim cui non respondet re?, est
cassa et vana, sicut Boetius dicit (sup.
Ad octavum dicendum est, quod illud
prooem. Porphyrii in praedicabilia, ali
a quo aliquid denominativi', non opor
t e t quod sit semper forma secundum
quant, ante finem). Sed istae relationes
rei naturam ; sed sufficit quod significenon sunt in Deo secundum rem ut ex
t u r p e r modum formae, grammatico lo
praedictis patet. Esset ergo ratio cassa
quendo. Denominatur enim homo ab
et vana, si essent in Deo secundum ra
actione et ab indumento, et ab aliis hu
tionem.
jusmodi, quae realiter non sunt formae.
2. Praeterea, qua? sunt secundum ra
Ad nonuni dicendum, quod si protionem tantum, non attribuuntur rebus
portio intelligatur aliquis determinatus
nisi secundum quod sunt in intellectu,
excessus, nulla est Dei ad creaturam
sicut genus e t species e t ordo. Sed hu
proportio. Si autem per proportionem
jusmodi relationes temporales non attri
intelligatur habitudo s o l a . sic patet
buuntur Deo secundum quod est in in
quod est inter Greatorem et creaturam;
tellectu nostro t a n t u m ; sic enim nihil
in creatura quidem realiter, non autem
esset dictu, Deus est Dominus, quoniam
in Creatore.
Deus intelligitur creaturis praeesse, quod
Ad decimuni dicendum, quod licet
patet esse falsum. Ergo hujusmodi re
doctor incipiat a rebus, tamen alio modo
lationes non sunt secundum rationem
recipiuntur rerum conceptiones in mente
i n Deo.
doctoris quam sint in natura rei, quia
3. Praeterea, hoc nomen, Dominus, reunumquodque recipitur in altero per
lationom significat, cum sit relativum
modum recipiontis; patet enim quod
secundum esse. Sed Deus est Dominus
conceptiones in mento doctoris sunt imnon secundum rationem tantum. Ergo
materialiter, et materialiter in natura.
nec hujusmodi relationes s u n t in Deo
Ad undecimum dicendum , quod disecundum rationem tantum.
stinctio ista relativorum secundum esse
4. Praeterea, nullo intellectu creato
et secundum dici, nihil facit ad hoc quod
existente, Deus adhuc esset Dominus et
sit relatio realis. Qusodam enim sunt
Creator. Non autem essent res rationis
relativa secundum esse quae non sunt I nullo intellectu creato existente. Ergo
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Dominus et Creator et hujusmodi non
important relationes rationis tantum.
5. Prseterea, id quod est secundum
rationem nostram tantum, non fuit ab
seterno. Sed alirjuaa relationes Dei ad
creaturam fuerunt ab aeterno, sicut relationes importata in nomine scientiae
et praedestinationis. Ergo hujusmodi relationes non sunt in Deo secundum rationem tantum.
Sed contra est quod nomina significant
rationes sive intellectus, ut dicitur in
principio Periher. Constat autem ista
nomina relative dici. Ergo oportet hujusmodi relationes secundum rationem
esse.
Rcspondeo dicendum, quod sicut realis relatio consìstit in ordino rei ad
rem, ita relatio rationis consìstit in ordine mtellectuum ; quod quidem dupliciter potest contingere. Uno modo secundum quod iste ordo est adinventus
per intellectum, et attributus ei quod
i-elative dicitur; et hujusmodi sunt relationes quae attribuuntur ab intellectu
rebus intelloctis, prout sunt intellectae,
sicut relatio generis et speciei; has e nim relationes ratio adinvenit considerando ordinem ejus quod est in intellectu ad res quse sunt extra, vel etiam
ordinem intellectuum ad invicem. Alio
modo secundum quod hujusmodi relationes consequuntur modum intelligendi, videlicet quod intellectus intelligit
aliquid in ordine ad aliud ; licet ilium
ordinem intellectus non adinveniat, sed
magis ex quadam necessitate consequatur modum intelligendi. Et hujusmodi
relationes intellectus non attribuit ei
quod est in intellectu, sed ei quod est
in re. E t hoc quidem contingit secundum quod aliqua non habontia secundum se ordinem, ordinate intclliguntur;
licet intellectus non intelligat ca habere ordinem, quia sic esset falsus. A d
hoc autem quod aliqua habeant ordinem, oportet quod utrumque sit ens, et
utrumque distinctum (quia ejusdem ad
se ipsum non est ordo) et utrumque
ordinabile ad aliud. Quandoque autem
intellectus accipit aliqua duo u t entia, quorum alterum tantum vel neutrum est e n s ; sicut cum accipit duo
futura, vel unum praesens et aliud futurum, e t i n t e l l i g i t unum cum ordine
ad aliud, dicens alterum esse prius altero; unde istse relationes sunt rationis
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tantum, utpote modum intelligendi consequentes. Quandoque vero accipit unum ut duo, et intelligit ea cum quodam ordine; sicut cum dicitur aliquid
esse idem sibi ; et sic talis relatio est
rationis tantum. Quandoque vero accipit aliqua duo ut ordinabilia ad invicem, inter quas non est ordo medius,
immo alterum ipsorum essentialiter est
ordo; sicut cum dicit relationem accidere subjocto; undo talis relatio rolationis ad quodeumquo aliud rationis
est tantum. Quandoque vero accipit aliquid cum ordine ad aliud, in quantum
est terminus ordiuis alterius ad ipsum,
licet ipsum non ordinetur ad aliud; sicut aeeipiendo scibile ut terminuni ordinis scientiae ad ipsum ; et sic cum
quodam ordine ad scientiam, nomen
scibilis relative siernificat; et est relatio
rationis tantum. Et similiter aliqua nomina relativa Deo attribuit intellectus
noster, in quantum accipit Deum ut terminuni relationum creaturarum ad ipsurn; undo hujusmodi relationes sunt
rationis tantum.
Ad primum ergo dicendum, quod in
hujusmodi relationibus aliquid respondet ex parto rei, scilicet relatio creaturae ad Deum. Sicut enim scibilo dicitur relative, non quia ipsum referatur
ad scientiam, sed quia scientia referatur ad ipsum, ut habetur V Metaph.
(com. 20), ita Deus dicitur relative, quia
creaturae referuntur ad ipsum.
Ad secundum dicendum, quod ratio
illa procedit de illis relationibus rationis quae sunt rationem inventae, et rebus in intellectu existentibus attributae.
Tales autem non sunt relationes istae,
sed consequentes modum intelligendi.
A d tertium dicendum, quod sicut aliquis est idem sibi realiter, et non solum secundum rationem, licet relatio
sit secundum rationem tantum, propter
hoc quod rolationis causa est realis,
scilicet unitas substantiae quam intellectus sub relatione intelligit: ita potest as coercendi subditos est in Deo realiter, quam intellectus intelligit in ordine ad subditos propter ordinem subditorum ad ipsum: et propter hoc dicitur Dominus realiter, licet relatio sit
rationis tantum. Et eodem modo apparet quod Dominus esset, nullo existente
intellectu.
Unde patet solutio ad quartum.
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Ad quin tum dicendum, quod rela
tio scientise Dei ad creaturam non est
primo et per 3e, ut dictum est prius, in
corp. art., sed ad essentiam Oreatoris,
per quam Deus omnia seit.

DISPUTATJE

età, Deo non attribuuntur, sicut privatio, materia et motus. Sed relatio inter
omnia entia habet debilius esse intantum quod earn quidam aestimaverunt de
secundis intellectis, ut patet per Commentatorem (XI Metaph,, com, 19). Ergo
in Deo esse non potest,
QUAESTIO Vili.
5. Praeterea, omnis relatio in creatu
ris
compositionem Tacit cum eo cujus
DE HIS Q U / E R E L A T I V E
DICUNTÜH
eat relatio; non enim potest una res
DE DEO AB yETEUNO.
alteri inesse sino compositione. Sed in
( Et habet articulas
qualnor).
Deo nulla compositio esse potest. Ergo
in eo non potest esse realis relatio.
"Primo emm qureritur, utrum relationes dictju
de Deo ab aeterno, quae importantur his no6. Praeterea, simplicissima se ipsis dif
minibus Paler et Filius, sint relationes reales
ferent. Sed divinae personae s u n t stmvel riittoms tantum; — 2" utrum relatio in
plicissimfe. Ergo se ipsis differunt, et
Deo sit ejus substantia; — 3° utrum lelationon per relationes aliquas ; ergo non
nes constituent et distinguane personas ot
oportet relationes in Deo ponere, cum
h y p o s t a s e s ; — 4° utrum remota relatione s e 
cundum in'.ellecium, remaneot hypostasis in <' ad nihil aliud ponantur nisi ad distinguendas person as.
divinis.
7. Praeterea, sicut relationes sunt proART.
I. — UTUÜM RELATIONES 0ICT2E DK
prietates personarum diviuarum, ita atDRO AB .ETERNO, SINT HELATIONES BEALES,
tributa absoluta sunt proprietates esVEL RATIONIS TANTUM.
sentife, Sed attributa absoluta sunt in
Deo secundum rationem tantum. Ergo
(I Sent., tit.se. 2fi, q. 2, art. 1, et rf.-sf. 33, art. 1;
et 4 cont. Gent., cap. 14).
relationes sunt in Deo secundum ratio
nem et non reales.
1. Quaestio est de his qua? relative
dicuntur de Deo ab eeterno. E t primo
8. Praeterea, perfectum est cui nihil
quaeritur, utrum relationes dictae de
deest, ut dicitur III Phys. (com. 63 et 64).
Deo ab E e t e r n o qupe importantur bis
Sed substantia divina est perfectissima.
Ergo nihil quod ad perfectionem pertinoruinibus Pater et Filius, sint relatio
neat, ei deest. Superfluum est ergo po
nes reales vel rationis tantum. Et vi
nere relationes in Deo.
detur quod non sint reales. Quia, ut
dicit Damascenus (in I lib. orth. Eidei,
9. Praeterea, cum Deus sit summura
rerum principium et ultimus tinis, ea
cap. xi), in substantial^ Trinitate commune
quae oportet in alia priora reduci, in
quidem et unum re consideratili , cogniDeo esse non possunt, sed solum ea ad
tione vero et intellectu est quod dioersttm
quae alia reducuntnr; sicut esse mobile
vel distinclum est. Sed distinctio persoreducitur ad immobile, ed per accidens
narum fit per relationes. Ergo relatio
ad per s e : et propter hoc Deus non mo
nes in divinis sunt rationis tantum.
vetur,
nec est in eo aliquod accidens,
2. Praeterea, Boetius dicit (in ü b . de
Sed
omne
quod dicitur ad aliud, redu
Trinit., circ. fin.): Similis est relatio Pa
citur
ad
absolutum
quod ad se est. Ergo
tris ad Filium in Trinitate, et utriusque
nihil
est
in
Deo
ad
aliud, sed solum ad
•ad Spiritum sanctum, ut ejus quod est
se
tantum
dictum.
idem ad id quod idem est. Sed relatio
identitatis est rationis tantum. Ergo et
10. Prseterea, Deum esse per se ne
cesse est. Sed omne quod est per se
relatio patcrnitatis et filiationis.
necesse esse, est absolutum: relativum
3. Prsetorea, in Deo ad creaturam non
enim non potest esse sino correlativo.
•est relatio r e a l i s , propter hoc quod
Quod autem est per se necesse esse,
Deus sine sui mutatione creaturas pro
etiam alio remoto esse potest. Ergo in
ducit, ut Augustinus dicit (in V de Trin.,
Deo non est aliqua relatio realis.
•cap. xvi). Sed multo magis sine muta
11. Preeterea, omnis relatio realis, ut
tione producit Pater Filium, et Filius
in p r e c e d e n t i queestione, art. 9, est haprocedit a Patre. Ergo non est aliqua
bitum, consequitur aliquam quantitatem
realis relatio Patris ad Filium in divi
vel actionem vel passionem. Sed quannis, vel e contrario.
titas in Deo non est: dicimus enim
4. Praeterea, ea quse non sunt perfe1
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Deum sine quantitate magnum, ut Au
gustinus dicit (in lib. de Trin., lib. V,
cap. I , circa fin.). Numerus etiam in eo
non est, ut dicit Boetius (in lib. de Trinit. ante med.), quem relatio consequi
posset, etsi ponatur numerus quem re
latio facit. Oportet ergo, si est relatio
realis in Deo, quod competat Deo se
cundum aliquam ejus actionem. Non
autem potest secundum actionem qua
creaturas producit, quia i n q u e s t i o n e
precedenti, art. 10, est h a b i t u m , quod
in Deo non est realis relatio ad crea
turam. Nec iterum secundum actionem,
personalem qua) ponitur in divinis, si
cut est generare: nam cum generare in
divinis non sit nisi suppositi distincti,
distinctionem autem sola relatio facit
in divinis, oportet praeintelligere relationem tali actioni: et sic relatio taleni
actionem consequi non potest. Restat
ergo, si aliquam actionem consequatur
relatio realitor in Deo existens quod
consequatur actionem ejus 33 ter nam vel
essentialem quae est intelligere et velie.
Sed etiam hoc esse non potest: hujus
modi enim actionem consequitur rela
tio intelligentis ad intollcctum, quae
in Deo reales non sunt; alias oporteret
quod intelligens ot intellcctum realiter
in divinis distinguerentur- quod patet
esse falsum, quia utrumque de singulis
personis prsedicatur: non solum enim
Pater est intelligens, sed et Filius ct
Spiritus s a n c t u s : similiter et quilibct
eorum est in intellectu. Nulla ergo re
latio realis in Deo esse potest, ut vi
detur.
12. Praeterea, ratio naturalis humana
potest pervenire ad cognitionem divini
intellectus; probatum est enim demon
strative a philosophis quod Deus est intelligentia. Si ergo actionem intelle
ctus consequautur relationes reales, quae
in divinis personas distinguere dicun
tur, videtur quod per rationem hurnanam Trinitas personarum inveniri pos
set: et sic non esset articulus fidei. Nam
fides est sperandarum
substantia
rerum,
argumentum non apparentium
; Heb. xi,

vers. 1.
13. Praeterea, relativa opposita contra
alia opposita dividuntur. In Deo autem
alia genera oppositionis poni non pos
sunt. Ergo nec relatio.
Sed contra, Boetius dicit (in lib. de
Trin., non procul a fine), quod sola re-
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latio multiplicat Trinitatem. Haec autem
multiplicatio non est secundum ratio
nem tantum, sed secundum rem, ut pa
tet per Augustinum, qui dicit (lib. I de
Trin., cap. in), quod Pater et Filius et
Spiritus sanctus sunt tres res. Ergo
oportet quod relatio sit in divinis non
solum rationis, sed etiam rei.
Praeterea, nulla res constituitur nisi
per rem. Sod relationes in divinis sunt
proprietates constituentes personas;
persona autem est nomen roi. Ergo oportet et relationes in divinis res esse.
Preeterea, perfectior est generatio in
divinis quam in creaturis. Sed ad generationem in creaturis sequitur relatio
realis, scilicet patris et filii. Ergo mul
to fortius in divinis sunt relationes
reales.
Respondeo dicendum, quod sententiam
fidei catholicae sequentes, oportet dicere
in divinis relationes reales esse. Ponit
enim fides catholica tres personas in
Deo unius essentiae. Numerus autem
omnis aliquam distinctionem consoquitur: unde oportet quod in Doo sit ali
qua distinctio non solum respectu crea
turarum, quae a Deo per essentiam differunt, sed etiam respectu alicujus in
divina essentia subsistentis. Hsec autem
distinctio non potest esso secundum ali
quod absolutum: quia quidquid absolute
in divinis praedicatur, Dei essentiam
significat; unde sequeretur quodpersome
di vinse per essentiam distinguerentur,
quod est hseresis Arii. Relinquitur ergo
quod per sola relativa distinctio in di
vinis personis attenditur. Haec autem
distinctio non potest esse rationis tan
t u m : quia ea quae sunt sola ratione distincta, nihil prohibet de se invicem
pr sedi cari: sicut dicimus principium
esse finem, quia punctum unum secun
dum rem est principium et finis, licet
ratione differat; et ita sequeretur quod
Pater est Filius, et Filius P a t e r : quia
cum nomina imponantur ad significandum rationes nominum, sequeretur quod
personse in divinis non distinguerentur
nisi secundum nomina: quod est haeresis Sabelliana. Relinquitur ergo quod
oportet dicore, relationes in Deo quasdam res esse: quod qualiter sit, sequendo sanctorum d i c t a , investigari
oportet, licet ad plenum ad hoc ratio
pervenire non possit. Sciendum est ergo,
quod cum realis relatio intelligi non
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possit, nisi consequens quantitatem vel
actionem sen passionern, oportet quod
aliquo istorura modorum ponamus in
Deo relationem esse. In Deo autem
quantitas esse non potest, neque continua neque discreta, nec aliquid cum
quantitato similitudinem habens : nisi
multitudo quam relatio iacit, cui oportet relationem prseintelligero; o t m n t a s
qure essential competit, ad quam relatio
consequens non est roalis, sed rationis
tantum; sicut relatio quam im por tat
hoc nomen idem, ut supra, art. ult, qusest.
prseood., dictum est. Relinquitur ergo
quod oportet in co penero relationem
actionem consequentem. Actionem dico
non quae in aliquod patiens transeat:
quia in Deo nihil potest esse patiens,
cum non sit ibi materia; ad id autem
quod est extra Deum, non est in Deo
realis relatio. ut ostensum ebt, quaest.
prsee., art. 10. Relinquitur ergo quod
consequatur relatio realis in Deo actionem manentem in agente: cujusmodi
action es sunt intelligere et velie in Deo.
Sentire enim, cum organo corporeo compleatur, Deo non potest competere, qui
est omnino incorporous. Et propter hoc
dicit Dionysius (xi cap. de divm. Nom.),
qucd in Deo est paternitas perfecta,
idest non corporalitor nec materialiter, sed intelligibiliter. Intelligeus autem* in intelligendo ad quatuor potest
habere ordinem: scilicet ad rem quse intelligitur, ad speciem intolligibilem, qua
fit intellectus in actu, ad suum intelligerc, et ad conceptionem intellectus.
Quse quidem conceptio a tribus pr*edictis differt. A re quidem intellecta, quia
res intellecta est interdum extra intellectum ; conceptio autem intellectus non
est nisi in intellectu ; et iterum conceptio intellectus ordinatur ad rem intellectam sicut ad finem ; propter hoc enim
intellectus conceptionem rei in se format ut rem intellectam cognoscat. Differt autem a specie intelligibili: nam
species intelligibilis, qua fit intellectus
in actu, consideratur ut principium actionis intellectus ; cum omne agens
agat secundum quod est in actu: actu
autem fit per aliquam formam, quam
oportet esse actionis principium. Differt autem ab actione intellectus: quia
prsedicta conceptio consideratur u t terminus a c t i o n i s , et quasi quoddam per
ipsam constitutum. Intellectus enim
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sua actione format rei dofinitionem, vel
etiam propositionem affirmativam seu
negativam. Hsec autem conceptio intellectus in nobis proprie verbum dicitur:
hoe enim est quod verbo exteriori significatur: v o x enim exterior neque
significat ipsum intellectum, neque speciem intelligibilem, neque actum intell e c t s ; sod intellectus conceptionem
qua mediante refertur ad rem. Hujusmodi ergo conceptio, sive verbum, qua
intellectus noster intelligit rem aliam
a se, ab alio exoritur, et aliud reprsesentat. Oritur quidem ab intellectu per
suum actum; est vero similitudo rei
intcllectse. Cum vero intellectus sc ipsum
intelligit, verbum prsedictum, sive conceptio, ejusdem est propago et similitudo, scilicet intellectus se ipsum intelligentis. Et hoc ideo contingit, quia
effectus si mila tur causse secundum suam
formam: forma autem intellectus est
res intellecta. E t ideo verbum quod
oritur ab intellectu, est similitudo rei
intellectse, sive sit idem quod intellectus, sive aliud. Hujusmodi autem verbum nostri intellectus, est quidem extrinsecum ab esse ipsius intellectus
(non eniin est de essentia, sed est quasi
P A S R Ì O ipsius), non tarnen oat extrinsecum ab ipso intelligere intellectus, cum
ipsum intelligere compleri non possit
sine verbo preedicto. Si ergo aliquis intellectus sit cujus intelligere sit suum
esse, oportebit quod illud verbum non
sit extrinsecum ab esse ipsius intellectus, sicut noe ab intelligere. Hujusmodi autem est intellectus divinus: in
Deo enim idem est esse et intelligere.
Oportet ergo quod ejus verbum non sit
extra essentiam ejus , sed ei coessentiale. Sic ergo in Deo potest inveniri
origo alicujus ex aliquo, scilicet verbi
et proferentis verbum, unitate essentiae
servata. Ubicumque enim est origo alicujus ab aliquo, ibi oportet ponere realem relationem vel tantum ex parte
ojus quod oritur, quando non accipit
eamdem naturam quam habet suum
principium, sicut patet in exoi'tu creaturse a Deo; vel ex parte utriusque,
quando scilicet oriens attingit ad naturam sui principii, sicut patet in hominum generatione, ubi relatio realis est
et in patre et in filio. Verbum autem in
divinis est coessentiale suo principio,
u t ostensum est. Relinquitur ergo quod
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in divinis sifc realis relatio et e s parte
verbi et ex parte proferentis verbum.
Ad primum ergo dicendum, quod in
divinis peraonis re quidem essentiali
est unitas; distinctio vero ratione, id est
relatione, quae non diiFcrt ab essentia
re, sed sola ratione, ut infra patebit.
Ad secundum dicendum, quod relatio
qu33 est in divinis personis habet qui
dam similitudinem cum relatione identitatis si unitas essontise considoretur :
sed si considoretur origo unius ab alio
in eadem natura, ex hoc relationes praedictas oportet esse reales.
Ad tertium dicendum, quod sicut Deus
non mutatur in productiouc suae crea
tura, ita non mutatur in productione
sui verbi : sed tamen creatura non aitingitad essentiam et naturam divinam:
unde essentia divina non communicatur
creaturse. Ut propter hoc relatio Dei ad
creaturam non fit propter aliquid quod
sit in Deo, sed solum secundum id quod
fit ex parte creaturae. Bed verbum producitur ut coessentiale ipsi Deo ; et
ideo secundum id quod in Deo est, re
ferto' Deus ad suum verbum, non so
lum secundum id quod e x parte verbi
est. Tunc enim est relatio realis ex
parte unius et non ex parte alterine,
quando relatio consequitur per id quod
est ex uno, et non per id quod ex alio,
sicut patet in scibili e t s c i e n t i a : hujus
modi enim relationes causantur per actum scientis, non per aliquid scibile.
Ad quartum dicendum, quod relatio
habet esse debilissimum quod est ejus
tantum ; sic autem non est in Deo ; non
enim habet aliud esso quam esse sub
stantias, ut infra, art. sequent., patebit;
unde ratio non sequitur.
Ad quintum dicendum, quod ratio
illa procedit de relatione reali, quse ha
bet aliud esse ab esse substantias cui
inost; sic autem non est in proposito,
ut infra patebit,
Ad sextum dicendum, quod cum personae divinae relationibus distinguantur,
non alio differunt quam se ipsis; quia
relationes sunt ipsae personae subsistentes, ut infra, art. 4, patebit.
Ad septimum d i c e n d u m , quod attributa essentialia quae sunt proprietates
essentiae, sunt in Deo realiter, et non
secundum rationem. Bonitas enim Dei
est res q u i d a m , et similiter ejus sapien
tia, et ita de aliis, licet ab essentia non
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difierant nisi ratione; sic etiam est de
relationibus, ut infra patebit.
Ad octavum dicendum, quod substan
tia Dei esset imperfecta si aliquid ei
inesset quod non esset ipsa. Relatio au
tem in Doo est substantia ejus, ut infra
patebit; unde ratio non sequitur.
Ad nonum dicendum, quod mobile ot
accidens reducuntur ad aliquid prius
sicut imporfectum ad perfectum. .Nam
accidens imperfectum est, et similiter
motus est imperfocti actus. Sed hoc
quod dicitur ad aliud, quandoque sequi
tur perfectionem rei, sicut patet in in
tellectu: nam consequitur ojus operationem quae est ejus perfectio; et ideo
perfectio divina non prohibet relationem in Deo ponere sicut prohibet ibi
ponere motum et accidens.
Ad decimum dicendum, quod id quod
necesse est per se esse, non refertur ad
aliquid quod sit extraneum ab ipso: ni
hil tamen prohibet quin referatur ad
aliquid intra ipsum. Unde cum non di
catur osse necesse per aliud, dicitur
esse necesse per se ipsum.
Ad undecimum dicendum, quod rela
tio realis in Deo consequitur actionem
intellectus, non quidem ita quod relatio
realis intelligatur intelligentis ad intel
lectum, sed ad verbum: quia intellectum
non oritur ab intelligente, sed verbum.
Ad duodecimum dicendum, quod l i 
cet ratio naturalis possit pervenire ad
ostendendum quod Deus sit intellectus,
modum tamen mtelligendi non potest
invenire sufneienter. Sicut enim de D e o
scire possumus quod est, sed non quid
est; ita de Deo scire possumus quod
intelligit, sed non quo modo intelligit.
Habere autem conceptionem verbi i n
intelligendo, pertinet ad modum intelligendi; unde ratio haBC sufficienter pro
bare non potest; sed e x eo quod est i n
nobis aliqualiter per simile conjecturarc.
Ad deci mum ter tiuni dicendum, quod in aliis oppositionibus semper alterum
est ut imperfectum vel non ens, vel u t
habens aliquid de non ente ; negatio
enim est non ens, et privatio est quae
dam negatio, et duorum contrariorum
alterum semper habet aliquid privation i s ; unde alise oppositiones in Deo esse
non possunt sicut oppositio relationis,
quae ex neutra parte importat imperfectionem.
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1. Secundo quaeritur, utrum rolatio in
Deo sit ejus substantia E t videtur quod
non. Nulla enim substantia est relatio :
haec est quaedam propositio immediata,
sicut et base: Nulla substantia est quan
titas. Ergo nec divina substantia est
relatio.
2. Sed dicendum, quod divina substan
tia est relatio secundum rem, non ta
men secundum rationem. — Sed contra,
ratio cui nihil respondet in re, est cassa
et vana. Sed nihil vane in Deo debet
poni. Ergo non potest esse quod relatio
differat ab essentia ratione existente.
3. Praeterea, personae divinae distinguuntur relationibus; sola enim relatio
multiplicat Trinitatem, ut dicit Boetius
(in lib. de Triu., non procul a fine). Si
ergo personae divinae secundum substan
tiam non distinguuntur; relatio autem
nihil addit supra substantiam secun
dum rem, sed solum secundum ratio
nem, sequetur quod personae divinae distinguantur solum secundum rationem,
quod est hseresis Sabellianee,
4. Praeterea, personae divinae non di
stinguuntur secundum aliquid absolutum; quia sequeretur quod distinguerentur secundum essentiam, ex hoc quod
ea quae de Deo dicuntur absolute signi
ficant ejus essentiam , ut bonitas, sa
pientia, et hujusmodi. Si ergo rolationes sunt idem quod divina substantia,
oportebit quod vol personae non distinguantur secundum relationes, vel quod
distinctio porsonarum sit secundum es
sentiam.
5. Praeterea, si relatio est ipsa sub
stantia Dei. sequeretur quod sicut Deus
et sua magnitudo pertinet ad praedicamentum substantiae in. divinis, E X hoc
quod Deus est sua magnitudo ; ita pari
ratione paternitas pertinebit ad praedicamentum substantiae; et sic omno quod
de Deo dicitur, dicetur secundum s u b 
stantiam; quod est contra Augustinum
(in V ü b . de Trin., cap. iv et v) qui
dicit, quod n o n omne quod de D e o di
citur, dicitur secundum suam substan
tiam; dicitur enim Deus ad aliquid, si
cut Pater ad Eilium.
6. Praeterea, quidquid praedicatur de
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predicato, praedicatur de subjecto. Sed
si relatio est ipsa essentia divina, lieec
prfedicatio erit vera: Essentia divina est
paternitas;
et pari ratione ista: Filiatio
est divina essentia* Ergo sequetur quod
filiatio est paternitas.
7. Praeterea, quaecumquo sunt idem,
ita se habent, quod quidquid praedicatur
de uno, praedioetur de alio ; quia, secun
dum Philosophum (I Top.), quantameumque differentiam assignaverimus, oslendentes erimus quod non idem. Sod de essen
tia divina praedicatur quod sit sapiens,
quod croet mundum, et hujusmodi; quse
n o n videntur preedicari posse de paternitato vel filiatinne. Ergo relatio in di
vinis non est essentia divina.
8. Praeterea, id quod facit distinctionem in divinis personis, non est idem
cum eo quod non distinguit nec distin
guitur. Sed relatio in divinis distin
g u i t ; essentia autem non distinguit
neque distinguitur. Ergo non sunt
idem.
9. Praeterea, idem per suam essentiam
n o n potest esse principium contrariorum, nisi per accidens. Sed distinctio,
cujus est principium relatio in divinis,
opponitur unitati, cujus est principium
essentia. Ergo relatio et essentia non
sunt idem.
10. Praeterea, eorum quae sunt idem,
in quocumquo est unum et aliud. Si
ergo essentia divina et paternitas est
idem, m quocumquo est essentia divina,
erit ot paternitas. Sed essentia divina
est in Eilio. Ergo et paternitas; quod
patet esso falsum.
13. Praeterea, relatio et essentia differunt saltem ratione in divinis. Sed
ubi est diversa ratio, sive definitio, est
diversum esso; quia definitio est oratio
indicans quid est esse. Ergo aliud erit
esse relationis in divinis, et aliud sub
stantiae; ergo rolatio et substantia dif
ferent secundum esse, et ita realiter.
12. Praeterea, ad aliquid dicuntur quo
rum esse est ad aliud se habere, ut di
citur in Prae die am entis (in Praedic. ad
aliquid). Esso ergo relationis est in re
spectu ad aliud; non autem esse sub
stantiae. Ergo relatio et substantia non
sunt idem secundum esse; ot sic idem
quod prius.
13. Praeterea, A u g u s t i n u s dicit (V de
Trin., cap. iv et v), quod aliquid dicitur
in Deo non substantive sed relative.
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Quod autem substantiam divinam signi- ; substantiam quae refertur, et id ad quod
ficat, dicitur substantialiter. Ergo relarefertur. Et ex hoc soquobatur quod in
tio in divinis non significat substantiam
rebus creatis relationes non sunt accidivinam ; et sic idem quod prius.
dentia, quia accidentis esse est inesse..
Unde
etiam quidam theologi scilicet Por14, Praeterea, Augustinus dicit (lib. VII
retani,
hujusmodi opinionem usque ad dide Trin., cap. vi), quod Deus non eo
vinam
relationem
oxtenderunt, diccntes,
Deus est quo Pater est. Sed essentia
relationes
non
esse
in personis, sed eis
divina est D e u s ; paternitate autem est
quasi
assistere.
E
t
quia
essontia divina
Pater, Ergo essentia, non est paterniest
in
porsonis,
soquobatur
quod relatas: et sic relationes in Deo non sunt
tiones
non
sunt
essentia
divina;
et quia
divina substantia.
omne
accidens
inhaaret,
sequobatur
quod
Sed contra, quidquid est in D e o ,
non
essent
accidentia.
E
t
secundum
hoc
Deus est, ut Augustinus dicit (lib. V do
solvebant
verbum
Augustini
inductum,
Trinitate , cap. v ot ult.). Sed relatio
quod scilicet relationes non praedicanest in Deo, sicut paternitas in Patre.
tur
de Deo secundum substantiam, nec
Ergo relatio est ipse Deus, et divina
secundum
accidens. Sed ad banc opisubstantia,
nionem sequitur quod relatio non sit
Praeterea, omne suppositum in quo
res aliqua, sed solum secundum ratiojurat diversae res. est compositum. Sed
nem ; omnis enim res vel est substanin persona Patris est paternitas et estia vel accidens, Unde etiam quidam
sentia. Si igitur paternitas et essentia
antiqui posuerunt relationes esse de
divina sunt duae r o s , sequeretur quod
secundis i n t e l l e c t i s , u t Commentator
persona Patris sit composita; quod patet
dicit XI Metaph. (com. 19), E t ideo oesse falsum. Oportet ergo quod relatio
portet hoc etiam Porretanos dicere ,
in divinis sit ipsa substantia.
quod relationes divinae non sunt nisi
E-cspondeo dicendum, quod supposecundum rationem. E t sic sequetur
aito quod relationes in divinis sint, de
quod distinctio personarum non erit
necessitate oportet dicere quod sint esrealis; quod est hsereticum. Unde disentia divina; alias oporteret ponere
oendum est. quod nihil prohibet aliquid
compositionem in Deo, et quod relatioesse inhaerens quod tarnen non signifines in divinis essent accidentia; quia
catur ut inheerens; sicut etiam actio
omnis res inhaerens alicui praeter suam
non significatur ut in agente, sed ut
substantiam est accidens. Oporteret
ab agente, et tarnen constat actionem
etiam quod aliqua res esset astorna, quae
esse in agente. E t similiter licet ad anon erit substantia divina; quae omnia
liquid non significetur ut inhperens, tarnen oportet ut sit inhaerens. E t hoc
sunt heeretica. Ad hujus ergo evidenquando relatio est res aliqua; quando
tiam sciendum est, quod inter novera
vero est secundum rationem tantum,
genera quae continontur sub accidente,
tunc non est inhaerens. E t sicut in requaedam significantur secundum ratiobus
creatis oportet quod sit accidens,
nem accidentis; ratio enim accidentis
ita
oportet
quod sit in Deo substantia;
est inesse; et ideo illa dico significari
quia
quidquid
e s t in Deo, est ejus s u b per modum accidentis quae significanstantia.
Oportet
ergo relationes secuntur ut inhaerentia alteri, sicut quantidum
rem,
esse
divinam substantiam ;
tas et qualitas; quantitas enim signifiquae
tarnen
non
habent
modum substancatur ut alicujus in quo est, et similitive,
sed
habent
alium
modum praediter qualitas. Ad aliquid vero non signicandi
ab
his
quae
substantialiter
praeficato secundum rationem a c c i d e n t i s :
dicantur
in
Deo.
non enim significatur ut aliquid ejus in
quo est, sed u t ad id quod extra est.
Ad primum ergo dicendum, quod nulla
Et propter hoc etiam dicit Pilosophus
substantia quae e s t i n genero, potest
(V Metaph., com. 20), quod scientia, i n
esse relatio ; quia est definita ad unum
quantum e s t relatio, non est scientis,
genus, et per consequens excluditur ab
sed scibilis. Unde quidam attendentes
alio genere. Sed essentia divina non
modum significandi in relativis, dixeost i n genere s u b s t a n t i a , sod est supra
runt, ea non esse inhaerentia substanomne genus, compreheudens in se otiis, scilicet quasi eis assistentia: quia
mnium generum perfectiones. Unde n i signifieantur ad quoddam medium inter
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hil prohibet id quod est relationis, in ea
inveniri.
Ad secundum dicendum, quod alia est
ratio substantias et relationis, et utrique respoudet aliquid in re quae Deus
est; non tarnen aliqua res diversa, sed
una ct cadom, E t hoc prtecipue convenit quod duabus rationibus respoudet
una res, quando natura perfecte couiprehendit ipsam rem; et sic est in proposito.
Ad tertiuni dicendum, quod licet relatio non addat supra essentiam aliquam
rem, sed solum rationem, tarnen relatio
est aliqua res, sicut etiam bonitas est
aliqua res in Deo, licet non difierat ab
essentia nisi ratione; et similiter est
de sapientia; et ideo sicut ea qupa pertinont ad bonitatem vel sapientiam, realiter Deo conveniunt, ut intelligere et
alia hujusmodi; ita etiam id quod est
proprium realis relationis, scilicet opponi et distingui, realiter in divinis invenitur.
Ad quartum dicendum, quod attributa essentialia non solum significant
id quod est essentia divina, sed etiam
significant por talem modum, quia significant aliquid ut in Deo existens; et
propter hoc differentia, qua? esset seeundum absoluta, redundaret in diversitatem osscntiae. Relationes autem
diving, licet signifìcent id quod est divina essentia, non tamon per modum
essentiae; quia non per modum inexistentis, sed per modum se babentis ad
aliud. Unde distinctio quae attenditur
secundum relationes in divinis, non designai, distinctionem in essentia, sed
solum in hoc quod est ad aliud se habere per modum originis, ut supra
expositum ost.

catur paternitas de essentia divina propter identitatem rationis, sed propter
identitatem rei; ct similiter nec essentia de paternitate, ut jam dictum est;
quia alia est ratio essentiae et relationis. E t idoo in prtedicto processi! incidit fallacia accidentis; licet enim in
Deo nullum sit accidens, est tarnen
quaedam similitudo accidentis, in quantum oa qua? do so invicem praedicantur
seeundum accidens et diflerunt ratione,
sunt unum subjecto.
Ad septimum dicendum, quod sicut
Philosophus dicit in III F h y s . (com. 21),
non oportet quod omnia eadem praedicentur quolibet modo de cisdem, sed solum do eisdom seeundum rationem. Essentia autem divina et paternitas, etsi
sint idem re, non sunt idem ratione; et
ideo non oportet quod quidquid praedicatur de aliquo uno, praedicetur de
alio. Sciendum tarnen, quod quaedam
sunt quae consequuntur proprias rationes essentiae et relationis; sicut quod
esse commune sequitur ad essentiam,
distinguere sequitur adrolationem.Undo
unum horuui ab alio reniovetur; neque
enim essentia distinguit, neque relatio
est communis. Quaedam vero non quantum ad principale significatimi , sed
quantum ad modum significane!!, habent
aliquam differ e ntiani a ratione essenti»
vel relationis; et ista praedicantur quidem de essentia vel relatione, licet non
proprie; et hujusmodi sunt adjectiva,
et verba substantialia, ut bonus, sapiens,
intelligere, et velie; hujusmodi enim,
quantum ad rem significatane significant ipsam essentiam; sed tarnen significant earn per modum suppositi, et non
in abstracto. E t ideo propriissime diAd quintum dicendum, quod licet recuntur de personis, ot de nominibus eslatio sit substantia divina, non tarnen
sentialibus coucretis, ut Deus, voi Pasignificat per modum substantise, u t
ter, bonus, sapiens, creans, et alia husupra expositum est; et ideo non dicijusmodi; de essentia autem i n abstratur seeundum substantiam, quia dici
cto significata, et non per modum supsecundum substantiam pertinct ad mopositi, sed improprie. Adhuc autem midum significando
nus proprio do rclationibus: quia hujusAd sextum dicendum, quod ratio illa
modi conveniunt supposito seeundum
tenet in prandicabilibus per se. Por se
essentiam, non autem secundum relaautem praedicatur aliquid de a l i q u o ,
tionem. Deus enim est bonus, vel creans,
quod praedicatur de eo seeundum proex eo quod habet essentiam, non ex eo
priam rationem ; quod vero non seeunquod habet rclationem.
dum propriam rationem praedicatur, sed
A d octavum d i c e n d u m , quod illud
propter roi identitatem, non etiam praequod facit distinctionom potest esse
dicatur per sc. Cum ergo dicitur: Escum eo quod nec distinguit nec distilisentia divina est patemitas ; non praediguitur, idem re, sed non ratione.
T
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Ad nouura dicendum, quod unitas essentise non opponitur distinction! relationum; unde non sequitur quod relatio
et essentia sint causae oppositorum.
Ad decimum dicendum, quod quaecumque sunt eadem re et ratione oportet quod in quocumque ost unum, sit
aliud. Non autem hoc oportet de his quae
sunt eadom re, sed non ratione; sicut
instans ost idem quod est principium
futuri et finis praeteriti: non tamen
principium futuri dicitur esse in praeterito, sod id quod est futuri principium: et similiter non dicitur quod paternitas est in Filio, sed id quod est,
scilicet essentia.
Ad undecimum dicendum, quod in divinis nullo modo est esse nisi essentiae,
sicut nec intelligere nisi intellectus; et
propter hoc, sicut in Deo est tantum
unum intelligere, ita etiam unum esse.
Et ideo nullo modo concedendum est,
quod aliud sit esse relationis in divinis, et aliud essentiae. Ratio autem non
significat esse, sed esse quid, id est
quid aliquid est, Unde duae rationes unius rei n o n demonstrant duplex esse
ejus; sed demonstrant quod dupliciter
de illa re potest dici quid est ; sicut de
puncto potest dici quid est sicut principium et ut finis, propter diversam rationem principii et finis.
Ad duodecimum dicendum, quod cum
relatio sit accidens in creaturis esse
suum est inesse; unde esse suum non
est ad aliud se habere; sed esse hujus secundum quod ad aliquid, est ad aliud
se habere.
Ad decimumtertium dicendum, quod dicuntur relativa de Deo praedicari non substantialiter, quia n o n praedicantur per
modum existentis i n substantia, sed per
modum ad aliud se habentis, n o n ideo
quin illud quod significant, sit substantia.
Ad decimumquartum dicendum, quod
Deus dicitur non eo Deus quo Pater,
propter diversum modum significandi
divinitatis et paternitatis, ut expositum
est, in corp. art.
A R T . I I I . — UTJUJM RELATIONES CONSTITUENT ET DISTINGUANT PERSONAS SIVE
HYPOSTASES.
(t
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1. Tertio quaez'itur, utrum
constituant et distinguant
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sive hypostases. Et videtur quod non.
Dicit enim A u g u s t i n u s (VII de Trim,
cap. z, a med.): Omnis res qua* relative
dicitur est etiam aliquid excepto l'elativo;
sicut homo dominus, et homo servus. Sed
personae in divinis dicuntur relative.
Ergo sunt aliquid excopto relativo.
Non ergo constituuntur per relationes:
nihil enim potest esse aliquid remoto
suo c o n s t i t u t i v e
2. Sed dicendum, quod praeter intellectum paternitatis in d i v i n i s , intelligitur Pater. — Sed contra, constat quod
Pater etiam relative dicitur. Si ergo
praeter paternitatem oportet aliquid esse
in persona, quia paternitas est ad aliquid, eadem ratione praeter hoc quod
dicitur Pater, oportet aliquid in persona
ponere quod non relative dicatur.
3. Praeterea, Augustinus ibidem dicit,
quod nullo modo putandum est, Patrem
dici ad se ipsum ; sed quidquid dicitur,
ad Filium dicitur. Ergo idem quod prius.
4. Sed dicendum, quod illud quod Pater est, relatione excepta, est essentia.
— Sed contra, illud quod est in relativo
relatione excepta, per relationem a d aliquid refertur, sicut patet i n exemplis
ab ipso positis: homo enim per relationem domini refertur a d servum. Sed
essentia non refertur in divinis : neque
enim generat neque generatur. E r g o
non potest hoc intelligi de essentia,
sed de relationis supposito, cui conveniat generare vel generari.
5. Praeterea, prius est unumquodque
in se consideratum, quam ad aliud referatur. Nihil autom constituitur per
id quod est eo posterius secundum i n tellectum. Ergo Irypostasis Patris n o n
constituitur per relationem qua ad aliud
refertur.
6. Praeterea, hypostases i n divinis perf e c t i o n s s u n t quam i n rebus humanis.
Sed apud nos proprietatos non constituuut ncque distinguunt h y p o s t a s e s ,
sed sunt signa distinctionis hypostasuni
constitutarum. Ergo n e c in divinis relationes, quae s u n t proprietates, constit u u n t hypostases nec distinguunt.
7. Praeterea, prius est intelligere hypostasim generantem quam ipsam g e nerationem, cum gen er ans i n t e l l i g a t u r
ut generationis principium, prius a u t e m
est intelligere generationem quam paternitatem: relationes enim a d actiones
I vel passiones sequuntur, ut in V Metaph.

17

258

Q C U B S T I O N E S

(com. 20) dicitur. Ergo prius est intelligere hypostasim Patris quam paternitatem; ergo n o n constituitur paternitate; et eadem ratione nec hypostasis
Pilii filiatione.
3. Prseterea, nulla forma constituit
et distinguit nisi in genere suo; sicut
albedo constituit et distinguit secundum quali tat em album a nigro : et similiter longitudo constituit aliquid et
distinguit in genere quantitatis. Ergo
et relatio nec constituit nec distinguit
nisi in genere ad aliquid. Hypostasis
autem signifìcatur in genere substant i a . Relatio ergo nec distinguit nec
constituit hypostasim.
9. Praeterea, relatio in divinis est divina essentia. Si ergo constituit et distinguit hypostasim, aut hoc est in
quantum est substantia divina, aut in
quantum est relatio. Non in quantum
est essentia divina; quia essentia divina, cum sit communis tribus personis,
non potest esse distinctionis principium.
Similiter etiam nec in quantum est relatio ; quia secundum relationem non
signifìcatur aliquid per se existens, quod
significat nomen hypostasis, sed solum
ut ad aliquid dictum. Ergo relatio nullo
modo distinguit vel constituit hypostasim.
10. Prseterea, nihil constituit et distinguit se ipsum in divinis. Belationes
autem sunt ipsse hypostases: sicut enim
non different divinitas et Deus, i t a nec
paternitas et Pater. Ergo relationes non
constituunt nec distinguunt hypostases.
11. Praeterea, non est quaerendum de
aliquibus duobus quo distinguantur nisi
in aliquo conveniant, quod aliquo super veniente distinguatur in utroque;
sicut animal commune est homini et
equo ; distinguitur autem animal rationali et irrationali differentiis additis:
et ideo quserore possumus quomodo
homo ab equo distinguatur. Quae autem
in nullo conveniunt, quo possint modo
praedicto distingui, se ipsis distinguuntur, et non aliquo distinguente. Sed
duae hypostases in divinis non conveniunt nisi in essentia, quse nullo modo
relatione distinguitur. Ergo non est dicendum, quod hypostases relationibus
distinguantur, sed quod distinguantur
se ipsis.
J

12. X raeterea, nihil causat quod p r e supponi t. Sed relatio prsesupponit distin-
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ctionem; relatione enim ad aliud res
refertur ; al ietas autem distinctionem
importat. Ergo relatio non potest esse
distinctionis principium.
13. Praeterea, Kichardus de Sancto
Victore dicit (IV lib. de Trin., cap. xv,
a med.), quod hypostases in Angelis
distinguuntur sola qualitate, in divinis
autem sola origine. Origo autem secundum intellectum differt a relatione, sicut generatio a paternitate. Ergo hypostases di vinse non distinguuntur relatione, sed origine.
14. Prseterea, sicut dicit Damascenus(lib. I l l orth. Eidei, cap. v i et VII), hypostases divinse suis proprietatibus distinguuntur. Sed proprietas Patris E B T
genuisse Filiuin, ut A u g u s t i n u s (Fulgentius in lib. de Fide a d P e t r u m , c a p . n ,
in princ.) dicit; et proprietas Filii est
quod nascatur a Patre. Ergo generatione et nativitate Pater et Filius distinguuntur. Haec autem significant originem. Ergo Pater et Filius distinguuntur origine et non r e l a t i o n e
15. Praeterea, quaedam relationes sunt
in divinis quae nec hypostases constituunt nec distinguunt, ut aequalitas et
similitudo. Ergo nec alias relationes, ut
paternitas et filiatio, distinguunt et constituunt hypostasim.
Sed contra est quod Boetìus dicit (in
Üb. de Trin., non procul a fine), quod
sola relatio i n divinis multiplicat Trinitatem. Multitudo autem Trinitatis
constituitur per hypostases constitutas
et distinctas. Ergo sola relatio constituit et distinguit personas et hypostases.
Praeterea, illis solis aliqua distinguuntur quae non communiter de eis praedicantur. Sed sola relativa singillatim
praedicantur de personis divinis et non
communiter ut A u g u s t i n u s dicit (lib. V
de Trinit. cap. v m ) . E r g o solum relationibus personae et hypostases in divinis distinguuntur.
Re spondeo dicendum, quod circa hoc
sunt duse opiniones: quarum prima est,
quod relationes in divinis non constituunt hypostases, nec distinguunt, sed
distincta et constitutas ostendunt. Ad
cujus evidentiam sciendum, quod hoc
nomen hypostasis significat substantiam
individuane id est quae non potest de
pluribus praedicari. Unde genera et species in p n e die amento substantias , ut
homo et animai, non possunt dici hy-
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postases, quia de pluribus praedicantur;
Socrates vero et P l a t o dicuntur hypostases, quia praedicantur de uno solo.
Si ergo in divinis Trinitas personarum
non supponeretur, ut ponunt Judaei et
Pagani, non oporteret in divinis aliquid
aliud constitutivum ot distinctivum hypostasis inquirere, nisi solam essentiam
divinam. Deus enim per essentiam suam
est aliquid in so indivisum, et ab omnibus q u a e non sunt Deus, distìnctum.
Sed quia fides catholica ponit unam essentiam in tribus personis, non potest
i n t e l l i g i d i v i n a e s s e n t i a ut distinctiva
et constitutiva hypostasis in divinis.
Divinitato enim intelligitur constitui
Deus, quod est commune tribus personis et ita significatur ut dictum de plur i b u s , et non ut hypostasis incommunicabilis. Et eadem ratione nihil quod
dicitur absolute de Deo, potest intelligi
ut distinctivum et constitutivum hypostasis in personis, cum ea quae absolute
dicuntur do Deo, significentur per modum essentiae. Oportet ergo ponere distinctivum ot constitutivum hypostasis
in divinis id quod primo invenitur non
de phrribus dici, sed uni soli convenire.
Talia autem sunt duo, relatio et origo,
e t generatio et paternitas, s i v e n a t i v i tas et filiatio, quae licet in Deo idem
sint secundum rem, diilerunt tamen rat i o n e et
modo
significando Primum
autem horum est origo secundum iiitellectum; nam relatio ad originem sequi videtur. Et ideo ponit IÌPPC o p i n i o ,
quod hypostases in divinis C o n s t i t u a n te et distinguantur origine, secundum
quod significatur cum dicitur, qui est
ab alio, et a quo alius ; et quod relatio
paternitatis et filiationis secundum intellectum consequatur ad constitutionem et distinctionem personarum, et
quod per eas distinctio et constitutio hypostasum ostendatur. Ex hoc enim quod
dicitur Pater, ostenditur q u o d sit a quo
alius: per hoc vero quod dicitur Eilius,
ostenditur quod sit ab alio. Nec tamen
o p o r t e t secundum haue o p i n i o n e m dicere, quod hypostases divinae, si non
distinguuntur relationibus, distinguant u r per aliqua absoluta: quia i p s g e origines relationem important; sicut enim
pater dicitur ad filium, i t a generans ad
generatum. Sed haec opinio non videtur
convenienter posse stare. Distinctivum
enim et constitutivum hypostasis potest
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intelligi dupliciter. Uno m o d o quo distinguitur et constituitur formaliter,
sicut homo humanitate, et Socrates Socrateitate. Alio modo quo distinguitur
et constituitur quasi via ad distinctionem et C o n s t i t u t i o n e n ! ; sicut si diceremus, quod Socrates est homo sua generatione, quae est via ad formam, qua
formaliter constituitur. Patet ergo quod
origo alicujus non potest intelligi u t
constitutiva et distinctiva ejus , nisi
propter hoc quod formaliter constituit et distinguit. Si enim generatione non inducerotur humanitas, nunquam generatione constitueretur homo. Impossibile est ergo d i c i , quod
hypostasis Eilii constituatur sua nativitate, nisi in quantum intelligitur quod
nativitas ejus terminatur ad aliquid
quod formaliter constituit. Ipsa autem
relauio ad quam terminatur n a t i v i t a s .
est filiatio. Oportet ergo quod filiatio
sit formaliter constituens et distinguens
hypostasim Filli, non autem origo, neque relatio intellecta in origine: quia
relatio intellecta in origine, sicut ot
ipsa origo, non significat aliquid adhuc
subsistens in natura sed in naturam
tondens. E t quia omnium hypostasum
ejusdem naturae est eadem ratio c o n stitutionis et distinctionis: ideo similiter oportet ex parte Patris inteJligere
quod hypostasis Patris constituatur et
distinguatur ipsa paternitate ; non autem generatione activa, neque relatione
inclusa. E t haec est secunda opinio ,
quod relationes constituunt et disting u u n t personas et hypostases. Quod
hoc modo potest intelligi. Paternitas
enim est ipsa divina essentia u t probatum est ; et pari ratione P a t e r est idem
quod Deus. Paternitas ergo constituendo
Patrem, constituit Deum. Et sicut paternitas licet sit essentia divina, t a m e n
non est communis sicut essentia; i t a
Pater licet sit idipsum quod Deus, n o n
tamen est commune ut Deus, sod proprium. P a t e r ergo Deus in quantum e s t
Deus, est commune habens naturam divinam, et in quantum est Pater, e s t
proprium ab aliis distinctum. Unde est
hypostasis, quae significat subsistens i n
natura aliqua, distincta ab aliis. E t per
hunc modum paternitas constituendo
Patrem, constituit hypostasim.
Ad primum ergo dicendum, quod personae divinae sunt aliquid excepto rela-
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tivo ; ot hoc aliquid est essentia, quse
relative non dicitur. Sic enim intelligit
Augustinus, u t verba ejus diligenter
inspicienti ostendunt.
Unde con cedim us secundum et tertium.
Ad quartum dicendum, quod relatio
otsi de essentia divina non dicatur per
modum informationis, dicitur tamen per
modum identitatis. Si enim non dieamus, quod essentia sit generans vel relata, dicimus tamen, quod ipsa est generatio et relatio. Sod tamen do nominibus essentialibus in concreto significatis relativa dicuntur etiam per modum informationis; dicimus enim, quod
Deus generat Deum et quod Deus refertur ad Deum, eo quod idem suppositum
intelligitur et relationis et essentiae, ut
ostensum est; quamvis ipsa essentialia
non distinguantur. E t ita remotis rolativis intolliguntur nomina essentialia
concreta, non distincta quae per relationes relative dicuntur.
Ad quintum dicendum, quod in qualibet hypostasi divina est id quod absolute dicitur, quod ad essentiam portin e t ; et hoc secundum modum intelligendi prius est eo quod ad aliquid dicitur in divinis. Id tamen quod absolute
dicitur, cum sit commune, ad hypostasum distinctionem non pertinet; unde
non sequitur quod prius sit intelligero
hypostasim distinctam quam relationem
ejus.
Ad sextum dicendum, quod in rebus
inferioribus hypostases per essentiam
distinguuntur ; et ideo proprietates quae
essentiam consequuntur, non possunt
esse distinctionis principium, sed magis distinctionis signum. Hypostases
autem divinee nullo modo distinguuntur secundum essentiam; unde oportet
quod proprietates sint principium distinctionis in eis.
Ad septimum dicendum, quod de ratione hypostasis duo necesse est esse.
Quorum primum est quod sit per se
subsidtens et in se indivisa; secundum
est quod sit distincta ad aliis hypostasibus ejusdem naturae. Si tamen contingat in eadem natura alias hypostases
non esse, nihilominus hypostasis erit ;
sicut Adam, quando non erant aliae hypostases in humana natura. Semper ergo
neccssarium est intelligere hypostasim
£enerantem ante generationem, quan-

\ turn ad id quod hypostasis subsistit in
se una existens, non tamen in quantum
est ab aliis hypostasibus ejusdem naturae distincta, si per solam hujusmodi
generationem a l i a e hypostases ejusdem
naturae originentur; sicut Adam non
fuit distinctus ab aliis hypostasibus
ejusdem naturae priusquam mulier ex
ejus costa formaretur ot ejus fìlii ab eo
propagarentur. In divinis autom non
multiplicantur hypostases nisi per procossionem aliar urn personarum ab una.
Prius ergo est intelligere hypostasim
p a t r i s , in q u a n t u m e s t s u b s i s t e n s , quam
generationem; non tarnen in quantum
est distincta ab aliis hypostasibus ejusdem naturae quse non procedunt nisi
hac generatione supposita. Belationes
autem in divinis otsi consti tuant hypostases, et sic faciant eas subsistentes :
hoc
tamen faciunt in quantum sunt
j
essentia
divina. Relatio enim, in quan\
tum
ost
relatio,
non habet quod subsi|
stat vel subsistere faciat; hoc enim solius substantiae est. Distinguunt vero
relationes, in quantum relationes sunt;
sic enim O p p o s i t i o n e n ! h a b e n t . Belinquitur ergo quod ipsa paternitatis relatio, in quantum est constituens hypostasim Patris, q u o d h a b e t i n q u a n t u m
est idem substantiae divinee, praeintelligatur generationi ; secundum vero quod
dìstinguit, sic generatio paternitati p r a e intelligitur. E x parte vero Pilii nulla
remanet difficultas; nam nativitas secundum intellectum praecedit hypostasim nati, cum intelligatur ut via ad
ipsam; est enim generatio via in substantiam.
Ad octavum dicendum, quod, sicut
jam dictum est, relatio i n divinis non
solum est relatio, sed est secundum rem
ipsamet divina substantia; et ideo potest constituere aliquid subsistens, et
non solum aliquid relativum.
Ad n o n u m dicendum, quod relatio, u t
dictum est, distinguit i n quantum est
relatio ; constituit autem hypostasim
in q u a n t u m est divina e s s e n t i a , et utrumque facit in quantum est divina
essentia et. relatio.
j
Ad decimum dicendum, quod abstra! ctum et concretum in divinis non differunt secundum rem, cum in Deo non
sit accidens neque materia; sed solum
secundum modum significandi; ex quo
modo procedit quod intelligimus di-
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vinitatem ut constituentem Deum, et
Deum ut habeutem deitatem ; et simi
liter est de paternitate et Patre ; nam
licet sint idem secundum rem, differunt
tamen secundum modum significandi.
Ad undecimum dicendum. quod licet
in divinis convenientia secundum rem
sint in sola unitate e s s e n t i a , tamen
convenientia secundum rationem atteuditur in divinis personis in hoc ipso
quod est essentiae supponi. QUBB quidem
communitas significatur iu omnibus cssentialibus o o n c r e t i s , quae important
suppositum esse in communi; sicut Deus
est habens divinitatem. Hoc ergo ipsum
quod est esse suppositum divinae natu
rae, commune est tribus personis communitate r a t i o n i s , l i c e t tres personae
non sint unum suppositum, sed tria;
sicut Socratos et P l a t o sunt duo l o mi
nes licet esse hominem sit eis commune
secundum rationem. Differentia autem
queeritur non solum in illis in quibus
est aliquid commune secundum rem; sed
in quibus est aliquid commune secun
dum rationem.
Ad duodocimum dicendum, quod rela
tio praesupponit distinctionem aliorum
generum, utpote substantia et quantitatis ; quandoque etiam actionis et pas
sion is; sed distinctionem quae est se
cundum ad aliquid, relatio non suppo
niti, sed facit; sicut relatio dupli praesupponit diversitatem magni et parvi;
hanc autem difierentiam quae est se
cundum duplum et dimidium, non praesupponit, sed tacit. In divinis autem
non est alia distinctio nisi secundum
relationem.
Ad decimumtertium dicendum. quod
origine dicit Richardus distingui personas, in quantum distinguuntur per relationes originis.
A d decimumquartum dicendum, quod
Augustinus pro eodem accipit genuisse
Filium et esse Patrem ; et ideo utitur
quandoque origine pro relatione.
Ad decimumquintum dicendum, quod
relatio similitudinis e t eequalitatis non
possunt distinctionem personarum cau
sare, sed magis ipsam praesupponunt.
Est autem similitudo rerum differentium eadem qualitas, et similiter aequalitas est rerum distinctarum eadem
quantitas. E t sic patet quod distinctio
suppositorum praesupponitur et simili
tudini et aequalitati.
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A R T . I V . — UTRUM REMOTA UELATIONE
SECUNDUM INTELLECTUM , REMANE AT HY
POSTASIS IN DIVINIS.
(1 p., quakst. 40, art. 3).

1. Quarto quaeritur, utrum remota re
latione secundum intellectum, remancat
hypostasis in divinis. Et videtur quod
sic. Ea enim quae sunt in creaturis,
sunt esemplata ab his quae sunt in Deo.
Sed in humauis, remotis relationibus
et propriotatibus hypostasis, adhuc re
manent hypostases. Ergo et similiter in
divinis.
2. Prfeterea, Pater non habet ab eo
dem quod sit quis et quod sit P a t e r ;
cum etiam Eilius sit quis, et n o n sit
Pater. Remoto ergo a Patre quod sit
Pater, remanet quod sit quis. Est au
tem quis in quantum est hypostasis.
Remota ergo paternitate per intelle
ctum, adhuc remanet hypostasis P a t r i s .
3. Praeterea, cum queelibet res intelligatur per suam definitionem, potest
unaquaeque res intelligi remoto eo quod
in ejus definitione non ponitur. Sed re
latio non ponitur in definitione hypo
stasis. Ergo remota relatione adhuc in
telligitur hypostasis.
4. Praeterea, Judaei et Gentiles intelligunt in Deo hypostasim; i n t e l l i g u n t
enim Deum esse rem quamdam per se
subsistentem ; nec tamen intelligunt in
eo paternitatem et filiation em, et hujus
modi relationes. Ergo remotis hujus
modi relationibus per intellectum, re
manent adhuc hypostases in divinis.
5. Praeterea, omne quod se habet e x
additione , remota additione r e m a n e t
id cui fit additio; sicut homo addit su
pra animal rationale; est enim homo
animal rationale ; unde remoto ra
tional! remanet animal. Sed persona
addit proprietatem supra hypostasim ;
est enim persona hypostasis proprietate
distincta ad dignitatem pertinente. Ergo
remota proprietate a persona secundum
intellectum, remanet hypostasis.
6. Praeterea, A u g u s t i n u s dicit (in lib,
VII de Trin., cap. n), quod Verbum est
sapientia genita. Sapientia vero hypo
stasim supponit genitum autem proprie
tatem. R e m o t o ergo a Verbo quod sit
g e n i t u m , remanet hypostasis Verbi, e t
eadem ratione in aliis personis.
7. Praeterea, remota paternitate e t filiatione secundum intellectum, a d h u c
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reraanet in divinis qui ab alio, et a quo
posuerunt, hypostases in divinis non
alius. Hsec autem hypostases desiguant.
constitui nec distingui relationibus, sed
Ergo remotis relationibus, adhuc rema
per solam originem. Relationes autem
nent hypostases in divinis.
dicebant consequi ipsam originem personarum, sicut originis terminos, qui
8. Prseterea, remota differentia conbus comxilementum originis designatur,
s t i l u t i v a , adhuc remanet genus. Sed
et sic ad quamdam dignitatem pertinent.
propriotates personales cum constituant
Unde cum persona videatur esse nomen
peraonas sunt in divinis sicut differen
dignitatis, intellectis hujusmodi relatio
tiae constitutivse. Ergo remotis proprionibus supra hypostases dicebant consti
tatibus, remanet. genus personse, quod
tui personas: et sic hujusmodi relationes
osi hypostasis.
dicebant
esse constitutivas personarum,
9. Prseterea, Augustinus dicit (lib. V
sed
non
hypostasum.
Ei pro tanto apud
de Trin., cap. vij, quod remoto noe quod
quosdam
hujusmodi
relationes
personaliest Pater, adhuc remanet ingenitua* Sed
tates
dicuntur;
otideo
sicut
apud
nos re
ingenitus est qusedam proprietas cujus
motis
ab
aliquo
homine
his
quae
ad
digni
suppositum esse non potest nisi hypo
tatem pertinent, quae faciunt eum esse
stasis. Ergo remota paternitate, adhuc
personam, remanet ejus hj^postasis, ita
remanet hypostasis Patris.
in
divinis, remotis per intellectum hu
10. Praeterea, sicut relationes sunt
jusmodi
relationibus personalibus a pcrproprietates hypostasum, ita attributa
sonis,
dicunt,
quod romanebant hypo
sunt proprietates essentise. Sed remoto
non
tarnen
persona;. Sed quia
stases,
per intcllectum attributo essentiali ad
jam
supra,
loc.
cit.,
ostensum
est, quod
huc remanet intellectus divines sub
et
hypostases
conrelationes
prsedictae
stantias. Boetius enim dicit (in Üb. de
stituunt
et
distinguunt;
ideo
secundum
Hebdom., a medio) quod remota bonitate a Deo per intelloctum, adhuc re j alios dicendum est, quod remotis per
manet quod sit Deus. Ergo similiter re • intellectum hujusmodi relationibus, si
cut non remanent personse, ita non re
motis relationibus, adhuc remanent hy
manent
hypostases. Remoto enim eo
postases in divinis.
quod est constitutivum alicujus, non po
31. Prsnterea, secundum Boctium (sutest remanere id quod per ipsum consti
por profem. Porphyr, in prsedicab., aliq.
tui tur.
ant. fin.), proprium est intellectus, conjuncta secundum naturam dividei-e. Pro
Ad primum ergo dicendum , quod in
prietas autem et hypostasis sunt reali
hominibus hypostases non constituunter conjuneta in Deo. Ergo intellectus
tur neque per relationes neque per pro
potest ea ab invicem separare.
prietates, sicut constituuntur in divinis,
ut ostensum est; et ideo non est simile.
12. Praeterea, remoto eo quod est in
aliquo, potest intelligi id in quo est;
Ad secundum dicendum , quod Pater
sicut remoto accidente potest intelligi
ab eodem habet quod sit quis ot quod
subjectum. Sed relationes pouuntur in
sit Pater: ab eodem, in quam, secundum
divinis hypostasibus esse. Ergo remotis
rem, et non secundum rationem, sed
relationibus secundum intellectum, ad
differenti secundum rationem, vel sicut
huc remanent hypostases.
differt generale a speciali, voi commuue
a proprio: sicut patet quod homo ab
Sed contra, in divinis distinetio non
eadem forma substantiali habet quod
potest esse nisi secundum relationes.
sit animal et quod sit h o m o ; non enim
Sed hypostasis dicit aliquid distinctum.
sunt uni us rei plures formse substan
E r g o remotis relationibus non remanet
tiales secundum rem diversae: et tarnen
hypostasis. Cum enim in divinis non
ab anima, inquantum est anima sensiponautur nisi duo modi prsedicandi,
bilis, tantum habet quod sit animal; in
scilicet secundum substantiam, et ad
quantum vero est anima sensibilis, et ra
aliquid, remotis relationibus non rema
tionalis,
habet ab ea quod sit homo. Et
nent nisi ea quae ponuntur secundum
propter
hoc
et equus est animai, sed
substantiam. Heec autem sunt quse per
non
est
homo;
quia n o n habet animam
tinent ad essentiam; et sic non rema
sensibilem
eamdem
numero quam habet
nent hypostases distinctse.
h
o
m
o
:
et
pro
tauto
etiam non est idem
Respondeo dicendum , quod, sicut
t
animai
numero.
Similiter
dico in pro.supra, art. prser-ed., dictum est, quidam
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posito, quod Pater habet quod sit quis
et quod sit Pater a relatione; sed quod
sit quis, habet a relatione cominuniter
sumpta; quod autem sit hie quis, habet
ab hac relatione qua; est paternitas ;
et propter hoc etiam Filius, in quo est
relatio, sed non haec relatio quae est
paternitas, est quis, sed non est hie
quis qui est Pater.
Ad tertium dicendum, quod aliquid
in relatione alicujus potest poni dupliciter: scilicet explicite, sive in actu, et
implicite sive in potentia. In ratione
enim animalis non ponitur anima rationalis explicite et in actu, quia sic
omne animal haberet animam rationalem ; sed implicite et in potentia, quia
animal est substantia animata sensibilis. Sicut autem sub anima in potentia
continetur anima r a t i o n a l i s . ita sub
animato rationale : et ideo quando defìnitio animalis actu attribuitur homini,
oportet quod rationale sit de definitione
animalis explicite, secundum quod animal est idem homini. Et similiter est
in proposito; hypostasis enim commaniter sumpta, est substantia distincta:
unde cum in divinis non possit esse distinctio nisi per relationem, cum dico
hypostasim divinam, oportet quod intelligatur relatione distincta. E t ita relatio, quamvis non cadat in definitione
hypostasis quod est homo, cadit tamen
in definitione hypostasis divinse.
Ad quartum dicendum, quod Judaei
et Gentiles non intelligunt essentiam
distinctam nisi ab his quae sunt alterius n a t u r a B , quae quidem distinctio fit
per ipsam divinam essentiam. Sed apud
nos hypostasis intelligitur ut distincta
ab eo quod est ejusdem naturae, a quo
non potest distingui nisi per relationem
tantum: et ideo ratio non procedit.
Ad quintum d i c e n d u m , quod alius
est modus quo definiuntur accidentia,
et quo definiuntur substantiae. Substant i a enim non definiuntur per aliquid
quod sit extra essentiam eorum : unde
id quod primo ponitur in definitione
substantiae est genus, quod prsedicatur
in eo quod quid de definito. Accidens
vero definitur per aliquid quod est extra essentiam ejus, scilicet per subjectum, a quo secundum suum esse dependet. Unde id quod ponitur in definitione ejus loco generis, est subjectum;
sicut cum dicitur: simum est nasus
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curvus. Sicut ergo in definitionibus substantiarum remotis differentiis, remanet
genus; ita in definitione accidentium,
remoto accidente, quod ponitur loco
differentiae, remanet subjectum ; ahter
tamen et aliter. Remota enim differentia remanet genus, sed non idem numero : remoto enim rationali, non remanet idem numero animai quod est
animal rationale; sed remoto eo quod
ponitur loco differenti» in definitionibus accidentium remanet idem subjectum numero: remoto enim curvo vel
concavo, remanet idem nasus numero.
E t hoc est, quia accidens non compiei
essentiam subjecti sicut differentia cornplet essentiam generis. Cum ergo dicitur: Persona est hypostasis proprietate
distincta ad dignitatem pertinente, non
ponitur hypostasis i n definitione personas ut subjectum, sed ut genus. Unde
remota proprietate ad dignitatem pertinente, non remanet hypostasis eadem,
scilicet numero vel specie, sed solum
secundum genus, prout salvatur in substantiis non rationalibus.
Ad sextnm dicendum, quod cum dicitur: Verbum est sapientia genita, l y
sapientia supponit pro hypostasi, non
tamen significat hypostasim ; et ideo in
signifìcatione e]us non clauditur proprietas; sed oportet quod addatur; s i c u t
si dicam, quod Deus est Filius genitus.
Ad septimum dicendum, quod qui ab
alio et a quo alius, non differunt a paternitate et a filiatione, nisi sicut commune a proprio: quia Filius significat
eum qui est ab alio per generationem,
e t P a t e r significat eum a quo alius per
generationem, nisi forte dicamus, quod
a quo alius et qui ab alio, importent
originem, et Pater et Filius relationes
originis consequentes. Sed ex supradictis j a m patet quod per origines n o n
constituuntur hypostases, sed per relationis.
A d octavum dicendum, quod remota
differentia constitutiva, remanet g e n u s
i n communi, non i n eodem secundum
speciem vel numerum.
Ad nonum d i c e n d u m , quod intentio
A u g u s t i n i non fuit dicere, quod Deus
Pater remaneat ingenitus remota paterni tate, nisi forte prout ingenitus t u n c
importaret conditionem naturae, et n o n
proprietatem personse. TJuit autem ejus
intentio ostendere, quod remota pater-
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aitate, potest remanere ingenitum in
communi. Non enim oportet quod quidquid est ingenitum, sit Pater.
Ad decimum dicendum, quod ratio
bonitatis non constituit rationem essen
t i a , immo intelligitur bonum ut informativum entis ; sed proprietas consti
tuit hypostasim; et ideo non est simile.
Ad undecimum dicendum, quod licet
intellectus possit aliqua conjuncta divi
dere, non tamen omnia: non enim po
test dividere illa quorum unum est de
ratione alterius: non enim potest divi
dere animal ab homine. Proprietas au
tem est de ratione hypostasis, et ideo
ratio non sequitur.
Ad ultimum dicendum , quod remoto
eo quod est in aliquo sicut in subjecto,
vel sicut in loco, remanet id in quo est;
non autem remoto eo quod est in ali
quo sicut pars essentise ejus. Non enim
remoto rationali, remanet homo; et si
militer nee remota proprietate, remanet
hypostasis.

Oü/ESTIO IX.
DE P E B S O N I S

DIVINIS.

{El haue! articuiiX

tiovem).

Primo enim quierftur, quumoilo se habet per
sona ari essentiam, sunsistentiani et hyposta
s i m ; — 2° quid est p e r s o n a ; — 3° ulrum in
Deo possit e s s e persona ; — 4 utrum hoc
nomen persona in divinis significct aliquid
relattvum vel a b s o l u t u m ; — 5» utrum nume
rus pcrsonarum sit in divinis ; — 6° utrum
nomen pprsonip conveniente!' possit pluraliter prajdican in divinis,* — 7" rjuomodo ter
mini numprales praedicentur in divinis. utrum
scilicet positive, vel remottve tantum ; —
8« utrum in Deo sit aliqua diversitaa, —
9° utrum in divinis sit tres porsonre tantum,
an plures ve] pauciores.
n

ART.
I. — QUOMODO SE HABBAT PERSONA
AP ESSENTIAM j SUUSISTENTIAB' 1ST TITPOSTASIM.

(1 p., qu. 29, art. 2 ;
et 1 S e n t , dist. 23, art, 3).

1. Quaestio est de personis divinis. Et
primo quaeritur, quomodo se habeat
persona ad essentiam, subsistentiam et
hypostasim. Et videtur quod omnino
sint idem. Dicit enim Augustinus in
VII de Trinit. (cap. in, circa princ),
quod idem intelligunt grajci cum con-
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fitentur in Deo tres hypostases, et latini
cum confitontur tres personas. Ergo hy
postasis et J D E R S O N A significant idem.
2. Sed dicendum, quod persona differt
ab hypostasi in hoc quod hypostasis
significat individuum cujuscumque na
turae in genere substantiae, persona vero
solum individuum rationalis naturae. —
Sed contra est quod Boetius dicit (in
lib. de duabus Natur is, aliquant, a princ.)
quod graeci utuntur hoc nomine hypo
stasis solum pro individuo rationalis
NATURAB. Si ergo persona significat indi
viduum rationalis naturae, omnino sunt
idem hypostasis ct persona.
3. Praeterea, nomina imponuntur a rationibus rerum quas significant. Sed eadem ratio individuation^ est in his quse
sunt rationalis naturae, et in aliis substantiis. Ergo individuum rationalis na
tures non debet habere speciale nomen
prae aliis individuis in genere substan
tiae, ut per hoc sit differentia inter hy
postasim et personam.
4. Praeterea, nomen subsistentiae a
subsistendo sumitur. Nihil autem subsistit nisi individua in genere substan
tiae, in quibus sunt et accidentia et secundse substantiae, quae sunt genera et
species, ut dicitur in Prredicamentis.
Sola ergo individua in genore substan
t i a sunt subsistentiae. Individuum au
tem in genere substantias est hyposta
sis vel persona. Ergo idem est subsistentia quod hypostasis et persona.
5. Sed dicendum, quod genera et spe
cies in genere substantias subsistunt, eo
quod eorum est subsistere, ut Boetius
dicit, in lib. de duabus Naturis (ut sup.).
— Sed contra, subsistere nihil aliud est.
quam per se esistere, Quod ergo existit
solum in alio, non subsistit. Sed genera
et species sunt solum in alio: sunt enim
solum in primis substantiis, quibus interemptis, impossibile est aliquid aliorum remanere, ut dicitur in Praedicamentis (in Praedicamento substantia^
non procul a fine). Non est ergo subsi
stere, generum et specierum, sed solum
individuorum in genere s u b s t a n t i a , et
sic remanet quod subsistentia sit idem
quod hypostasis.
6. Prteterea, Boetius dicit (in com
mento Praedicamentorum), quod ovaia,
id est essentia, significat compositum^
ex materia et forma. Hoc autem opor
tet esse individuum: nam materia est in-
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dividuationis principium. Ergo essentia
significat I N D I V I D U U M ; et sic idem est
persona, hypostasis, essentia, et subsistentia.
7. Prseterea, essentia est quam significat definitio, cum per definitionom
sciatur quid est res. Definitio autem
rei naturalis, quae est e x materia e t
forma composita, non solum continet
formam, sed etiam materiam, ut patet
per Philosophum (in VI et VII Metaph.,
com. 33, et seqq.). Ergo essentia est aliquid compositum ex materia et forma.
8. Sod dicendum, quod essentia significat naturam communem, alia vero
tria, scilicet subsistentia, hypostasis et
persona, significant individuum i n genere substantias. — Sed contra universale et particulare inveniuntur i n quolibet genere. In aliis autem generibus
non distinguitur nomen particularis et
universalis : codem enim nomine nominatur qualitas a u t q u a n t i t a s , sive sit
universalis sive sit particularis. Ergo
nec in genere substantiae debent esse
distincta nomina ad significandum substantiam universalem et particularem :
et sic videtur quod praedicta nomina
non differant.
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ram communem pertinens, sub significatione essentiae continetur, non autem
quidquid est in substantia particulari,
est hujusmodi. Si enim quidquid est in
substantia particulari ad naturam communem pertineret, nou posset esse distinctio inter substantias particulares
ejusdem naturae. Hoc autem quod est in
substantia particulari praeter naturam
communem, est materia individualis
quae est singularitatis principium, et per
consequens accidentia individualia, quae
materiam praedictam determinant. Comparatur ergo essentia ad substantiam
particularem ut pars formalis ipsius, ut
humanitas ad Socratem. E t ideo in rebus ex materia et forma compositis, essentia non est omnino idem quod subjectum ; unde non praedicatur de subjecto ; non enim dicitur quod Socrates sit
una humanitas. In substantiis vero simplicibus nulla est differentia essentiae
et subiecti, cum non sit in eis materia
individualis naturam communem individuans, sed ipsa essentia in eis est
subsistentia. E t hoc patet per Philosophum (in VII Metaph.) et per Avicennam, qui dicit in sua Metaph., quod
quidditas simplicis est ipsum simplex.
Sed contra est quod Boetius dicit in
Substantia vero quae est subjectum, duo
commentoPreedicamentorum quod OÙCÉK,
habet propria. Quorum primum est quod
id est essentia, significat compositum
non indiget extrinseco fundamento in
ex materia et forma; oOaiwcc?, id est
quo sustentetur, sed sustentatur in se
ipso ; et ideo dicitur subsistere, quasi
subsistentia, significat formam: hypose et non in alio existens. Aliud
per
stasis vero materiam. Ergo praedicta ,
vero
est quod est fundamentum accidifferunt.
dentibus sustentans ipsa; et pro tanto
Praeterea, idem videtur ex hoc quod
dicitur substare. Sic ergo substantia
idem Auetor assignat praedictorum D o quae est subjectum, i n quantum subsiminum difibrentiam in L I B . de duabus
stit, dicitur evaluate
vel subsistentia;
Naturis.
in quantum vero substat, dicitur hypoRespondeo dicendum, quod Philosostasis secundum greecos, vel substantia
phus (in V Metaph.) ponit substantiam
prima secundum latinos. P a t e t ergo quod
dupliciter dici; dicitur enim uno modo
hypostasis et substantia differunt rasubstantia ipsum subjectum ultimum,
tione, sed sunt idem re. Essentia vero
quod n o n praedicatur de alio ; e t h o c
in substantiis quidem materialibus non
est particulare in genere substantias;
est idem cum eis secundum rem, neque
alio modo dicitur substantia forma vel
penitus diversum, cum se habeat u t
natura subjecti. Hujus autem distinpars formalis; in substantiis vero imctionis ratio est, quia inveniuntur plura
subjecta in una natura convenire, s i c u t
matorialibus est omnino idem secundum
plures homines in una natura hominis.
rem, sed differens ratione. Persona vero
Unde oportuit distingui quod est unum,
addit supra hypostasim determinatami
ab eo quod multiplicatur : natura enim
naturam : nihil enim est aliud quam
communis est quam significat definitio
hypostasis rationalis naturae.
indicans quid est res ; unde ipsa natura •
Ad primum ergo dicendum, quod e x
communis, essentia vel quidditas dici- I quo persona non addit supra hypostatur. Quidquid ergro est in re ad natusim nisi rationalem naturam , oportet
1

266

Q Ü J 3 S T I 0 N E S

quod hypostasis et persona in rationali
natura sint penitus idem; sicut cum
homo addat supra animal, rationale,
oportet quod animal rationale sit homo;
et ideo verum est quod Augustinus dicit (lib. "VII do Trin., C A D . iv), quod
idem significant graeci cum confitentur
in Deo tres hypostases, et latini cum
confitentur tres personas.
Ad secundum dicendum, quod hoc
nomen hypostasis, in graeco e x proprietate significations habet quod significet individuam substantiam cujuscumque naturae; sed ex usu loquentium habet quod significet individuum rationalis naturae tantum.
Ad tertium dicendum, quod sicut substantia individua proprium habet quod
per se existat, ita proprium habet quod
per se agat; nihil enim agit nisi ens
actu ; et propter hoc calor sicut non
per se est, ita non per se agit; sed calidum per calorem calefacit. Hoc autem
quod est per se agere, excellentiori
modo convenit substantiis rationalis
naturae quam aliis. Nam solae substantiae rationales habeut dominium sui actus, ita quod in eis est agere et non
agere ; aliae vero substantiae magis aguntur quam agant. Et, ideo conveniens
fuit ut substantia individua rationalis
natura^, speciale nomen haberet.
Ad quartum dicendum, quod quamvis
nihil subsistat nisi individua substantia, quae hypostasis dicitur; tamen non
eadein ratione dicitur subsistere et substare; sed subsistere in quantum non
est in alio ; substare vero in quantum
alia insunt ei. Unde si aliqua substantia esset quae per se existeret, non tamen esset alicujus accidentis subjectura,
posset proprie dici subsistentia, sed non
sub stanti a.
Ad quintura dicendum, quod Boetius
loquitur secundum opinionem Piatonis,
qui posuit genera et species esse quasdam formas separata? subsistentes, ab
accidentibus denndatas; et secundum
hoc potorant dici subsistentiae, sed non
hypostases. Vel dicendum, quod subsistere attribuitur generibus et speciebus, non quia subsistant, sed quia individua in eorum naturis subsistunt,
etiam omnibus accidentibus remotis.
Ad sextum dicendum, quod essentia
in sub&tanùis materialibus significat
compositum ex materia et forma; non
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tamen ex materia individuali; sed ex
materia communis: definitio enim hominis quae significat ejus essentiam,
continet quidem carnes et ossa, sed non
h a s carnes vel haeo ossa. Sed materia
individualis comprehenditur in significatione hypostasis et snbsistentiaa in rebus materialibus.
E t per hoc patot solntio ad septimum,
A d octavum dicendum, quod accidentia non individnantur nisi ex suis subj e c t s . Sola autem substantia per se
ipsam individuatur, et per propria
principia; et ideo convenienter i n solo
genore substantial particulare habet
proprium nomen.
Rationes quae sunt in oppositum, concedimus; tamen sciendum, quod Boetius
alitor acci pit ista nomina in commento
Praedicamentorum, quam sit communis
usus eorum, prout exponit ea in Üb. de
duabus Naturis. Attribuit enim nomen
/ I I / ; J O S F O S T S M A T E R Ì E B quasi primo principio
substandi,ex qua habet substantia prima
quod substot accidenti; nam forma simplex subjectum esse non potest, ut dicit
idem Boetius in lib. de Trinit. (ante
med. lib.J. Nomen autem ovztcocng vel
suhsistentice attribuit formae quasi E S sendi principio; per ipsam enim est res
in actu; nomen autem usice vel essentia
attribuit c o m p o s i t e Unde ostendit quod
in substantiis materialibus tarn forma
quam materia sunt essentialia principia.
ART.
(1

II.
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1. Secundo quseritur quid s i t persona.
Definit autem earn Boetius i n Hb. de
duabus Naturis, dicens quod persona est
rationalis
naturai individua
substantia.
Videtur autem quod inconvenienter definiat. Nullum enim singulare definitur,
u t patet per Philosophum (in VII Metaph., com. 53). Sed persona significat
singulare in genere substantiae, u t dictum est. Ergo non potest definiri.
2. Sed dicendum, quod licet id quod
est persona, sit quoddam s i n g u l a r e ,
tamen ratio personae communis est, et
pro tanto persona in communi definiri
potest. — Sed contra, id quod est commune omnibus substantiis individuis
rationalis naturae, est intentio singularitatis, quae quidem non est i n genere
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non autem dicimus tres substantias,
substantia. Ergo non debet in definised unam. Magis ergo debuit persona
tione personae poni substantia quasi
per subsistentiam quam per substangenus.
tiam
definir i.
3. Sed dicendum, quod hoc nomen persona non signifìcat tantum intentionem,
Ü. Praeterea, quod ponitur in definised intentionem simul cum subjecto intione tamquam genus, multiplicato definito multiplicatur; plures enim homitentionis. — Sed contra est quod Phines sunt plora animalia. Sed in Deo
losophus probat (in VII Metaph., com. 12,
et seq.), quod compositum ex subjecto
sunt tres personae, non autem tres substantiae. Ergo substantia non debet poni
et ex accidente, non potest defìniri;
sequeretur enim nugatio in definitione ;
in definitione personae quasi genus.
cum enim i n definitione accidentis po10. Praeterea, rationale est differentia
natur subjectum, sicut nasus in definianimalis. Sed persona invenitur in his
tione simi, oportebit quod in definitione
quae non sunt animalia, scilicet in Ancompositi ex subjecto et accidente, pogelis et in Deo. Ergo rationale non denatur bis subjectum ; semel pro se, et
buit poni in definitione personae.
semel pro accidente. Si ergo persona j
11. Praeterea, natura est tantum in
signifìcat intentionem et subjectum, in- ! rebus mobilibus; est enim principium
conveniens est quod definiatur.
motus, ut dicitur in II P h y s . (com. 3).
Sed essentia est tam in rebus mobili4. Praeterea, subjectum hujus intenbus
quam in immobilibus. Ergo convetionis communis est aiiquod singulare.
nientius
fuit in definitione personae poSi ergo persona signifìcat simul intennere
essentiam
quam n a t u r a m , cum
tionem et subjectum intentionis, adhuc
etiam persona inveniatur tam in rebus
sequeretur quod, definita persona, defimobilibus quam in immobilibus; est
niatur singulare ; quod est inconveniens.
enim
in hominibus, in A n g e l i s et in
5. Praeterea, intentio non ponitur in
Deo.
definitione rei, nec accidens in definitione substantias. Persona autem est no12. Praeterea, definitio debet converti
men rei et substantias. Inconvenienter
cum definito. N o n autem omne quod
igitur in definitione personas ponitur INest rationalis naturae individua substandividuum , quod est nomen intentionis
tia, est persona. Essentia enim divina,
et accidentia.
secundum quod est essentia, non est
persona; alioquin esset in Deo una per6. Praeterea, illud in cujus definitione
sona, sicut est una essentia. Ergo inponitur substantia pro genere, oportet
convenienter definitur persona definiquod sit species substantiae. Sed pertione praedicta.
sona non est species substantiae; quia
con divider e tur contra alias substantise
13. Praeterea, humana natura in Chrispecies. Ergo inconvenienter ponitur
sto est rationalis naturae individua subsubstantia in definitione personae quasi
stantia; neque enim est a c c i d e n s , negenus.
que universalis substantia, neque irrationalis naturae; non tamen humana
7. Praeterea, substantia dividitur per
natura in Christo est persona; sequeprim ani et secundam. Sed substantia
retur enim quod persona divina quae assecunda non potest poni in definitione
sumpsit humanam naturam, assumpsispersonae; esset enim oppositio in adjeset humanam personam ; et sic essent
<rto, cum dicitur substantia individua;
in Christo duae personae, scilicet divina
nam substantia secunda est substantia
assumens, et humana assumpta; quod
universalis. Similiter autem noque subest haeresis Nestorianae. Non ergo omnis
stantia prima; nam substantia prima
individua substantia rationalis naturae
est substantia individua; et sic esset
est persona.
nugatio cum additur individuum supra
substantiam in definitione personae. In14. Praeterea, anima separata a corconvenienter ergo substantia ponitur
pore per mortem, non dicitur esse perin definitione personae.
sona; et tamen est rationalis naturae
individua
substantia. Non ergo haec est
8. Praeterea, nomen subsistentiae proconveniens
definitio personae.
pinquius esse videtur personae quam
Sospondeo
d i c e n d u m , quod rationasubstantia: dicimus enim in Deo tres
biliter, sicut ex prsemissis patet, indivisubsìstentias, sicut et tres persona» ;
v
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duum in genere substantiae speciale no- j cum tali modo existendi, ut hypostasis
men sortitur: quia substantia ex pro- ; vel persona. Illud vero nomen quod in
sua significati one includit doterminapriis principiis individuatur ; et non ox
tum individuationis principium, non
alio extraneo, sicut accidens ex subje
est commune nec definibile, ut Socrates
cto. Inter individua etiam substantiaet Plato.
rum rationabiliter individuum in ratio
n a l natura, speciali nomino nominator;
Ad secundum dicendum, quod non so
quia ipsius est proprie et ^ero per se
lum intentio singularitatis est commu
agere, sicut supra dictum est. Sicut
nis omnibus individuis substantiis, sed
ergo hoc nomen hypostasis
secundum
etiam natura generis cum tali modo
graecos, vel substantia prima secundum
existendi; et hoc modo significat hoc
latinos, est speciale nomen individui in
nomen hypostasis naturam generis sub
genere substantiae; ita hoc nomen perstantiae ut individuatam ; hoc autem
sona, est speciale nomen individui ra
nomen persona solum naturam rationa
tionalis naturae. Utraque ergo specialilem sub tali modo existendi. Et propter
tas sub nomine personae continetur. E t
hoc neque hypostasis neque persona
ideo ad ostendendum quod est speciaest nomen intentionis, sicut singulare
liter individuum in genere substantiae,
vel individuum, sed nomen rei tantum;
dicitur quod est substantia individua;
non autem rei et intentionis simul.
ad ostendrndum vero quod est speciaUnde patet solutio ad tertium et quarliter in rational! natura, additur ratio
tum.
nalis naturaa. Per hoc ergo quod dicitur
Ad quintum d i c e n d u m , quod quia
substantia, excluduntur a ratione per
essentiales rerum differentiae sunt ignosonae accidentia quorum nullum potest
tae frequenter et innominatae, oportet
dici persona, per hoc vero quod dicitur
interdum uti accidentalibus differentiis
individua, excluduntur genera et spe
ad substantiales differenti as designan
cies i n genere substantiae quae otiam
d o , sicut docet Philosophus (in VIII
personae dici non possunt, per hoc vero
Metaph.. com. 10); et hoc modo indiviquod additur rationalis naturai, exclu
duum ponitur in definitione persona,
duntur inanimata corpora, plantse e t
ad designandum individualem modum
bruta QUSP personfe non sunt.
essendi.
Ad sextum dicendum, quod cum diviAd primum ergo dicendum, quod in
ditur substantia in primam et secunsubstantia par ti cui ari est tria conside
dam, non est divisio generis in species,
rare: quorum unum est natura generis
cum nihil contineatur sub secunda subet speciei in singularibus existens; se
stantia quod non sit in prima; sed est
cundum est modus existendi talis na
divisio generis secundum diversos moturae, quia in singular! substantia exidos essendi. Nam secunda substantia
stit natura generis et speciei, ut pro
significat naturam generis secundum se
pria huic individuo, et non u t multis
absolutam; prima vero substantia si
communis; tertium est principium ex
gnificat
eam ut individualiter subsistenquo causatur talis modus existendi. Si
tem.
Unde
magis est divisio analogi'
cut autem natura in se considerata
quam
generis.
Sic ergo persona conti
communis est, i t a e t modus existendi
netur
quidem
i n g e n e r e substantia,
naturae ; non enim invenitur natura
licet non ut species, sed u t specialem
hominis existens in rebus nisi aliquo
modum existendi determinane.
singulari individuata: non enim est ho
mo qui non sit aliquis homo, nisi se
Ad septimum dicendum, quod quidam
cundum opinionem Piatonis, qui ponedieunt, quod substantia ponitur in defi
bat universalia separata. Sed principium
n i t o n e personae prout significat hyposta
talis modi existendi quod ost principium
sim, sed cum de ratione hypostasis, sit
individuationis, non est commune ; sed
individuum, secundum quod opponitur
aliud est in isto, et aliud in i l i o ; hoc
communitati universalis v e l parti, quia
enim singulare individuatur per hanc
nullum universale, nec aliqua pars, ut
materiam, et illud per illam. Sicut ergo
manus vel pes, potest dici hypostasis;
nomen quod significat naturam , est
ulterius de ratione personae est Indivi
commune et definibile, ut homo vel aniduum, secundum quod opponitur com
mal; ita nomnn quod significat naturam { munitati assumptibilis. D i c u n t enim,
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quod huinana natura in Christo est hypostasis, sed non persona. E t ideo ad
excludendum assumptibilitatem additur
individuum in defìnitione personae. Sed
hoc videtur esse contra intentionern
Boetii, qui in Hb. de duabus Naturis
(ante med. Üb.), per hoc quod dicitur
individuum, oxcludit universalia a ratione por son se. Et ideo melius est ut
dicatur, quod substantia non ponitur in
defìnitione personse pro hypostasi, sed
pro eo quod ebt commune ad substantiam primam quse est hypostasis, et
substantiam secundam, ot dividitur in
utraque. Et sie illud commune, per hoc
quod additur i n d i v i d u u m , contrahitur
ad hypostasim, ut idem sit dicere: Substantia individua rationalis naturai, ac si
diceretur hypostasis rationalis naturae.
Ad octavum dicendum, quod, secundum praedicta, ratio non procedit: quia
substantia accipitur non pro hypostasi,
sed pro eo quod est commune ad omnem
substantias acceptionem. Si tarnen acciperetur substantia pro hypostasi, adhuc
ratio non sequeretur; substantia enim
quae est hypostasis, propinquius se habet ad personam quam subsistentia; cum
tarnen persona dicat aliquid subjectum,
sicut substantia prima, et non solum
sicut subsistens ut subsistentia. Sed
quia nomen substantial refertur etiam
apud latinos ad significationem essentia, ideo ad vitandum errorem non dicimus tres substantias, sicut tres subsistentias. Grseci vero apud quos est
distmotum nomen hypostasis a nomine
usìai, indubitanter in Deo tres hypostases confitentur.
Ad nonum dicendum, quod sicut
dicimus in Deo tres personas, ita possurmis dicere tres substantias individuasi unam tamen substantiam quae
est essentia.
Ad decimum dicendum, quod rationaie est differentia animalis., secundum
quod ratio, a qua sumitur, significat
cognitionem discursivam, qualis est in
hominibus, non autem in A n g e l i s nec
in Deo. Boetius autem sumifc rationale
communiter pro intellectuali, quod dicimus convenire Deo et A n g e l i s et hominibus.
Ad undecimum dicendum, quod natura
in defìnitione personae non accipitur
prout est principium motus, sicut defin i t a a Philosopho (in II P h y s i c ) , sed
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sicut definifcur a Boetio (in ü b . de duabus Naturis) quod natura est unumquodque informans specifica differentia. E t
quia differentiacomplet definitionom, et
determinat definitum ad speciem; ideo
nomen natura magis competit in defìnitione personae, quae specialiter i n
quibusdam substantiis invenitur, quam
nomen essentia, quod est communissimum.
A d duodecimum dicendum, quod individuum in defìnitione personse sumitur pro eo quod non praedicatur de pluribus; et secundum hoc essentia divina
non est individua substantia secundum
preedicationem ; cum prsadicetur de pluribus personis, licet sit individua secundum rem. Richardus tarnen de Sancto Victore (lib. IV de Trin., cap. x v n i
et x x m ) , corrigens definitionem Boetii,
secundum quod persona in divinis accipitur, dixit, quod persona est divina
natura incommunicabilis
existentia,
ut
por hoc quod dicitur
incommunicabilis,
essentia divina persona non esse ostenderetur.
Ad decimumtertium dicendum, quod
cum substantia individua sit quoddam
completum per se existens, humana natura in Christo, cum sit assumpta in
personam divinam, non potest dici substantia individua, quae est hypostasis;
sicut nec manus nec pes nec aliquid
eorum quae non subsistunt per se ab
aliis separata; et propter hoc non sequitur quod sit persona.
Ad decimumquartum dicendum, quod
anima separata est pars rationalis naturse, scilicet huraanae, et non tota natura rationalis humana, et ideo non est
persona.
ART.

III.

— UTHUM IN DEO

POSSIT

ESSE

PERSONA.

(I part., quaest. 29, art. 3 ) ,

1. Tertio queeritur, utrum in Deo possit esse persona. E t videtur quod non.
Sicut enim dicit Boetius (in Hb. de duabus Naturis), nomen personae sumitur
a personando ; quia homines larvati persona dicebantur, quia i n comoediis vel
tragoediis aliquid personabant. Sed esse
larvatum non competit Deo, nisi forte
metaphorice. Ergo nomen personae n o n
potest dici de Deo, nisi forte metaphorice.
1
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2. Praeterea, sicut dicit Damascenus
(lib. I, nap, I, il, et iv), de nullo eorum
quae dicuntur de Deo, possumus scire
quid est, prout ei conveniunt. Sed de
persona scimus quid est, per definitionern prsemissam, art. praec. Ergo persona
non competit Deo ad minus secundum
definitionem praedictam.
3. Praeterea, Deus non est in aliquo
genere; cum enim sit infìnitus, sub nullius generis terminis comprehendi potest. Persona autem signifìcat aliquid
quod est in genere substantiae. Ergo
persona Deo non convenit.
4. Praeterea, in Deo nulla est compositio. Sed persona signifìcat aliquid
compositum; singulare enim humanae naturae, quod est persona, est maximae compositionis; partes etiam definitionis personae demonstrant personam esse compositum. Non est ergo in Deo persona.
n. Praeterea, in Deo nulla ost materia.
Principium autem individuationis materia est. Cum ergo persona sit substantia individua, non potest Deo convenire.
6. Praeterea, omnis persona est subsistentia. Sed Deus non potest dici subsistentia, quia non oxistit sub aliquo.
Ergo non est persona.
7. Praeterea, persona sub Irypostasi
continetur, Sed in Deo non potest esse
hypostasis, quia non ost in eo aiiquod
accidens, cum hypostasis dicat subjectum accidentis, ut supra, art. 1, dictum
est. Ergo in Deo non est persona.
Sed contrarium apparet per Athanasium in symbolo: Quicumque vult, etc.,
et per Augustinum in VII de Trinit.
(cap. vi), et por communem Ecclesiee
usum. quae a Spiritu sancto edocta non
potest errare.
Respondeo dicendum, quod persona,
sicut dictum o s t , signifìcat quamdam
naturam cum quodam modo existendi.
Natura autem quam persona in sua significatione includit, est omnium naturarum dignissima, scilicet natura intell e c t u a l s secundum genus suum. Similiter etiam modus existendi quem importat persona est dignissimus, ut scilicet aliquid sit per se existens. Cum
ergo omne quod est dignissimum in
creaturis, Deo sit attribuendum , convenienter nomen persona?, Deo attribuì
potest, sicut et alia nomina quae pro- j
prie dicuntur de Deo.
•

DISPUTATA

I
Ad primum ergo dicendum, quod in
j nomine ahquo est duo considerare; sci; licet illud ad quod significandum nomen imponitnr, et illud a quo irnponitur ad significandum. Frequenter enim
imponitnr nomen aiiquod ad significandum rem aliquam, ab aliquo accidente
aut actu aut effectu illius rei; quae tamen non sunt principaliter significata
per illud nomen, sed potius ipsa rei substantia, vel natura; sicut hoc nomen
lapis sumitur a laesione pedi?, quam tamen non signifìcat, sed potius corpus
quoddam in quo tale accidens frequenter invenitur; unde laesio pedis magis
pertinot ad otymologiam hujus nominis lapis,
quam ad ejus significationem. Quando ergo illud ad quod significandum nomen imponitur, Deo non
c o m p e t i t , sed aliqua proprietas ejus
secundum similitudinem quamdam, tunc
illud nomen de Deo metaphorice dicitur; sicut Deus nominatur leo, non
quia natura illius animalis Deo conv e n i a t , sed propter fortitudinem qua?,
in leone invenitur. Quando vero res
significata per nomen Deo convenit,
tunc illud nomen proprie do Deo dicitur, sicut bonum, sapiens et hujusmodi;
licet otiam quandoque illud a quo tale
nomen imponitur, non conveniat Deo.
Sic ergo licet personare ad modum larvati hominis a quo impositum fuit nomen personae, Deo n o n conveniat, tamen
illud quod significatur per nomen, scilicet subsistens in natura
intellectual^
competit Deo ; et propter hoc nomen
persona? proprie sumitur in divinis.
Ad secundum dicendum, quod tam
nomen personae quam definitio de persona data, si recto intelligatur, convenit Deo: non tamen ita quod sit definitio ejus; quia plus est in Deo quam significetur per nomen. Unde in quod
Dei est, per rationem nominis non de»
finitur.
Ad tertium dicendum, quod licet Deus
non sit in genere substantiae tamquam
species, pertinet tamen ad genus substantiae sicut generis principium.
Ad quartum d i c e n d u m , quod acoidit
personae, in quantum hujusmodi, quod
sit composita, e x hoc quod complementum vel perfectio quae requiritur ad rationem personae, non invenitur statim
in uno simplici, sed requirit adunationem multorum. sicut in hominibus pa-
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tet. In Deo autem cum summa simplicitate est summa perfectio; et ideo est
ibi persona absque compositione. Partes
vero positae in definitione personae non
ostendunt aliquam compositionem pers o n s , nisi in substantiis materialibus:
individuum autem cum sit negatio, per
hoc quod substantiae additur, nulla compost tio importatur. Unde remanet ibi
sola compositio individuaa substantiae,
id est hypostasis, ad naturam: quae duo
in substantiis immaterialibus secundum
rem sunt idem omnino.
Ad quintum dicendum, quod rebus
materialibus in quibus formes non sunt
per se subsistentos, sed materiae inhaerentes, oportet quod principium individuationis sit e x m a t e r i a : formae vero
immateriales, cum sint per se subsistentes, ex se ipsis individuantur ; ex hoc
enim quod aliquid est subsistens, habet
quod de pluribus praedicari non potest:
et ideo nihil prohibet i n rebus immaterialibus substantiam individuam et
personam inveniri.
Ad sextum dicendum, quod, licet in
Deo non sit compositio, u t in eo aliquid
sub alio intelligi possit, tamen secundum intellectum nostrum seorsum accipimus esse ejus et substantiam ipsius
sub esse ejus existentem, ut huic subsistens dicatur. Vel dicendum, quod licet subesse, a quo imponitur vocabulum
snbsistendi Deo non c o n v e n i a t , tamen
per se esse, ad quod significandum imponitur, competit ci.
Ad septimum dicendum, quod, licet
in Deo non sint accidentia, sunt tamen
in eo proprietates personales, quibus
hypostases substant.
ART. I V .
— UTRUM noe NOMEN " PERSONA „ IN DIVINIS SIGNIFICET RELATIVUM,
VEL ALIQUID ABSOLUTUM.

(1 p., quscst. 2 9 , art. 4}.
1. Quarto quaeritur utrum hoc nomen
persona in divinis significet relativurn,
vel aliquid absolutum. E t videtur quod
significet aliquid absolutum. Dicit enim
Augustinus (in VII de Trin., cap. iv),
quod cum Joannes dicat: Tres sunt qui
testimonium dant in cce/o, Pater,
Verbum
et Spiritus sanctus; et quaereretur quid
tres essent, responsum est quod sunt
tres personse. Sed quid quaerit de essentia. Ergo hoc nomen persona in divinis
significat essentiam.
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2. Praeterea, in eodem lib. (cap. vi)
Augustinus dicit, quod idem est Deo
esse quod personam esse. Sed esse in
divinis significat essentiam, et non relationem. Ergo et persona.
3. Praeterea, Augustinus dicit ibidem:
Ad se proprie
dicitur persona, non ad
Filium vel Spiritum sanctum, sicut ad se
dicitur Deus et magnus et bonus et Justus.
Sed haec omnia essentiam significant,
et non relationem. Ergo et persona.
4. Praeterea, Augustinus ibidem (c. iv)
dicit, quod quamvis commune est illis,
scilicet Patri et Filio et Spiritili sancto, nomen essentiee, ita ut singulus
quisque dicatur essentia, tamen illis
commune est personas vocabulum. Sed
relatio in divinis non est commune, sed
distinctivum. Ergo persona in divinis
non significat relationem.
5. Sed dicendum, quod persona e s t
commune ratione et non re in divinis.
— Sed contra, in divinis non est universale; unde Augustinus in eodem libro (cap. vi) improbat opinionem illorum
qui dicebant quod essentia in divinis
est sicut g e n u s vel sicut species; persona vero sicut species vel individua.
Quod autem est commune ratione et
non re, est commune per modum universalis. Ergo persona non est commune
in divinis ratione tantum,sed etiam re;
et ita non potest significare relationem.
6. Praeterea, nullum nomen significat
res diversorum generum, nisi aequivoce;
acutum enim aequivoce dicitur in saporibus et magnitudinibus. Manifestum
est autem quod persona in A n g e l i s e t
hominibus non significat relationem ,
sed aliquid absolutum. Si ergo in Deo
significet relationem, erit eequivoce dictum.
7. Praeterea, quod accidit rei significatae per nomen, est extra significationem nominis ; sicut extra significatìonem hominis est a l b u m , quod accidit
homini. R e s autem significata per hoc
nomen persona est substantia individua
rationalis naturae; quia ratio quam significat nomen, est definitio, secundum
Philosophum, in IV Metaph. (com. 28) :
substantiae a u t e m tali accidit ad aliud
referri. Relatio ergo est extra significatiouem hujus nominis persona.
8. Praeterea, nullum nomen potest intelligi de aliquo vere praedicari, cui n o n
intelligitur convenire res significata
i
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per nomen; sicut non potest intelligi
distinctio in divinis est per relationem,
esse homo quod intelligitur n o n osse
ideo significat relationem. — Sed conanimal rationale mortale. Judaei autem
tra, Filius et Spiritus sanctus dicuntur
et Pagani confitentur Deum esse perdistingui in divinis secundum modum
sonam; non tarnen confitentur in eo reoriginis ; nam F i l i u s procedit per molationes, quas nos ponimus secundum
dum intellectus, u t verbum, sed Spirifidem. Ergo hoc nomen persona i n ditus sanctus per modum voluntatis, ut
vinis non significat hujusmodi relationes.
amor. Non ergo per solas relationes et
distinctio
in divinis; et sic non oportet
9. Sed dicendum, quod Judaei et Paquod
persona
relationem significet.
gani erroneam habent opinionem de
D e o ; unde ex eorum opinione non po16. Praeterea, si relatio in divinis est
test accipi argumentum. — Sed contra,
distinguens, persona autem et quid dierror opinionis non variat nominis sistinctum, non distinguens, non signifignificaticnem, nec etiam Veritas. Si ergo
cabit relationem nomen personoz.
apud errantes de Deo nomen persona
17. Praeterea, relationes in divinis dinon significat relationem, nec etiam sicuntur esse proprietates. Persona autem
gnificabit apud recte sentientos de Deo.
significat aliquid substans proprietati.
Non
ergo significat relationem.
10. Prseterea, voces, secundum Philosophum (I Periher. in princ), sunt signa
IS. Praeterea, quatuor sunt relationes
intellectum. Intellectus enim qui conin divinis; scilicet paternitas, filiatio,
cipitur ex hoc nomine persona est in
processio, communis spiratio: innasciintellectu substantias primae. Ergo hoc
bilitas enim, quae est quinta notio, non
nomen persona significat substantiam
est relatio. Sod hoc nomen persona nulprimam, qua nihil est magis absolutum,
lam harum significat. Si enim significacum sit per se existens; ergo hoc nomen
re t paternitatom, non diceretur de Fipersona non significat relationem, sed
lio ; si filiationem, n o n diceretur de Paaliquid absolutum.
tre ; si autem processionem Spiritus
sancti,
non diceretur neque de Patre
11. Sed dicendum, quod hoc nomen
neque
de
Filio ; si vero communem spipersona, significat relationem per monon diceretur de Spiritu sanrationem,
dum substantia. — Sed contra, haec
cto.
Non
ergo
significat relationem hoc
propositio est immediata:
Nulla'reìatio
nomen
persona.
€st substantia, sicut e t haec: Nulla qvanlitas-est substantia, sicut patet per PhiSed contra, Boetius dicit (in lib. de
losophum (in I Posteriorum, com. 34).
Trin., a medio), quod omne nomen ad
Si ergo hoc nomen persona significat '. personas pertinens relationem signifisubstantiam, ut probatum est, impos- j cat. Sed nullum nomen magis pertinet
sibile est quod significatum ejus sit read personas quam hoc nomen persona.
latio.
Ergo hoc nomen persona relationem significat.
12. Praeterea, opposita non possunt
verificari de eodem. Sed esse per se et
Praeterea, sub persona in divinis conesse ad aliud, sunt opposita. Si ergo
tinentur Pater e t Filius et Spiritus sanquod signifìcatur nomine personae est
ctus. Sed haec nomina relationem signisubstantia, quae est ens per s e , imposficant. Ergo et nomen persona:.
sibile est quod sit ad aliquid.
Praeterea, nullum absolutum distin13. Praeterea, omne nomen si^nificans
guitur in divinis. Sed persona distinrelationem, refertur ad aliquid quod
guitur. Ergo non ost absolutum, sed
consignific&t, sicut dominus e t servus.
relativum.
Sed patet quod hoc nomen persona non
Kcspondeo d i c e n d u m , quod hoc norefertur ad aliud. Ergo non significat
men persona habet commune cum norelationem, sed aliquid absolutum.
minibus absolutis in divinis quod de
qualibet persona praedicatur, nec se14. Pi'aeterea, persona dicitur quasi
cundum nomen ad aliud refertur ; cum
per se una. Unitas autem in divinis
nominibus vero relationem significanpertinet ad essentiam. Ergo hoc notibus, quod d i s t i n g u i t u r , et pluraliter
men persona significat essentiam, et
praedicatur ; et ideo videtur quod utranon relationem.
que significatio et relativi et absoluti
35. Sed dicendum, quod hoc nomen
significat unum distinctuin ; et quia *, pertineat ad personam. Qualiter autem
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utraque significalo ad nomen personae
pertineat est diversimode a diversis assign atum,
Dicunt enim quidam quod persona significat utrumque, sed per modum 83quivocationis. Dicunt enim quod hoc
nomen persona, quantum est de s o , absolute significat essentiam t a r n i n singular! quam in plurali, sicut hoc nomen
Deus, aut bonus, a u t magnus; sed propter insuflicientiam no milium adloquendum d e Deo, accommodatum est hoe
nomen persona a S a n c t i s patribus in
Niooeno Concilio, ut quandoque possit
sumi pro relativo, et preecipue in plur a l i , cum dicimus quod Pater et Filius
et Spiritus sanctus sunt tres personae,
vel cum termino partitivo adjuncto, ut
cum dicitur: Alia est persona
Patris,
alia Filii; v e l cum dicitur: Filius est
alius a Patre in persona. In singulari
autem cum absolute praedicatur, potest
indifferenter significare essentiam vel
personam, ut cum dicitur: Pater est persona, vel Filius est persona. E t haec v i detur esse opinio Magistri i n I Sententiarum, dist. xxv. Sed n o n videtur sufficienter dici. Non enim absque ratione
ex propria significatone nominis sumpta, sancti Patres DIVINITUR inspirati,
h o c nomen invenerunt a d confessionem
veraa fidei exprimendam ; et praecipuo
quia dedissent occasionem erroris dicendo tres personas, si hoc nomen persona significat essentiam absolute.
Et ideo alii dixerunt, quod simul s i gnificat essentiam, et relationem, sod
n o n aequaliter; sed unum in recto, et
aliud i n obliquo. Quorum quidam dixerunt, quod significat essentiam in recto,
et relationem in obliquo; quidam e c o n verso. Sed neutri dubitationom solvunt;
quia si essentiam in recto significat,
n o n deberet pluraliter praedicari; si vero
relationem, non deberet ad se dici, nec
de singulis praedicari.
Et ideo alii dixerunt, quod significat
utrumque in recto. Quorum quidam d i xerunt, quod significat essentiam et relationem ex aequo, et neutrum circa
aliud ponitur. Sed hoc non e s t intelligibile; quia quod non significat unum,
nihil significat. Unde omne nomen significat unum in una acceptiono, ut d i c i t Philosophus in IV Metaph. (com. 10).
Et ideo alii dixerunt, quod relatio
ponitur circa absolutum. Quod quidem
S. THOMÄ;
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difficile est videre, cum relationes non
determinent essentiam in divinis.
E t ideo alii dixerunt, quod non significat absolutum, sive substantiam quse
est essentia, sed quae est hypostasis;
hoc enim relatione determinatus Quod
quidem verum est; sed per hoc dictum
nihil nobis manifestatur. Minus enim
est nobis manifestum nomen hypostasis vel subsistentiae, quam nomen personae.
E t ideo ad evidentiam hujus quaestionis sciendum, quod propria ratio nominis est quam significat nomen, secundum Philosophum (in IV Metaph.
com. 18). Id autem cui attribuitur n o men, si sit recte sumptum sub re significata per nomen, sicut determinatum
sub indeterminato, dicitur supponi per
nomen; si autem non sit recte sumptum
sub re nominis, dicitur copulari per nomen ; sicut hoc nomen animai significat
substantiam an im a tarn sensi bilem, et
album significat coloreria disgrogativum
visus: homo vero recte sumitur sub ratione animalis, sicut detei'minatum sub
indeterminato. Est enim homo substantia animata sensibilis tali anima, scilicet rationali : sub albo vero, quod est
extra essentiam ejus, non directe sumitur. Unde homo supponitur nomino
animalis, copulatur vero nomine albi.
Et quia inferius quod supponitur per
nomen commune, se habet ad commune
sicut determinatum ad indeterminatum:
id quod erat suppositum , fit signifioatum, determinatione apposita ad c o m mune : animal enim rationale significat
hominem. Sed sciendum, quod aliquid
significat dupliciter: uno modo formaliter, et alio modo materialiter. Formaliter quidem significatur per n o m e n
id ad quod signifìcandum nomen est
principaliter impositum, quod est ratio
nominis, sicut hoc nomen homo significat aliquid compositum EX corpore et
anima rationali. Materialiter vero significatur per nomen, illud in quo talis
ratio salvatur; sicut hoc nomen homo
significat aliquid habens cor et cerebrum et hujusmodi partes, sine quibus
non potest esse corpus ani malum anima
rationali. Secundum hoc ergo dicendum
est, quod hoc nomen persona communiter sumpta nihil aliud significat quam
substantiam individuami rationalis naturae. E t quia substantia individua ra-
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tionalis naturae continetur substantia '
Ad tertium dicendum, quod hoc proveindividua, id est incommunicabilis et
nit ex formali significatione personae quod
ab aliis distincta, tam Dei quam hoad se dicitur et ad aliud non refertur.
minis quam etiam Angeli; oportet quod
Ad quartum dicendum, quod essentia
persona divina significet subsistens diest communis re in divinis, sed persona
stinotum i n natura divina, sicut persecundum rationem. tantum, sicut et hoc
sona human a significat subsistens dinomen relatio.
stinctum in natura humana ; et haec est
Ad quintum dicondum, quod in diformai is significatio tam personae divivinis nihil est diversificatum secundum
nae quam personae humanae. Sed quia
esse, cum ibi sit tantum unum esse.
distinctum subsistens in natura humana
H o c autem est contra rationem univernon est nisi aliquid per individualem
salis; et ideo non est ibi universale,
materiam individuatum et ab aliis dilicet sit ibi unum secundum rationem,
versum ; ideo oportet quod hoc sit maet non secundum rem.
terialiter signifìcatum, cum dicitur perA d sextuni dicendum, quod hoc quod
sona humana. Distinctnm vero incompersona aliud significat in Deo et homunicabile in natura divina non potest
mine, pertinot ad divorsitatem suppoesse nisi relatio; quia omne absolutum
sitionis magis quam ad diversam siest commune et indistinctum in divignificationem hujus c o m m u n i s , quod
nis. Relatio autem in Deo est idem seest persona. Diversa autem suppositio
cundum rem quod ejus essentia. E t sinon facit aequivocationem, sed diversa
cut essentia in Deo idem est ot habens
significatio.
essentiam, u t Deitas et D e u s : ita idem
A d septimum dicendum, quod licet
est relatio et quod per relationem rerelatio
accidat ei quod significatur comfertur. Unde sequitur quod idem sit remuniter
per hoc nomen persona, non
latio et distinctum in natura divina
tamen
accidit
personae divinae, sicut
subsistens. P a t e t ergo quod persona
ostensum
est.
communiter sumpta, significat substanAd octavum d i c e n d u m , quod objetiam individuam rationalis naturre; perctio
illa procedit de formali signifìcasona vero divina formali significatione
tiouo
nominis, et non de materiali.
significat distinctum subsistens in naE
t
similiter
dicendum ad nonum.
tura divina. Et quia hoc non potest
Ad
decimum
dicondum, quod substanesse*nisi relatio vel relativum, ideo matia prima dicitur absoluta, quasi ab
teriali significatione significat relatioalio non dependens. Relativum autem
nem vel relativum. Et propter hoc poin divinis non excludit absolutum quod
test dici, quod significat relationem
per modum substantiae, non quae est es- I est ab alio dependens; sed excludit absolutum quod ad aliud non refertur.
sentia, sed quae ost hypostasis; sicut et
relationem significat non ut relationem,
Ad undecimum dicendum, quod ista
sed ut relativum, idest ut significatur
propositio, Nulla relatio est substantia,
hoc nomine Pater, non ut significatur
est immediata, si accipiatur relatio et
hoc nomine paternitas. Sic enim relatio
substantia quae s u n t in genere. Sed
significata includitur oblique in signiDeus non limitatur terminis alicujus
ficatione personae divinae, quae nihil ageneris, sed habet in se perfectiones
liud est quam distinctum relatione subomnium generum. Unde non distinguisistens in essentia divina.
tur in eo secundum rem relatio et substantia.
Ad primum ergo dicendum, quod quid
A d duodecimum dicendum , quod per
non solum quaerit de essentia sed quanse existens opponitur ad non per se
doque etiam de supposito, ut: Quid naexistens, non autem ei quod est ad atat in mari? piscis. Et sic, ad quid reliquid.
spondendum est per nomen persona.
A d decimumtertium dicendum, quod
persona secundum nomen ad aliud non
Ad secundum dicendum, quod propter
refertur, propter modum quem signimodum signifìcandi hujus nominis perficat.
sona, dicit Augustinus (lib. VII de Trin.,
cap. vi): Idem est Deo esse quod persona
A d decimumquartum dicendum, quod
esse. Non enim significat per modum
unum in divinis se habet communiter
relationis, sicut Pater et Filius.
ad essentiam et relationem ; dicimus
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enim quod essentia est u n a , et quod
Pater est unus.
Ad docimumquintum dicendum, quod
forte modus ille proccssionis diversus,
quo dicitur Filius procedere per modum
intellectus, Spiritus sanctus vero per
modum voluntatis, non sufficit ad distinguenduin personali ter Spiritum sanctum a Filio, cum voluntas et intellectus non distinguantur personaliter in
divinis. Si tamon concedatur quod hoc
ad eorum distinctionem suificiat, manifestum est quod uterque a Patre per
relationem distinguitur, prout unus eorum procedit a Patre ut genitus, alius
ut spiratus; et hee relationes constituunt eorum personas.
Ad decimumsostum dicendum, quod
sicut relatio significat ut distinguens
in divinis, ita relatum significatur ut
distinctum. In Deo autem non est aliud
relatio et relatum, sicut nec essentia
et quod e s t ; et ideo n e c distinguens et
distinctum in Deo differunt.
Ad decimumsoptimum dicendum, quod
proprietas in divinis non est accidentalis, sed est idem secundum rem ei
cujus est proprietas; sed differt secundum modum intelligendi. Persona ergo
non significat relationem prout est proprietas, sed prout est proprietati et essentia; subsisfcens.
Ad deciinuuroctavum dicondum, quod
licet universale non possit esse praeter
singularia, potest tarnen intelligi, et
per consequens significari. E t propter
hoc sequitur, si non est aliquod singnlarium, quod non sit universale. Non
tarnen sequitur, si n o n intelligitur aut
significatur aliquod singularium, quod
non intelligatur vel significetur universale; hoc enim nomen homo non significat aliquetn singularium nominum,
sed solum hominem in communi; et similiter hoc nomen persona etsi non significet paternitatern neque filiationem
neque communem spirationem aut processionem, tarnen significat relationem
in communi, per modum jam dictum,
in corp. art., sicut et hoc nomen relatio
suo modo.
ART,
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1. Quinto quseritur, utrum numerus
personarum sit in divinis. E t videtur
quod non. Dicit enim B o e t i u s (in lib.
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de Trin., ante med.): Hoc vere unum est
in quo nullus est numerus. Sed Deus est
verissime unus. Ergo in eo nullus est
numorus.
2. Sed dicendum, quod in Deo non
est numerus simpliciter, sed numerus
personarum. — Sod contra, semper ad secundum quid sequitur simpliciter, quando doterminatio non est diminuens; sequitur enim: Est homo albus; ergo est
homo; sed non sequitur: Est homo mortuus ; ergo est homo. Sed hoc quod dicitur numerus personarum, non e s t determinatio diminuens, cum persona sit
quoddam completissimum. Ergo sequitur, si est i n divinis numerus personarum, quod sit ibi numerus simpliciter.
3. Prseterea, uni opponitur multitudo,
secundum Philosoplium (X Metaphys.,
text. 20). Sed opposita non insunteidom.
Cum ergo in Deo sit summa unitas, n o n
potest in eo esse aliquid numorus vel
aliqua pluralitas.
4. Prseterea, ubicumque est numerus,
ibi e s t pluralitas unìtatum. Ubi autem
sunt plures unitates, ibi est multiplex
esse; aliud enim est esse hujus uni tati s, e t aliud illius. Si ergo i n Deo est
numerus, oportet quod sit in eo multiplex e s s e , et ita multiplex essentia;
quod patet esse falsum.
5. Sicut unum est indivisum, ita multitudo non est sine divisione. Sed in
Deo non potest esse aliqua divisio, cum
non sit ibi aliqua compositio. Ergo non
potest esse i n divinis aliquis numerus.
tì. Prseterea, omnis numerus habet
partes; componitur enim ex unitatibus.
Sed in Deo non sunt aliquse partes, cu m
n o n s i t ibi compositio. Ergo i n D e o non
est numerus.
7. Prseterea, illud per quod creatura
differt a Deo, non debet Deo attribuì.
Creatura autem differt a D e o per hoc
quod in numero quodam constituta est,
secundum illud Sap. xi, 2 1 : Omnia in
numero, pondero et mensura
constiiuistù
N u m e r u s ergo n o n debet poni in divinis.
8. Prseterea, numerus est species quantitatis. In Deo autem non est aliqua
quantitas; propter quod si aliquid quantitatem significans in divinam prsedicationem venerit mutatur in substantiam,
ut dicit Boetius (in Üb. de Trin., ante
med.). A u t ergo numerus nullo modo
est i n divinis, aut ad substantiam pertinet, quod est contra fidem.
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9. Praeterea, ubicumque est numerus,
ibi sunt numeri passiones, ut perfectum
et diminutum, multiplicatio et divisio,
et alia hujusmodi quae consequuntur
numerum. Haec autem in Deo esso non
possunt. Ergo in Deo non potest esse
numerus.
10. Praeterea, omnis numerus finitus
est. Quod ergo infinitum, non est numerabile. Ergo cum Deus sit infinitus,
in eo non potest esse numerus.
11. Sed dicendum, quod Deus, etsi est
infinitus nobis, est tarnen finitus sibi.
— Sed c o n t r a , verius oompetit Deo
quod competit ei secundum se ipsum
quam quod competit ei secundum nos. Si
ergo Deus est finitus sibi, infinitus autem nobis, verius est finitus, quam infinitus ; quod patet esse falsum.
12. Praeterea, secundum Philosophum
(in X Metaph., com. 21), numerus est
multitudo mensurata per unum. Deus
est mensura non mensurata. Ergo in
Deo non est numerus.
13. Prseterea, in omni natura quae
non differt a suo supposito, impossibile
est multiplicari supposita illius naturae:
propter hoc enim possibile est esso plures homines in una natura humana,
quia Ino homo non est sua humanitas;
et ideo multiplicatio iudividuorum in
una natura humana, consequitur diversitatem principiorum individualium,
quae non sunt de ratione naturae communis. In substantiis autem immaterialibus in quibus ipsa natura speciei
est suppositum subsistens, non est possibile esse plura individua unius speciei. Sed in Deo maxime est idem natura et suppositum ; quia ipsum esse
divinum, q u o ! est natura divina, est
subsistens. Impossibile est ergo quod
i n natura divina sint plura supposita
vel plures personae.
s

14. Praeterea, persona est nomen rei.
Ergo ubi non est numerus rerum, non
est numerus personarum. Sed in Deo
n o n est numerus rerum ; dicit enim Damascenus (lib. I, cap. xr), quod in d i v i nis Pater ot Eilius et Spiritus sanctus
re quidem sunt unum, ratione autem e t
cogitationo differunt. Ergo in Deo non
est numerus personarum.
15. Praeterea, impossibile est in aliquo
uno esse rerum pluralitatom absque rerum cnmpositione : Deus autem unus
est. Si ergo in Deo sunt plures personse,
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quod est esse plures res, sequitur quod
in eo sit compositio; quod simplicitati
divinse repugnat.
16. Prreterea, absolutum perfectius est
quam relatum. Sed proprietates absolutes, idest attributa essentialia, ut sapientia, justitia et hujusmodi, non constituunt in Deo plures personas. Ergo
nec proprietates relativae, ut paternitas
et li li a ti o.
17. Praeterea, ea quibus aliqua ab invicem distinguuntur, comparantur ad
ipsa sicut differentiae constitutivae ipsorum. Si ergo personae in divinis, relationibus distinguuntur, oportet quod
relationes sint quasi differentiae cons t i t u t i v e personarum; et ita in personis divinis erit aliqua compositio ; cum
differentia adveniens generi constituat
speciem.
18. Praeterea , ea quae distinguuntur
per formas specie differentes, necesse
est specie differro; sicut homo et equus
differunt specie sicut rationale et irrationale. Paternitas autem et filiatio
sunt relationes specie differentes. Ergo
si personse divinae solis relationibus distinguuntur , necesse est quod specie
differant; et ita non erunt unius natura?, quod ost contra fid em.
19. Praeterea, non est intelligibile quod
aliqua sint supposita diversa, quorum
est unum esse. Sed in divinis non est
nisi unum esse. Ergo impossibile est
quod sint ibi plura supposita vel plures
personae.
20. Praeterea, cum creatio sit proprie
actio Dei, oportet quod procedat a quolibet supposito divinse naturse. Impossibile est autem quod haec actio, cum
sit una, proveniat a pluribus supposit i s ; quia una actio n o n est nisi ab uno
agente. Ergo impossibile est quod divinae naturae sint plura supposita sive
plures personae.
21. Preeteroa, diversitas proprietatum
non facit divorsa supposita in istis inferioribus : non enim per hoc quod Ino
est albus et ille niger, est hoc suppositum human?3 naturse aliud ab ilio.
Sed por diversitatem materiae individualis, quae est substantia individuorum, hoc suppositum est aliud ab ilio.
Si ergo in divinis non est distinctio
nisi per proprietates r e l a t i v a s , impossibile est quod sit ibi pìuralitas suppositorum vel personarum.
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22. Praeterea, supreraae creaturse sunt : et de aliis quae spectant ad fidem, moDeo similiores quam infimae. In ina" mis j deste tamen et reverenter absque comautem creaturis sunt plura supposita i prehend ondi praBsumptione. Nec talis
inquisitio est inutilis, cum per earn eloin una natura, non autem in su pre mis
vetur animus ad aliquid veritatis cain corporibus ceelestibus. Ergo nec in
piondum quod sufficiat ad excludendos
Deo sunt pluros personae in una natura.
errores. Unde Hilarius dicit (in lib. de
23. Praeterea, quando tota perfectio
Trin.
II, inter p r i n c et med.): Hoc crespecioi invenitur in uno supposito, non
dendo, scilicet pluralitatcm personarum
sunt plura supposita illius naturse, siin divinis, incipe, percurre, persiste; et
cut Philosophus probat (in I Gael, et
si non perventurum me sciam, tamen fframund.), quod est unus tantum mundus,
tulabor profecturnm. Qui enim pie infinita
quia constat ex tota sua materia. Tota
prosequitur, etsi non contingat aliquando,
autem perfectio divinae naturae invenitamen proficiet prodeundo. Ad mauifestatur in uno supposito. Non ergo sunt
tionemorgo aliqualem hujus quaestionis,
plura supposita vel personae in una
et praecipue secundum quod Augustinatura.
nus earn manifestat, considerandum est
24. Sed dicendum, quod ad plenitudiquod omne quod est perfectum i n creanem gaudii requiritur quod sit consorturis
oportet Deo attribuì, secundum
tium plurium in divina natura, quia
id
quod
est de ratione illius perfection u l l i u 3 rei sine consortio potest esse
absolute;
non secundum modum quo
nis
jueunda possessio, u t dicit Boetius. Oest
in
hoc
vel
in ilio. Non enim boniportet etiam ad perfectionem amoris
tas
est
in
Deo
vel sapientia secundum
ut unus diligat alterum quantum se
aiiquod
accidens
sicut in nobis, quamipsum. — Sed c o n t r a , plenitudinem
sit
summa
bonitas et sapienvis
i
n
eo
gaudii et amoris habere in alio, est
tia
perfecta.
Nihil
autem
nobilius et
ejus qui non habet bonitatis sumcienperfectius
in
creaturis
invenitur
quam
tiam in se ipso. Unde Philosophus dicit
i
n
t
e
l
l
i
g
e
r
e
;
cujus
signum
est
quod
in(in IX E t h i c , cap. iv, non procul a fine),
ter
ceteras
creaturas,
intellectuales
subquod mali, qui non habent delectabile
stantiae sunt nobiliores, et secundum
in so ipsis, qurprunt cum aliis converintellectum
ad Doi imaginem factse disari; boni autem quaerunt conversari
cuntur.
Oportet
ergo quod intelligere
se cum, quasi in se ipsis causam jucunDeo
conveniat
et
omnia quae sunt de
ditatis habentos. D i v i n a autem natura
ratione
ejus,
licet
alio
modo c o n v e n i a t
non potest esse absque omni sufiicienquam
creaturis.
D
e
ratione a u t e m
sibi
tia bonitatis. Ergo cum unum supposiejus
quod
est
intelligere,
est quod s i t
tum divinae naturae habeat in se omnem
intelligens
et
intellectum.
Id autem
plenitudinom gaudii et a m o r i s , non
quod
est
per
se
intellectum
non
est res
propter hoc oportet ponere in divinis
illa
cujus
notitia
per
intellectum
habeplura supposita vel plures personas.
tur, cum illa quandoque sit i n t e l l e c t a
in potentia tantum, et sit extra intelliSed contra est quod dicitur I Joan.,
gentem, sicut cum homo i n t e l l i g i t rea
ult,, 7: Tres sunt qui testimonium
dant
in ccelo : Pater, Verbum et Spiritus
san- materiales, u t lapidem vel animai aut
aliud hujusmodi: cum tamen oporteat
ctus.
quod
intellectum s i t in intelligente, e t
Praeterea, Athanasius dicit in symunum cum ipso. Neque etiam intellebolo : Totoe tres personal ceternm sibi sunt
ctum per se est similitudo rei intelleet coaiquales. Ergo est in divinis numec t s , per quam informatur i n t e l l e c t u s
rus personarum.
ad intelligendum. Intellectus onim n o n
Respondeo dicendum, quod pluralitas
potest intelligere nisi secundum quod
personarum in divinis, est de his quae
fit in actu per hanc similitudinem, sifidei subjacent, et naturali ratione hucut
nihil aliud potest operari secundum
mana uec investigari nec sufificienter
quod
est in potentia, sed secundum
intelligi potest; sed in patria intelliquod
fit
actu per aliquam formam. Haec
gendum expectatur, cum Deus per esergo
similitudo
se habet in intelligendo
sentiam videbitur visione fidei succesicut
intolligendi
principium, u t calor
dente. Sed tamen sancti patres propter
est
principium
calefactionis,
non s i c u t
instantiam eorum qui fidei contradicunt, coacti sunt et de hoc disserere,
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intplligendi terminus. Hoc ergo est
primo et per se intellectum , quod in
tellectus in so ipso concipit de re intellecta, sive illud sit deßnitio, sive
enuntiatio, secundum quod ponuntur
duae oporationos intellectus, in III Anima (com. 12). Hoc autem sic ab in
tellectu conceptum dicitur verbum interius, hoc enim est quod significatur
per vocem ; non enim vox exterior si
gnificat ipsum intellectum, aut formam
ipsius intelligibilem, aut ipsum intelli
gere; sed conceptum intellectus quo
mediante significat rem; ut cum dico,
homo, vel, homo est animal. E t quan
tum ad hoc non differt utrum intelle
ctus intelligat se, vel intelligat aliud a
se. Sicut enim cum intelligit aliud a
se, format conceptum illius rei quse voce
significatur, i t a cum intelligit se ipsum,
format conceptum sui, quod voce etiam
potest exprimore. Cum ergo in Deo sit
intelligere, et intelligendo se ipsum in
telligat omnia a h a , oportet quod po
natur in ipso esse conceptio intellectus,
quse est absolute de ratione ejus quod
est intelligere. Si autem possomus comprehendere intelligere divinum quid et
quomodo est sicut comprehendimus in
telligere nostrum, non esset supra ra
tionem conceptio verbi divini, sicut nc
que conceptio verbi humani. Possumus
tamen scire quid non sit et quomodo
non sit illud intelligere; per quod' pos
sumus scire differentiam verbi concepti
a Deo, et verbi concepti ab intellectu
nostro. Scimus enim primo, quod in Deo
est tantum unum intelligere, non mul
tiplex sicut in nobis. Aliud enim est
intelligere nostrum quo intelligimns lapidem et quo mtelligimus piantana; sed
unum est Dei intelligere, quo Deus in
telligit et se et omnia alia. Et ideo in
tellectus noster concipit multa verba,
sed verbum conceptum a Deo est unum
tantum. Iterum intellectus noster imperfecteplerumque intelligit et se ipsum
et alia; intelligere autem divinum non
potest esse imperfectum. Unde verbum
divinum est perfectum, perfecte omnia
repraesentans : verbum autem nostrum
frequenter est imperfectum. Iterum in
intellectu nostro aliud est intelligere et
aliud est esse ; ot ideo verbum conce
ptum in intellectu nostro, cum proce
dat ab intellectu in quantum est intel
lectus, non unitur ei in natura, sed so- i

l u m in intelligere. Intelligere autem
Dei ost esse ejus; unde verbum quod
procedit a Deo in quantum est intelligens, procedit ab eo in quantum est
existens; et propter hoc verbum con
ceptum habet earn dem essentiam et na
turam quam intelloctus concipiens. Et
quia quod recipit naturam in rebus viventibus dicitur genitum et filius, ver
bum divinum dicitur g e n i t u s et Filius.
Verbum autem nostrum non potest dici
g e n i t u m ab intellectu nostro nec filius
ejus, nisi metaphorice. Sic ergo relinquitur quod cum verbum intellectus
nostri ab intellectu diiferat in duobus,
in hoc scilicet et quod est ab eo, et
est alterius naturse, subtracta a divino
verbo naturse differentia, ut ostensum
est, quaest. praec., art. 1 , rolinquitur
quod sit differentia secundum hoc so
lum quod est ab alio. Cum ergo diffe
rentia causet numerum, relinquitur quod
in Deo sit solum numerus relationum.
Relationes autem in divinis non sunt
accidentia, sed unaquseque e arum est
realiter divina essentia. Unde et una
quseque earum est subsistens, sicut di
vina essentia; et sicut divinitas est idem
quod Deus, ita paternitas est idem quod
Pater, et per hoc Pater idem quod Deus.
Numerus ergo relationum est numerus
rerum subsistentium in divina natura.
Res autem subsistentes in divina na
tura sunt divinae personsa, ut ex praecedenti articulo patet. E t propter hoc
ponimus personarum numerum in di
vinis.
Ad primum ergo dicondum, quod Boetius per verba illa intcndit excludcre
numerum a divina essentia; de hoc enim
agit.
Ad secundum dicondum , quod licet
personae, in quantum s u n t subsistentes,
non habeant quod diminuant de ratio
ne numeri; habent hoc tamen, in quan
tum sunt relationes; nam distinctio se
cundum relationes est minima, sicut et
relatio minimum habent de ente inter
omnia genera.
Ad tertium dicendum, quod unitas
et pluralitas attribuuntur Deo n o n se
cundum idem; sed unitas secundum es
sentiam, pluralitas secundum personas;
vel unitas secundum absoluta, plurali
tas secundum relationes.
Ad quartum dicendum, quod cum plu
ralitas unit at um ex aliqua distinctions
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causetur, ubi est distinctio secundum
esse, oportet quod unitates secundum
esse differ ant; ubi autem est distinctio
secundum relationes oportet quod unitates ex quibus consistit pluralitas, solum relationibus ab invicem distinguali tur.
Ad quintum dicendum, quod quaelibct
distinctio sufficit ad pluralità tern siniiIem constituondam. Unde sicut in Deo
non est divisio secundum absoluta, quae
sine compositione esse non potest, sed
solum distinctio relationum; ita non
est ÌD Deo pluralitas quantum ad absoluta; sed solum quantum ad relationes, ut jam dictum est, in corp. art.
Ad sextum dicendum, quod unitates
semper sunt partes numeri, si loquamur de numero absoluto quo numeramus; si autem loquamur de numero qui
est in rebus, tunc non est ratio totius
et partis in numero, nisi sicut invenitur totum ot pars in rebus numeratis.
Diversae autem relationes in divinis non
sunt partes; sicut paternitas e t filiatio
non sunt partes Socratis, quamvis sit
pater et filius diversorum. Unde nec
unitates relationum comparantur ad numerum relationum ut partes.
Ad septimum dicendum, quod creatura
differt a Deo in hoc quod producitur in
numero essentialium principiorum. Talis autem non est numerus personarum.
Ad octavum dicendum, quod numerus
qui est species quantitatis, causatur e x
divisione continui; unde sicut quantitas
continua est quid mathematicum, quia
estsoparataamateria sensibili secundum
rationem, et non secundum esse ; ita et
numerus qui est species quantitatis, qui
est etiam subjectum Arithmeticae, cujus
principium est unum quod est prima
mensura quantitatis. Unde patet quod
hie numerus non potest esse in rebus
immaterialibus, sed est i n eis multitudo,
quee opponitur uni quod convertitur
cum ente; quae quidem causatur ex divisione formali, quae est per quasdam
formas oppositas, vel absolutas vel relativas. E t talis numerus est i n divinis.
Ad nonum dicendum, quod illae passiones consequuntur numerum qui est
species quantitatis, qui non competit in
divinis, ut dictum est.
Ad decimum d i c e n d u m , quod Deus
est infinitus secundum perfectionem
magnitudinis et sapientiae et hujusmodi;

IX.

ART.

V.

279

unde in Ps. XLVI, 5, dicitur, quod sapientia: ejus non est numerus; sed processio
in divinis, secundum quam multiplicantur personae divinae, non est in infinitum;
non enim est immoderata divina gener a t i o , ut A u g u s t i n u s dicit in lib. de
Trinit. ; et ideo nec personarum numerus est infinitus.
A d undecimum dicendum, quod Deus
dicitur esse finitus s i b i , non quia cognoscat se esse fini turn, sed quia ita
comparatur ad se sicut ad nos comparantur finita, in quantum comprehendit
se ipsum.
A d duodecimum dicendum, quod illa
definitio datur de numero secundum
quod est in genere quantitatis, ad quod
pertinet ratio mensuree.
A d decimumtertium dicendum, quod
in rebus creatis principia iudividuantia
duo habent; quorum unum est quod
sunt principium subsistendi (natura enim communis de so non subsistit nisi
in singularibus) ; aliud est quod per principia individuantia supposita naturae
communis ab invicem distinguuntur.
In divinis autem proprietates personales hoc solum habent quod supposita
divinae naturae ab invicem distinguuntur, non autem sunt principium subsistendi divinse essentise; ipsa enim divina essentia est secundum se subsistens; sed e converso proprietates personales habent quod subsistant ab essentia; e x eo enim paternitas habet
quod sit res subsistens, quia essentia divina, cui est idem secundum rem, est res
subsistens ; ut inde sequatur quod s i c u t
essentia divina est Deus, ita paternitas
est Pater. Et ex hoc est etiam quod essentia divina non multiplicatur s e c u n dum numerum ex pluralitate suorum
suppositorum, sicut accidit in istis i n ferioribus. Nam ex eo aliquid secundum
numerum multiplicatur, ex quo subsistentiam habet. Licet autem divina essentia secundum se ipsaui, ut ita dicam,
individuetur quantum ad hoc quod est
per se subsistere; tamen ipsa una existente secundum numerum, sunt in divinis plura supposita ab invicem distincta per relationes subsistentcs.
A d decimumquartum dicendum, quod
si P a t e r et Filius et Spiritus sanctus
non re, sed solum ratione difìerunt-, nihil prohibet unum de altero prsedicari:
sicut vestis et tunica de so i n v i c e m
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praedicantur; et similiter Pater esset
Filius, et e converso; quod est haeresis
Sabellianae. Unde dicendum est, quod
Pater et Filius et Spiritus sanctus sunt
tres res, ut Augustinus dicit in lib. T
de Doctr. Christ, (cap. v), si tarnen res
pro re relativa accipiatur; si enim sumatur pro absoluto, sic sunt una res,
u t idem Augustinus dicit. Et hoc modo
sumendum est quod Damascenus (loc.
cit. in arg.) dicit, quod sunt unum re.
Quod autem dicit, quod ratione tantum
distinguuntur, communiter exponitur,
id est relatione. Nam relatio etsi per
comparationem ad relationem oppositam, distinctionem realem faciat in divinis, tarnen ab essentia divina non differt nisi ratione; cum hoc etiam relatio
inter omnia genera debiliori modo res
est.
Ad decimumquintum dicendum, quod
pluralitas rerum in divinis, est pluralitas relationum subsistentium oppositarum, ex quo non sequitur compositio
in divinis. Nam relatio comparata ad
essentiam divinam, non differt re, sed
ratione solum ; unde non facit compositionem cum ipsa, sicut nec bonitas
nec aliud essentialium attributorum ;
sed per comparationem ad oppositam
relationem est pluralitas rerum, non
tarnen compositio; quia relationes opposite, in quantum hujusmodi, ab invicem iìistinguuntur. Compositio vero non
est ex ali quibus distinctis in quantum
distineta sunt
Ad decimumsextum dicendum, quod
attributa essentia nullam ad invicem
habent OPPOSITIONEN! sicut relationes;
et ideo licet subsistant sicut relationes.
non tarnen constituunt pluralitatom
supposi torum ab invicem distinctorum,
cum pluralitas distinctionem sequatur;
distinctio vero formalis fit ex aliqua
oppositione.
Ad decimumseptimum dicendum, quod
in divinis non differt quod significatur
por modum formae et quod significatur
per modum suppositi: ut divinitas et
Deus, paternitas et P a t e r ; et ideo non
oportet quod, licet proprietates relativa
sint quasi differentiae Constituantes personas, faciant compositionem aliquam
cum personis constitutis.
Ad decimumoctavum dicendum, quod
licet Pater et Filius non dÌ3tinguantur \
ab invicem nisi paternitato et filiatione: *

non tarnen oportet quod P a t e r et Filius quasi specie differant in divinis:
quia paternitas et filiatio sunt relationes secundum speciem diversae. Non enim istae relationes se habent ad divinas personas ut speciem dantes, sed
magis ut supposita distinguentes et constituentes. Illud autem quod se habet
ad personas divinas ut speciem dans,
est natura divina, in qua Filius est similis Patri. Nam generans generat sibi
similem secundum speciem, non secundum individuales proprietates. Sicut
ergo Socrates et Plato licet non D Ì R T I N guerentur ad invicem individualiter
nisi albedine et nigredine, quae sunt
diversae qualitates secundum speciem,
non tamen specie differrent: quia id
quod est species albo et nigro, non est
species Socrati et Platoni ; ita nec sequitur quod Pater et Filius specie differant propter diflercntiam paternitatis
et filiationis secundum speciem: licet
in divinis non possit proprie dici aliquid differre secundum speciem, cum
non sit ibi species et genus.
Ad decimumnonum dicendum, quod
nullo modo concedendum est quod in
divinis sit nisi unum esse : cum esse
semper ad essentiam pertinoat, et precipue in Deo, cujus esse est sua essentia. Relationes autem quae distinguunt
supposita in divinis, non addunt aliud
esse super esse essentiae, quia non faciunt compositionem cum essentia, ut
dictum est. Omnis autem forma addens
aliquod esse super esse substantiale,
facit compositionem cum substantia, et
ipsum esse est accidentale, sicut esse
albi et nigri. Diversitas ergo secundum
esse sequitur pluralitatem suppositorum, sicut et diversitas essentiae, in rebus creatis. Neutrum autem in divinis.
Ad vicesimum dicendum, quod operatio egreditur ab agente ratione formas vel virtutis, qufe est principium operationis ; et ideo nihil prohibet a t r i bus personis, quae sunt unius naturae et
virtutis, unam creationem procedere:
sicut si trium calidorum esset unus numero calor, una numero ab eis ealefactio proveniret.
Ad vicoaimumprimum dicendum, quod
forma? individuantes in rebus creatis
non sunt subsistentes sicut in divinis;
et ideo non est simile.
Ad vicesimumsecundurn d i c e n d u m ,

I.

—

DE POTENTIA j

quod in rebus creatis ad multitudinem
suppositorum sequitur uiultiplicatio essentiae, quod non accidit in divinis ;
unde ratio non sequitur.
Ad vicesimumtertium dicendum, quod
licet tota et perfecta divinitas sit in
qualibet triam personarum secundum
proprium modum existendi ; tamen ad
perfectionem divinitatis portinet u t sint
plures modi existendi in divinis, u t sci
licet sit ibi a quo alius e t ipse a nullo,
et aliquis qui est ab alio. N o n enim es
set omnimoda perfectio in divinis, nisi
e«set ibi processio verbi e t amoris.
Ad vicesimumquartum dicondum, quod
ratio illa procedit ac si divinae personae
per essentiam distinguerentur. Sic enim
plenitudo gaudii quam habet Pater in
Pilio, esset in aliquo extrinseco, e t non
haberet Pater hoc in se i p s o , sod quia
Filius est in Patre u t verbum ipsius,
non posset esse. Patri plenum gaudium
de se ipso nisi in Filio ; sicut noe homo
de se ipso gaudet nisi per conceptionem quam de so ipso habet.
ART. V I . — UTRUM NOMKN P E R S O N S CONVENIENTEB POSSIT P R ^ D I C A R I PL Uli ALI TER

IN MV1N1S.
(1 p., q U E e s t . 30, art.

4).

1. Sexto quaeritur, utrum nomen per
sonae convenionter possit praedicari pluraliter in divinis. E t videtur quod non.
Persona enim est substantia, ut ex de
finitione Boetii patet. S e d substantia
non praedicatur pluraliter in divinis.
Ergo nec persona,
2. Praeterea, alia nomina absoluta prae
dicantur tantum singulariter in divinis,
ut sapiens, bonus et hujusmodi. Sed hoc
nomen persona e s t nomen absolutum.
Ergo non debet praedicari pluraliter in
divinis.
3. Item, nomen personae a subsistendo
sumi videtur, cum significet individuum
in genere substantiae, ot persona dica
tur quasi per se una. Subsistere autem
ad essentiam pertinere videtur, quae n o n
multiplicatur in divinis. Ergo nec no
men personae pluraliter potest praedi
cari.
4. Sed dicendum, quod licet suhsistere
sumatur ab essentia, tamen dicere pos
sumus, quod in divinis sunt tres subsistentes, et similiter quod tres personae.
— Sed contra, ea quae significant essen
tiam in divinis, n o n possunt praedicari
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pluraliter, nisi sint adjectiva, quae non
trahunt numerum a forma significata,
sed a suppositis, cum e converso sit in
substantivis. Unde dicimus, quod i n
Deo sunt tres aeterni, si l y alterili adje
ctive sumatur; si vero substantive, tunc
verum e s t quod Athanasius dicit i n
syinb. quod non sunt Ires astemi, sed unus
ceternus. H o c autom nomon persona est
substantivum, non adjoctivum. Ergo non
debet praedicari in plurali.
5. Praeterea, licet adjectiva essentia
lia praedicentur pluraliter in divinis,
tamen formas significatae non praedican
tur pluraliter, sed singulariter tantum.
Etsi enim aliquo modo dicamus plura
liter tres aeternos in divinis, nullo ta
men modo dicimus tres seternitates.
Etsi ergo aliquo modo possit dici quod
sint tres personae in divinis, nullo ta
men modo poterit dici quod sint tres
personalitates.
6. Praeterea, sicut Deus significat divinitatem habentem, ita persona divina
significat subsistentem i n divinitate.
Sed sicut dicimus in divinis tres subsistcntes in divinitate, ita tres habentes
divinitatem. Si ergo hac ratione potest
dici quod in divinis sint tres personae,
similiter poterit dici quod sint ibi tres
Dii, quod est haereticum.
7. Praeterea, Boetius dicit (in lib. de
Trin., ante med.), quod ideo non sunt
tres Dii, quia Deus non differt a Deo in
divinitate. Sed similiter persona divina
non differt a persona divina aliqua personalitatis differentia, ut videtur, cum
commune sit eis hoc quod est esse per
sonam. Ergo persona n o n potest plura
liter praedicari in divinis.
Sed contra est quod A u g u s t i n u s dicit
(in VII de Trin., cap. iv), quod quaerentibus quid tres essent Pater et Filius
e t Spiritus sanctus, responsum est, quod
sunt tres personae. Ergo persona plu
raliter in divinis praedicatur.
Praeterea, Athanasius dicit, ubi sup.,
quod alia est persona Patris, alia
Filii,
alia Spiritus sancii* Distinctio autem est
causa numeri. Ergo persona pluraliter
debet praedicari in divinis.
Respondeo dicendum, quod nomina
s u b s t a n t i v a , sicut jam supra dictum
est, trahunt numerum a forma signifi
cata, adjectiva vero a suppositis; cujus
ratio estj quia nomina substantiva si
gnificant per modum substantia?, adje-
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differt a persona divina differentia perctiva vero per modum accidentia quod
son ali tati s, quia ad personalitatem perindividuatur e t multiplicatur per subtinet in divinis etiam proprietas distinjectum, substantia vero por se ipsam.
guens personas.
Cum ergo hoc nomen persona sit substantivum, oportet e x forma significata
ABT.
VII.
— UTRUM TERMINI NUMERALES
ipsius considerare, utrum possit pluraPR/EDICENTUR DE DIVINIS PERSONIS.
liter praedicari. Forma autem significata
fi p., q u . 30, art. 3 ;
nomine person se non est natura absoet 1 Sent., d i s i . 24, qu. 1, art. 3).
l u t e : quia sic idem significarotur nomine hominis et nomine personae huma1. Septimo quaeritur, quomodo termini
nse, quod patet esse falsum; sed nomine
numerales praedicentur de divinis porpersonse significatur formaliter iucomsonis, utrum scilicet positive vel remomunicabilitas, sive individualitas subtive tantum. Et videtur quod positive.
sistentis in natura, sicut ex prsemissis
Si onim nihil ponunt in divinis, tunc
patet. Cum ergo proprietates facientes
qui dicit tres personas, nihil dicit quod
esse distinctum e t incommunicabile in
sit i n Deo. Ergo et qui n e g a t tres perdivinis sint plures; oportet quod nomen
sonas, nihil negat de Deo quod sit in
personse pluraliter praedicetur in diviipso. Non ergo contra veritatem loquinis; sicut etiam in humanis pluraliter
tur, e t ita non est hcereticus.
praedicatur nomen personas propter più- J 2. Praeterea, secundum Dionysium in
ralitatem principiorum individuantium.
lib. de divin. Nom. (cap. i myst. Theol.),
tribus modis dicitur aliquid de Deo:
Ad primum ergo dicendum, quod perscilicet per n e g a t i o n e m , per eminensona est substantia individua, quae est
tiam et per causam. Quocumque autem
hypostasis; et hoc pluraliter praedicaistorum
modorum termini numerales
tur, sicut patet ex usu Graecorum.
in divinis, oportet quod
praedicentur
Ad secundum dicendum, quod nomen
aliquid
ponant.
Quod quidem manifepersonae est absolutum ex modo signistum
est,
si
quidem
praedicentur per
ficando significat tamen relationem, sieminentiam
vel
por
causam
: similiter
cut ex prsemissis patet.
autem
et
si
praedicentur
negative.
Non
Ad tertium dicendum, quod nomen
enim
sic
aliqua
negantur
de
Deo,
ut
persona non designat hoc solum quod
idem
Dionysius
dicit
(cap.
u
csel.
Hier.,
est subsistere, quod videtur ad essenet cap. iv et xi de divin. Nom.), quasi
tiam. pertin er e, sed etiam hoc quod est
omnino
ei desint, sed quia n o n eodem
distinctum esse et incommunicabile,
modo
ei
conveniunt sicut e t nobis. Oquod est propter proprietates relativas
portet
ergo
omnibus modis quod terin divinis.
mini numerales aliquid ponant.
Ad quartum dicendum, quod forma
3. Praeterea quidquid praedicatur do
significata per nomen personae non est
Deo et creaturis, nobiliori modo de Deo
essentia absolute, sed illud quod est
quam de creaturis praedicatur. Termini
principium incommunicabilitatis sive
autem numerales de creaturis prsediindividuationis; e t ideo pluraliter praecantur positive. Ergo multo magis de
dicatur, licet sit nomen substantivum:
Deo.
et propter hoc etiam, quia sunt plures
proprietates distinguentes in divinis,
4. Prseterea, multitudo e t unitas imdicuntur esse per plures personalitates.
portata per terminos numerales, secundum quod preedìcantur de D e o , non
Unde patet solutio ad quintum.
sunt
in intellectu tantum; quia sic non
Ad sexturn dicendum. quod hoc nomen
essent
tres personae in Deo nisi secunpersona significat subsistentem in nadum
intellectum,
quod pertinet ad hsetura divina, cum distinctione et incomresim Sabellianam. Ergo oportet quod
municabilitate ; hoc autem nomen Deus
s i n t aliquid in ipso Deo secundum rem;
significat habentem divinam naturam
et ita positive de Deo dicuntur.
nihil importans de distinctione vel incommunicabilitate ; ideo non est simile.
5. Prseterea, sicut unum est in genere
quantitatis, ita bonum est in genere
Ad septimum dicendum, quod licet
qualitatis; in Deo autem nec est-quanDeus a Deo non differat aliqua differentitas
nec qualitas nec aliquod accidens;
tia divinitatis, quia non est nisi una diet tarnen bonum non praedicatur de
vinitas numero; persona tarnen divina
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Deo remotive sed positive. Ergo simi
liter unum, et per consequens multitu
do, quam constituit unum.
6. Prseterea, quatuor prima entia di
cuntur, scilicet ens, unum, verum et
bonum. Sed tria eorum, scilicet ens, ve
rum et bonum, dicuntur de Deo posi
tive. Ergo et unum, et per consequens
multitudo.
7. Prseterea, multitudo e t magnitudo
pertinet ad du as species quantitatis,
quae sunt discreta quantitas et conti
nua. Sed magnitudo praedicatur de Deo
positive, cum dicitur, Ps, CXLVI, 5: Ma
gnus Dominus et magna virtus ejus. Ergo
et multitudo et unum.
8. Prreterea, creaturae Dei similitudi
nem praeferunt, secundum quod in eis
vestigium divinitatis apparet. - Sod se
cundum Augustinum (X de Trinit.,
cap. xi), quaelibet creatura vestigium
quoddam divinae Trinitatis in se habet,
in quantum est aliquid unum et specie
formatur et ordinem aliquem habet.
Ergo creatura est una ad similitudinem
Dei. Sed unum praedicatur de creatura
positive; ergo et de Deo.
9. Praeterea, si unum praedicatur de
Deo privative, oportet quod aliquid removeat, et non nisi multitudinom. Multifcudinem autem non rcmovet; non enim
sequitur, si est una persona, quod non
aint plures. Unum ex*go non dicitur remotive de Deo, et per consequens nec
multitudo.
10. Prsetorea, privatio nihil constituit.
Unum autem constituit multitudinom.
Non ergo dicitur privative.
11. Praeterea, nulla privatio est in
Deo, quia privatio omnis pertinet ad
defectum. Unum autem prsedicatur de
Deo. Ergo non significat privationem.
12. Preeterea, A u g u s t i n u s dicit (in
lib. V de Trin., cap. v), quod quidquid
prsedicatur de Deo , praedicatur secun
dum substantiam, vel secundum rela
tionem. Et Boetius etiam dicit (in suo
lib. de Trinit., circa med.), quod omnia
quae veniunt in divinam praedicationem,
mutantur i n substantiam praeter ad ali
quid. Si ergo termini numerales praedi
cantur de Deo, oportet quod significent
substantiam vel relationem ; et ita oportet quod positive de D e o praedicentur.
13. Praeterea, unum et ens convertuntur et videntur esse synonyma. Sed ens
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praedicatur de Deo positive. Ergo e t
unum, et per consequens multitudo.
14. Prseterea, si unum praedicatur de
Deo remotive, oportet quod removeat
multitudinom tamquam sibi oppositam.
Hoc autem non potest esse, cum multi
tudo constituatur ex unitatibus; unum
autem oppositorum non constituitur e x
alio. Ergo unum non praedicatur de Deo
remotive.
15. Praeterea, si unum dicitur per remotionem m u l t i t u d i n i s , oportet quod
unum opponatur multitudini, sicut pri
vatio habitui. Habitus autem est natu
raliter prior privatione, et etiam secun
dum rationem; quia privatio non potest
definiri nisi per habitum. Ergo multi
tudo erit prior uno secundum naturam
et secundum rationem; quod videtur
inconveniens.
16. Prseterea, si unum et multa in di
vinis praedicantur r e m o t i v e , oportet
quod unum removeat multitudinom et
multitudo removeat unitatem. Hoc au
tem est inconveniens; quia sequeretur
circulus unius et multi, u t dicatur, quod
unum est quod non est multa, et multa
sunt quae non sunt unum; et sic per
ista nihil fieret notum. Non est ergo
dicendum, quod unum et multa in Deo
dicantur privative.
17. Praeterea, unum et multa cum se
habeant ut mensura et mensuratur, vi
dentur opponi ad invicem relative. I n
relative autem oppositis utrnmque di
citur positive. Ergo tam unum quam
multa positive praedicantur de Deo.
1. Sed contra, Dionysius dicit, IV de
divin. Nom. (cap. xiii, a med.): Unitas
laudata, et Trinitas guai est super omnia
divinitas, non est neque unitas neque trinitas qucB a nobis aut alio quodam existentium sit cognita. Videtur ergo quod
termini numerales per remotionem di
cantur de Deo.
2. Prseterea, A u g u s t i n u s dicit (VII de
Trin., cap, iv): Qucesivit humana inopia
quid tria dicerei, et dixit substantias sive
personas. Quibus nominibus non diversi
tatem intelligi voluit sed
singularitatem
noluit. Sunt ergo hujusmodi termini n u 
merales introducti in divinis magis ad
romovendum quam ad ponendum.
3. Praeterea, unum et multitudo, sive
numerus, sunt i n genere quantitatis. In
Deo autem non potest esse aliqua quan
titas, cum quantitas sit accidens et dift
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spositio materia. Termini ergo numera
tes in Deo nihil ponunt,
4. Sed dicendum, quod licet quantitas
secundum rationem sui generis, vel se
cundum rationem accidentia, non pos
sit esse in Deo, tamen secundum ratio
nem speciei aliqua quantitas potest prsedicari de DPO, sicut aliqua qualitas, u t
scientia vel justitia. — Sed contra, illae
solse species qualitatis in divinam praedicationem assumuntur quae secundum
rationem suae speciei nullam imperfectionem important, sicut scientia, ju
stitia et requitas; non autem ignorantia nec albedo. Omnis autem quantitas
secundum rationem suae speciei imperfectionom importat: cum enim quantum
sit quod est indivisibile, species quantitatis distinguuntur secundum diversos
modos divisionis ; sicut pluralitas est
quee divisibilis est in non continua, linea autem quae est divisibilis secundum
unam dimensionem , superficies autem
secundum duas, corpus vero secundum
tres. Divisio autem perfeefcioni divinre
simplicitatis ropugnat. Nulla ergo quan
titas secundum rationem suae speciei
potest praedicari de Deo.

i
i
!
|

5. Sed dicendum, quod distinctio per
relationes quae facit numerum persona
rum in divinis, non importat imperfectionem in Deo. — Sed contra, omnis
divisio vel distinctio aliquam multitudinem causat. Non autem omnis multitudo est numerus qui est species quan
titatis; cum multitudo et unum circumeant omnia genera. Non ergo omnis
divisio vel distinctio sufficit ad constituendum numerum qui est species quan
titatis, sed sola illa divisio quee est se
cundum quantitatem, qualis non est di
stinctio relationum.
6. Sed dicendum , quod omnis multi
tudo est species quantitatis , et omnis
divisio sufficit ad constitueudam speciem
quantitatis. — Sed contra, ad Positio
nen» substantiae non sequitur positio
quantitatis, cum substantia possit esse
sine accidente. Sed positis solis formis
substantialibus, sequitur distinctio in
substantiis. Ergo non quaelibet distinctio
constituit multitudinem quae est acci
dens et species quantitatis.
7. Praeterea, discretio quae constituit
numerum quae est specie quantitatis,
opponitur continuo. Discretio autem
continuo opposita est, quse consistit in •

divisione continui. Ergo sola divisiocontinui, quae non competit Deo, cau
sat numerum qui est species quantita
t i s ; et ita non potest praedicari de Deo
numerus qui est species quantitatis.
8. Praeterea, quaelibet substantia dici
tur una. A u t ergo est una per essen
tiam suam, aut per aliquid aliud. Si
per aliquid aliud, cum et illud oporteat
esso unum, necesse est quod et illud
per se sit unum, vel per aliquid aliud,
et illud iterum per aliud. Impossibile
est autem quod hoc procedat in infini
tum. Ergo statur alicubi. Melius est
ergo quod stetur in primo, ut scilicet
substantia per se ipsam sit una. Non
ergo unum est aliquid additum substan
tiae ; et ita non videtur significare aliquid positive.
9. Sed dicendum, quod substantia non
est una per se ipsam, sed per unitatem
ei accidentem ; unitas autem est por se
u n a ; prima enim denominant se ipsa,
sicut bonitas est bona, VERITAS est vera,
et similiter unitas est una. — Sed con
tra, hujusmodi se ipsa denominant pro
pter hoc quod SUNT primoa formae; nam
secundae formae non denominant se ipsas, sicut albedo non est alba. Quae au
tem se habent ex additione ad aliud,
non sunt prima. Ergo unitas et bonitas
non se habent ex additione ad substan
tiam.
10 Praeterea, secundum Philosophum
(in V Metaph., comm. 11), omnia dicun
tur unum in quantum non dividuntur.
Hoc autem quod est non dividi, non
ponit aliquid, sed solum removet. Ergo
unum non praedicatur positive sed remotive in divinis ; et per consequens
multitudo, quae constituitur e x unis.
Eespondeo dicendum, quod de uno et
multo diversa inveniuntur, quae etiam
APUD philosophos fuerunt occasio di
versa sontiendi. Invenitur ENIM de uno,
quod est principium numeri, et quod
convertitur cum ente; similiter INVE
nitur de inulto; quod pertinet ad quamDAIN speciem quantitatis. quae dicitur
numerus, et iterum quod circuit omne
genus, sicut et unum, cui videtur mul
titudo opponi.
Euerunt ergo aliqui inter philosophos
qui non distinxerunt inter unum quod
convertitur cum ente, et unum quod
est principium numeri, aestimantes quod
neutro modo dictum unum aliquid su-
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per substantiam adderet; sed unum
perfectiones creaturarum quse longe
absunt a Deo ; quamvis hoc non sit
quolibet modo dictum significarci substantiam rei. Ex quo sequebatur quod , usquequaque verum; nam, sicut dicit
numerus, qui ex unis componitur, sit
Dionysius (in Hb. de divin. Nom. c, s u ,
substantia omnium rerum secundum
a med.), sapientia et vita et alia hujusopinionom Pythagorae et Piatonis.
modi non removentur a Deo quasi ei
Quidam vero non distinguentos inter j desint; sed quia excellentius habet ea
unum quod convertitur cum ente, et j quam intellectus humanus capere, vel
unum quod est principium numeri, ere- | sermo significare possit; et ex illa perdidorunt e contrario, quod utrolibet I f e z i o n e divina descendunt perfectiones
modo dictum unum, adderet aliquod | crea tee, secundum quamdam similitudiesse accidentale supra substantiam; et j nem imperfectam. E t ideo de Deo, secundum Dionysium (cap. i mysticaö
per consequens omnis multitudo oporTheol., et cap. n caelest. Hier,, et 1 et
tet quod sit aliquod acoidens pertinens
2 de div. Nom.), non solum dicitur aliad genus quantitatis. Et haec fuit poquid per modum negationis et per mosi ti o Avicennae ; quam quidem videntur
dum causae, sed etiam per modum emìsecuti fuisse omnes antiqui doctores.
nentise.
Sed quidquid sit de spiritualiNon enim intellexerunt per unum et I
certuni .est quod
bus
perfectionibus,
multa nisi aliquod pertinens ad genus
materiales
dispositiones
removentur oquantitatis discretae.
mnino a Deo. Unde cum quantitas sit
Quidam vero fuerunt qui attendentes
dispositio materiae, si termini numeraquod in Deo nulla quantitas esse poles non significant nisi quod est in getest, posuerunt quod termini significannere q u a n t i t a t i s , necesse est quod de
tes unum vel multa de Deo non ponunt
Deo non dicatur nisi ad removondum
aliquid, sed removeant tantum. Non
quae significant, s i c u t Magister posuit,
onim possunt ponere nisi quod signifiloc. cit. Nec sequitur ex ejus positione
cant, scilicet quantitatem discretani,
circulus, dum unitas removet multituqusa nullo modo potest esse in Deo. Sic
dinem, multitudo unitatem ; quia remoergo secundum eos unum dicitur de
v e t c r a Deo unitas et multitudo, quae
Deo ad removondum multitudinem quansunt in genere quantitatis, quorum ncutitatis discretpe; termini vero signifìtrum de Deo dicitur. Et sic unitas dicantes pluralitatem, dicuntur de Deo
eta de Deo, quae removet multitudinem,
ad removendurn unitatem. quse est prinnon removetur, sed alia unitas, quae de
cipium quantitatis discretae. E t haec viDeo dici non potest.
detur fuisse opinio M a g i s t r i , quae ponitur in 24 dist. 1 Senten. Quae quidem,
Quidam vero non intelligentes quod
supposita suae opinionis radice, scilicet
nomina afìirmativa ad removendurn posquod omnis multitudo significaret quansint m praedicationem divinam i n d u c i ;
titatem discretam, e t omne unum esset
noe iterum ponentes unum et multa,
ejusdem quantitatis principium, inter
nisi quod est in genere quantitatis diomnes rationabilior invenitur. Nam et
scretae, quam in Deo ponere non audeDionysius dicit (in TI cap. caelest. Hiebant, dixerunt, quod termini numerai es
rar.), quod negati ones s u n t maxime
non praedieantur de Deo quasi dictiones
verse in Deo ; affirmationes vero sunt
significantes aliquam rem conce ptam,
incompactae. Non enim scimus de Deo
sed quasi dictiones officiai es, exercenquid est, sed magis quid n o n est, ut
tes aliquid in divinis, scilicet distinctioDamascenus dicit (lib. I, cap. iv). Unde
nem ad modum syncategorematicae diet Babbi Moyses omnia quae affirmastinctionis. Quod quidem fatuum appative videntur dici de Deo, dicit magis
retj cum nihil tale e x horum terminoesse introducta ad removendurn quam
rum significations possit h a b e n .
ad aliquid ponondum. Dicimus enim
Et ideo alii d i x e r u n t , quod praedicti
Deum esse vivum ad removendurn ab
termini
aliquid positive ponunt in Deo,
eo ilium modum essendi quem habent
licet
supponant
quod unum et m u l t a
res quae apud nos non vivunt, non ad
sunt
solum
in
genero
quantitatis; diponendum vitarn in ipso, cum vita et
cunt
enim
quod
non
est
iuconveniens
omnia hujusmodi nomina sint imposita
aliquam
speciem
quantitatis
D e o attriad significandum quasdam formas et *
buì, licet g e n u s removeatur a Deo; si-
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cut et aliquae species qualitatis, u t sapientia et justitia, dicuntur de Deo positive, licet i n Deo qualitas esse non
possit. Sed illud non est s i m i l e , ut in
objiciendo est tactum ; nam omnes
species quantitatis ox ratione suae speciei habent imperfectionem, non autem
omnes species qualitatis. Et praeterea
quantitas proprie est dispositio materiae; unde omnes species quantitatis
sunt mathematica quaedam, quae secundum esse non possunt a materia sensibili separari, nisi tempus et locus quae
sunt naturalia, et magis matoriae sensibili annexa. Unde patet quod nulla
species quantitatis potest in rebus spiritualibus convenire, nisi secundum metaphoram. Qualitas autem sequitur
formam, unde quaedam qualitates sunt
omnino immateriales, quae attribuì possunt rebus spiritualibus.
Hae igitur opiniones processerunt,
supposito quod idem sit unum quod
convertitur cum ente et quod est principium numeri, et quod non sit aliqua
multitudo nisi numerus qui est species
quantitatis ; quod quidem patet esse
falsum. Nam cum^ divisio multitudinem
eauset, indivisio vero unitatem, oportet
secundum rationem divisionis de uno
et multo Judicium sumi. Est autem quaedam divisio quae omnino genus quantitatis excedit, quae scilicet est per aliquam oppositionem formalem, quae nullam quantitatem concernit. Unde oportet quod multitudo hanc divisionem
consoquens, et unum quod banc divisionem privat, sint majoris communitatis et ambitus quam genus quantitatis. Est autem et alia divisio secundum quantitatem quae genus quantitatis non trauscendit. Unde et multitudo
consequens hanc divisionem, et unitas
earn privans. sunt in genere quantitatis. Quod quidem unum, aliquid accidentale addit supra id de quo dicitur,
quod habet rationem mcnsurae; alias
numerus ex unitate constitutus, non
esset aliquod accidens, nec alicujus generis species. Unum vero quod convertitur cum ente, non addit supra ens
nisi negationem divisionis , non quod
signincet ipsam indivisionem tantum,
sed substantiam ejus cum ipsa ; est
enim unum idem quod ens indivisum.
E t similiter multitudo correspondens
uni nihil addit supra res multas nisi

distinctionem, quae in hoc attenditur
quod una earum non est alia; quod
quidem non habent ex aliquo superaddito, sed ex propriis formis. P a t e t ergo
quod unum quod convertitur cum ente,
ponit quidem ipsum ens, sed nihil sup e r a d d s nisi negationem divisionis. Multitudo autem ei correspondens addit supra res quae dicuntur muitae, quod unaquaeque earum sit una, et quod una
earum non sit altera, in quo consistit
ratio distinctionis. E t sic, cum unum
addat supra ens unam negationem, secundum quod aliquid ost indivisum in
s e ; multitudo addit duas negationes,
prout scilicet aliquid est in se indivisum, et prout est ab alio divisum. Quod
quidem dividi est unum eorum non esse
alterum.
Dico ergo, quod in divinis non praedi can tur unum et multa quae pertinent
ad genus quantitatis, sed unum quod
convertitur cum ente, et multitudo ei
correspondens. Unde unum et multa
ponunt quidem i n divinis ea de quibus
dicuntur; sed non superaddunt nisi distinctionem et indistinctionem, quod est
superaddero negationes, ut supra exposìtum est, Unde conccdimus, quod quantum ad id quod superaddunt eis de quibus praedicantur, r emotiv e in Deo accipiuntur; in quantum autoru includunt
in sua significati one ea de quibus dicuntur, positive accipiuntur. Unde ad
utrasque rationes respondendum est.
Ad primum ergo dicendum, quod qui
dicit tres personas, aliquid in Deo dicit, scilicet distinctionem personarum;
quam qui negat, haereticus est. Ista autem distinctio non addit aliquid supra
personas distinctas.
Ad secundum d i c e n d u m . quod licet
in remotione quorumdam a Deo, sitcointelligenda praedicatio eorumdem de Deo
per erninentiam et per causam: tamen
quaedam solummodo negautur de Deo
e t nullo modo praedicantur; sicut cum
dicitur: Deus non est corpus. E t hoc
modo posset dici secundum opinionem
Magistri, quod omnino n e g a t u r a Deo
quantitas numeralis ; et similiter secundum id quod ponimus, omnino negatur ab eo essentiae divisio , cum dicitur : Essentia divina est una.
Ad tertium dicendum, quod in rebus
creatis termini numerales non ponunt
aliquid superadditum rebus de quibus

I. —

DE

POTENTIA,

dicuntur, nisi prout significant id quod
est in genere quantitatis discretae; secundum quern modum non prsedicantur
de Deo; et hoc pertinet ad perfectionem
ipsius.
Ad quartum dicendum, quod unitas
et multitudo quse signifìcantur per terminos numerales dictos de Deo, non
aunt solum in intellectu n o s t r o , sed
sunt in Deo secundum rem ; non tarnen
propter hoc significatur aliquid positive
praeter intellectum oorum quibus ista
attribuuntur.
Ad quintum dicendum quod bonum
quod est in genere qualitatis, non est
bonum quod convertitur cum e n t e ,
quod nullam rem supra ens addit; bonum autem quod est in genere qualitatis, addit aliquam qualitatem qua homo
dicitur bonus; et simile est de uno, sicut ex dictis patet; sed in hoc differt
quod bonum utroque modo acceptum
potest venire in diviuam praedicationem,
non autem unum ; non enim est eadem
ratio de quantitate et qualitato, sicut
ex dictis patet.
Ad sextum dicendum, quod inter ista
quatuor prima maxime primum est ens:
et ideo oportet quod positive praedicetur; negatio enim vel privatio non potest esse primum quod intellectu concipitur; cum semper quod negatur vel
privatur, sit de intellectu negationis
vel privatiouis. Oportet autem quod
alia tria super ens addant aliquid
quod ens non contrahat; si enim contraherent ens, jam non essent prima.
Hoc. autem esse non potest nisi addant
aliquid secundum rationem tantum; hoc
autem est vel negatio, quam addit unum, ut dictum est, vel relatio, vol aliquid quod natum sit refcrri universaliter ad ens ; et hoc est vol intellectus,
ad quern importat relationem verum;
aut appetitus, ad quern importat relationem bonum ; nam bonum est quod
omnia appetunt, ut dicitur i n I Ethic,
(in princ.).
Ad septimum dicendum, quod secundum Philosophum (in X Metaphys.,
com. 20 et 21), multum dicitur dupliciter; uno modo absolute, et sic dicitur
per oppositum ad u n u m : alio modo dicitur comparative, prout importat exoessum quemdam respectu minoris numeri, et sic multum opponitur pauco.
Similiter autem et magnum potest du-
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plicitur dici; uno modo absolute, prout
importat quantitatem continuam quae
dicitur magnitudo : alio modo comparative, prout importat excessum respectu minoris quantitatis. Primo ergo
modo magnum non preedicatur de Deo;
sed secundo, ut importotur ejus eminentia super omnem creaturam.
Ad octavum dicendum, quod unum
quod pertinet ad vestigium Dei in creaturis, est unum quod convertitur cum
ente, quod quidem ponit aliquid, i n
quantum ponit ipsum ens, cui solam
negatìonem superaddit, ut dictum est.
Ad nonum dicendum, quod unum oppositorum non excludit aliud, nisi ab
eo de quo praedicatur. Non enim sequitur, si Socrates est albus, quod nihil sit
nigrum: sed quod ipse non est niger.
Sic ergo sequitur quod si Patris persona est una, Patris personae non s u n t
plures; non autem sequitur quod non
sint plures personae in divinis.
Ad decimum dicendum, quod unum
non constituit multitudinem ex parte
privationis, sed ex parto illa qua ponit
ens.
Ad undecimum dicendum, quod sicut
dicitur in V Metaph. (text. 27), privatio
tribus modis dicitur. Uno modo proprio,
quando removetur ab aliquo quod natum est habere, e t i n quo tempore natum est habere ; sicut carere visu est
privatio visus in homine. Alio modo
communiter, quando removetur ab aliquo quod ipsum quidem non est natum
habore, sod genus ejus; sicut si non habero visum dicatur esse privatio visus
in talpa. Tertio modo communissime,
quando removetur ab aliquo id quod
a quocumque alio natum est haberi, non
tarnen ab ipso, nec ab alio sui generis:
riicut si non habere visum, dicatur e s s e
privatio visus in pianta. E t hsec privatio medium est inter privationem veram
et simplicem negatìonem, habens commune aliquid cum utroque; cum privat o n e quidem vera, in hoc quod est negatio in aliquo subjecto,unde non competit simpliciter non e n t i ; cum negat o n e vero simplici, in hoc quod n o n
requirit aptitudinem in subjecto. P e r
nunc autem modum unum privative dicitur, et p o t e s t simili modo praadicari
in divinis, sicut et alia quae simili modo
praedicantur in divinis, ut invisibilis et
immensus et hujusmodi.
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intellectu quod sit divisum ab eo); quarto
Ad duodecimum dicendum, quod terautem sequitur in intellectu ratio unius,
mini numerates non addunt aliquid in
prout scilicet intelligitur hoc ens non
divinis supra id de quo praedicantur; et
esse in se divisum; quinto autem seideo quando praedicantur de essentiaquitur intellectus muHitudinis, prout
libus, significant essentiam ; quando vero
scilicet hoc ens intelligitur divisum ab
de personalibus, significant relationem.
alio, et utrumque ipsorum esso in se
Ad decimumtertium dicendum , quod
unum.
Quantumcumque enim aliqua
unum et ens oonvertuntur seeundum
intolligantur divisa, non iutelligetur
supposita; sed tamen unum addit semultitudo, nisi quodlibet divisorum ineundum rationem, privationem divisiotelligatur esse unum. E t sic etiam patet
nis, et propter hoc non sunt synonynia,
quod non erit ' circulus in definitions
quia synonyma sunt quae significant
unius et muHitudinis.
idem secundum rationem eamdem.
Unde patet responsio ad decimum seAd deoimumquartum dicendum, quod
xtum.
unum potest considerar! dupliciter. Uno
Ad decimnmseptimum dicendum, quod
modo quantum ad illud quod ponit, et
unum quod est principium numeri, conisic constituit multitudinsm: alio modo
quantum ad negationem quam superad- j paratur ad multitudinem ut mensura
dit, et sic opponitur unum multitudini | ad mensuratum ; quod quidem unum
positive aliquid supra substantiam adprivative.
dit, ut dictum est, in corp. art.
Ad decimumquintum dicendum, quod
Ad ea quae in oppositum objiciuntur,
secundum Philosophum (in X Metaph.,
secundum praemissa, facile est responcom. 6), multitudo est prior uno secundero considerantibus secundum quid
dum sensum , sicut totum partìbus et
veritatein
concludant. Unum tarnen quod
compositum simplici; sed unum est prius
in illis objectionibus tangebatur consimultitudine naturaliter et secundum
derandum est, quod hujusmodi prima,
rationem. Hoc autem non videtur suiscilicet essentia, unitas, V E R I T A S et boficere ad hoc quod unum opponatur
nitas, denominant se ipsa ea ratione,
multitudini privative. Nam privatio est
quia unum, verum ot bonum consequnnposterior secundum rationem, cum in
tur ad ens. Cum autem ens sit primum
intellectu privationis sit ejus oppositum,
quod in intellectu concipitur, oportet
per quod definitur: nisi forte hoc refequod quidquid in intellectum cadit, inratur solum ad nominis rationem, prout
telligatur ut ens, et per consequens ut
hoc nomen unum significat privative,
unum, verum ot bonum. Unde cum innomen vero multitudinis positive: notellectus apprehendat essentiam, unitamina enim imponuntur a nobis secuntom, veritatein et bonitatem in abstradum quod cognoscimus res. Unde ad
cto, oportet quod de quolibet eorum
hoc quod aliquid significetur per nopraedicetur, ens, et alia tria concreta,
men ut privatio , sufficit qualitercumE t inde est quod ista denominant se
que sit posterius in nostra cognitione ;
ipsa, non autem alia quae non converquamvis hoc non sufficiat ad hoc quod
tuntur cum ente.
res ipsa sit privativa, nisi sit posterius
secundum rationem. Et ideo potest melius dici, quod divisio est causa multiA R T . V I I I . — UTRUM IN DEO SIT ALIQUA
tudinis, et est prior secundum intelleDIVKRSITAS.
ctum quam multitudo; unum autem di1. Octavo quasritur, utrum I N Deo sit
citur privative respectu d i v i s i o n i s ,
aliqua
diversitas. E t videtur quod sic,
cum sit ens indivisum, non autem reQuia,
secundum
Philosophum (in V Mespectu muHitudinis. Unde divisio est
taph.,
com.
20),
unum
in substantia faprior secundum rationem quam unum;
cit
idem,
multitudo
autem
in substansed multitudo posterius ; quod sic patet.
tia
facit
diversum.
In
divinis
autem est
Primum enim quod in intellectum camultitudo
secundum
substantiam;
dicit
dit, est ens; secundum vero est negatio
enim
Hilarius
(in
lib.
de
S3'nodis),
quod
entis; ex his autem duobus sequitur
Pater et Filius et Spiritus sanctus sunt
tertio intellectus divisionis (ex hoc enim
per substantiam tria, per consonantiam
quod aliquid intelligitur ens, et intellivero
unum. Ergo in divinis est divergitur non esse hoc e n s , sequitur in
sitas.
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2. Prseterea, secundum Philosophum
(in X Metaph., com. 24 et 25), diversum
dicitur absolute, differ ens vero relative;
unde omne differ ens est diversum, non
autem omne diversum est differ ens. Sed
in divinis conceditur esse differentia;
dicit enim Damascenus (lib. III Fid.
orth.) : Differentiam personarum in t rib as
proprietatibus, id est paternali et filiali et
processibili recognoseimus. Ergo i n divi
nis est diversitas.
3. Prseterea, differentia accidentalis
facit alterum solum; differentia vero
substantialis facit aliud, idest diversum.
Cum ergo in divinis sit differentia, et
non possit ibi esse accidentalis diffe
rentia, et per consequens oportet quod
sit differentia substantialis; oportet quod
sit ibi diversitas.
4. Prseterea, multitudo causatur ex
divisione, sicut jam dictum e s t , art.
prsec, ad 15 arg. Ubi autem est divisio,
sequitur diversitas. Ergo in divinis cum
sit multitudo, erit ibi diversitas.
5. Prseterea, idem ot diversum sufficienter dividunt ens. Sed Pater non est
idem Filio ; non enim conceditur quod
Pater generando F i l i u m , generet se
Deum. Ergo Filius est diversus a Patre.
Sed contra est quod Hilarius dicit
(in VII de Trin., non longe a fine) : Ni
hil in divinis novum, nihil diversum, ni
hil alienum, nihil separabile
Praeterea, Ambrosius dicit (in lib. de
Trinit.): Pater et Filius divinitate unum
sunt, nec est ibi substantia} differentia, nec
ulla diversitas.
Respondeo dicendum, quod, sicut di
cit Hieronymus, ex verbis inordinate
prolatis ineurritur hseresis. E t ideo sic
loquendum est de divinis u t nulla or
rori occasio prsabeatur. F u e r u n t autem
circa divina duo errores, praecipue cavendi ab illis qui de unitate et trinitate
in divinis loquuntur; scilicet error Arri,
qui unitatem essentiae n e g a v i t , ponens
aliam essentiam esse .Patris et aliam
Filii. Alius' error est Sabellii, qui negavit pluralitatem personarum dicens
eumdem esse P a t r e m qui e s t Filius. A d
evitandum ergo errurem Arii s u n t no
bis quatuor cavenda in fidei confessione.
Primo diversitas per quam tollitur uni
tas essentiae, quam confitemur dicendo
osse unum D e u m ; secundo divisio, quse
s
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rum personarum; quarto ut non confiteamur Filium esse alienum a Patre,
per quod tollitur similitudo. Similiter
contra errorem Sabellii sunt quatuor
cavenda. Primo singularitas, per quam
tollitur naturse divinse communicabilitas ; secundo nomen unici, per quod
tollitur realis distinctio personarum;
tortio confusio, per quam tollitur ordo
qui est in divinis person is ; quarto so
li tudo, per quam tollitur consoci atio
divinarum personarum. Confitemur au
tem contra diversitatem, unitatem es
sentise; contra divisionein, simplicitatom ; contra disparitatem , sequ alita
tene; contra a l i e n u m , similitudinem;
contra singularitatem personarum, plu
ralitatem ; contra unicum, distinctionem;
contra confusionem, discretionem ; con
tra solitarium, consonantiam et conne
xion em amoris.
Ad primum ergo dicendum, quod sub
stantia accipitur ibi pro hypostasi, n o n
pro essentia, cujus multitudo faoeret
diversitatem.
Ad secundum dicendum, quod licet
a quibusdam doctoribus Ecclesise inveniatur nomen differentiae circa divina,
non tamen est com muni tor utendum,
noe ampliandum ; quia differentia importat distinctionem aliquam secundum
formam, quse non potest esse in divinis,
cum forma Dei sit divina natura, u t
A u g u s t i n u s dicit. Sed exponenda e s t
differentia, ut ponatur pro distinctione,
quse minimum distinctionis importat;
cum etiam secundum relationes v e l se
cundum solam rationem aliqua distin
gui dicantur. Sic etiam exponendum
est, si inveniatur diversitas in d i v i n i s ;
utpote si dicatur quod diversa est per
sona Patris a persona Filii, accipiendum
est diversum pro distineto. Magis t a m e n
cavendum est nomen diversitatis i n di
vinis quam differentiae; quia diversitas
magis pertinet ad essentialem division e m ; nam qualiscumque forinarum mul
titudo facit differentiam ; diversitas au
tem fit solum per formas substantiales.

Ad tertium dicendum, quod licet in
divinis non sit accidens, est tamen ibi
relatio, cujus oppositio distinctionem
facit in divinis, non autem diversitatem.
Ad quartum dicendum, quod licet i n
divinis non sit proprie loquendo divisio,
obviat di vinse simplicitati; tertio dispa- j est tamen ibi distinctio per relationes,
ritas, quse ropugnat sequalitati divina- ' quse sufficit ad numerum personarum.
S, THOM/E Qumst, disp. — "Vol. I.
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Ad quintum dicendum, quod Filius
est idem Deus cum Patre; non tamen
potest dici quod Pater se Deum genuerit, Filium generando: quia l y se, cum
sit reciprocum, refert idem suppositum:
Pater autem et Filius sunt duo supposita in divinis.

DISPUTATA

in essentia divina, quae una est Patris
e t Filii. — Sed contra, potentia calefaciendi et desiccandi radicantur in uno
subjecto, scilicet i g n e ; nec tamen est
una et eadem potentia: alia enim qualitas est calor, qui est principium calefaciendi, e t alia siccitas, quae est principium desiccandi. Ergo unitas divinae
ART.
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essentife non sufficit ad hoc quod sit
TERSONE TANTUM, AN PLURES VEL. l ' A U eadem potentia qua Pater generat e t
CIORES.
Filius generatur.
(I p., quffist. 31, art. I).
6. Praeterea, omnis sapiens et intelli1. Nono q meritar, utrum in divinis
gens ex sua sapientia ali quam concesint tres personae tantum, an plures vel
ptionem habet. Sed Filius est sapiens
pauciores. E t videtur quod plures Diet intellìgens, sicut et Pater. Ergo habet
cit enim Augustinus in lib. contra Maaliquam conceptionem. Conceptio autem
ximinum (III, cap. xi, circa fin.): Filius
Patris est Verbum; quod est Filius. Ergo
non genuit creatorem ; neque enim non poFilius etiam habet alium filium.
tuit, sed non oportuii. In divinis autom
7. Sed diceretur, quod verbum dicitur
non differt esse e t posse, quia n e c in
in divinis non solum personalitor, sed
aliquibus sempiternis (secundum Philoessentialiter ; et sic verbum essentialisophum in III Phys., com. 32). Ergo Fiter dictum potest esse conceptio Filii.
lius genuit alium Filium; et sic sunt
— Sed contra, verbum dicit speciem
duo fìlii in divinis, et per consequens
conceptam ordinatala ad manifestatioplures personae quam tres.
nem, ot i t a importat originem. Quae autem important originem in divinis, di2. Sed diceretur, quod hoc quod dicit:
cuntur personaliter, et non essentialiNeque enim non potuit, exponendum e s t :
ter. Ergo verbum essentialiter dici non
idest, non ex impotentia fuit. — Sed
potest.
contra, unicuique supposito alicujus naturae convenit actus naturae illius, nisi
8. Prasterea, Anselmus dicit in Monopropter ejus impotentiam. Generatio
logio, quod sicut Pater dicit se, ita ot
autem est actus ad perfectionem naturae
Filius et Spiritus sanctus. Idem autem
divinre pertinens; alioquìn non oonveest Patroni dicere se, quod generare
niret Patri, in quo non est nisi quod
Filium, u t ipse ibidem dicit. Ergo Filius
perfectionis est. Si erge Filius non gegenerat alium Filium; e t sic idem quod
nerat alium filium, hoc erit ex impoprius.
tentia ejus.
9. Praeterea, e x h o c probatur quod
3. Praeterea, si filius non potest geDeus generet, quia generationem aliis
nerare, potest autem gen er ari; habet
tribuit, secundum illud Isai. ult., 9: Si
ergo potentiam u t generetur, non poego qui generationem cesteria trihuo, steritentiam ut generet. Aliud autem est
Us eroi dicit Dominns. Sicut autem Pagenerare, e t aliud generari. Cum ergo
ter dat generationem , i t a et Filius,.
potentiae distinguantur penes objecta,
quia indivisa sunt opera Trinitatis, et
non erit eadem potentia Patris et Filii,
filius generat filium.
quod est haereticum.
10. Prpeterea, A u g u s t i n u s dicit in lib.
4. Praeterea, actio et passio in bis quae
ad Orosium (in dialogo 65 quaest., c. VII),
agunt et patiuntur, reducuntur ad diquod Pater generat Filium natura. Daversa principia; nam agit aliquid per
mascenus etiam d i c i t , quod generatioest opus naturae. Eadem autem est narationem formas in rebus creatis, patitur vero ratione materife. Generare autura Patris e t Filii. Ergo sicut Pater
tem e t generari significantur per modum
generat, ita ot Filius; sunt ergo plures
actionis e t passionis. Ergo oportet quod
filii in divinis, et i t a plures personae
ad diversa principia referantur; e t sic
quam tres.
non potest esse una potentia qua Pater
11. Sed dicendum, quod ea ratione non
generat, et qua Filius generatur.
possunt esse plures filii in divinis, quia
5. Sed diceretur, quod est eadem po- [ non potest ibi esse nisi una nliatio;
tentia, in quantum utraque radicatur * forma enim unius speciei non multipli-
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catur nisi per divisionem materia?, quae
nulla est in divinis. — Sed contra, omnis differentia nata est facere plurali tatem. Potest autem esse differentia
inter duas filiationes, non solum ex materia, sed etiam e x hoc quod haec filiatio est talis, illa vero talis. Ergo nihil
prohibet plures filiationes ponerc in divinis, licet ibi non sit materia.
12. Praeterea, Filius procedit a Patre
sicut splendor a sole, secundum illud
Hebr. i, 3 : Cum sit splendor gloria* Sed
splendor etiam potest alium splendorem producere. Ergo et Filius potest
alium filium generare; et sic sequitur
quod in divinis sint plures filii, et personae plures tribus.
13. Praeterea, Spiritus sanctus est amor quo Pater diligit Filium. Sed etiam
Spiritum sanctum amat Pater. Ergo oportet quod sit alius spiritus quo Pater
amat Spiritum sanctum ; et sic quatuor
sunt personae in divinis.
14. Prseterea, secundum Dionysium
(cap. iv de divin. Nomin.) bonum est
commuuicativum sui. Bonitas autem
Spiritui sancto appropriatur, sicut potentia Patri, et sapientia Filio. Ergo
propriissinie ad Spiritimi sanctum pertinere videtur quod naturam divinam
alii persomp communicet; et sic sunt
plures t n b u s personis in divini?.
15. Prseteroa, secundum Philosophum
in IV Meteororum (II de Anima, com. 34),
perfectum unumquodque e s t , quando
potest sibi simile ex se producere. Spiritus autem sanctus est perfectus Deus.
Ergo potest aliam divinam personam
producere; ergo, etc.
16. Praeterea, Filius a Patre divinam
naturam non recipit perfectius quam
Spiritus sanctus. Recipit autem Filius
a Patre divinam naturam non solum
passive (ut ita dixerim) quasi ab eo genitus, sod etiam a c t i v e , quia potest
earadern naturam alii eommunicare.
Ergo et Spiritus sanctus divinam naturam potest alii personae eommunicare.
17. Prseterea, quod est perfectionis in
rebus creatis. oportet Deo attribuì. Communicaro autem naturam, ad perfectionem in rebus creatis pertinet, licet modus communicandi aliquam imperfectionem habeat, in quantum talem commanicationem consequitur aliqua divisio,
vel aliqua transmutatio generantis. Ergo
eommunicare divinam naturam est per-
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fectionis in Deo; et ita Spiritui sancto
est attribuendum. Procedit ergo a Spiritu sancto aliqua divina persona; et
sic sequitur quod in di vinis sint personse
plures tribus.
18. Praeterea, sicut divinitas est quoddam bonum in Patre, ita et paternitas.
Ex eo autem quod nullius boni sine
consortio potest esse jucunda possessio,
probatur a quibusdam quod sunt plures
habentes divinam naturam. Ergo pari
ratione sunt plures patres in divinis;
et similiter plures filli, ET plures spiritus sancti; ot ita personse plures tribus.
19. Praeterea, Filius et Spiritus videntur distingui ab invicem in hoc quod
Filius procedit a Patre per modum intellectus ut verbum : Spiritus sanctus
per modum voluntatis UT amor. Sunt
autem plura attributa essentialia quam
voluntas et intellectus, ut bonitas, potentia et hujusmodi. Ergo plures personae procedunt a Patre quam Filius et
Spiritus sanctus.
20. Praeterea, processio naturse plus
videtur diiferre a processione intellectus quam processio voluntatis. In rebus autem creatis processionem intellectus semper concomitatur processio voluntatis ; quia quaecumque aliquid intelligunt, etiam aliquid volunt;
processionem autem naturae non semper concomitatur processio intellectus,
quia non in omnibus quae naturaliter
generant, intellectus invenitur. Si ergo
persona quae procedit per modum voluntatis ut amor, est alia in divinis a
persona quae procedit per modum intellectus ut verbum, etiam erit persona
quae procedit per modum intellectus u t
verbum, alia a persona quae procedit
per modum naturse ut fìlius. Sunt ergo
tres personae procedentes in divinis, et
una non procedens; et sic sunt quatuor
personae.
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21. Praeterea, personas multiplicantnr
in divinis propter relationes, quae subsistunt. Ponuntur autem in divinis quinque relativse notiones, scilicet paternitas, filiatio, processio, innascibilitas, e t
communis spiratio. Sunt ergo quinque
personae in divinis.
22. Praeterea, relationes QUAB ab eeterno
de Deo dicuntur, non sunt in ereaturis,
sed in Deo. Quidquid autem est in Deo,
est subsistens; cum in Deo non sit aliquod accidens. Omnes ergo relationes
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quae ab aeterno D e o conveniunt, sunt
subsistenfces e t per consequens s u n t
personae. Tales autem sunt infinitae ;
nam ideas rerum creatarum ab aeterno
sunt in Deo, quae non distiDguuntur ab
invicem nisi por respectus ad creaturas. Sunt ergo infinitae personae in divinis.
1, Sed contra, videtur quod sint pauciores tribus. In una enim natura n o n
est nisi unus modus communicationis
illius naturae ; unde, secundum Commentatorem, in V i l i Phys., animalia quae generantur ex semine, non sunt unius speciei cum animalibus ex putrefaotione
generatis. Divina autem natura est maxime una. Ergo non potest communicari nisi uno modo. Sic ergo non possunt esse nisi duae personae, una divinitatem communicans per aliquem modum, e t persona per illum modum divinitatem recipiens.
2, Praeterea, Hilarius (in Hb. de Synodis, a mod.), ostendit Filium naturaliter
& Patre procedere, quia talis existit qualip Deus est; creaturas vero a Deo procedere voluntarie, quia tales sunt quales eaa voluit Deus esse, non qualis est
Deus. Sed Spiritus sanctus, sicut e t Fil i u s , talis est qualis est Deus Pater.
Ergo Spiritus sanctus procedit naturaliter* a Patre, sicut et Filias. Non ergo
est distinctio inter Spiritum sanctum
et Filium ex eo quod Filius procedit
per modum naturae non autem Spiritus
sanctus.
3, Praeterea, natura voluntatis et intellectus non differunt in Deo nisi secundum rationem tantum. Ergo processio per modum naturae et intellectus e t
voluntatis non differunt in Deo nisi ratione tantum. Si ergo per hoc distinguuntur Filius et Spiritus sanctus, quod
unus procedit per modum naturae vel
intellectus, et alius per modum voluntatis, non erunt distincti nisi secundum
rationem. Ergo non erunt duae personae,
cum pluralitas personarum, rerum plurali tatem importet.
4, Prfeterea, personae in divinis distinguuntur solum secundum relationes
originis. Ad desiguandam autem originein sufiiciunt duae relationes, scilicet
a quo alius, et qui ab alio. Ergo in divinis non sunt nisi dues personae.
fi. Praeterea, omnis relatio e x ì g i t duo ;
extrema. Sicut ergo in divinis personae
t

non distinguuntur nisi secundum relationem: i t a oportet quod sint in divinis vel duae r e l a t i o n e s , et sic erunt
quatuor personae; vel una relatio tantum, e t sic erunt solum duae personae.
Sed contra, videtur quod sint tantum
tres personae in divinis per hoc quod
dicitur I Joan, v, 7: Tres sunt qui testimonium dant in ccelo. Interrogantibus
autem quid t r e s , respondit Ecclesia,
quod tres personae, u t dicit Augustinus
(VII de Trinit,, cap. xv). Ergo in divinis sunt tres personae.
Praeterea, ad perfectionem divinae bonitatis felicitatis et gloriae requiritur,
quod sit in Deo vera e t perfecta C a r i tas; nihil enim est c a n t a t e melius, nihil c a n t a t e perfectius, u t dicit Richardus in III de Trin. (cap. n, circa princ.).
Felicitas autem absque jucunditate non
est, quae maxime per caritatem habetur. Ut enim in eodem l i b r o (cap. v) dicitur, nihil caritate dulcius, nihil car itale
jucnndivs, caritatis deliciis rationalis vita
nihil dnlcius experitur, nulla delectatione
delectabilius fruitur, Perfectio etiam gloriae in quadam magnificentia perfectae
communicationis consistit, quam C a r i t a s
facit. Vera autem e t perfecta C a r i t a s
requirit in divinis ternarium numerum
personarum. Amor enim quo aliquis se
tantum diligit, est amor privatus, et
non C A R I T A S vera. A l i u m autem summe
Deus diligere non potest qui non sit
summe diligibilis; n e c summe diligibilis
est, nisi sit summe bonus. Unde patet
quod vera C a r i t a s in Deo summa esse
non potest si sit ibi tantum u n a pers o n a ; nec etiam perfecta, si sint duae
tantum: quia ad perfectionem caritatis
requiritur quod amans velit id quod
ab eo amatur, etiam aeque ab alio diligi. Indicium namque magnae infirmitatis est non posse pati consortium amoris; posse vero pati, signum magnae
perfectionis. Magis gratanler
suscipere,
maximo est desiderio requirere^ ut dicit
Richardus i n eodem lib. Oportet ergo,
si sit in Deo perfectio bonitatis, felicitatis et gloriae, q u o d s i t in divinis tornarius personarum numerus.
Praeterea, c u m bonum sit communicativum sui, perfectio divina» bonitatis
r e q u i r i t quod Deus summe sua communìcet. Si autem esset tantum una persona in divinis, non suinme communicaret suam bonitatem ; creaturis enim
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non summe se communicat; si vero essent solum duee personae, non communicarentur perfecte deliciae mutuae earitatis. Oportet ergo esse seeundam personam, cui perfecte communicetur divina b o n i t a s , et tertiam cui perfecte
communicontur divinae caritatis deliciae.
Praeterea, ad amorem tria roquiruntur, scilicet amans, id quod amatur, et
ipse amor, ut Augustinus dicit in V i l i
de Trin. (lib. IX, cap. i, in fine, et e. n).
Duo autein mutuo se am antes, sunt Pater et Filius; amor autem qui est eorum
nexus est Spiritus sanctus. Sunt ergo
tres personae. in divinis.
Praeterea, sicut Richardus dicit, in
V de Trinit. (cap. vi paulo a princ), in
rebus humanis videbis quod persona de
personis procedit tribus modis: quandoque immediate tantum, sicut Eva de
Adam; quandoque mediate tantum, sicut Enoch de Adam; quandoque immediate et mediate s i m u l , sicut Seth de
Adam; immediate in quantum ejus films fuit, mediate vero i n quantum fuit
filius Evae quae ab Adam process it. In
divinis autem non potest procedere persona de persona mediate tantum, quia
non esset ibi summa germanitas. Eelinquitur ergo quod in divinis sit una
persona quse non procedit ab alia, scilicet persona Patris, a qua procedunt
a l i a s personae; una immediate tantum,
scilicet Filius ; alia mediate simul et
immediate, scilicet Spiritus sanctus, qui
ex Patre Filioque procedit. Ergo est
personarum ternarius in divinis.
Praeterea, inter dare plenitudinem
divini tatis ot non accipere, et acci pere
et non dare, medium est dare et accipere. Dare autem plenitudinem divinitatis et non accipere, pertinet ad personam Patris ; accipere vero et non
dare, pertinet ad personam Spiritus sancti. Oportet ergo esse tertiam personam, quae plenitudinem divinitatis e t det
e t accipiat; et haec est persona Filii.
Sunt ergo tres personae in divinis.
Eespondeo dicendum, quod secundum
positionem haereticorum nullo modo potest poni certus personarum numerus
in divinis. Intellexit enim Arius personarnm trinitatem hoc modo, quod F i l i u s
et Spiritus sanctus essent q u a B d a m creaturae; quod etiam Macedonius de Spiritu
sancto sensit. Processio autem creaturarum a Deo non de necessitate certo
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numero terminatur, cum divina virtus
ex sua infìnitate hoc habeat quod omnem creaturae modum, speciem et numerum excedat. Unde si Deus P a t e r omnipotens creavit duas excellentissimas creaturas, quas Arius dicit F i l i u m
et Spiritum sanctum, non est remotum
quin alias aequales vel etiam majores
creare poterit. Sabellius autem posuit
quod P a t e r e t Filius et Spiritus sanctus
non distinguuntur nisi nomine et ratione; quae etiam patet in infinitum
posse multiplicari, secundum quod ratio
nostra infìnìtis modis de Deo cogitare
potest ex varus effectibus, et eum diversimode nominare. Sola autem catholica fides , quae ponit unitatem divinae
naturae in personis realiter distinctis,
ternarii numeri potest rationem in divinis assignare. Impossibile enim est
quod una natura simplex sit nisi in u n o
sicut in principio. Unde Hilarius dicit
(in lib. de Synodis a med.), quod qui
confitetur in divinis duos innascibiles,
confitetur duos deos ; unum enim Deum
praedicari natura uniusinnascibilis D e i
exigit. Unde et quidam philosophi dixerunt, quod in rebus quae sunt sine
materia non potest esse pluralitas nisi
secundum originem. Una enim natura
potest in pluribus esse e x sequo propter materiae divisionem, quae in Deo
locum non habet, Unde impossibile est
ponere in divinis nisi un am personam
innascibilem quae ab alio non procedat.
Si autem ab eo a l i a B personae procedane,
oportet quod hoc sit per aliquam actionem. Non autem per actionem transeun
torn in id quod est extra agentem, sicut
calefacere vel secare sunt actiones i g n i s
et serrae, et creatio ipsius D e i ; quia sic
personae procedentes essent extra naturam divinam. Kelinquitur ergo quod
processio personarum in unam naturam
divinam non sit nisi secundum operationes quae non transeunt extra, sed
manent in operante. Hae autem in natura intellectuali sunt solum duae, scilicet intelligere et velie. Secundum autem utramque. earura invenitur aliquid
procedens cum h3e operationes perficiuntur. Ipsum enim intelligere non perficitur nisi aliquid in mente intelligenti»
concipiatur, quod dicitur verbum; n o n
enim dicimur intelligere, sed cogitare
ad intelligendum, antequam conceptio
aliqua i n mente nostra stabiliatur. Si*
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rniliter etiam ipsum velie perflcitur amore ab amante per voluntatem procedente, cum amor nihil sit aliud quam
stabilimentum voluntatis in bono volito. Verbum autem et amor in creatura quidem non sunt porsonaa subsistentes in natura intelligente et volente.
Intelligere enim et vello creaturae non
est esse ejus. Unde verbum et amor sunt
quaedam suporvenientia creaturae intelligenti et volenti, sicut accidentia quaedam. Cum autem in Deo idem sit esse,
intelligere et v e l i e , necessarium est
quod verbum ot amor in Deo non accidant, sed subsistant in natura divina.
Non autem est in Deo nisi unum simplex intelligere et unum simplex velie:
quia intelligendo essentiam suam, intelligit omnia; et volendo bonitatem
suam, vult omnia quae vult. Non est
ergo nisi unum verbum et unus amor
in divinis. Ordo autem intelligendi et
volendi aliter se habet in Deo et nobis.
Nos enim cognitionem intellectivam a
rebus exterioribus accipimus; per voluntatem vero nostram in aliquid exterius tendimus tamquam in finem. Et
ideo intelligere nostrum est seeundum
motum a rebus in animam; velie vero
secuudum molum ab anima ad res. Deus
autem non accipit scientiam a r e b u s ,
sed per scientiam suam causat res: nec
per voluntatem suam tendit in aliquid
exterius sicut in finem, sed omnia ext e n o r a ordinai in se sicut in finem. Est
ergo tani in nobis quam in Deo circulatio qmedam in operibus intpllectus
et voluntatis; nam voluntas redit in
id a quo fuit principium i n t e l l i g e n d i :
sed in nobis concluditur circulus ad
id quod est extra, dum bonum exterius
movet intellectum nostrum, et intellectus movet v o l u n t a t e m , et voluntas
tendit per appetitum et amorem in exterius bonum ; sed in Deo iste circulus
clauditur in se ipso. Nam Deus intelligendo se, concipit verbum suum, quod
est etiam ratio omnium intellsctorum
per ipsum, propter hoc quod omnia intelligit ìntelligendo se ipsum: et ex hoc
verbo procedit in amorem omnium et
sui ipsius. Unde dixit quidam (Mercurius Trismeg.), quod monas monadem genuit, etiti se suum reflectit rtrdorem. P o s t quam vero circulus conclusus est, nihil
ultra addi potest; et ideo 11011 potest sequi tertia processio in natura divina, sed *

sequitur ulterius processio in exteriorem
naturam. Sic ergo oportet quod in divinis
sit una tantum persona non procedeus,
et duae solas personas procedentes; quarum una persona procedit ut amor, et
alia ut vcu'bum ; ot sic est personarum
ternarius numerus in divinis. Cujus quidem ternani similitudo in creaturis apparet tripliciter. Primo quidem sicut
effectus repivesentat causam ; ot hoc
modo principium totius divinitatis, scilicet Pater, repraesentatur per id quod
est primum in c r e a t u r a , scilicet per
hoc quod est in se una subsistens ; verbum vero per formam cujuslibüt creaturae; nam in his quae ab intelligente
aguntur, forma effectus a conceptione
intelligentis deri^atur; amor vero in
ordine creatura?,. N a m ex eo quod Deus
amat se ipsum, omnia ordine quodam
in se convertit ; et ideo hsec similitudo
dicitur vestigii, quod reprassontat pedem sicut efiectus causam. Alio modo
seeundum eamdom rationem operationis; et sic repraesentatur in creatura
ration ali tantum, quae potest so intelligere et amare, sicut et Deus, et sic
verbum et amorem sui producere, et
haec dicitur similitudo naturalis iroag*n i s ; ea onim imaginem aliorum gerunt
quae similem speciem praeferunt. Tertio
modo per unitatem objecti, in quantum
creatura rationalis intelligit et amat
Deum; et haec est quaedam unionis conformitas, qua? in solis Sanctis invenitur,
qui idem i n t e l l i g u n t et amant quod
Deus. De prima quidem similitudine dicitur Job xi, 7: Forsitan vestigia Dei
comprehcvdes? de secunda Genes, T, 26:
Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram; et dicitur imago creationis. De tertia II ad Corinth, in, 18:
Nos enim omnes revelata jacie
gloriam
Domini speculantes, in earn dem imaginem
tran8formamur ; et haec dicitur imago
recreatiouis.
Ad primum ergo dicendum, quod ideo
dicit A u g u s t i n u s quod non «st dicendum quod Filius non potuit geneiare,
sed non oportuit; quia non ex impouentia Filii est quod non generat; ut
hoc quod dicit non potuit, sumatur priv a t i v e , et non simpliciter n e g a t i v e ;
per hoc autem quod dicit quod non oportuil, significat quod sequeretur inconveniens, si in divinis Filius alium
filium generaret. Quod quidem incon-
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veniens ex quatuor potest considerar!.
Primo quidem quia cum Filius in divinis procedat ut verbum, si Filius filium
generaret, sequeretur quod in Deo verbum ex verbo' procederet, quod quidem
esse non potest nisi in intellectu inquisitivo et discursivo, in quo verbum ex
verbo procedit, dum ex consideratone
unius veritatis in alterius veritatis considerationem procedit; quod nullo modo
convenit perfection! et siuiplicitati intellectus divini, qui uno intuitu omnia
simul videt S e c u n d o , quia illud per
quod aliquid indivìduatnr et incommunicabilo efficitur, impossibile est pluribus esse commune. Id enim per quod
Socrates est hoc aliquid, nec intelligi
potest pluribus inesse, Unde si filiatio in divinis pluribus conveniret, non
esset filiatio eonstituens incommunicabilem Filii personam; et ita oporteret
quod Filius individua persona constitneretur per aliquid absolutum, quod
essenti» divinse unitati non convenit.
Tertio, quia nihil unum secundum speciem existens, potest secundum numerum multiplicari nisi ratione inateriae;
et hae ratione in divinis non potest esse
nisi una essentia, quia divina essentia
•est iramaterialis omnino. Si autem essent plures filii in divinis, oporteret etiam esse filiationes plures ; et ita oporteret eas secundum materiam subjectam
multiplicari; quod di vinse immaterialitati non convenit. Qnarto, quia Filius
dicitur aliquis ex hoc quod naturaliter
procedit; natura autem ad unum se habet determinate, nisi per accidens ex
aliquo naturaliter plura proveniant propter materia divisionem; et ideo ubi
est omnino immaterialis natura, oportet solum filium unum esse.
Ad secundum dicendum, quod dupliciter aliquid potest esse naturse alicujus. Uno modo secundum quod absolute
consideratur ; et sic oportet ut quae ad
aliquam naturam pertinent, conveuiant
omnibus suppositis i n natura i l h u s ; e t
sic convenit naturse divinse esse omnipotentem, creatorem, et alia hujusmodi,
quse sunt communia trihus personis.
Alio modo pertinet aliquod ad naturam
secundum quod consideratur in aliquo
uno supposito; e t sic non oportet quod
id quod convenit naturse, conveniat cuilibet supposito illius naturae. Sicut enim
natura generis habet aliquid in una
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specie quod alteri speciei non convenit; quemadmodum ad naturam sensitivam consequuntur quaedam in homine,
non autem in animalibus brutis, ut habere excellentissimum tactum et rerainisci, et alia hujusmodi; ita etiam aliquid pertinet ad naturam speciei prout
est in uno individuo, quod non convenit alii individuo ejusdem speciei; sicut
patet quod naturae humante prout fuit
in Adam convenit quod non sit per generationem naturalem a c c e p t a , quod
tamen in aliis individuis humanae naturae non invenitur; et per nunc modum
posse generare, consequitur naturam
divinam, prout est in persona Patris;
quod patet ex hoc quod Pater non constituitur persona incommunicabilis nisi
ex ipsa paternitate , quse competit ei
secundum quod est generans; et ideo
non sequitur quod Filius, licet sit perfectum suppositum divinae naturae, possit generare.
Ad tertium dicendum, quod licet Pater
possit generare, non autem Filius, non
tamen sequitur quod potentiam aliquam
habeat Pater quam non habet Filius.
Eadem enim potentia est Patris et Filii,
per quam et Pater generat et Filius
gonoratur. Nam potentia absolutum
qniddam est; et ideo non distinguitur
in divinis, sicut nec bonitas, nec aliquid
sic dictum. Generare vero et generari
in divinis non significant aliquid absolutum, sed solam relationem in divinis.
Belati on es autem oppositse, in uno et
eodem absoluto communicant in divinis, et ipsum non dividunt; sicut patet
quod in Patre et Filio est una essentia, unde nec potentia distinguitur in
divinis per hoc quod est ad generare et
generari. Non enim etiam i n creaturis
oportet quod per quameumque objectorum distinctionem potentia distinguat i , sed per differentiam formalem objectorum, et quse in eodem genere accipiatur; sicut potentia visiva non distinguitur per hoc quod est videro hominem et videre asinum, quia ista differentia non est sensibilis in quantum
est sensibile; et similiter in divinis absolutum per relationem non distinguitur.
Ad quartum dicendum, quod in omni
operationo quse transit ab agente in rem
exteriorem, requiritur aliud principium
in agente, per quod est agens, et aliud
principium in patiente, per quod est
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patiens. In operafcione autem quee non
transit in rem ex tori or em, sed manet in
operante, non requiritur nisi unum ope
rationis principium; sicut ad volendum
requiritur principium ex parte volentis,
per quod possit velie. In creaturis au
tem est generatio secundum operationem transountem in rem exterior em:
unde oportet quod sit alia potentia activa in generante, et alia passiva in
generato. Sed generatio divina attenditur secundum operationem non quidem
in aliquid exterius trauseuntem, sed interius manentem, idest secundum c o n - |
ceptionem verbi. Unde non oportet quod j
alia sit potentia activa in Patre, et alia
passiva in Filio.
Ad quintina dicendum, quod calor et
sapor prout m se considerantur, sunt
qualitates quaedam, possunt tamen dici
potentiae secundum quod sunt actuum
quorumdam principia; unde patet quod
licet radix prima et remota, quae est
subjectum, sit una radix, tamen pro
pinqua, quae est qualitas, non est una.
Ad sextum dicendum, quod sicut Pater
est Deus generans, Filius autem est
Deus genitus : ita dicendum est quod
Pater est sapiens ut concipiens, Filius
vero sapiens ut verbum conceptual. Fi
lius enim in eo quod est verbum, est
quaedam conceptio sapientis. Sed quia
quidquid est in Deo, est Deus, oportet
quod ipsa conceptio sapientis Dei sit
Deus, et sapiens, et potens, et quidquid
aliud competit Deo.
Ad septimum dicendum, quod verbum
in divinis non potest dici nisi personaliter, si proprie accipiatur. Nulla enim
alia origo in divinis esse potest nisi immaterialis, et quae sit conveniens intel
lectual! naturae, qualis est origo verbi
et amoris ; unde si processio verbi et amoris non sufficit ad distinctionem per
sonalem insinuandam, nulla potorit esse
personalis distinctio in divinis. Unde et
Joannes tarn in principio sui Evangelii
quam in prima canonica sua, nomine
Verbi pro Filio u t i t u r , nec est aliter
loquendum de divinis quam sacra Scri
ptura loquatur.
Ad octavum dicendum, quod dicere
potest dupliciter sumi. Uno modo pro
prie secundum quod dicere idem est
quod verbum concipere ; et sic dicit
Augustinus (in VII de Trinit, non re
mote a princ), quod non singulus quis-
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que in divinis, sed solus Pater est dicens.
Alio modo c o m m u n i t e r , prout dicere
nihil est aliud quam intelligere; et sic
dicit Anselmus (loco cit. in arg.), quod
non solum Pater est dicens, sed etiam
Filius et Spiritus s a n c t u s ; et tamen li
cet sint tres dicentes, est unum solurn
verbum, quod est F i l i u s ; quia solus Fi
lius est conceptio Patris intelligentis
et concipientis verbum.
A d nonum dicendum, quod non se
quitur quod sit generatio in divinis ex
hoc solum quod tribuit generationem
aliis sicut causa eifectiva; quia pari ra
tione sequeretur quod in Deo sit mo
tus, quia tribuit aliis motum. Sequitur
autem quod sit in Deo generatio ex hoc
quod tribuit aliis generationem ut causa
effectiva et exemplaris: Pater autem est
exemplar generationis ut generans, sed
Filius ut g e n i t u s ; unde non oportet
quod generet.
Ad decimum dicendum, quod genera
tio est opus divinae naturae, prout est
in persona Patris , ut supra dictum
e s t , unde non oportet quod conveniat
Filio.
Ad undecimum dicendum, quod cum
filiatio sit relatio consequens determi
natum modum origiuis, scilicet quse est
per modum naturae, impossibile est quod
filiatio a filiatione differ at differentia
formali; nisi forte secundum diflerentiam naturarum, quae per generationem
communicantur, sicut potest dici quod
alia species filiationis est qua hic homo
est filius, et qua hic equus est filius. In
divinis autem non est nisi una natura;
unde non possunt ibi esse plures filiationes formaliter differentes; et patet
etiam quod nec materialiter; et sic se
quitur quod ibi sit tantum una filiatio
et unus filius.
Ad duodecimum dicendum, quod unus
splendor ab alio splendore procedit, ex
eo quod lux diffunditur ad aliud subje
ctum: et sic patet quod hoc fit per di
visionem materialem, quae non potest
esse in divinis.
Ad decimumtertium dicendum, quod
unumquodque amatur in quantum est
bonum ; unde cum una et eadem sit bo
nitas Patris et Filii et Spiritus sancti,
eodem amore, qui est Spiritus sanctus,
Pater diligit se et Filium et Spiritum
sanctum, et totani creaturam; sicut eo
dem verbo, quod est Filius, dicit se et

I. —

DE P O T E N T I A ,

Q [MSST. I X .

Filium et Spiritum sanctum, et totam
creaturam.
Ad decimumquarturn dicendum, quod
bonitas est id ad quod terminatur operatio viventis, quse man et in operante.
Primo enim intelligitur aliquid ut v e rum, ot sic deinceps desideratur ut bonum; et ibi sistit et quiescit operatio
intranea, sicut in une. Sed ex hinc incipit processus operationis ad exteriora,
quia ex hoc quod intellectus desiderat
et a ni at aliquid p ree consider a tum ut
bonum, incipit exterius operari ad illud.
Unde ex hoc ipso quod bonitas Spiritui
sancto appropriatur,convenienter accipi
potest quod prooessio divinarum personarum ultra non porrigitur. Sed quod
sequitur, est processio creaturae, quae
est extra naturam divinam.
Ad decimumquintum dicendum, quod
inter omnes lineas linea circularis est
perfectior, quia non recipit additionem.
Unde hoc ipsum ad perfectionem Spiritus sancti pertinet quod sua processione quasi quemdam circulum divinae
originis concludit, ut ultra jam addi non
possit, sicut supra, in corp. art., jam
ostonsum est.
Ad decimumsextum dicendum, quod
in hoc quod est accipere vel communicare naturam divinam, non attenditur
differentia nisi solum secundum relationes; quae quidem differentia inaequalitatem perfectionis constituere non potest; quia, ut dicit A u g u s t i n u s contra
Maximinum (lib. I l l , cap. x v m , a med.). >
cum quceritur quis de quo sit, est quaestio
originis, non cequalitatis vel incequalitatis.
Ad decimumseptimum dicendum, quod
sicut communicare divinam naturam,
est perfectionis de Patre in Filio ; ita
perfecte accipere communicatam est
perfectionis in Spiritu s a n c t o ; et utraque perfectio non differt secundum
quautitatem, sod secundum relationem,
quse inaequalitatem non constituit, ut
dictum est.
Ad decimumoctavum dicendum, quod
illud per quod aliqua persona est incommunicabilis, non potest esse multis
commune, ut supra dictum est. Unde
habere consortium i n ilio non faceret
jucunditatem, sed destructionem distinctions personarum. Unde si Pater in paternitate haberet consortem in divinis,
sequeretur confusio personarum ; et eadem ratio est de fìliatione et processione.
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Ad decimumnonum dicendum e s t
quod alia attributa non habent operationem intrinsecam , secundum quam
possit attendi processus divinae personae,
sicut intellectus et voluntas.
A d vicesimum dicendum, quod processio naturae et intellectus conveniunt
in hoc quod in utraque processione procedit unum ab uno ut similitudo ejus
a quo procedit. Amor autem qui procedit secundum voluntatem, procedit a
duobus mutuo se amantibus. Nec ex
hoc quod est amor, habot quod id sit
similitudo amantis; et ideo in divinis
idem procedit per modum naturai et
intellectus, scilicet ut filius et verbum;
sed alia persona est quae procedit per
modum voluntatis ut amor.
Ad vicesimumprimum dicendum, quod
licet sint quinque notiones in divinis,
tamen solum sunt tres proprietates personales constituentes personas; et propter hoc solum sunt tres personae.
Ad vicesimumsecundum dicendum
quod relationes ideales sunt Dei ad id
quod est extra, scilicet ad creaturas; et
ideo per eas non distinguuntur personae
in divinis.
Oportet etiam respondere ad rationes
alias, quibus concludebatur quod personae divinae sunt tribus pauciores.
A d quorum primum dicendum , quod
in qualibet natura creata inveniuntur
multi modi processionum, non tamen
secundum quemlibet eorum natura speciei communicatur; et hoc est propter
imperfectionem naturae creatae, in qua
non subsistit quidquid in ea est; sicut
verbum hominis, quod procedit ab intellectu ejus, non est aliquid subsistens,
nec etiam amor qui procedit a voluntate humana; sed filius, qui generatur
per operationem naturae, est subsistens
in natura humana ; et propter hoc hic
est solus modus quo natura communicatur, licet in eo sint plures modi processiouum. Sed in Deo est subsistens
quidquid in ipso est ; et ideo secundum
quemlibet modum processionis communicatur natura in divinis.
A d secundum dicendum, quod nihil
prohibet etiam a voluntato aliquid naturaliter procedere; nam et voluntas
aliquid naturaliter vult et amat, scilicet felicitatem et veritatis cognitionem,
et ideo nihil prohibet quin Spiritus sanctus naturaliter procedat a Patre et
T
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detur quod non. Omne enim quod procedit ab aliquo, distat ab eo. Sed divinarum personarum non est aliqua distantia ab invicem : dicit enim Filius,
Joan, xiv, 10: Ego in Patre, et Pater in
me est; et idem dici potest de Spiritu
sancto, quod scilicet sit in Patre et Filio, et e converso. Ergo in divinis una
persona non procedit ab alia.
2. Prseterea, nihil quod ad motum
pertinet, Deo proprie attribuì potest,
sicut nec aliquid quod materiam importat. Processio autem significat quemdam motum. Ergo non proprie potest
dici in divinis.
3. Prseterea, omne procedens prceintelligitur processioni: nam procedens est
processionis subjectum. Sod in divinis
non potest esse aliquid procedens processioni prseintellectum; essentia enim
divina non est procedens, sicut nec genita; relatio autem non prseintelligitur
processioni, sed e converso, sicut jam
dictum est, qusest. 8, art. 3. Non ergo
potest esse processio in divinis.
A. Prfeterea, omne procedens sicut ah
aliquo procedit, ita oportet quod procedat in aliquid. Quod autem in aliquid
procedit, non est per se subsistens. Cum
ergo personse divinse sint per se subsistentes, non videtur eis competere quod
procedant.
5. Prseterea, cum creaturae nobiliores
sint etiam Deo sionliores; quod invenitur i n inferioribus creaturis, non autem in superioribus, nec etiam in Deo
invenitur, sicut quantitas dimensiva,
materia, et alia hujusmodi. Processio
autem invenitur in inferioribus creaQUAESTIO X.
turis, in quibus unum individuum generat aliud ejusdem speciei; quod non
DE PROCESSIONE D I V i N A R D M
contingit in creaturis superioribus. Ergo
PERSONARUM.
neque in Deo processio invenitur.
(Et habet quinque articutas).
Primo enim quaeritur, utrum sit aliqua p r o 6. Praeterea, illud quod derogat divinse
cessio in divinis; — 2° utrum in divinis sit
dignitati, nullo modo est Deo attribuenU n I um una processio-, — 3° de ordine produm. In hoc autem maxime consideracessionimi ad relationem in divinis; — 4° utur divina dignitas, quod est prima
trum Spinili* sanctus procedat a Filio ; —
causa essendi non habens ab alio esse,
5« iifrtim Kpuiius sanctus remanerct a Filio
cui videtur repugnare processio : nam
dislmcrus, si ab eo non piorederet.
orane procedens quodammodo ab alio
est. Non ergo dicendum e s t , quod aliART.
I. — UTRUM SIT PROCESSIO
quid sit procedens in divinis.
IN WIVINIS PEItSONIS.
7. Prseterea, persona est hypostasis
(1 p.. qurr-st. 27, et I sent.,
dist. 13, art. 1 ; pt 4 contr. Gent., cap. II).
proprietate distincta ad dignitatem pertinente. Accipere autem ab alio (quod
1. Quaestio de processione divinarum
personarum; e t primo quseritur, utrum J importat processio), non videtur ad disit processio in divinis personis. Et vi- { gnitatem pertinere. Non ergo proces-

Filio. quamvis procedat per modum voluntatis.
Ad tertium dicendum, quod licet voluntas e t intellectus non dififerant in
Deo nisi secundum rationem ; tarnen
oportet ilium qui procedit per modum
intellectus, realiter distingui ab co qui
procedit per modum voluntatis. Nam
verbum quod procedit per modum intellectus, procedit ab uno tantum, sicut
a diconte: Spiritus vero sanctus, qui
procedit por modum voluntatis ut amor,
oportet quod procedat a duobus mutuo
se amantibus, vel etiam ex dicente et
verbo; nihil onim potest amari cujus
verbum in intellectu non prseconcipit u r ; et sic oportet quod ille qui procedit por modum voluntatis, sit ab eo qui
procedit per modum intellectus, e t per
consequens quod distinguatur ab eo.
Ad quartum dicendum, quod qui est
ab alio in divinis, potest esse dupliciter: scilicet vel per modum verbi, vel
per modum amoris; et ideo qui est ab
alio secundum quod coinmuniter dicitur, non sufficit ad constituendum personam incommunicabilem, sed solum
secundum quod ad propria determinafcur.
Ad quintum dicendum, quod in divinis sunt quatuor relationes, nedum
dues; sed solum tres ex eis sunt personales; nam una e arum, scilicit communis spiratio, non est proprietas personalis, cum sit communis duabus personis : et ideo non sunt in divinis nisi
tres personse.
Alias rationes conoedimus.
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sio debet attribui divinis personis sicut >
aliqua personalis propri etas.
8. Praeterea, illud a quo aliquid procedit, oportet esse aliquo modo causam |
ilhus. Sed una persona n o n potest esse J
causa alterius: neque enim esse potest
una alterius causa intiünseca, formalis
scilicet vol m a t e r i a l i s , cum in divinis ,
non s i t compositio formae et niateriae ;
nec iterum causa extrinseca, cum u n a
persona sit in alia. Non ergo est processio in d i v i n i s .
9. Praeterea, omue procedens procedit
ab aliquo sicut a principio. U n a autem
persona non potest dici alterius principium; quia c u m principium ad principiatum dicatur, oportet aliquam personam principiatam dici, quod videtur
solis creaturis competere. N o n ergo e s t
processio in divinis.
10. Praeterea, nomen principii a prioritate sumptum esse videtur. Sed in
personis divinis n i h i l est prius et posterius, ut Athanasius dicit (in symbolo.) Non est ergo u n a persona principium alterrus; et sic non debet dici una
procedens ab alia.
11. Praeterea, omne principium est o perativum vel factivum. Sed una persona non est factiva alterius nec operat i v a , a ü o q u i n i n d i v i n i s personis esset
aliquid factum vel creatum. Ergo divina
persona non habet principium, neque
est procedens.
12. Praeterea, quandoeumque est aliquid ab aliquo procedens, oportet esse
aliquid commune utrique, quod scilicet
procedenti communicatur ab eo a quo
procedit, et aliquid proprium, per quod
procedens distinguitur ab eo a quo procedit; nihil enim procedit a se ipso.
TJbicumque autem est aliquid et aliquid,
ibi est compositio. Ergo ubicumque est
processio, ibi est compositio. In divinis
autem non e s t compositio. Ergo neque
processio.
13. Prsetorea, omne procedens ab a l i o ,
T e c i p i t aliquid ab eo. Quod autem re*
«sipifc aliquid, est indigentis naturae; nisi
«nun indigeret, n o n recuperet; propter
quod etiam in rebus naturalibus receptibilitas attribuitur materiae. Ergo omne procedens est indigentis natures.
In divinis autem non est aliqua indigeutia, sed summa perfectio. Ergo non
est ibi processio.
14. Sed dices, quod recipiens quando
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praeexistit receptioni , est indigens;
quando vero jam recipit, habet et n o n
est indigens; Filius autem et Spiritus
sanctus recipiunt quidem a Deo Patre,
non tamen praeexistunt receptioni; et
sic in eis nulla est indigentia. — Sed
contra, creatura quselibet est indigentis
naturae, et tamen non praeexistit receptioni qua recipit esse a Deo. Non ergo
excludit indigentiam a recipionte hoc
quod receptioni non praeexistit.
15. Praeterea, omne quod non habet
aliquid nisi secundum quod recipit illud
ab alio, in se consideratum caret i l i o ;
sicut aer in so consideratus caret lumino, quod ab alio recipit. Si ergo Filius et Spiritus sanctus non habent esse
nisi per hoc quod recipiunt a Patre
(quod oportet dicere, si a Patre procedunt), necesso est quod si in se considerentur, nihil sunt. Quod autem in se
consideratum nihil est; si habeat esse
ab alio, oportet quod ex nihilo est, et ita
quod sit creatura. Si ergo Filius et Spiritus sanctus procedunt a Patre, oportet quod sint ere at uree; quod est Ari an 83
impietatis. Non ergo est processio in
divinis personis.
16. Praeterea, quod procedit ab aliquo,
ad hoc procedit u t sit. Quod autem procedit ut sit, non semper fuit; sicut quod
procedit ad locum, non semper fuit in
loco ilio. Personae autem divinae sunt
sempiternae. Ergo nulla persona divina
est procedens.
17. Praeterea, principium a quo a l i quid procedit, habet aliquam auctoritatem respectu illius quod procedit a
principio. Si ergo aliqua persona divina
procedit ab alia, utpote Filius et Spiritus sanctus a Patre, oportet quod i n
Patre sit aliqua auctoritas respectu
Filii et Spiritus sanct-i: et ita, cum auctoritas sit quaedam dignitas, aliqua dignitas erit in Patre quae non est in Filio et Spiritu sancto; et sic erit ineequalitas in divinis personis: quod est
contra Athanasium dicentem (in symbolo) quod in Trinitate nihil est prius et
posterius ; nihil majus aut minus: sed totee
tres per sonce. coce fern ce sibi sunt et cotequaìes. Non ergo est processio in divinis
personis.
Sed contra est quod dicit Filius Joan,
cap. VIZI, vers. 42: Ego ex Deo processi et
veni*
Praeterea, Joan, xv, 26, dicitur, quod
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Spiritus veritatis a Patre procedit. Est
ergo processio in divinis personis.
Kespondeo dicendum , quod cognitio
inteltectiva in nobis sumit principium
a phantasia et sensu, quae ultra continuum se non extendunt; et inde est
quod ex his quae in continuo inveniuntur, transumimus nomina ad omnia quae
capimus intellectu; sicut patet in nomine distanti», quae primo isvpnitur in
loco, et exinde transuruitur ad quamcumque formarum differentiam ; propter quod omnia contraria, in quocuruque sint genere, dicuntur esse maxime
distantia, licet distantia primo inveniatur i n ubi, u t Philosophus dicit in
X Metaph. (com. 13). Similiter autem
nomen processionis primo est inventum
adsignificandum motum localem, secundum quern aliquid ordinate ab uno loco
per media ordinatim in extremum trans i t ; e t e x hoc transumitur ad significandum omne illud in quo est aliquis
ordo unius ex alio, vel post aliud ; et
indo est quod in omni motu utimur nomine processionis; sicut dicimus, quod
corpus procedit ab albedine in nigredinem, et de parva quantitate ad magnani,
et de non esse in esse, et e converso,
et similiter utimur nomine processionis,
ubi est aliqua emanatio alicu.ius ab aliquo; sicut dicimus quod radius procedit a solo, et omnis operatio ab operante, et etiam operatum, sicut artifìciatum
ab artifice, vel genitum a generante;
et universaliter omnium hujusmodi ordinem nomine processionis sigmficamus.
E s t autem duplex operatio. Quaedam
quidem transiens ab operante in aliquid
extrinsecum, sicut calefactio ab igne in
lignum; et haec quidem operatio non
est perfectio operantis, sed operati : non
enim aliquid acquiritur igni ex hoc
quod est calefaciens, sed calefactio acquiritur calor. Alia vero est operatio
non transions in aliquid extrinsecum,
sed manens in ipso operante, sicut intelligere, sentire, velie, et hujusmodi.
Hse autem operationes sunt perfectiones operantis: intellectus enim non est
perfectus nisi per hoc quod est intelligens actu; ot similiter nec sensus, nisi
per hoc quod actu sentit. Primum autem operationum genus commune est
viventibus et non viventibus; sed secundum operationum genus est proprium viventium; unde, si largo modo •

accipiamus motum pro qualibet operatione, sicut Philosophus accipit in III
de Anima (com. 28), ubi dicitur, quod
sentire et intelligere sunt motus quidam, non quidem motus qui est actus
imperfecti, ut definitur III P h y s . (com. 1),
sed motus qui est actus perfecti, sic
proprium videtur esse viventis, et in
hoc ratio videtur consistere, quod aliquid sit movens se ipsum. Nam quidquid invenimus per se et in so operari
quocumque modo, dicimus vivere ; et per
nunc modum Plato POBUIT (in Timaeo,
non procul a fin.), quod primum movens
movet se ipsum. Secundum autem utrumque operationis genus invenitur in ereaturis aliqua processio. Nam secundum
primum g e n u s dicimus, quod generatum
procedit a generante, et factum a facionte. Quantum autem ad secundum
operationis genus, dicimus,quod verbum
procedet a diceute, et amor ab amante.
Hujusmodi autem duplex operationis
genus Deo attribuimus. Genus quidem
operationis in aliud extrinsecum transeuntis Deo attribuimus, in quantum dicimus, quod creat, consorvat et gubern a t omnia. Ex quo quidem operationis
genere nulla perfectio Deo advenire significatur, sod magis quod proveniat in
creatura perfectio ex perfectione divina*
Aliud vero operationis genus Deo attribuimus, in quantum ipsum intelligentem et volenteni dicimus, in quo ipsius
perfectio significatur. Non enim esset
perfectus, nisi esset intelligens et volens a c t u ; et inde est quod confitemur
eum viventem. Secundum ergo utramque O P E R A T I O N E N ! Deo processionem attribuimus. Secundum quidem primum
operationis genus dicimus divinam sapientiam aut bonitatem i n creaturas
procedere, ut Dionysius dicit, ix cap.
de divin. Nomin.: et etiam quod creaturae procedunt a Deo. Secundum vero
aliud operationis genus dicimus in divinis processionem verbi et amoris; et
heec est processio personae Filii a Patre
qui est verbum ipsius, et Spiritus sancti, qui est amor ejus et spiramen vivificum. Unde Athanasius in quodam sermone Nicaeni Concilii (in epistola contra eos qui dicunt Spiritum sanctum
esse creaturam. a med.) dicit, quod Ariani ponentes Filium et Spiritum sanctum non esse coessentiales Patri, per
consequens videbantur dicere Deum
r
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non viventom e t i n t e l l i g e n t e m , sed
mortuum et sine mente.
Ad primum ergo dicendum, quod objectio illa procedit de processione quse
attenditur secundum operationem in aliquid extrinsecum transeuntem. Sic
autem non procedunt divinse personae,
sed magis per modum processionis quae
attenditur secundum operationem in oporante mancntem; quod enim sie procedit non distat ab eo a quo procedit;
sicut etiam humanuni verbum est in
intellectu loquentis, non distans ab eo.
Ad secundum dicendum, quod processio prout significat motum localem,
non ponitur in divinis personis, sed
secundum quod importat quemdam emanationis ordinem.
Ad tertium d i c e n d u m , quod in processione quae est motus localis, necesse
est quod procedens processioni prseintelligatur, cum sit ejus subjectum ; sed
in processione quae importat originis
ordinem procedens se habet ad processionerà ut terminus. Unde sì procedens
sic ex materia et forma compositum, et
per viam generationis in esse productum, materia quidem praeexistit processioni ut subjectum, forma vero vel
«tiara compositum, sequitur secundum
intellecturn ad processionem ut terminus; sicut cum i g n i s ab igne per generationem procedit. Cum vero id quod
procedit, non est compositum, sed forma
tantum, vel etiam per creationem in
esse eductum, cujus terminus est tota
rei substantia; tunc nullo modo procedens praeintelligitur processioni, sed
o converso; sicut creatura non praeintelligitur creationi, nec splendor processioni ipsius a sole, nec Verbum processioni ejus a Patre.
Ad quartum dicendum, quod secundum processionem quae importat originis ordinem, potest aliquid procedere
ut in se subsistens, non relatum ad
aliud; quamvis secundum processionem
localem procedat aliquid, non ut simpliciter in se subsistat, sed ut sit in loco.
Talis autem processio non est in divinis personis.
Ad quintum dicendum, quod in intellectualibus substantiis, quae sunt nobilissimee creaturse, est etiam processio
secundum operationem intellectus et
voluntatis; et quantum ad hoc invenitur in eis in er e a tee Trinitatis imago.
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Sed verbum et amor in eis non sunt
personae subsistentes ; earum enim a n teiligere et velie non est ipsarum substantia, sed hoc proprium Dei est; undo
verbum et amor procedunt in Deo ut
personae subsistentes, non autem in intellectualibus creaturis.
Ad sextum dicendum, quod habere
originom ab aliquo quod sit in essentia
diversum, derogat dignitati di vinse; hoc
enim est proprium creaturae; sed habere
originem ab aliquo coessentiali, magis
ad perfectionem divinam pertinet. Non
enim esset in divinitate perfectio, nisi
esset ibi intelligere et velie in actu.
Quibus positis necesse est poni verbi
et amoris processionem.
A d septimum dicendum, quod licet
accipere, in quantum hujusmodi, perfectionem non dicat, tamen ex parte ejus
a quo accipitur, perfectionem importat,
et praecipue in divinis personis, quae accipiunt plenitudinem deitatis.
Ad octavum dicendum, quod latini
doctores raro vel nunquam ad significandum originem divinarum personarum, nomine causae u tun t u r ; turn quia
causaB apud nos respondet effectus; unde
ne cogamur Filium vel Spiritum sanctum factos dicere, Patrem non dicimus
causam eorum; turn quia apud nos nomen causae significat aliquid in essentia diversum; dicimus enim causam ad
quam sequitur aliud; tum etiam quia
apud gentiles philosophos nomen causae
dictum de Deo, habitudinem ipsius ad
creaturas designat. Dicunt enim Deum
esse primam causam, et creaturas esse
ejus causata. Unde ne aliquis Filium et
Spiritum sanctum inter creaturas secundum essentiam a Deo diversas suspicetur esse ponendas, nomen causae
refugimus in divinis. Grseci tamen absolutius in divinis utuntur nomine causae, ex ipso solam originem significantes; et ideo in divinis personis utiintur
nomine causae. Aliquid enim inconveniontor in lingua latina dicitur quod
propter proprietatem idiomatis convenienter in lingua graeca dici potest. Non
autem oportet si nomen causae confi temur in divinis secundum greeeos, quod
eodem modo accipiatur sicut cum de
creaturis dicitur. prout in quatuor genera secundum philosophos dividitur.
Ad nonum dicendum, quod inter omnia ad originem spectantia magis con-
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venit in divinis hoc nomen
principium.
Quia enim divina comprehendi a nobis
non possunt, convenientius a nobis significantur per nomina communia quse
indefinite aliquid significant, quam per
nomina specialia, quae definite rei species expriinunt; unde hoc nomen qui
eat, quod secundum Damascenum significat substantiao pelagus infinitum, convenientissimuni nomen dicitur esse, u t
patet Exod. in. Sicut autem causa communior est quam elementum, quod significat aliquid primum et simplex i n
genere causee materialis; ita etiam principium est (.ommunius quam causa; nam
prima pars motus vel lineae dicitur principium ned non causa. In quo patet quod
principium potest dici aliquid quod non
est secundum essentiam dìstinctum, ut
punctum lineae; non autem causa, maxime si loquamur de causa originante,
quae est causa efficiens. Quamvis autem
P a t e r dicatnr esse principium Filii e t
Spiritus sancti, non tarnen videtur indifferenter dicendum, quod Filius sìt
prmcipiatum, vel etiam Spiritus sanctus, licet etiam hoc modo loquendi
graeci utantur, et possit apud sane intelligentes concedi; tarnen ea quse minorationem aliquam importare vìdentur,
refugere debemus, ne Filio vel Spiritui
sancto attribuantur, propter Arianorum
errorem vitandum ; sicut Hilarius (VII
de Trin., a medio), etsi concedat Patroni
esse majorem Filio propter auctoritatem Ongenis, non tarnen concedit quod
Films sit minor Patre cui est aequale
esse donatum a Patre. Et similiter non
est extendendum nomen subauctoritatis
vel principiati in F i l i o ; licet nomen
auctoritatis vel principii concedatur in
Patre.
Ad decimum dicendum, quod licet
principium secundum rationem nominis
a prioritate sumatur, non tamen imponitur ad significandum priori tatem sed
originem ; sicut etiam hoc nomen lapis
non imponitur ad significandum lsesionem pedis, licet ab hoc nomen sumi
videatur. Licet ergo Pater non sit prior
Filio, est tamen ejus principium.
Ad undecimum dicendum , quod non
omne principium est operativum vel
faetivum; neutro enim modo punctum
est principium linese.
Ad duodecimum dicendum, quod in
Filio ost aliquid commune Patri, scili-

cet essentia; et aliquid per quod a Patre distingui tur, scilicet relatio. Non
tamen est ibi compositio, quia relatio
est secundum rem essentia, sicut ex superioribus disputationibus patet, quaest.
8, art. 2.
Ad decimumtertinm dicendum, quod
recipiens antequain recipiat, indiget ;
ad hoc enim accipit, ut indigentiam repleat; sed postquam jam acceperit non
indiget, habet enim quo indigebat. Si
ergo aliquid est quod receptioni non
preeexistit, sed semper est in recepisse,
hoc nullo modo est indigens. FiHus autem non sic accipit a Patre quasi prius
non habens et postea accipiens; sed
quia hoc ipsum quod est, habet a Patre.
Unde non sequitur quod sit indigens.
Ad decimumquartum dicendum, quod
creatura accipit a Deo esse quoddam,
quod non esset permanens, nisi divmitus conservarotur; et ideo etiam postquam esse accepit, indiget divina operatione u t conservetur in esse, et sic
est naturse indigentis. Filius autem accipit a Patre idem numero esse et eamdem naturam numero quam Pater hab e t ; unde non est naturae indigentis.
Ad decimumquintum dicendum, quod
Filius in se consideratur secundum illud
quod absolute h a b e t , quod est Patris
essentia; et secundum hoc non est nihil, sed unum cum Patre. Secundum
vero quod rei'artur ad Patrem, coüsideratur ut recipiens esse a P a t r e ; unde
nec sic etiam est nihil : et ita nullo
modo Filius est nihil. Esset autem in
se consideratus nihil, si esset in eo aliquid absolutum distinetum a Patre, sicut est in ereaturis.
Ad deeimumsextum dicendum , quod
Filius ad hoc procodit ut sit; sed processio ejus est eeterna, sicut processio
splendoris a sole est ei coseva; et propter hoc etiam Filius est aeternus.
Ad deeimumseptimum dicendum, quod
auetoritas in Patre non est aliud quam
relatio principii. Secundum relationem
autem non dicitur aliquid aequale vel
inaequale, sed secundum quantitatem,
u t A u g u s t i n u s dicit (lib. VI de Trin.,
cap. iv, in fin. et lib. V, cap. vi, a med.);
et propter hoc Filius non est ineaqualis
Patri.
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oppositionis; ea enim dicuntur esse opposita quae simul esse non possunt. Nihil igitur distinguitur ab altero nisi ra(1 P., MURASI. 27, ART. 3).
tione alicujus oppositionis; nam et in
1. Secundo quaeritur, utrum in dividivisione quae est secundum materiam,
nis sit una tantum processio vel pinres.
attenditur oppositio secundum situm,
Et videtur quod sit una tantum. Dicit
cum eadem divisio sit secundum quanenim Boetius in Üb. de Trinit. (circa
titatem. Si ergo oppositio proecssionum
med.), quod processio in Deo est subesse non potest nisi ratione terminorum
stantialis. Substantialia autem non mulvel principiorum, ut dictum est, impostiplicantur in divinis. Ergo processiosibile est quod processionos distinguannes in divinis non sunt plures.
tur se ipsis.
2. Sed dicendum, quod processiones in
4. Sed dicendum, quod processiones
divinis non distinguuntur per distindistinguuntur in divinis ex eo quod una
ctionem substantiae, quae secundum proest per modum naturae, scilicet procescessionem communicatur, ratione cujus
sio Filii, et altera per modum voluntaprocessiones substantiales dicuntur; sed
tis, scilicet processio Spiritus sancti. —
distinguuntur so ipsis. — Sed contra,
Sed contra, quod procedit naturaliter,
qusecumque ab invicem distinguuntur,
procedit per modum naturae. Spiritus
vel distinguuntur per divisionem masanctus autem procedit a Patre naturatense, sicut individua ejusdem speciei;
liter; dicit enim Athanasius (in epist.
vel formaliter, sicut ea quae difìerunt
contra illos qui Spiritum sanctum divel genere vel specie. Processione aucunt creaturam, circa medium, incipit:
tem non distinguuntur in divinis ad
Litterm tui sanctinsimi) quod est natumodum eorum quae materialiter distinralis Spiritus Patris. Ergo procedit per
guuntur, cum Deus sit omnino immainodum naturae.
terialis. JEtelinquitur ergo quod omnis
5. Praeterea, voluntas libera est. Quod
distinctio quae est in divinis, sit ad moergo procedit per modum voluntatis,
dum eorum quae formaliter distinguitur.
procedit per modum libertatis. Si ergo
Omnis autem forraalis distinctio est per
Spiritus sanctus procedit per modum
aliquam oppositionem, et maxime eorum
voluntatis, oportet quod procedat per
quae sunt unius generis: nam genus dimodum libertatis. Quod autem procedit
viditur contrariis differenti is, per quas
per modum libertatis, potest procedere
species distinguuntur, ut dicitur in X
et non procedere, et in tantum vel non
Metaph. (com. *25). Oportet ergo, si proin tantum procedere; quia quae libero
cessiones distinguantur in divinis, quod
fiunt, non sunt determinata ad unum.
hoc sit ratione alicujus oppositionis.
Ergo Pater potuit producere Spiritum
Processiones autem et actiones et mosanctum vel non producere, et dare ei
tus non habent oppositionem ad inviquameumque mensuram magnitudinis
cem nisi ratione principiorum vel ravellet. Sequitur ergo quod Spiritus santione terminorum, sicut patet de calectus sit ens possibile, et non ens per
fazione et infrigidatione, ascensu et
se necesse esse: et sic non erit divinae
descensu. Ergo impossibile est quod
naturae; quod est haeresis Maeedomanae.
processiones in divinis distinguantur se
6. Praeterea, Hilarius dicit (in Üb. de
ipsis: sed si distinguuntur, oportet quod
Synod, a med.) differentiam assignans
distinguantur ex parte principii prointer creaturas et F i l i u m , quod omnicessionis, vel ex parte termini, id est
bus creaturis substantiam Dei voluntas
personae ad quam processio terminatur.
attulit, Filius autem naturali nati vitate
3. Praeterea, ea quae possunt simul
substantiam a Patre accepit. Si ergo
esse, non sunt distinctiva aliquorum;
Spiritus sanctus procedit per modum
sicut album et dulce non sunt distinvoluntatis, sequitur quod procedit sicut
ctiva duorum substantivoruin, quia poscreaturae.
sunt eidem inesse; ex hoc enim unum7. Praeterea, natura et voluntas in
quodque ab altero distinguitur quod
Deo non difierunt nisi secundum ratiounum eorum alterum esse non potest. \ nem. Si ergo processio Filii et Spiritus
Quod aliqua autem non possint esse sisancti distinguantur ex eo quod una est
imi!, hoc contingit ex natura alicujus
per modum naturae, altera vero per moART.
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dum voluntatis, sequitur quod proces
sio Filii et Spiritus sancti non differant
nisi ratione tantum-, et ita Filius et
Spiritus sanctus personaliter non distinguuntur.
8. Sed dicendum quod vis spirativa
et generativa in Fatre differ un t ratione
tantum, et tamen hsec est distinctio
realis in Filio et Spiri tu sancto ; et si
militer natura et voluntas possunt rea
lem distinctionem in processionibus et
procedentibus constituere,licet differant
ratione tantum. — Sed contra Filius et
Spiritus sanctus distinguuntur per ea
quse in eis sunt. Vis autem generativa
non est in Filio, nec spirativa in Spixitu sancto. Ergo per haec Filius et Spi
ritus sanctus non distinguuntur.
9. Prseterea, ex hoc ostenditur quod
generatio, quae est processio per modum
naturae, est in divinis, quod ejus similitudo creaturse communicatur, ut patet
Isni. ult., 9: Nvmquid ego qui generatio
nem aliis tribuo xterilis ero? Processio
autem quae est per modum voluntatis
non communicatur creaturse, non enim
invenitur in creaturis aliquid quod na
turam accipiat nisi per modum genera
tionis. Non est ergo aliqua processio in
divinis personis per modum voluntatis.
10. Prseterea, modus aliquid adjicit
rei et per eonsequens compositionem
facit; et multo m a g i s , si sit modorum
pluralitas. Sed in divinis est oninimoda
simplicitas. Ergo non est ibi modorum
pluralitas, ut possit dici, quod Filius
procedit uno modo, scilicet per modum
naturae, et Spiritus sanctus alio modo,
scilicet modum voluntatis.
11. Praeterea, in divinis voluntas non
plus differt a natura quam intellectus.
Sed non est alia processio in divinis per
modum intellectus ab ea quae est per
m odum naturae. Ergo etiam non est
alia processio quse est per modum vo
luntatis, ab ea quae est per modum na
turae.
12. Sed dicendum, quod processio Spi
ritus sancti differt a processione Filii,
ox eo quod processio Filii est a non
procedente t a n t u m , scilicet a Patre;
processio autem Spiritus sancti est a
non procedente et procedente, et simul,
scilicet a Patre et Filio. — Sed contra,
si ponantur duse processiones in divinis,
oportet quod differant numero tantum
aut specie. Si numero tantum, sequitur

DISPUTATA

quod utraque processio debeat dici ge
neratio vel nativitas, et uterque procedens debeat dici filius; si autem diffe
rant specie, oportet quod natura per
processionem communicata specie dififerat; sic enim specie differt processio
hominis et equi a suo principio; non
autem processio Socratis et Platonis.
Cum ergo una tantum sit natura divina,
non possunt esse plures P R O C E S S I O N E B
species difTerentes, per hoc quod una
est a procedente, alia vero non.
13. Praeterea, Filius et Spiritus san
ctus non distinguuntur ad modum eo
rum quae specie diflerunt in creaturis;
s u n t enim unius naturae hypostases.
Processiones autem quibus procedunt
aliqua quae sunt specie unum, numero
vero differentia, non differunt secundum
speciem, sicut generatio Socratis et ge
neratio Platonis. Ergo processio Filii
et processio Spiritus sancti non sunt
disti ne tee processiones secundum spe
ciem.
14. Prseterea, sicut aliquid potest esse
procedens a procedente, ita potest esse
aliquis natus a nato, ut patet in homi
nibus, in quibus qui nascitur ab uno,
habet alium de se natum. Si ergo in
divinis sunt dusB processiones per hoc
quod a procedente alius procedit, p a r i
ratione poterunt esse d u s B generationes
per hoc quod a genito alius generatur.
15. Praeterea , si processio Spiritus
sancti distinguitur a processione Filii
per hoc quod Spiritus sanctus procedit
a non procedente et procedente, id est
a Patre et Filio, aut procedit ab eis in
quantum sunt unum , aut in quantum
sunt plures. Si in quantum sunt plures,
sequitur quod Spiritus sanctus sit conipositus: nam processio unius simplicis
non potest esse nisi ab uno sicut a prin
cipio. Si autem procedit ab eis in quan
tum sunt unum, nihil differt quod pro
cedit a pluribus, aut quod procedit ab
uno solo. Non ergo potest processio
Spiritus sancti distingui a processione
Filii per hoc quod Filius procedit ab
uno solo, sed Spiritus sanctus a duobus.
16. Prseterea, processio condividitur
paternitati et filiationi; dicuntur enim
tres esse proprietates personales. Sed
in divinis est tantum una paternitas et
una filiatio. Ergo otiam tantum u n a
processio.
17. Prseterea, in creaturis non inve-
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nitur nisi un us processionis modus per
quern communicetur n a t u r a , propter
quod Commentator dicit (in VII Phys.,
com. 23), quod non sunt eadem specie
ammalia quae generantur ex semine, et
quse generantur sine semine per putrefactionem. Natura autem divina ost
una tantum. Ergo non potest communicari nisi per unum modum processionis: non s u n t ergo plures processiones
in divinis.
18. Praeterea, Filius procediti a P a t r e
ut splendor, secundum illud Hebr. i, 3 :
Qui cum sit splendor gloriai ; et hoc ideo,
quia Filius procedit a Patre ut coaetermrs oi, sicut splendor a sole vel ab i g n e .
Sed similiter Spiritus sanctus procedit
a Patre coEetornus ei. Ergo procedit ab
eo eodem modo sicut Filius ; et ita n o n
sunt plures processiones in divinis.
19. Praeterea, processio aeterna divinae
persona) est ratio et causa temporalis
processionis creaturos et ejus quod i n
creatura est. Unde Augustinus super
Genes, ad litt. (lib. II, cap. vi, a med.),
sic exponit illud quod dicit Grones, i :
Dixit et factum est; id est: verbum genuit, in quo erat ut fieret. Filius autem
est perfecte ratio et causa productionis
creaturae. Non ergo oportet esse aliam
processionem divinae personae praetor
processionem Filii.
20. Praeterea, quanto natura est perfection tanto per pauciora operatur. Sed
natura divina est perfectissima. Cum
ergo natura creata una non communicetur nisi per unum modum processionis, nec divina natura communicari poterit nisi per unum processionis modum.
21. Praeterea, ab uno simplici non potest esse nisi unum. Sed Pater est unum
simplex. Ergo ab eo non potest esse
nisi processio una; non sunt ergo processiones plures in divinis.
22. Praeterea, unumquodque ex hoc
generari dicitur quod accipit formam ;
nam generatio in rebus creatis est mutatio ad formam. Sed Spiritus sanctus
4UA processione accipit formam, id est
essentiam divinam, de qua dicitur Philipp, u, 6: Cum in forma Dei esset, non
rapinam arbitraius est esse se äqualem
Deo. Ergo processio Spiritus sancti est
generatio ; et ita non differt a generatone Filii.
23. Praeterea, nativitas est via in naturam, sicut ipsum nomen deoionstrat. !
S. THOMÌE Qucest. disp. — Vol. I.
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Sed per processionem Spiritus sancti
communioatur ei divina natura. Ergo
processio Spiritus sancti est nativitas;
non ergo differt a processione Filii; et
ita non sunt duae processiones in divinis.
1. Sed contra videtur quod sint in divinis plures processiones quam duse. Est
enim processio per modum naturae, secundum quam Filius nominatur, et processio per modum intellectus, secundum
quod nominatur v e r b u m , et processio
per modum voluntatis, secundum quam
nominatur in divinis amor procedens.
Sunt ergo in divinis tres processiones.
2. Sed dicendum, quod una et eadem
est processio in divinis quae est per modum naturue et quae est per modum intellectus; n a m idem e s t F i l i u s e t Verbum. — Sed contra, processiones creaturarum exemplatse sunt a processionibus divinarum personarum; unde dicitur Ephes. i n , de Deo Patre, quod e x
eo omnis paternitas in caelo et in terra
nominatur. Sed i n creaturis alia est
processio naturse, secundum quam homo
generat hominem ; e t alia processio intellectus , secundum quam intellectus
producit verbum. Ergo nec etiam in
divinis est una processio quae est per
modum intellectus et quae est per modum naturae.
3. Praeterea, secundum Dionysium (n
cap. de divin, Nomin.), ad divinam bonitatem pertinet u t procedat. Sed Pater
est summe bonus. Ergo procedit. Sunt
ergo in divinis tres processiones; una
qua procedit Pater, et alia qua procedit Filius, et tertia qua procedit Spirit u s sanctus.
Sed contra, videtur quod in divinis
sint duae tantum processiones. Dicit
enim Augustinus in V de Trinit., quod
processio F i l i i , genitura vel nativitas
est; processio autem Spiritus sancti,
nativitas non est; utraque tamen ineffabilis est. Sunt ergo in divinis duse
tantum differentes processiones.
Eespondeo dicendum, quod haereticorum instantia coegit antiquos fidei doctores de his quae sunt fidei disputare.
Arius enim testimavit quod esse ab alio,
divinae repugnaret naturae; unde posuit
quod Filius et Spiritus sanctus, qui in
Scripturis S a n c t i s ab alio esse di cu n tur,
sint creatura. A d cujus erroris destructionem necessarium fuit S a n c t i s Patri-
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bus manifestare quod non est impossibile esse aliquid procedens a Deo Patre
quod sit ei coessentiale, in quantum accipit ab eo eamdem naturam quam Pater
habet. Sed quia Filius ex eo quod accipit
a Patre ejus naturam, dicitur ab eo natus
vel genitus ; Spiritus sanctus autem
non dicitur in Scriptux'is natus vel genitus, et tarnen dicitur esso a Deo, aestimavit Macedonius quod Spiritus sanctus non sit coessentialis Patri, sed sit
ejus creatura; non enim credebat quod
aliquis possit ab alio naturam ejus accipere nisi ab eo nasceretnr et ejus films esset. Unde festimavit infallibiliter
«equi, si Spiritus sanctus accipit a Patre naturam et essentiam ejus, quod sit
genitus et filius. Ed ideo ad hujus erroris exclusionemnecessarium fuit quod
doctorns nostri manifestarent quod divina natura potest communicari duplici
processione; quarum una est generatio
vel nativitas, alia vero non; et hoc est
quserere processionum distinctionem in
divinis.
Quidam ergo dixerunt, quod processiones in divinis distinguuntur se ipsis;
et ratio hujus positionis fuit, quia ponebant quod relationes non distinguunt
divinas hypostases, sed earum distinctionem manifestant tantum, k"estimantes quod relationes in divinis essent ad
modum proprietatum individualium in
rebus creatis, quae distinctionem indivi du orum non causant, sed manifestant
tantum. Dicunt ergo quod hypostases
in divinis distinguuntur solum per originem E t quia ea quibus primo aliqua
distinguuntur, oportet quod se ipsis
distinguantur, sicut differentiae oppositse, quibus species differunt distinguuntur so ipsis, ne in infinitum procedatur;
ideo dicunt, quod processiones in divinis distinguuntur se ipsis Hoc autem
non potest esse verum : nam unumquodque distinguitur ab alio secundum speciem per id a quo speciem h a b e t , et
secundum numerura per id a quo individuatili'. Differentia autem inter processiones divinas oportet quod sit non
solum sicut ea quae differunt numero
tantum, sed etiam sicut ea quae differunt specie, cum una sit generatio, alia
vero non. ßelinquitur ergo quod processiones divime distinguantur secundum
id a quo speciem habent. Nulla autem
processio nec operatio nec motus habet

speciem a s e , sed sortitur speciem a
termino vel a principio. Unde nihil est
dictu, quod processiones aliquae distinguantur se ipsis ; sed oportet quod distinguantur penes principia vel pcnes
terminos.
E t ideo dixerunt quidam, quod processiones in divinis distinguuntur penes
principia; secundum hoc, dico, quod
u n a processio est per modum naturae
vel i n t e l l e c t u s , alia vero per modum
voluntatis; nomina enim intellectus et
voluntatis significare videntur quaedam
operationum et processionum principia.
Sed si quis diligenter considerot, de facili videro potest quod hoc non sufficit
ad divinarum processionum distinctionem, nisi aliud addatur. Cum enim oport e a t i n procedente inveniri similitudinem ejus quod est proecssionis principium, sicut in rebus creatis similitudinem formo? generantis necesse est esse in
genito; oportet, quod si processiones in
divinis distinguuntur per hoc quod principium unius est natura vel intellectus,
alterius vero voluntas, quod in procedente secundum unam processionem invernatili* tantum id quod naturse est
vel intellectus; in altero vero id quod
est voluntatis tantum; quod patet esso
falsum. Nam per unam processione™
qufe est Filii a Patre, communicat Pater Filio quidquid habet, e t naturam
et intellectum et potentiam et voluntatem, et quidquid absolute dicitur: ut
sicut Filius est verbum, id est sapientiag e n i t a , ita posset dici natura vel voluntas vel potentia genita, idest per
gencrationem accepta, vel magis hujusmodi per generationem accipiens, Unde
patet quod ex quo omnia attributa essentialia concurrunt i n unam processionem Filii, non possit processionum differentia inveniri secundum rationes attributorum diversas; ita quod per unam
processionem attendatur comrnunicatìo
unius attributi, et per aliam communicatio alterius. Cum autem processione
terminus sit habere (cum ad hoc procedat persona divina ut habeat quod
accipit procedendo) processiones autem
secundum terminos distinguantur, necesse est ut sicut habens distinguitur
in divinis, ita distingnatur et procedens.
Habens autem non distinguitur in divinis ab haben te per hoc quod hic habeat hfne attributa, ille vero alia; sed
t
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per hoc quod eadem unus habet ab alio.
Nam omnia quae habet Pater habet Fi
lius; sed in hoc distinguitur Filius a
Patre, quia Filius habet ea a Patre. Sic
ergo procedens ab alio procedente di
stinguitur non quia unus haac proce
dendo accipi at, alius illa, sed quia unus
eorum ab alio accipit. Quidquid ergo
invenitur i n processiono divina quod
statim in una processione potest, intelligi nulla alia praeintellecta, unius tan
tum processionis e s t ; ibi vero statim
alia processio inveniri potest, ubi eadem
quse per primam processionem sunt accepta, itcrum derivantur in aliam. E t
sic solus ordo processionum qui atten
ditur secundum originem, processionis
multiplicat i n divinis. Unde convenienter dixerunt qui posuerunt unam pro
cessionem esse per modum naturae et
intellectus, aliam per modum volunta
tis, quantum ad id quod processio quae
est secundum naturam v e l intellectum
non praeexigit aliam processionem; pro
cessio autem quae est per modum vo
luntatis, aliam processionem praeexigit.
Nam amor alicujus rei non potest a vo
luntate procedere nisi praeintelligatur
processisse ab intellectu ilhus rei ver
bum conccptum ; bonum enim intelle
ctum est objectum voluntatis.
Ad primum ergo dicendum, quod pro
cessio in divinis dicitur esse substan
tial^ quia non secundum aliquod acci
dens attenditur; sed per earn, substan
tiam recipit persona proccdeus.
Secundum et tertium concedimus.
Ad quartum dicendum est, quod nihil
prohibet a voluntate aliquid naturali
ter procedere. Voluntas enim naturali
ter tendit in ultimum finem, sicut et
quaälibet alia potentia naturaliter ope- \
ratur ad suum objectum; et inde est !
quod homo naturaliter appetir, felicita- ;
tern; et eodem modo Deus naturaliter ,
amat suam bonitatem, sicut etiam na
turaliter intelligit suam veritatein. Si
cut ergo Filius naturaliter procedit a
Patre ut verbum, ita Spiritun sanctus
naturaliter procedit ab eo ut amor. N^c
tarnen Spiritus sanctus procedit por mo
dum naturae; hoc enim procedere dir.itur in divinis per modum naturae qood
procedit sicut ea quae in creaturis a na
tura producuntur, et non a voluntate.
Sic ergo differt naturaliter produci, et
produci per modum naturae; dicitur e-
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nim aliquid produci naturaliter propter
naturalem habitudincin quam habet ad
suum principium: per modum vero na
turae produci dicitur quod producitur
ab aliquo principio sic producente sicut
natura produeit.
Ad quintum dicendum, quod naturalis
necessitas secundum quam voluntas aliquid ex necessitate velie dicitur, ut
felicitatene, libertati voluntatis nou repugnat, ut A u g u s t i n u s docet (in V lib.
de civit. Dei, cap. x). Libertas enim vo
luntatis violenti» vel coactioni oppouitur. Non est autem violentia vel coactio in hoc quod aliquid secundum or
dinem suae naturae movetur, sed magis
in hoc quod naturalis motus impeditur:
sicut cum impeditur grave ne descendat ad medium; unde voluntas libere
appotit felicitatein, licet necessario appetat illain. Sic autem et Dens sua vo
luntate libere amat se ipsum, licet de
necessitate aiuet se ipsum. E t necessa
rium est quod tantum ainet se ipsum
quantum bonus est, sicut tantum intel
ligit so ipsum quantum est. Libere ergo
Spiritus sanctus procedit a Patre, non
tarnen possibiliter, sed ex necessitate.
Noe possibile fuit ipsum procedere mi
norem Patre; sed neccö&arium fuit ip«um
Patri esse ^equalem, sicut et Filium, qui
est verbum Patris.
Ad sextum dicendum. quod creatura
non procedit a voluntate divina natu
raliter neque ex necessitate; licet enim
Deus sua voluntate naturaliter et e x
necessitate amet suam bonitatem, et
talis amor procedens sit Spiritus san
ctus; non tarnen naturaliter aut ex ne
cessitate vult creaturas produci, sod
gratis. Non enim creaturae sunt u l u m u s
finis voluntatis divinae, neque ab eis de
pendet bonitas Dei, qui est ultimus fi
nis, cum ex c r e a t u r a divinae uonitati
nihil accrescat; sicut. etiam homo ex ne
cessitate vult felicitatene; non tarnen
ea quae ad felicitatein ordinantur.
Ad scptimum dicendum , quod licet
natura et voluntas in Deo non differant
re, sed ratione t a n t u m , rameu ille qui
procedit per modum voluntatis, oportet
quod realiter differat ab eo qui proce
dit per modum naturae, et una processio
realiter ab alia difiVrat. Dictum est
enim, quod processio per modum naturae
intelligitur quando aliquiit procedit ab
aliquo sicut illud quod procedit a na-
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tura; et similiter per modum voluntatis
nec processio quae est per modum inquando procediti sicut id quod procedit
t e l l e c t u s ; processio autem quae est per
a voluntate. Semper enim voluntas alimodum voluntatis, de necessitato praeequid producit aliqua processione praex i g i t processionem quae est per modum
supposita. Non enim voluntas in aliquid
intellectus. Secundo, quia sicut natura
tendit nisi praeexistente productione inproducit aliquid in similitudinem sui,
tellectus aliquid concipientis ; cum boita et intellectus tarn iütra quam extra;
num intellectum moveat voluntatem.
intra quidem, sicut verbum est similiProcessio autem quae est a naturali
tudo rei i n t e l l e c t s , et intellectus intelagente, non prsesupponit aliam procesligentis se ipsum; extra autem, sicut
sionem nisi por accidens, in quantum
forma intollecta inducitur in artificiascilicet unum naturale agens dopendot
tum. Voluntas autem non producit suam
ab alio naturali agente : sed tamen hoc
similitudinem nec iutus, nec extra. Innon portinet ad rationem naturae in
tus quidem non, quia amor, qui est inquantum natura est. Unde alla processio
tranea processio voluntatis, non est siper modum naturae intelligitur in divi- • militudo aliqua voluntatis vel voliti,
nis qu?e nullam aliam praesupponit; illa j sed queedam impressio relieta ex volunvero per modum voluntatis quae ex praetate in volito, aut quaedam unio unius
supposita processione principium sumit.
ad alterum. Extra autem non, quia voE t sic oportet processionem esse ex
luntas imprimìt in artifìciatum formam
processione, et procedentem ex proceintellectam
prius quam voli tam secundente; hoc autem facit realem diffcrendum
ordinem
rationis; unde principalitiam in divinis.
ter est similitudo intellectus, licet s e Octavum concedimus.
cundario voluntatis. Tertio, quia processio naturse est tantum ab uno sicut
Ad nonum dicendum, quod utriusque
processioni^ similitudinem Deus indidit
ab agente, si sit per tectum agens. Nec
creaturis: sed tamen per processionem
obstat quod in animalibus generatur
quae est per modum naturae, natura in
aliquid e x duobus, scilicet ex patre et
rebus croatis communicari potest; effeinatre; nam solus pater est agens in
ctus enim ost similis agenti in quantum
generation©, mater vpro patiens. Simiest agens ; unde por actionem cujus
liter autem processio vntollectus est ab
natura ost principium, effectus naturam
uno solo; sed amicitia, qure est amor
recipere potest; sed per actionem cujus
mutuus, procedit ex duobus ad invicem
voluntas est principium , effectus non
se amantibus,
potest recipero nisi similitudinem ejus I
Ad duodecimum dicendum, quod licet
quod ost in voluntate , sicut finis voi , in divinis non proprio dicatur g e n u s et
formse, ut in artificialibus patet. Quidspecies, vel universale et particulars ;
quid autem est in Deo, est divina natamen ut de divinis secundum quamdam
tura; unde oportet quod per utramque
similitudinem creaturarum loquaniur,
processionem natura communicetur.
Pater et Filius et Spiritus sanctus distinguuntur sicut piura individua unius
Ad decimum dicendum , quod cum
dicitur in divinis processio per modum
specioi, ut etiam Damascenus dicit (lib.
naturae vel voluntatis, non ponitur in
III orth. Fidei, cap. iv, in princ). Sed
Deo modus qui sit qualitas divinae subattendendum est, quod in aliquo indistantiae superaddita, sed ostenditur sividuo in genero substantias possumus
militudinis cujusdam comparatio inter
speciem duplici ter considerare, uno
processiones divinas et processiones
modo speciem hypostasis i p s i u s ; alio
quae sunt in rebus creatis.
modo speciem proprietatis individualis.
Dato enim quod Socrates sit albus et
Ad undecimum dicendum, quod in divinis processio quae est per modum
P l a t o sit niger, et posito quod albedo
intellectus, non distinguitur a proceset nigredo sint proprietates individuansione quae est per modum naturae; dites Socratem et Platonein, verum erit
stinguitur autem ab utraque processio
dicere, quod Socrates et P l a t o s u n t uquae est per modum voluntatis; et hoc
num specie, sub qup« specie hypostases
propter tria. Primo quidem, quia sicut
continentur. Gonveniunt enim in huprocessio quae est per modum naturae,
manitate, sed distinguuntur secundum
non praeexigit aliam processionem, ita
speciem proprietatis; albedo enim et ni-
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grado specie differunt: et similiter est
in Patre et Filio. Considerantur enim ut
unum specie, cujus istsa hypostases sunt
supposita, in quantum conveniunt in
una natura deitatis; sed secundum speciem proprietatis personalisinveniuntur
differre; paternitas enim et filiatio s u n t
relationes secundum speciem diversse.
Sciendum est etiam, quod generatio in
rebus creatis per se ordinatur ad speciem ; natura enim intendit generare
hominem; undo et natura speciei per
generationem multiplicatur in rebus
creatis. Proccssio autem in divinis est
ad rnultiplicationem hypostasum, in quibus natura divina una numero invenitur: unde processiones in divinis sunt
diiferentes quasi secundum s p e c i e m ,
propter differentiam proprietatum personalium, licet in procedentibus sit una
natura communis.
Et per hoc patet solutio ad decimumtertium e t ad decimumquartum.
Ad decimumquintum dicendum, quod
Spiritus sanctus procedit a Patre et Filio in quantum sunt plures, si habeatur
respectus ad supposita spirantia. Cum
enim Spiritus sanctus sit amor mutuus
et nexus duorum, oportet quod a duobus spiretur. Sed si habeatur respectus
ad id quo spirantes spirant; sic procedit ab eis, in quantum sunt unum in natura divina. Non enim potest ab aliquo
procedere Deus nisi a Deo.
Ad decimumsoxtum dicendum est quod
processio quse condividitur paternitati
et filiationi, est proprietas personalis
Spiritus sancti ; quse licet sit relatio,
quia tamen non est nominata, sicut paternitas et filiatio, significatur nomine
processionis, ac si filiatio esset innominata et significaretur nomine nativitatis, quod est speciale nomen processionis Filii. Processio autem Spiritus sancti non habet speciale nomen, eo quod
per talem modum processionis non invenitur in creaturis aliqua natura communicari, ut jam dictum est. Nomina
vero a creaturis in divina transferimus;
unde non sequitur quod processio communis in divinis sit una tantum.
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natura, non autem i n creaturis; licet
enim sint in eis processiones diversse,
tamen natura non communicatur nisi
per unum modum.
Ad decimumoctavum dicendum, quod
procederò a P a t r e secundum modum
cose tornitati s competit processioni Filii
in quantum est processio divina: unde
convenit etiam processioni Spiritus sancti ; tamen non competit processioni
Filii secundum quod distinguitur a processione Spiritus sancti.
Ad decimumnonum dicendum, quod
Filius est sntficiens ratio processionis
temporalis creatura* ut verbum et exemplar; sed oportet quod Spiritus sanctus
sit ratio processionis creaturse ut amor.
Sicut enim dicitur Sapien. ix, quod Deus
facit omnia suo verbo, ita dicitur Sapien. xi, quod diligit omnia quse sunt,
et nihil odit eorum qua; fecit; et Dionysius dicit (in lv cap. de divin. Nomili.), quod divinus amor non permisit
ipsum sine germine esse.
Ad vicesimum dicendum, quod natura
perfecta in multas O P E R A T I O N E N potest,
licet ad unamquamque operationem oi
pauca sufBciant.
Ad vicesimumprimum dicendum, quod
a Patre uno et solo, est una sola processio, scilicet F i l i i ; a Patre autem et
a Filio simul, est alia processio, scilicet Spiritus sancti.
A d vicesimumsecundum dicendum ,
quod processio Spiritus sancti est processio amoris. Per processionem autem
amoris non producitur aliquid ut recipiens formam ejus a quo procedit, sive
naturam; e t ideo processio amoris n o n
habet rationem generationis vel nativitatis. Sed quod Spiritus sanctus naturam
e t formam Dei Patris recipiat sua processione, hoc habet m quantum est amor Dei, in quo non est aliquid quod
non sit de natura ipsius.
Et per hoc patet responaio ad vicesimum tertium.
Ad ea etiam quibus ostendebatur quod
s u n t i n divinis plures processiones quam
D U S B , respondendum est.
Ad quorum primum dicendum, quod
in divinis una et eadem est processio
quse est per modum intellectus e t quse
est per modum naturse, U T supra, in so-

Ad decimumseptimum dicendum,quod
in creatura quse est accidentium susceptiva, potest aliquid esse quod non est
rei natura; non autem in Deo: et prolut. A D 7 et 11 arg., OHtensum est.
pter hoc in divinis secundum quemliA d secundum d i c e n d u m , quod nabet modum processionis communicatur » tura humana m a t e r i a l s e s t , id est e x
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materia et forma composita: et ideo in | stinctionem praesupponit Distinctio au
hominibus processio por modum naturae | tem in divinis personis est secundum
originem, prout scilicet unus procedit
non potest esse nisi secundum aliquam
ab alio. Ergo processiones secundum
transmutationem naturalem; processio
intellectum praecedunt relationes in di
autem quae est per modum intelloctusi
vinis.
semper est immateriali», secundum quod
5. Praeterea, omnis processio praecedit
ipso intellectus immaterialis est; undo
secundum
intellectum, processionis tcrin hominibus non potest esse una et ea
minum.
Filiatio
AUTEM quae est relatio
dem processio quae est por modum na
Filii,
est
torminus
nativi tatin, quae est
turse et quae est por modum intellectus;
EJUSDEM
Filii
processio.
Ergo processio
in divinis autem est una et eadem, eo
Filii
praecedit
filiationem.
Sed filiatio et
quod natura divina immaterialis est.
paternitas
sunt
simul
non
solum natura
Ad tertium dicendum. quod aliud est
et
tempore,
sed
etiam
intelloctu
; quia
procedere in alterum, et aliud est pro
unum
relativorum
est
de
intellectu
alcedere ab alio; procedere enim in aiteterius.
Nativitas
ergo
Filii
praecedit
parum pst suam similitudinem alteri comternitatem secundum i n t e l l e c t u m , et
municaro: et per hunc modnm est in tei"
multo
magis genoratio, quae est actus
ligenda divina* bonitatis processio in
Patris. Processiones ergo simpliciter
creaturas, secundum Dionysium; pro
relationes preecedunt secundum intelle
cedere autem ab alio est esse ab alio
ctum in divinis.
habere; et sic loquimur hic de proces
Sed contra, prius secundum intelle
sione, secundum quem modum constat
ctum est persona quam actio persona
quod non convenit Patri procedere.
lis. Relationes autem s u n t constitutivae
A R T . H I . — DE ORDINE FRORFRSIONIR
personarum, processiones aulem sunt
AD RR-LATIONBU IN DIVINIS.
quasi personales actionea. Ergo prius
secunflnm
intellectum sunt relationes
fi p., qitri'st. 42, art. Ri.
quam
processiones.
1. Tertio qu?erit,ur de ordine proces
Praeterea, p r o c e s s o oportet quod sit
sionis ad relationem in divinis. Et vi
alicujus ab alio; sicut enim nulla res
detur quod processio secundum intelle
general sc ipsam ut sit, ut Augustinus
ctual sift prior relatione in divinis. Dicit
dicit ( M I de Trin., CAP. I, auto med.),
enim Magister iu x x v n distinct. I lib.
i t a nulla res a se ipsa procedit.Processio
Senten., quod Pater semper est Pater,
ergo distinctionem in divinis requirit.
quia semper gennit Filium. Generatio
Distinctio autom non est in divinis nisi
autem processionem significat, Pater
per relationes. Ergo p r o c e s s i o n e in di
autem relationem. Ergo processio se
vinis
PRFSHUPPNXHIDT relationes.
cundum intellcctum praecedit relationes
in divinis.
Respondco dicendum, quod ordo abs
que
distinctione non est. Unde ubi non
2. Praeterea, Philosophus dicit (in V
est
distinctio
secundum rem, sed solum
Metaph., cum. 20), quod relationes ex
secundum
modnm
intelligendi, ibi non
actionibus nascuntur, vel ex nuantitapotest esse ordo nisi secundum modum
tibus. Constat autem quod relationes
intelligendi. Distinctio autem secundum
divinae non innascuntur ex quantitate.
rem in divinis non est, nisi personarum
Ergo secundum modum intelligendi conad invicem, et oppositarum relationum;
sequitur ex actione. Processiones autem
undo in divinis non est orcio realis nisi
in divinis personis significantur per
quantum ad personas, inter quas est
modum personalium actionum. Ergo pro
ordo naturte, secundum Augustinum,
cessiones in divinis preecedunt secundum
protit est alter ex altero non quod alter
intellectum relationes.
s
i t prior altero. Processiones autem et
3. Praeterea, absolutum est prius re
relationes
non distinguuntur in divinis
lativo, sicut unum est prius quam mul
secundum
r e m , sod solum secundum
ta. Sed actiones magis ad absoluta acmodum
intelligendi.
Unde et Augusti
cedunt quam relationes. Ergo priores
nus
(Fulgentius)
dicit
(de Fid9 ad Pesunt secundum intellectum.
trum. cap. n in princ.) quod proprium
4. Praeterea, omne relativum ad aliud
Patris est quod gonuit Filium. In quo
dicitur. Non autem potest esse aliud
datur intelligi, quod generare Filium
nbi non est distiri ctio. Ergo relatio di6
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Ad quartum dicendum, quod in rebus
sit proprietas P a t r i s ; nec e s t alia proin quibus relationes sunt accidentia,
prietas quam paternitas, quae dicitur
oportet quod relatio praesupponat di
esse Patris proprietas personalis. Non
stinctionem ; in divinis autem relatio
est ergo intor processionem et relatio
nes constituunt tros personas distinctas.
nem in divinis quaerendus ordo secun
dum rem, sed secundum modum intelAd quintum dicendum, quod paterni
ligendi tantum. Sicut autem relatio e t
tas est de intellectu filiationis, et e con
processio in divinis sunt idem secun
verso, secundum quod utrumque consi
dum rem, et ditferuut secundum ratioderatur ut relatio quaedam. Sic autom
nom tantum ; ita et ipsa relatio, quamdicimus, quod relationes sequuntur pro
vis sit una secundum r e m , est tamen
cessiones ordine intellectus.
multiplex secundum modum intelligenAlise duae rationes procedunt de rela
di. Intelligimus enim ipsam relationem
tionibus secundum quod sunt constitu
•ut constitutivam personne; quod quidem
tive perFonarum.
non habet in quantum est relatio; quod
A R T . I V . — UTRUM SPIRITUS SANCTUS
ex hoc patet, quia relationes in rebus
PROCEDAT A FILIO.
humanis non constituunt personas, cum
relationes sint accidentia; persona vero
Il p., qu&st. 36, art. 2 ; et 1 Sent., disi. 1, a. 1;
est aliquid subsistens in genere substan
et 4 cont. Gent,., cap, 24 ci 25).
tias; substantia autem per accidens con1. Quarto quaaritur, utrum Spiritus
stituinon potest. Sed habet hoc relatio
sanctus procedat a Filio. Et videtur
in divinis quod personam constituat in
quod non. Dicit enim Dionysius (in
quantum est divina relatio; ex hoc enim
in cap. de divin. Nomin.), quod Filius
habet quod sit idem cum divina essentia,
et Spiritus sanctus sunt sicut flores
cum in Deo nullum arcidens esse pos
doigonse
divinitatis. Flos autem non est
sit; relatio enim, quia secundum rem
a
fiore.
Ergo
Spiritus sanctus non est
est ipsa natura divina, hypostasim di
a
Filio.
vinam constituere potest. Est ergo alius
2. Praeterea, si Filius est principium
modus intelligendi quo intelligitur re
Spiritus
sancti, aut hoc habeat a se,
latio ut constitutiva di vinse personae, et
aut
ab
alio.
A so non habet: non enim
alius quo intelligitur relatio u t relatio
in
quantum
Filius e s t , convenit
Filio
est. Unde nihil prohibet quod quantum
esse
principium,
sed
magis esse a prin
ad unum modum intelligendi, relatio
cipio.
Si
autem
habet
a P a t r e , oportet
prsesupponat processionem, quantum
quod
hoc
modo
sit
principium
sicut P a 
vero ad alium sit e converso. Sic ergo
ter. Pater autem est principium per ge
dicondum est, quod si consideretur re
nerationem. Ergo Filius erit principium
latio ut relatio est, prcesupponit proces
Spiritus sancti por generationem; ot
sionis intellectum; si autem considere
ita Spiritus sanctus erit filius Filii,
tur ut est constitutiva personae, sic re
latio quae est constitutiva personae, a
3. Praeterea, quidquid est commune
qua est processio , est prior secundum
Patri et Filio, similiter convenit utriintellectum quam processio; sicut pa
que. Si ergo esse principium ost com
ternitas in quantum est constitutiva
mune Patri et Filio, Filius erit princi
personae Patri?, est prior secundum inpium eo modo quo Pater. Pater autem
telloctum quam generatio. Relatio auest principium per generationem. Ergo
tom quae e s t constitutiva person* proet Filius; et sic idem quod prius.
cedentis etiam in quantum est consti
4. Praeterea, Filius ideo filius est, quia
tutiva personae, est posterior secundum
procedit a Patre et e s t verbum ipsius;
intellectum quam processio, sicut fi
Spiritus autem sanctus dicitur verbum
liatio quam nativitas; et hoc ideo
Filli, secundum Basilium (lib. V contra
quia persona procedens intelligitur ut
Eunomium, in cap. incipiente Propterea),
terminus processionis.
q u i hoc accipit ex eo quod Apostolus
dicit Hcbr. i, quod Filius portat omnia
verbo virtutis suae. Si ergo Spiritus s a n 
Ad primum ergo dicendum, quod Ma
gister loquitur de paterni tate conside
ctus procedit a Filio, oportet quod sit firata secundum quod relatio est.
; lius Filii.
5. Praeterea, licet secundum rem pa
Et similiter dicendum ad secundum I
ternitas et filiatio per prius sit i n Deo
et tertium.
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quam ir» nobis, secundum illud Apostoli
ad Ephes. in, 15: Ex quo, scilicet Deo
P a t r e , omnis paternitas
in cielo et in
Urrà nominatiti- ; tarnen secundum no minis impositionem hsec nomina tranciata
sunt ab humanis ad divina. Sod in humanis procedens a filio vocatur noposSi ergo Spiritus sanctus procedit. a Filio, erit nepos Dei Patris ; quod est absurdum.
G. Prseterea, proprietas Filii est in accipiendo ; ex hoc enim Filius dicitur
quod accipit naturam Patris per generationem. Si ergo Filius ex se emittat
Spiritum sanctum, erunt in Filio proprietates contrarise ; quod est inconveniens.
7. Prseterea. quidquid est in divinis,
aut est commune, aut proprium. Emittore autem Spiritum sanctum non est
commune toti Trinitati: non enim convenit Spiritui sancto. Ergo est proprium
Patris, et sic non convenit Filio.
8. Praeterea, Spiritus sanctus amor
e s t , ut Augustinus probat in lib. de
Trin. Amor autem Patris in Filium
gratuitus est; non enim amat Filium
quasi aliquid ab NO accipiens, sed solum
quasi aliquid oi dans. Amor autem Filii
in Patrem, EST amor dobitns; SIC ENIM
amat Patrem qnasi aliquid ab EO RECIp i e n t Amor autem debitns est alius ab
amore gratuito. Si ergo Spiritus sanctus
sit amor a Patre et Filio procedens, sequitur quod sit alius a se ipso.
0, Praeterea, Spiritus sanctus est amor
gratuitus ; undo et ab eo profluunt dìvisiones gratiarum, seeundum illud I
gratiarum
ad Corinth, XTI, 4: Divisìones
sunt, idem vero spiritus. Si ergo amor
Filii in Patrem non est amor gratuitus,
Spiritus sanctus non erit amor Filii;
non ergo procedit a Filio.
10. Prseterea, si Spiritus sanctus procedit a Filio ut amor, cum Filius amet
Patrem sicut mater filium, oportebit
quod Spiritus sanctus sicut procedit a
Patre in Filium, ita procedat a Filio in
Patrem. Hoc autem est impossibile, ut
videtur ; sequerctur enim quod Pater
aliquid a Filio reciperet, quod penitus
esse non potest.
11. Praeterea, sicut Pater et Filius diligunt se, ita Filius et Spiritus sanctus,
vel Pater et Spiritus sanctus. Si ergo
Spiritus sanctus procedit a Patre et Filio, quia Pater et Filius diligunt se ;
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pari ratione quia Pater et Spiritus sanctus diligunt se, procedit Spiritus sanctus a se ipso, quod est impossibile.
12. Preeterea, Dionysius dicit (in i cap.
de div. Noni.): Universaliter non est audendum dicere aliquid nec etiam cogitavi'
de supe rsv ostanti ali ove ulta d ieinitate
praeter ea qum diuinitus nobis ex sacri»
eìoqniis sunt expressa. In S c r i p t u m autem sacra non oxprìmitur quod Spiritus
sanctus procedat a F i l i o , sed solum
quod procedat a Patre, seeundum illud
Joan, xv, 26: Cum venerit Paraclltus quem
ego mitlam nobis a Patre, Spiritum veritatis, qui a Patre procedit. Non ergo dicendum est nec cogitandum quod Spiritus sanctus procedat a Filio.
13. Praeterea, in gestis I EphesinaeSynodi sic dicitur, quod perlecto symbolo Nicenae Synodi decrevit sanota Synodus aliam fidem nulli licere
pvofe re
rei conscribere vel componete * prcefer definitam a sancite patribve^ qui in Ni cesa
congregati sunt cum Spirita sancto; prcesumenUs autem aut componere fiàem alteram out protendere, aut proferre valenfibus converti ad notitìam veritatis vel ex
paganitate vel QT Judaismo, vel ex Jw>rcsì
aliqua; hos, si quidem. sint Episcopi aut
clerici^ aìifinos esse Episeopos ab episcopo/Ut et clerico* a clerica tu : si vero sint
laici, nnathematizari. Etsimiliter in gestis
Chalcedonensis Synodi post recitatasi
determinationem Conciliorum subditur:
eos autem qui ausi sunt componere ßdem
alteram, ant proferre ant docere ant traderr alt&rwn symbol vm' volenti bun vel ex
genfilitaie ad cognitionem veritatis, vel Judmis, vel ex baresi quacumque
converti,
ÄOÄ, si Episcopi fuerint aut clerici, alieno»
esse Episeopos ab episcopotn et clerieosa
clero; si vero monachi aut laici fuerint,
anathematizari. In praemissa autem Concilii determinatione non habetur quod
Spiritus sanctus procedit a Filio, sed
solum quod procedat a Patre. Legitur
etiam in Symbolo Constantinopolitanae
Synodi : Credimvs in Spiritum sanctum
Dominum et vivificanlem^ ex Patre procedentem, cum Patre et Filio adorandum et
Gonglorificandum. Nullo ergo modo debuit addi in symbolo fidei quod Spiritus sanctus procedat a Filio.
T

%,

s

14. Praeterea. si Spiritus sanctus dicitur a Filio procedere, aut hoc dicitur
propter aliquam auctoritatom Scriptures, aut propter aliquam rationem. Au-
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ctoritas quidem sacrte Scripturae a d hoc
ostendendum n u l l a videtur esse sufficicns; habetur siquidem i n sacris S c r i ptnris, quod »Spiritus sanctus sit F i l i i ;
sicut dicitur G-alat. iv, 6: Misìt Deus
Spiritum Filii sui in corda mstra ; et
Rom. v i n , 9: Si </uis Spiritum'Oh visti non
habet, hie non est ejus. Habetur etiam
quod Spiritus sanctus sit missus a Filio:
dicit nnim Christus, Joan xvi 7: Si enim
non abiero, Paraclitus non veniet ad vox;
si autem abiero. mittam eum ad vos Non
autem sequitur quod Spiritus sanctus
procedat a Filio ex eo quod est Filii, quia
hoc hujus mu Ili plici tor dicitur, secundum
Philosophum. Similiter etiam neque ex
eo quod Spiritus sanctus dicitur missus
a Filio; quia licet Filius n o n sit a Spiritu sancto, dicitur tamen a Spiritu sancto missus, secundum illud Isaias XLVIIIJ
vers. 16, e x persona Christi: Et nunc
tnisit me Dominus. et Spiritus ejus; et
Isaise LXi, 1: Spiritus Domini super mead evan geli zan dum mansuetis misit me :
quod in s e dicit Christum esse completimi. Similiter etiam n o n potest per rationem efficaciter probari. Licet enim
Spiritus sanctus n o n sit a Filio, adhuc
tamen, u t videtur, distinct] a d invicem
remanebunt; differunt onim suis proprietatibus personalibus. Nihil ergo videtur cogore a d dicendum Spiritum
sanctum procedere a Filio.
15. P r v P t e r e a , omne quod procedit ab
aliquo, habet aliquid a b e o . Si ergo Spiritus sanctus procedit a duobus , scilicet a Patre et Filio, oportet quod a
duobus accipiat ; e t sic videtur sequi
quod sit compositum.
16. Prseterea, d e ratione principii est
quod n o n sit a b alio, secundum Philosophum (in I P h y s i c , com. 52). Sed Filius est a b alio, scilicet a Patre. Ergo
Filius n o n est principium Spiritus sancti.
17. Prseterea, voluntas movet intelleetum ad operandum, homo enim intelligit quando vult. Sed Spiritus sanctus
procedit per modum voluntatis ut amor.
Filius autem per modum intellectus u t
verbum. Non ergo videtur quod Spiritus
procedat a Filio, sed magis e converso.
18. Praeterea, nihil procedit a b eo in
quo quiescit. Sed Spiritus sanctus a
Patre procedit e t i n Filio q u i e s c i t , u t
scribitur i n passione beati Andrea.
Ergo Spiritus sanctus n o n procedit a
Fib'o.
t
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19. Preeterea, simplex non potest procedere a duobus; quia effectus esset
simplicior et prior quam causa. S e i
Spiritus sanctus est simplex. Non ergo
procedit a duobus, scilicet a Patre e t
Filio.
20. Praeterea, si aliquid perfecte procedit ab uno, superfluum est quod procedat a duobus. Sed Spiritus sanctus
perfecte procedit a Patre. Ergo superfluum esset quod procoderet a Patre e t
Filio simul.
21. Praeterea, sicut Pater et Filius
sunt unum in substantia et natura; ita
Pater et Spiritus sanctus. Sed Spiritus
sanctus non convenit cum Patre in generatione Filii. Ergo nec Filius convenit cum Patre in emissione Spiritus
sancti.
22. Praeterea, Filius est radius Patris,
ut patet per Dionysium (in principio
crelestis Hierar.). Spiritus autem sanctus
est splendor. Splendor autem non est
a radio. Ergo nec Spiritus sanctus est
a Filio.
23. Praeterea, Filius est quoddam lumen Patris, cum sit verbum ejus. Spiritus autem sanctus est sicut calor, est
enim amor quidam; unde et super Apostolus in specie ignis apparuit, Act. xr.
Calor autem non est a lumine. Ergo nec
Spiritus sanctus a Filio.
24. Praeterea, Damascenus dicit, quod
Spiritus sanctus dicitur esse Filii, sed
non a Filio.
Sed contra est quod Athanasius dicit
(in Symbol.): Spiritus sanctus a Patre, et
Filio non faclus nec creatus nec genitns,

sed 2)rocedens.
Praeterea, Spiritus sanctus dicitur
tertia in Trinitate persona, secunda Filius, prima Pater. Ternarius autem procedit ab unitate mediante binario. Ergo
Spiritus sanctus procedit a Patre mediante Filio.
Preeterea, cum inter divinas personas
sit summa convenientia, quselibet divinarum personarum ad aliam habet immediatam germanitatem. Hoc autem
non esset, si Spiritus sanctus non esset
a Filio; tunc enim Filius et Spiritus
sanctus non haberent germanitatem ad
invicem immediate, sed solum mediante
Patre, in quantum ambo sunt ab uno.
Ergo Spiritus sanctus est a Filio.
Praeterea, divinse personae non distinguuntur ab invicem nisi secundum ori-
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gin otri. Si ergo Spiritus sanctus non es ' Deus, sed qualem Deus earn voluit esse.
Quia vero Filius est talis qualis est Pa
set a F i l i o , non distinguci*etur ab eo,
ter, dicitur quod Pater g e n u i t Filium
quod est inconveuiens.
naturaliter. Eadem autem ratione Spi
Respondeo dicendum, quod secundum
ritus sanctus est a Patre naturaliter,
ea quae supra determinata sunt, necesse
quia est similis ot aequalis P a t r i ; natura
est Spiritimi sanctum a Filio proce
enim producit sibi simile. Oportet au
dere; oportet enim, si Filius et Spi
tem
quod creatura, quae est a Patre
ritus sanctus sunt dufe personae, quod
secundum
suam voluntatem, sit etiam
alia sit processio unius et alia alterius.
a
Filio:
quia
eadem est voluntas Patris
Ostensum autem est supra, art. 2, quod
et
Filii.
Similiter
autem et eadem est
non possunt esse duae processiones in
natura
utriusque.
Oportet ergo quod
divinis nisi secundum ordinem processicut
Spiritus
sanctus
est a Patre, ita
sionum, ut scilicet a procedente secun
sit
a
Filio.
Nec
tamen
soquitur quod
dum unam prooessionem sit alia pro'
Filius
vel
Spiritus
sanctus
sint a Spicessio. Necesse est ergo quod Spiritus
ritu sancto, licet et ipse habeat unam
sanctus sit a Filio. Sed praeter hanc
naturam cum P a t r e ; sicut sequitur quod
rationora etiam ex aliis rationibus de
creatura est ab eo in quantum habet
necessitate probatur quod Spiritus san
unam voluntatem cum P a t r e : propter
ctus sit a Filio. Oportet enim quod orepugnantiam quee sequeretur, si Spi
mnis differontia aliquorum sequatur ex
ritus sanctus diceretur esse a se ipso,
prima radice distinctionis ipsorum : nisi
vel si ab co diceretur esse Filius, qui
forte sit differentia per accidens, sicut
est ejus principium. Hoc autem apparet
ambulans difiVrt a sedente ; et hoc ideo
alio modo. Non enim potest esse in di
quia quaecumque per TE insunt alicui.
vinis personis distinctio nisi secundum
vel sunt de essentia ejus, vel conserelationes; ca enim quae absolute di
quuntur essentialia principia, ex quibus
cuntur in divinis, essentiam significant,
est prima radix distinctionis rerum. In
et communia sunt, ut bonitas, sapientia
divinis autem non potest esse aliquid
ot hujusmodi. Kelationes autem diversa
per accidens; quia omne quod inest
non possunt facore distinctionem nisi
alicui per accidens, cum sit extraneum
ratione suae oppositionis; diversa? enim
a natura ejus, oportet quod conveniat
relationes possunt esse unius ad idem;
ei ex aliqua exteriori causa; quod non
patet enim quod idem ejusdem potest
potest dici in divinis. Oportet ergo quod
esse filius, discipulus. aequalis, et quaecumque aliae relationes quae oppositio
omnis differentiadivinarum personarum
nem non includunt. Patet autem quod
ad invicem sequatur ex prima radice
Filius distinguitur a Patre per hoc quod
distinctionis earum. Prima autem radix
aliqua relatione ad ipsum refertur, et
distinctionis Patris et Filii, est ex pater
similiter Spiritus sanctus a Patre di
nitate et filiationo. Oportet ergo quod
stinguitur propter aliquam relationem.
omnis differentia quee est inter Patrem
Istae ergo relationes quantumeumque viet Filium , sequatur ex hoc quod ipse
deantur disparatae, nullo modo potorunt
est Pater, et ille Filius. Esse autem
distinguere Spiritum sanctum a Filio,
principium Spiritus sancti non convenit
nisi sint oppositae. Oppositio autem alia
Patri in quantum Pater est ratione
in
divinis esse non potest nisi secun
paternitatis; sic enim non refertur nisi
dum
originem, prout scilicet unus est
ad Filium; unde sequeretur quod Spi
ab
alio.
Nullo ergo modo Filius et Spi
ritus sanctus esset Filius. Similiter au
ritus
sanctus
poterunt esse distincti
tem nec hoc repugnat rationi filiatioper
hoc
quod
utorque
diversimode ren i s ; quia secundum filiationem non re
feratur
ad
Patrem,
nisi
unus eorum refertur ad aliud nisi ad Patrem. Non
feratur
ad
alterum
ut
ab
eo existens.
ergo potest esse differentia inter Pa
Constat autem quod Filius non est a
trem et Filium in hoc quod Pater sit
Spiritus s a n c t o ; de ratione enim Filii
principium Spiritus sancti, non autem
est quod non referatur nisi ad Patrem
Filius. Item, sicut in libro de Synodis
ut ab eo existens. Eelinquitur, ergo de
(post med.) dicitur, creaturae proprium
necessitate quod Spiritus sanctus sit a
est quod voluntate sua Deus earn proFilio. Sed quia potest aliquis dicere,
duxerit. Quod Hilarius ex hoc probat
quod creatura non est talis qualis est
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quod ea quse sunt fidei non sunt solum
rationibus sed auctoritatibus oonfirmanda; res tat ostendere per auctoritates
sacrse Scripturae quod Spiritus sanctus
sit a Filio ; habetur enim in pluribus
sacrse Scripturse locis quod Spiritus
sanctus sit F i l i i ; sicut Rom. v i n , 9:
Qui Spiritum Christi non habet, hie non
est ejus; et Galat., i v , ß: Misil Deus Spiritum Filii sui in corda uesfra ; E T Act.
cap. xvi, 7: Tentabant ire Bithyniam, et
non per misti cos Spiritus Jesu. Non enim
potest intelligi quod Spiritus sanctus sit
Spiritus Christi solum secundum humanitatem, quasi ipsum replons; quia Spiritus sanctus est alicujus hominis ut
habentis, non autem ut dautis. Filii autem est Spiritus sanctus ut dantis ipsum , secundum illud I Joan, iv, 13:
In hoc cognoscimus quoniam in eo manemus, et ipse in nobis, quia de Spiritu .ino
dedit nobis; E T Act. v, dicitur, quod dehit Spiritum sanctum obediontibus sibi.
Oportet orgo quod dicatur esse Spiritus sanctus Filii, in quantum est divina
persona. Aut ergo dicitur osse absolute
ejus, aut dicitur esse ejus ut S P I R I T U S
ejus. Si autem absolute, tunc oportet
quod sit aliqua auctoritas Filii respectu
Spiritus sancti. Apud nos enim potest
dici aliquis esse alterius secundum quid
qui non habet auctoritatem respectu
ipsius, sicut cum dicitur, Petrus est socius Joannis ; sed non potest dici, Petrus
esse Joannis absolute, nisi sit qusedam
possessio ejus, sicut servus hoc ipsum
quod est, dicitur esse domini. In divinis
autem non potest osse aliquid serviens
vel subjectum ; sed intelligitur ibi auctoritas secundum solam originem. Oportebit ergo quod Spiritus sanctus habeat originem a Filio; et idem sequitur,
si dicatur Spiritus sanctus esse Filii ut
spiritus ejus; quia Spiritus, secundum
quod est nomen personale, importat relationem originis ad spiiantem, sicut
Filius ad generantem. Similiter etiam
invenitur in Scripturis quod Filius mittifc Spiritum s a n c t u m , sicut supra dictum est. Semper autem mittens videtur habere auctoritatem supra missum.
Auctoritas autem in divinis, ut dictum
est, non est nisi secundum originem.
Unde sequitur quod Spiritus sanctus originem habeat a Filio. Habetur autem ex
sacra Scriptura quod per Spiritum sanctum connguramur Filio, secundum illud
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I Rom. viii, 15: Accepistis Spiritum ndoptio{ nisfiliorum; et Galat. xv, ö: Quoniam estis
t filii Dei, misit Deus Spiritum Fiìii siti in
corda veslra. Nihil autem configuratur
alicui nisi per ejus proprium characterom. In naturis etiam creatis ita est
quod id quod conlormat aliquid alicui,
est ab e o ; sicut semen hominis non assimilatur equo, sed nomini a quo est.
Spiritus autem sanctus est a Filio tanquam proprius character ejus; undo dicitur de Christo, II ad Corinth, i, 22:
Quod sigìiavit nos, et unxit nos et dedit pignns Spiritus in cordibus nostris. Expressius autem est quod habetur Joan, xvi,
ex persona Filli, de Spiritu sancto dicentis: Ille me clarificabit quia de meo
acclpiet. Constat autem quod non accipit a Filio Spiritus sanctus, quasi prius
non habens: quia sic esset mutabilis et
indigentis naturse. Constat ergo quod
ab seterno accipit a F i l i o ; nec potuit
accipere aliquid quod non sit ejus essentia ab eeterno. Ergo accepit Spiritus
sanctus essentiam de Filio. Kation ein
autem quare de Filio accoperit Spiritus
sanctus, ipsemet Filius subjunxit, dicens,
Joan, xvi, 15: Omnia qnozeumque habet
Pater mea sunt: propterea dixi quod de
meo accipict ; quasi diceret quia eadem
est essentia Patris et mea, non potest
Spiritus sanctus esse de essentia Patris,
quin sit de mea essentia. Traditur etiam
in sacra Scriptura quod Filins per Spiritum operatur, sicut habetur Bom, xv,
vers. 18: Per me efficit Christus, scilicet
miracula, et alia Dona (dicit Apostolus)
in Spiritu sancto, idest per Spiritum sanctum ; et Hebr. ix, 14, dicitur quod per
Spiritum
sanctum
ohtnlit
semetipsum.
Quandocumque autem aliquis per aliquem dicitur operari, oportet quod vel
operans det virtutem operativam ei per
quem operatur, sicut rex dicitur operari per prsepositum vel ballivum; vel
p converso, sicut cum dicitur ballivus
operari per regem. Oportet ergo, si Filius operatur per Spiritum s a n c t u m ,
quod vel Spiritus sanctus det virtutem
operativam F i l i o , vel Filius Spiritili
sancto; et ita quod unus alteri det essentiam; cum virtus operativa utriusque n o n sit aliud quam ejus essentia.
Constat autem quod Spiritus sanctus
non dat essentiam Filio, cum Films non
sit filius n i s i Patris. Relinquitur ergo
quod Spiritus sanctus sit a Filio. Ex
j
I
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hac ergo ratione per ea quae Graeci confitentur, potest idem haberi. Confitentur enim ipsi quod Spiritus sanctus est
a Patre per Filium, et quod Pater spirat Spiritum sanctum per Filium. Semper autem illud per quod aliquid producitur est principium ejus quod producitur. Oportet ergo quod Filius sit
principium Spiritus sancti. Si autem
refugiant confitori quod Spiritus sanctus sit a Filio, quia Filius est ab alio,
et sic non est prima radix origini» Spiritus sancti; manifestum est quod vane
moventur; nullus enim refugit dicere
lapidem moveri a baculo, licet baculus
moveatur a manu; noe Jacob esse ab
Isaac, licet Isaac sit ab Abraham. Sed
adhuc minus pst in proposito refugicndum ; est enim una vis productiva Patris et Filii; quod non ancidit in moventibus et agentibus creatis. Unde sicut confitpndum est quod creaturse sunt
a Filio, licet Filius sit a P a t r e ; ita confitendum est quod Spiritus sanctus sit a
Filio, liret Filius sit a Patre. Manifestum est ergo quod dicentes Spiritum
sanctum esso a Patre per F i l i u m , non
autem a Filio. propriam vocem ignorant,
sicut Aristoteles de Anaxagora dicit:
Volentes enim esse Ipgis doetnres, non in,'
telligunt neque de quibus loqunntur, neque
de quibus affirmant, ut dicitur I ad Timòtn. I, 7.

DlSPUTATiE

ritus sanctus non potest dici verbum
proprie, sed communitez*, prout omne
quod est manifestativum alicujus verbum ipsius dicitur. Spiritus enim sanctus est manifestativus Filii, secundum
quod de Spiritu &ancto Filius dici Joan,
cap. X V T , 14: Me me clarificabit, quia de
meo aecipiet. Filius autem proprio dicitur Verbum, quasi conceptio intellectus
divini.
Ad qnintum dicendum, quod in humana origine dicitur nepos qui eodem
modo procedit a filio sicut filius a patre. Spiritus autem sanctus non procedit in divinis a Filio sicut filius a pat r e ; et ideo ratio non sequitur.
Ad sextum dicendum, quod esse principium non est contrarium ei quod est
esse a principio, nisi intelligatur respectu ejusdem; non enim potest esse
aliquid principium ejus a quo est sicut
a principio. Unde non sequitur quod
in Filio sint contraripe proprietates, si
sit a Patre sicut a principio et sit principium Spiritus sancti.
Ad scptimum dicendum, quod omno
quod est in divinis, est commune vel
proprium, Sed proprium dupliciter dicitur: uno modo simpliciter et absolute,
quod uni soli convenit, sicut risibile
nomini; alio modo dicitur aliquid proprium non simpliciter, sed ab aliquid;
ut si dicatur, quod rationale est proprium nomini in comparatione ad eAd primum ergo dicendum, quod Filius et Spiritus sanctus dicuntur flores \ quum, licet et alii conveniat, scilicet
deigenee divinitatis, id est paternae, ; Angelo. E s t ergo in divinis aliquid commune quod convenit tribus personis, ut
prout utorquo a Patre est. Sed quanesso Deum et hujusmodi; aliquid quod
tum ad hoc quod Spiritus sanctus a Fiest
proprium simpliciter, quod convenit
lio est, potest dici Filius esse radix, et
uni
personae tantum; et aliquid quod
Spiritus sanctus flos; non enim oportet
est
proprium
quo ad aliquid, sicut spiut similitudo rerum corporalium obserrare
Spiritum
sanctum est proprium
vetur quantum ad omnia in divinis.
Patri
et
Filio
per
respectum ad SpiriAd secundum d i c e n d u m , quod Fitum
sanctum
;
tale
enim proprium olius hoc habet a Patre quod ex se Spiponi,
etiam si Spiritus
portet
in
divinis
ritum sanctum eraittat: unde et oodena
sanctus
non
sit
a
F
i
l
i o ; quia esse ab
modo convenit ei sicut et Patri. Sed
alio,
adhuc
remanet
proprium
Filio et
Pater non est principium divinae perSpiritui
sancto
in
comparatione
ad Pasonae uno modo t a n t u m , sed duobus,
troni.
scilicet per generationem et spirationem. Unde non potest concludi quod
Ad octavum dicendum, quod nomen
Filius sit principium Spiritus sancti
debiti in personis divinis, si quis recto
per generationem; sod est fallacia condijudicare velit, non omnino recte soseqnentis, et precipue cum nec etiam
nat; quia dfbitum quamdam subjectioPater sit principium Spiritus sancti per
nem et obligationem importat, quae in
generationem.
divinis esse non possunt. Richardus tamen
a Sancto Victore fin suo IIIlib.de
Et similiter dicendum est ad tertium.
Trin.,
c. in, et lib. V, c. x v n et xvm),
Ad quartum dicendum , quod Spi-
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utitur distinctione amoris gratuiti et « lio ; sed secundum quod diligere sumitur essentialiter in divinis.
debiti; nec intelligi por gratuitum nisi
quod non est ab alio, per dobitum vero
Ad duodocimuin dicendum, quod hoc
quod ab alio est; secundum quem moregulariter in sacra Scriptura invenidum nihil prohibet intelligi eumdem
tur, quod id quod dicitur de P a t r e , oamorem osse gratuitum ut est Patris,
portet quod de Filio intelligatur; et
debitum vero ut est Filii; idem est enim
quod dicitur de utroque vel altero eoamor quo Pater et quo Filius amat ;
rum, oportet intelligi de Spiritu sancto,
sed hunc amorem Filius a Patre habet.
etiam si dictio exclusiva ponatur, praePater vero a nullo.
ter illa tantum quibus personae divinae
ab invicem distinguuntur ; sicut quod
Ad nonum dicendum , quod Spiritus
dicitur .Toan. x v n , 3 : Ucee est vita esterna
sanctus est tantum gratuitus a m o r ,
ut
cog no scant te solum Deum verum, et quem
secundum quod amori gratuito contramìsìsti Jesum Christum. N o n enim potest
ponitur rnercenarius amor, quo aliquid
d i c i , quod Filio non conveniat esse
oon propter se ipsum amatur, sod proDeum verum, quod ipse Filius soli Papter aliquem extrinsecum fructum. Setri attribuit; quia cum P a t e r et Filius
cundum vero quod gratuitus amor diunum sint, licet non unus, oportet quod
citur, propter hoc quod ab alio sumit
de
Patre dicitur, de Filio quoque inteloriginem, non est contra rationem Spiligi.
Nec etiam neganduni est (quia ibi
ritus sancti quod sit gratuitus amor:
de
Spiritu
sancto mentio non habetur)
nam et ille amor quo per Spiritum sanin
cognitione
Spiritus sancti vitain aectum Deum diligimus, originem habet
ternam
non
esse,
cum sit una cognitio
ex his quae nobis a Deo sunt data; et
trium.
Similiter
autem
non est subtrasic nihil prohibet etiam amorem Filii,
henda
Spiritui
sancto
Patris Filiique
qui ab alio habet quod amat, Spiritum
cognitio,
licet
Matth,
x
i , 27, dicatur:
sanctum esse.
Nemo novit Filium nisi Pater, neque PaAd decimum dicendum, quod Spiritus
trem quis novit nisi Filius. Unde cum
sanctus et a Patre procedit in Filium,
hoc quod est habere ex se Spiritum
et a Filio in Patrem, non quidem sicut
sanctum procedentem non pertineat ad
in rocipientem , sod sicut in objectum
rationem paternitatis et filiationis, quiamoris. Dicitur enim Spiritus sanctus
bus Pater et Filius distinguuntur, opora Patre in Filium procedere, in quant e t ut cum dicitur in Evangelio, quod
tum est amor quo Pater amat Filium;
Spiritus sanctus de Patre procedit, i n
et simili ratione potest dici quod Spihoc ipso intelligatur quod procedat a
ritus sanctus est a Filio in Patrem, in
Filio.
quantum est amor quo Filius Patrem
amat; potest autem intelligi quod proAd decimumtertium dicendum, quod
cedat a Patre in F i l i u m , in quantum
doctrina catholicae fidei suffìcienter traFilius a Patre accipit virtutem Spiridita fuit in symbolo Nicscno; unde santum sanctum spirandi; sed sic non pocti patres in sequentibus Synodis non
test dici quod procedat a Filio in Paintenderunt aliquid addere ; sed propter
trem, cum a Filio nihil accipiat Pater.
insurgentes haereses id quod implìcite
continebatur explicare studuerunt; unde
Ad undecimum d i c e n d u m , quod hoc
in determinatione Chalcedonensis Syverbum diligit non solum dicit missionodi dicitur : Prossens nunc sancta et manem amoris, sed etiam quamdam affegna
atque universalis Synodus prcedìcaUoctionem vol dispositionera secundum
nem
hanc ab initio inconcussa™ docens, deamorem. Ea vero quae in divinis emisfilivi
t principaliter
trecentorum decern et
sionem dicunt, personaliter tantum acodo
sanctorum
patmm,
qui scilicet in. Nicipi possunt, ut generare, spirare et
casa
convenerunt
fidem
manere intentabihujusmodi : quae vero non important
lem
;
et
propter
illos
quidem
qui adversum
emissionem, sed magis ad informatìoSpiritum
sanctum
pugnant,
posteriori
temnem ejus pertinent de quo dicuntur,
pore
a
patribus
apud
Constantinopolim
essentialiter in divinis dicuntur, ut esse
centum quinquaginta congregatis, de subbonum, intelligentem et hujusmodi. E t
stantia
Spiritus traditavi doctrinam corroinde est quod Spiritus sanctus dicitur
borai,
quam
Uli omnibus notam fecerunt
diligere non quasi amorem emittens ;
non quasi quidem aliquid esset minus in
sic enim convenit tantum Patri et Fit
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prwccdentibus* inferentes ; sed de Spiritu
sanato intellectum eorum adversus eos qui
dominium ejus respuere. tentaverunt, Scripturarum testimoniis declarantes. Et per
nunc modum dicendum est, quod processio Spiritus sancti a Filio implicite
m symbolo Coustantinopolitano contineuir, in quantum continotur ibi quod
procedit a Patre; quia quod de Patre
intelligitur, oportet et de Filio intelligi,
cum in nullo differant, nisi quia hic est
Filius et ille Pater. Sed propter inaurgentes erroros eorum qui Spiritum a
Filio esse nogabant, conveniens fuit ut
in symbolo ponerctur, non quasi aliquid
additum, sed explicate interpretatum
quod implicite contiuebatur. Sicut si
insurgeret haeresis quae negaret Spiritum sanctum esse factorem caeli et
terrae, oporteret hoc explicite poni, cum
in praedicto symbolo hoc non dicatur
nisi de Patre. Sicut autem posterior Synodus potestatem habet interpretandi
symboluni a priore Synodo conditum,
ac ponendi aliqua ad pjus explanationem, ut ex praedictis patet; ita etiam
Romanus Pontifex hoc sua auctoritate
potest, cujus auctoritate sola, Synodus
congregar! potest, et a quo sententia
Synodi confirmatur, et ad ipsum a Synodo appellatili'. Quae omnia patent ex
gestis Chalccdonensìs Synodi. Noe est
necessarium quod ad ejus expositionem
faciondam universale Concilium cong r e g e t e , cum quandoque id fieri prohibeant bellorum dissidia, sicut in septima Synodo Iogitur, quod Constantinus
Augustus d i x i t , quod propter imminentia bella universaliter Episcopos
congregare non potuit; sed tamen illi
qui convenerunt, quaedam dubia in fide
exorta, sequentes sententiam Agathonis Papas, deierminaverunt, scilicet quod
in Christo sint duae voluntates ot duae
actiones; et similiter Patres in Chalce- i
donensi Synodo congregati, secuti sunt !
sentontiam Leonis Papae, qui determin a v a Christum esse in duabus naturis
post incarnationem. Attendi tamen debet, quod ex determinatione princìpalium Conciliorum habetur, quod Spiritus sanctus procedit a Filio. Suscepit
enim Chalcedonensis Synodus, sicut in
ejus determinatione dicitur, epistolas
beati Cyrilli Alexandrinae Ecclesiae praesulis synodicas ad Nestorium et ad alios
per orientem. In quarum una sic legi-
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tur : Quoniam ad demonstrationem snot divinitalis Christus utebatur suo Spiritu ad
magnas operationes, glori/icari se dicebat
ab eo, velut si quispiam dicat eorum qui
secundum nos sunt insita sibi
fortitudine
vel disciplina, vel de quolibet, quia glorificabunt me. Sic enim et est in subsistentia
Spiritus speciali, voi certe intelligitur par
se, secundum quoti Spiritus rst et non Filius ; sed tamen non est alienns ab eo;
Spiritus enim veritatis nomhmtur, et est
spiritus veritatis, et profiliti ab eo, sicut
denique et ex Deo Patre. Nec obstat quod
\ d i c i t : Profi,uit, e t non procedit; quia
sicut ex praedictis patet, hoc verbum
procadit , est communissimtim eorum
quae ad originem spectant. Unde quidquid emittitur vel profluit vel quocumque modo exoritur, ex hoc sequitur
quod procedat. Habetur etiam in determinatione quinti Concilii Constantinopolitani: Sequimur per omnia sanctos patres et doctores Eeclesice, Athanasittm, Ililariujn, Basilium, Gregorìum, Thaologum,
et Gregorìum Nicasnum, Ambrosium, Augustinum, Theophilum, Joannen. Constantinopolitanum , Gulielmnm , Leonem^ Proculum ; et suse.ipimus omnia quoc de recta
fide ad condemnationem ìaereticorum exposuerunt, P a t e t autem quia a pluribus
horum in doctrina fidoi tradì tum est,
quod Spiritus sanctus procedit a Filio;
a nullo vero eorum invenitur esse negatum. Unde non est contra Concilia,
sed eis consonum, quod Spiritus sanctus procedere dicatur a Filio.
1

Ad decimumquartuni dicendum, quod
licet hoc hujvs multipliciter dicatur, tam e n i n divinis hoc intelhgi non potest
nisi secundum habitudinem originis.
Circa missionem vero sciendum est,
quod in hoc omnes doctores convenìunt,
quod persona non mittitnr nisi quas
ab alio e s t ; unde Patri, qui a nullo est,
penitus non convenit mitti. Sed quantum ad personam a qua fit mìssio, diversa est doctorum sententia. Athanasius autem'(in epistola contra eos qui
dicunt Spiritum sanctum esse creaturam, quae incipit: Litteros tui sanctissimì)
et quidam alii dicunt, quod nulla persona mittitur temporalitpr nisi ab illa
a qua est aeternaliter, sicut Filius mittitur temporaliter a P a t r e , a quo ab
aeterno processit; e t secundum h o c mfallibiliter concludi potest, si Spiritus
sanctus a Filio mittitur, quod leterna-
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liter ab eo existat. Quod vero dicitur
Filius a Spiritu sancto mitti, intelligendum est de Filio secundum humanam naturam, qui a Spiritu sancto missus est ad praadicandum; unde significanter dicitur Isa. LXI : Ad evangelizandum pauperibus misit me; et sie exponit
Ambrosius in Hb. de Spiritu sancto (HI,
cap. i), licet Hilarius (VIII de Trin.,
ante med.), hoc exponat, ut per Spiritum intelligatur Pater, secundum quod
spiritus aeternaliter sumitur in divinis.
Augustinus vero (hb. de Trin. et unit.,
cap. x), ponit quod persona procedeus
temporaliter mittatur ab ea etiam a
qua aeternaliter non procedit. Nam cum
missio di vinse persona» intelligatur secundum aliquem eifeefcum in creatura,
qua? est a tota Trinitate, persona missa
a tota Trinitate mittitur; ut in missione
non intelligatur auetoritas mittentis ad
personam quae m i t t i t u r , sed causalitas
ad efiectum, secundum quem dicitur
mitti persona Non autem excluditur
ratio probans Spiritum sanctum a Filio procedere per distinctionem ipsorum, per hoc quod proprietatibus distinguuntur; quia proprietates i l i * relativa? sunt, ot distinguere non possunt
nisi ad invicem opponantur, sicut ex
dictis, queost. 8, art. 3 et 4, patet.
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hamanam naturam, secundum illud Isai.
cap. si, 1: Egredietur virgo, de radice Jesse,
et Jlos de radice ejus asce?idet, et requiescet super eum Spiritus
Domini. Alio
modo, ut intelligatur Spiritus in Filio
requiescere, quia virtus spirativa a Patre datur Filio, et ultra non protenditur. Tertio modo secundum quod amor
dicitur requiescere in amato, in quo
quictatur amautis aifectus. Nullo autem
ìstorum modoruin excluditur processio
Spiritus sancti a Filio.
Ad decimumnonum dicendum, quod
non repugn at simplicitati Spiritus sancti, quod procedit a duobus, scilicet
Patre et Filio, cum sint per essentiam
unum.
Ad vicesimum dicendum, quod eadem
est perfectio Patris et Filii: unde per
hoc quod Spiritus sanctus procedit a
Patre perfecte, non excluditur quin procedat a Filio; alioquin sequeretur quod
creatura non creetur a Filio, cum perfecte creetur a Patre.
Ad viecsimumprimum dicendum, quod
unita» essentiae non inducit confusionem personarum; unde ex unitatc essentia? non possunt concludi illa quae
repugnant distinctioni rclativae ; et
sic ox hoc quod Pater et Spiritus sanctus sunt u n u m , non potest concludi
quod
Filius sit a Spiritu sancto, licet
Ad decimuniquintum, dicendum, quod
F
i
h
u
s
sit a Patre : quia Spiritus sanlicet Spiritus sanctus sit a duobus, non
ctus
est
ab eo; et iterum quia sequetamen est compositus; quia Uli d u o ,
retur
quod
Spiritus sanctus esset Pascilicet Pater et Filius, sunt per essenter,
cum
nihil
aliud sit esse Patrem
tiam unum.
de se procedentem.
quam
habere
Filium
Ad deeimumsextum dicendum , quod
Philosophus (lib. I P h y s i c , com. 52), atAri vicesimumsecundum dicendum ,
tribuit prineipiis non esse ab alio, in
quod splendor est a radio, cum nihil
quantum sunt prima. Principium autem
aliud sit quam reverberatio radii ad
primum (ut ita dixerim), est principium
corpus d a r u m ; et tamen splendor Finon de principio, quod est Pater.
lio attribuitur, Heb. i: Cum sit splendor
gloria.
Ad deciinumseptimum dicendum, quod
Ad vicesimumtertium dicendum, quod
licet voluntas moveat intellectum ad
calor est a splendore: nam corpora csealiquid intelligendum ; non tarnen v o lostia in istis inforioribus per suos raluntas aliquid velie p o t e s t , nisi sit
dios causant calorem.
preaintelloctum ; unde cum non sit procedere in infinitum, oportet devenire
Ad vicesimumquartum dicendum,quod
ad hoc quod intellectus aliquid intelligit
positio Npstoriauorum fuit quod Spirinaturaliter non ex imperio voluntatis.
tus sanctus non sit a F i l i o ; undo in
Filius autem procedit a Patre naturaquodam symbolo Nestorianoruui condeliter; unde quamvis procedat per moìnnato in I Ephesina Synodo dicitur
dum intellectus, non sequitur quod sit
sic: Spit Hum sanctum neque Filium pua Spiritu sancto, sed e converso.
tamus, ncque per Fiìium essentiam accepisse. Propter quod Cyrillus contra NeAd ilecimumoctavum dicendum. quod
Spiritus sanctus potest dici quiescere j storium, in epistola praedicta, posuit
in Fiiio tripliciter. Uno modo secundum i Spiritum sanctum esse a Filio. Theodo-
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rus vero, in quadam epistola ad Joannen! Antiochenum sie dicit:
Spiritus
sanctus non ex, Filio aut per Filium haben» substantiam, sed procedens
quidem
a Patre: Spiritus vero Filii, eo quod et
ei consubstantialis
sit, nominatus. Haec
autein verba Thoodorus prnpdictus imponit Cyrille tamquam ab eo sint dieta
i n epistola quam ad .loannem A n t i o chenum scrip^it, licet in illa epistola
hoc non legatur; sed dicitur ibi sic:
Spiritus Dei Patris procedit tjuidem ex
ipso, est autem et a Filio non alienus secundum unius essentia' rationem. l i a n e
autem Theodori se-ntentiain secutus osi.
postmodum Dauiasccuus, quamvis dogmata ojusdem Theodori sint in quinta
Synodo condemnata, Unde in hoc non
est stari dum seuteutiae Damasceni.
ART.

V.

—

UTRUM

SPIRITUS

SANCTUS

A

FIMO KEMANKHET DISTINCTUS S i A l i EO
NON PROCEDEREI'.

1. Quinto quperitur, utrum ypiritus
sanctus a Filio remaneret distinctus,
si ab eo non procederci Et videtur quod
sic. Dicit enim JR-iohardus a tìancto Victore (IV de Trinit., cap. x i n et xv),
quod person te secundum originem differunt, quod unus originem habet, alter
origine caret: v e l si originem habet,
tarnen origo unius differt ab origine
alterius. Sed alia est origo Spiritus sancti, alia est origo Filii: nam Spiritus
sanctus procedit quasi spiratus, Filius
autem quasi gcmtus. Ergo Spiritus sanctus personaliter differt a Filio, etiam
si ab eo non procederet, propter originem dìversam,
2. Item, Anselmus dicit (lib. de processiono Spiritus sancti): Habet utique
a Patre esse Filius ne Spiritus
sanctus;
sed diver simode ; quia alter nascendo, alle?'
procedendo, ut alii per hoc sint ad invicem; et postea subdit: Nam si per aliud
non essent plures Filius et Spiritus sanctus, per hoc solum essent diversi. Ergo
etsi Spiritus sanctus a Filio non procederet, tamen remaneret personaliter
distinctus a Filio propter diversum originis modum.
3. Item, in divinis personre distinguuntur propter hoc quod una est ab alia
secundum aliquem originis modum. Sed
secundum unum originis modum una
persona in divinis procedit. Ergo si I
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sunt duo modi originis, erunt duae pers o n a procedontes, etiam s i una ab altera non procedat. Constat antera quod
secundum alium modum originis procedit Filius a Patre, et secundum alium
Spiritus sanctus. Ergo Filius et Spiritus
sanctus personaliter ab invicem distinguuntur, etiam dato quod unus ab alio
non procedat.
4. Item, impossibile* e s t quod aliqua
hypostasis secundum uiiam naturam
pluribus processionibus procedat, quia
hypostasis per id quod procedit, natvram accipit; unde Filius habet duas
nativitates secundum duas naturas. Sed
in divinis sunt duae processiones, una
quKì est per modum nativi tatis, alia
qu'CE est per m o d u m spìrationis. Impos-

sibile est ergo quod una et eadem persona his duabus proocssionibus procedat. Necessarium est ergo quod sint
duip personae distinetse, quap bis duabus
processionibus procedalit. Ergo Spiritus
sanctus remanet personaliter distinctus
a Filio, etiam si ab eo non procedat.
5. Item, relationes re ter me in divinis
noti sunt accidcntes ncque assistentes,
s e d subsistentes personae. Illud ergo ad
quod sequitur pluralità» relattonum in
divinis, sufficit ad personarum distinctionem. Sed diversitas actiouum secundum speciem sufficit ad diversas relationes; ex hac enim actione quee est
gubernatio, consequitur relatio dominii;
ox illa vero actione quae est generatio,
sequitur alia relatio, quae est paternitas : sicut etiam ad diversas quantitates secundum speciem consequuntur
divorsae relationes; ad binariuni enim
consequitur relatio dupli, et ad ternari um relatio tripli. Processiones autem
in divinis significantur per modum actionum. Si ergo sunt duse processiones,
oportet quod sint duae relationes consequontes processiones. Ergo oportet
quod sint duae personae; et sic idem
quod prius.
6. Item, processio perfectius invenit u r in divinis quam in rebus creatisi
unde Apostolus ad Ephes. i n , dicit,
quod ex Patre cadesti omnis paternitas
in caelo et in terra nominatur. In rebus
autem creatis processio sufficit ad distinguendum supposita procedenza :
nam alia processione sive nativitate
alius homo nasci tur. Ergo in divinis
processionis differentia sufficit ad di-
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stingumduui personas divinas, hciiicet
Filium et Spiritum sanctum.
J
7. Item, non est. idein procederò per
modum naturae quod procederò per modum amoris. Sed nomine Filii designa- J
tur persona procedens per modum naturai: nomine autem Spiritus sancti designatur persona procedens por modum
amoris. Ergu Spiritus sanctus distin- '
guetur a Filio, PTIAM si ab ipso non <
procedat por solam processionis difierentiain.
8. Item, in Patre invenitur activa generatio et activa spiratio. Sed generare
et spirare, in divinis distinguunt personas. Ergo sicut Filius est a Patre ut
persona distincta per hoc quod a Patre
gencratur; ita Spiritus »anetus est a
Patre ut perdona distincta per hoc quod
a Patre spiratur. Sic prgo sunt tres
persontc in divinis, etiam si Spiritus I
sanctus a Filio non procedat.
9. Hem, Anselmns in Jib. de proces- I
sione Spiritus sancti (cap. quod incipit, J
Diligentias, vers, finem) dicit, quod Spiritus sanctus ita perfecte est a Patre ,
sicut a Patre et Filio, Sed a Patre et
a Filio est sicut distiuctus ab utroque.
Ergo si a Patre solo esset, remanerefc
ab ntroque distiuctus.
10. Item, Pater est suilicicns et perfoctum principium. Perfectum autem
principium alicu.ius non indiget alio ad
perfocte producendum id cujus est principium. Ergo Pater non indiget Filio
ad hoc quod producat tertiana personam, scilicet Spiritum sanctum: ergo I
dato quod Spiritus sanctus non procedoret a Filio, adhuc essent tres personae
distinotse in divinis.
11. Item, remoto posteriori non removetur de necessitate prius; sicut remoto homine non removetur animai.
De personis autem divinis tria dicuntur, scilicet processio, communio et germanitas. B a t i o autem processionis praecedit rationem communionis et etiam
rationem germanitatis. In divinis autem
non osset communio vel germanitas,
nisi esset pluralitas personarum, quae
per processionem multiplicantur. Ergo
remota communione ot gnrmanitate i n
divinis, adhuc remanet processio. Licet
ergo Patris et Filii non sit communio
ad spirandum Spiritum sanctum, ncque
si germanitas Spiritus sancti ad Filium
in hoc quod ab ipso procedat; adhuc !
|
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remanet processio Spiritus sancti a Patre; et ita remanent tres? personae distinct**?, scilicet duae procedentes, et
una a qua procedit.
1*2. Itpm, in divinis dicuntur proprietates, rolationes et notionos. Batio autem proprietatis prius est quam ratio
relationis vel notionis; quia prius est
intelligore personas coiitititutas proprietatibus personalibus quam quod ad invicem referantur vel innotescant. Bemotis etiam relationibus, adhuc remanent proprietates constituentes perso•nas. Ergo quamvis Spiritus sanctus non
refpratur ad Filium ut ah eo esistens,
adhuc tamen Filius et Spiritus sanctus
erunt personae distinetae per suas proprietates.
13. Item, filiatio e s t proprietas Filii
coustituens personam ipsius; processio
autem est proprietas Spiritus sancti,
ejus personam constituens. Filiatio autem non est processio, nec ei opponitur relative. Ergo remota omni relatione
Spiritus sancti ad Filium, adhuc romanebunt Filius et Spiritus sanctus pers o n a distinetae.
14. I t e m , multi posuerunt Spiritum
sanctum a Filio non procedere, qui tamen tres personas in divinis posuerunt,
sicut patet de Graecis. Ergo quamvis
Spiritus sanctus a Filio non procedat,
adhuc remanet a Filio distinctus.
15. Item, Damascenus dicit (lib. I, e. si):
Spiritum sanctum ex Patre dicimus procedere; non autem ex Filio, sed Spiritum
Filii nominamus. Ergo quamvis a Filio
non procedat, adhuc remanet quod sit
Spiritus Filii; et ita remanet quod sit
ab eo distinctus.
16. Item, sancti Grseci loquentes de
Filio et Spiritu sancto secundum similitudinem corporalium, dicunt esse sicut duos radios paternae claritatis, et
sicut duos rivos fontis divinitatis qui
est in Patre, et sicut duos floras paternae naturae. Sed radii, rivi et flores distinguuntur ab i n v i c e m , etiam si unus
ab altero non sit. Ergo et Filius et Spiritus sanctus distinguuntur ab invicem.
Sed contra, Boetius (in lib. de Trinit.
non procul a fine) dicit, quod in divinis
sola relatio multiplicat Trinitatem. Sed,
si Spiritus sanctus non procedit a Filio, non erit aliqua relatio Spiritus sancti ad Filium. Ergo non distingnetur
secundum numerum personae ab eo.
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Item, Anselmus (in lib. de processione
Spiritus sancti, cap. ii) dicit. quod Pater et Filius in omnibus unum sunt,
nisi in his in quibus distinguit inter
eos relaùonis oppositio; et hoc propter
essen ti « unitatem. Sed similiter est una
essentia Filii et Spiritus sancti. Ergo
in omnibus unum s u n t , nisi in his in
quibus dividit inter eos relationis oppositio. Sed si Spiritus sanctus non sit a
Filio, nullo modo dividit inter eos relationis oppositio. Ergo nullo modo
erunt distincti ab invicem.
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et qui ab alio. Sed a quo alius non distinguitur personaliter prr divei*sum
modum originis : nam eadem persona
Patris est a qua est Filius por generationem e t Spiritus sanctus per processionem. Ergo nec qui est ab alio per
spirationem, scilicet Spiritus sanctus,
distinguitur ab co qui est ab alio per
generationem, scilicet a Filio.
Item, Richardus (VI de Trin., cap. vi,
circa fin.), assignans differentiain inter
duas processiones Filii et Spiritus sancti, dicit* Communio majestatis fuit, ut
sic dicam, causa oi'igìnis univa, scilicet
F i l i i ; communio amoria fuit causa originis alteriu8 : scilicet Spiritus sancti. Non
esset autem processio Spiritus sancti
ex communione amoris, nisi P a t e r et
Filius mutuo so amarent, et sic Spiritus sanctus ab eis procedoret. Ergo si
Spiritus sanctus a Filio non procederete
non esset differentia inter proeessiouem Spiritus sancti et generationem
Filii, et sic ncque personaliter Spiritus sanctus esset a Filio distinetus.

I t e m , KJchardus de Sancto Victore
(V de Trinit., cap. xiv) dicit, quod non
potest esse in Trinitate nisi una sola
persona quie sit ab una p e r s o l a tantum. Si autem Spiritus sanctus non sit
a Filio: sicut Filius est ab una persona
sola, scilicet a Patre, ita et Spiritus
sanctus. Ergo et Filius et Spiritus sanctus erunt una sola persona.
Item (in eodem libro, cap. i), dicit,
quod non potest in divinis esse nisi
unus solus qui de se procedentem non
habeat. Si autem Spiritu« sanctus a
Itespondeo dicendum, quod si quis rofilio non procedit; sicut Spiritus sanctus
cte consideret dicta Grsecorutn, invenon habet de se procedentem, ita nec
niet quod a nobis magis differunt in
Filius habobit. Ergo Filius et Spiritus
verbis quam in sensu. Non enim consanctus erunt unus solus.
cedunt Spiritual sanctum a Filio procedere, vel propter ignorantiam vel proItem, ubieuroque personse per relatiotervia™ seu c a l u m n i a m . vel propter
nes distinguuntur, oportet referri quod
quamcumque aliam causam; concedunt
personaliter distinguitur. In divinis autamen Spiritum sanctum esse Spiritum
tem personso per relationes distinguune t esse a Patre per Filium : quod
Filii,
tur: non enim possunt per aliquod abnon
posset
d i c i , si processio Spiritus
solutum distingui. Ergo quod non resancii
omnino
esset a Filio absoluta.
fertur, non distinguitur. Sed si Spiritus
Unde
datur
intelligi
quod etiam ipsi
sanctus non procedit a Filio, non referGraeci
processionom
Spiritus
sancti alitur ad ipsum. Ergo non distinguitur
quem
ordinem
ad
Filium
habere
intelpersonaliter ab eo.
ligunt.
Dico
a
u
t
e
m
.
quod
si
Spiritus
Item, unum oppositorum non distinsanctus non sit a Filio, nec aliquo modo
guit id cui inest, nisi ab eo in quo est
Filius sit principium processiouis Spireliquum oppositum: sicut per albediritus sancti, impossibile est quod Spinem non distinguitur aliquid nisi ab eo
ritus
sanctus a Filio personaliter distinin quo est nigredo. Ergo et relatio non
]
guatur,
et etiam impossibile est quod
distinguit id in quo est nisi ab eo i n
processio
Spiritus sancti differat a Filii
quo est opposita relatio. Propria autem
generatione.
Quod quidem manifestum
relatio Spiritus sancti, per quam perest,
si
quis
consideret
ea ex quibus alisonaliter distinguitur, est processio. Non
qui
divinarum
personarum
distinctioergo personaliter distinguitur nisi ab
nem
manifestare
;
Ioquuntur
enim
quieo in quo est opposita relatio, qua? est
dam
de
distinctione
personarum
secunactiva spiratio; quse non est in Filio,
dum relationes; alii vero secundum mosi Spiritus sanctus non sit a Filio. Ergo
dos
originis; quidam a u t e m per compasi Spiritus sanctus non sit a Filio, non
rationem
ad essentialia attributa. Si
distinguitur personaliter ab eo.
ergo consideremus modum distinguendi
Item, ad relationem pertinenza in dipersonas per relationes, manifeste apvinis sunt duo in communi, a quo alius,
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paret quod Spiritus sanctus personali
ter a Filio distingui non potest, si ab
eo non procedat. Primo quidem, quia
distinctio aliquorum ab invicem non
proprie potest esse nisi vel propter divisionem materialem sou quantitativam,
vel propter divisionem formalem. Di
stinctio autom secundum materialem
et quantitativam divisionem, invenitur
in corporalibus rebus, in quibus e j u s d e m speciei sunt individua plura e x eo
quod forma speciei in diversis partibus
materise secundum quautitatem d i v i s i o nis invenitur: u n d e et si a l i q u o d est IN
d i v i d u u m q u o d c o n s t a t ox Lota materia,
in qua possibile est esse formam s p e c i e i ,
impossibile est quod illius specie: . s i n t
individua plura, sicut probat Aristote
les de Mundo, in principio Ovoli et m u n d i
{ c o m . 95, et seq.). Hunc autem
modum
distinetionis omnino oportet a divinis
removeri, cum in Don non sit m a t o r i a
n e c quantitas corporalis. Distinctio au
tem aliquorum habentium unam n a t u 
r a m saltelli generis, per divisionem f o r 
malem esse non potest nisi ratione ali
cujus oppositionis. Unde invenimus q u o d
cujuslibet generis difterentise sunt o p p o s i t s e , Et idoo in natura divina n o n
potest nec esso nec i n t e l l i g i a l i q u a di
stinctio, c u m

sit

una

non

solum

genere

sed numero, nisi per aliquam O p p o s i 
tionen!. Unde cum personae distinguan
tur in divinis, oportet quod hoc sit per
aliquam oppositionem relativam, quia
alia oppositio in divinis esse non potest:
et hoc satis manifeste apparet. Nam
quantumcuinque aliqua dividantur se
cundum rationem diversam, sicut essen
tialia attributa, non distinguunt perso
n a s quia ad invicem non opponuntur.
Sic etiam plures notiones inveniuntur
in una persona divina, propter hoc quod
oppositionem ad invicem non habent,
s i c u t in P a t r e ; scilicet innascibilitas,
paternitas, et spiratio a c t i v a . Ibi e n i m
p r i m o invenitur distinctio ubi
primo
occurrit oppositio relativa, sicut in hoc
quod est esse Patrem et Filium. Ubi
« r g o non est oppositio relativa in divi
n i s , non potest esse realis distinctio,
quse est distinctio personalis. Si autem
Spiritus sanctus non procedit a Filio,
non erit oppositio aliqua inter Filium
et Spiritum sanctum, et ita non distin
g u e t e personaliter Spiritus sanctus a
Filio. N e c potest dici, quod ad talem
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distinctionem faciendam s uffici at oppo
sitio amrmationis et negationis ; quia
talis oppositio sequitur distinctionem,
non autem distinctionem c a u s a t , cum
existens ab altero distinguatur per aliquid sibi mhserens substantialiter voi
accidontaliter ; quod autem hoc non sit
hoc, sequitur ex hoc quod distincta sunt.
Similiter etiam patet quod veritas cujuslibot negativst in existontibus supra
voritatem affirmativse fundatur; sicut
veritas bujus negativse, iEthiops non est
albus, fundatur supra veritatem hujus
amrmativse. üithiops e=t ni#er; et id
eo oportet omnem differenti am qugo
est per oppositionem affirmatiouis et
negationis, reduci in difierentiam ali
cujus affirmative** oppositionis. Unde
non potest esse prima distinetionis ra
tio inter Filium et Spiritual sanctum
ex hoc quod Filius est genitus, non spiratus; alius spiratus, non genitus ni&i
prseintelligatur distinctio inter generationem et spirationem, et inter Filium
^t Spiritum sanctum, per aliquam op
positionem dunrum affirmationum. Se
cundo. quia, secundum Augustinum (in
lib. VI de Trinit., cap. u), in divinis quod
dicitur absolute, est commune tribus
personis. Undo relinquitur quod divinarum personarum distinctio esse non
possit nisi secundum id quod ad aliquid
dicitur ; hsec enim duo praedicamenta
sunt in divinis. Prima autem distinctio
quse in divinis secundum relationem
invenitur, est per hsec duo, a quo alius,
et qui a nullo. Si autem alterum eorum
subdistinguendum est, scilicet quod est
ab alio, oportet quod subdistinguatur
per ea quae sunt ejusdem rationis. U t
enim Philosophus docet (VIII Metaphys.), si quis in subdividendo utatur
his quse sunt per accidens et non per
se; non rectum divisionis ordinem se
quitur; sicut si diceretur: Animalium
aliud est rationale aliud irrationale;
irrationalium vero aliud album, aliud
nigrum ; non esset recta divisio : quia
cum ex his quse s u n t per accidens, non
fiat unum simpliciter, ultima species
ex differentiis multis constituta non
esset unum simpliciter. Oportet ergo,
si in divinis qui est ab alio distinguatur
vel subdividatur, quod hoc sit per differentias ejusdem rationis, ut videlicet
eorum quse sunt ab alio, unus eorum
ab eorum altero s i t ; et hoc importat
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differentia processionimi, quse significatur cum dicitur quod unus procedit
per generationem, alius per spirationem.
Unde Ricbardus (V de Trin., cap. 10), hoc ,
modo dist,inc;uit procedente»! ab alio,
quod unus habeat alium de rie procc- |
deutem, alius vero non. Tortio, quia \
cum in Patre sint duo? relationes. sci- |
licet paternitas et attiva spiratio, sola !
pateruitas consUtnit personam Patris : ]
unde dicitur proprietas sive relatio per- j
sonalis; spiratio vero activa ost relatio
persontp non personalis, quasi personae
j a m c o n s t i t u t e superveniens. E x
quo
patet q u o d g e n e r a t i o a c t i v a , s i v e paternitas, secundum ordinem intelligendi,
praesupponitur ad spirationem. Oportet
ergo quod similiter filiatio, qupe paternitati per oppositionem respondet, socundum aliquem ordinem pnesupponatur ad spirationem passivam, quae ost
processio Spiritus sancti. A u t ergo ita
quod spiratio passiva intelligatur supervenire fìliationi in oadom persona,
sicut spiratio activa paternitati; et sic
erit in eadem persona spirati ot, nati,
sicut gonerantis et spirantis: aut oport e t quod aliquem alimn ordinem habeat
filiatio ad spirationem passivam. Non
e s t a u t e m ordo i n d i v i n i s nUj n a t u r a * ,
secundum q u o d a l i q u i s e s t , a b a l i q u o ,
ut dicit Augustinus (lib. do Trin. ct
unit., cap. x i n ) . Unde relinquitur quod
vel sit una persona Filii et Spiritus
sancti spirati, vol quod Spiritus sanctus
sit a Filio.
1

1

Si quifl autem distinctionotn divinarum personarum per ipsam originem
consideret, non per relationes originis,
idem sequitur; sicut ex his quae dicentur apparcbit. Primo quidem, quia si
quis proprietatom divinae naturae consideret, impossibile est in Deo esse pluralitatem personarum nisi per hoc quod
una ab alia oriatur, nullo autem modo
per h o c quod d u » ori un t u r a b u n a .
Quod patet, s i q u i s consideret quali ter
in diversis rebus dis>tinctio invenitur.
In rebus enim materialibus, in quibus
possibile e s t fiori multiplicationem per
diviriionern materne et quantitatis. ut
dictum est, possibile est duo individua
unius spociei ex aequo se habere, sicut
et duae partos quantitatis ex opquo se
habent; ubi autem invenitur prima differentia secundum formam, ita impossibile est quod aliquo duo se habeant

ex sequo. Ut enim Philosophus dicit
( V i l i Metaph., com. 10), formse rerum
s u n t sicut numeri, in quibus variantur
species per unitatis additionem vel subtractionem : et formales rerum differentiae consistunt in quodam perfectionis
ordine. Nani pianta specie differt a lapide in hoc quod auperaddit vitam; animal vero brutum a pianta in hoc quod
suporaddit sensum: homo vero a bruto
in hoc quod superaddit rationem. Et
ideo i n rebus immatorialibus, in quibus
non potest osse multiplicatio secundum
d i v i s ì o n e m materiae, i m p o s s i b i l e est quod
sit

pluralitas

nisi

cum

ordine

quodam.

In substantiis quidem immaterialibus
creatis ost ordo perfectionis, secundum
quod unus Angelus est perfections n a turae q u a m alius. E t quia quidam Philosophi crediderunt quod omnis natura
imperfecta crearetur a perfecting, ideo
dixorunt quod in substantiis soparatis
non potest esse multiplicatio nisi p e r
C a u s a m et causatutn : quod'tamen recta
fides
non tenet; quia crodimus «x ordine d i v i m e sapienti», differentes ordinos
substantiarum immaterialium productos
e s s o . Cum autem in divinis non
possit
e s s e ordo perfectionis, ut Ariani posuer u n t . diccntes Patroni Fili" o s s e m a j o r e m , et u t r u m q u e Spiritu s a n c t o , reJinquitnr quod pluralitas in divinis p e r sonis esse non potest nec intelligi nisi
secundum ordinem originis solum, ut
scilicet Filius sii a Patro, et Spiritus
sanctus a Filio. Si enim Spiritus sanctus non esset a Filio. ex tequo respiccrot Patroni quantum ad originem;
undo vol non ossent duap personae; voi
esset ordo inter eos perfectionis secundum Arianos: vel esset inter eos materialis divisio; quod est impossibile. Et
hano rationem seqnens Hilarius (in lib.
de Synodis, post med.), dicit, quod pon e r e i n divinis duos ingenitos, id e s t
non

ab

aliquo

exhstentos,

est

ponere

Deos; q u i a s i n o n s i t m u l t i p l i c a tio p e r originis ordinem, oportet q u o d
sit p e r ordinem naturarum : et ideo
eadem ost ratio, si inter Filium et Spiritum sanctum originis ordo non ponatur. Secundo, quia quod procedit ab
uno naturaliter. oportet esse unum:
natura enim semper ad unum se habet:
sod qure procodunt ab aliquo per voluntatem opcrantem, possunt esso plura,
licet sint ab u n o ; sicut ab uno Deo diduos
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versae creaturae processeruut secundum i cap. xvii, inter princ. et med.), quod
voluntatem ipsius. Constat autem quod I inter omnes procedendi modos constat
Filius procedit a Fatre naturaliter et ! primum locum tenere et ceteris principaliorem esse ilium modum procedendi
non per voluntatem, ut Ariani dixequi est Filii a Patre. Nam nisi iste praerunt; et hoc ideo quia Hilarius {in üb.
cesserit, ceterorum nullus existendi
de Synodis, a med.; dicit : Quod natura
locum habebit omnino. Secundo mani
liter procedit ab aliquo, est tale quale est
festum est si dicatur, quod Filius pro
ipsum a quo procedit; quod autem proce
cedit processione intellectuali ut ver
dit ab aliquo secundum volmitatem agen
bum, Spiritus autem sanctus processione
tem, non est tale quale est illud a quo pro
voluntatis ut amor. N o n enim potest
cedit, sed quale vult esse illud. Filius au
esse nec intelligi quod amor sit alicujus
tem talis est qualis est Pater; creaturae
quod non est in intellectu praeconceptum:
vero sunt tales quales Deus voluit eas
unde quilibet amor est ab aliquo verbo,
esse. Unde Filius est a Patre naturali
loquendo de amore in intellectuali na
ter, creatura? autem ab eo per volun
tura. Tertio idem apparet, si Spiritum
tatem. Similiter autem et Spiritus san
sanctum
dicamus esse vivificum quod
ctus talis est qualis est P a t e r ; non
dam spiramen divinitatis, ut dicit Atha
enim est creatura, ut Arianus et Manasius. Omnis enim motus et actio vitaa
cedonius dixerunt. Unde oportet quod
ordinatur per intellectum, nisi ex imnaturaliter a Patre procedat; propter
perfectione naturse contrarium accidat.
quod dicitur ab Athanasio et aliis San
Unde ex omnibus supradictis datur in
ctis esse naturalis spiritus Patris et
telligi quod nec Spiritus sanctus esset
Filii. Impossibile est ergo quod Filius
alius a Filio si ab eo non procederet;
et S p m t u s sanctus procedant a Patre
net* spiratio esset aliud a generatione.
nisi hoc modo quod a solo Patre pro
cedit unus solus, scilicet Filius ; et a
Ad primum ergo dicendum, quod Spi
Patre et Filio, in quantum unum sunt,
ritus
sanctus distinguitur substantialiunus Spiritus sanctus. Tertio, quia, sicut
ter
a
Filio in hoc quod origo unius
Richardus (in V de Trinit., cap. ix) prodiflert
ab
origine alterius; sed ipsa dif
bat, impossibile est quod in divinis sit
ferentia
originis
est per hoc quod Filius
mediata processio. Cum enim quaelibot
est
a
Patre
solo,
Spiritus autem sanctus
divina persona sit in alia, oportet quod
a
Patre
et
Filio,
Quod patet per Riquaelibet divina persona immediate ad
chardum
do
Sancto
Victore qui in II
aliam ordinetur. Si autem Filius et Spi
de
Trin.
(lib.
V,
cap.
xx, a med. impli
ritus sanctus essent a Patre absque hoc
cito)
dicit:
Notandum
, quod hujusmodi
quod Spiritus sanctus esset a Filio, Spi
differentia
proprietatnm
in solo consistit
ritus sancti ad Filium non esset imnumero
producentium
;
nani
prima earum
mediatus ordo; non enim ordinarentur
habet
esse
a
nulla
alia,
altera
ab una sola,
ad invicem nisi mediante uno a quo
tertia
vero
a
gemina.
existerent, sicut duo fratres ab uno pa
Ad secundum dicendum, quod id quod
tre geniti. Unde impossibile est quod
Filius ot Spiritus sanctus hoc modo sint
dicit Anselmus, quod Filius et Spiritus
a Patre, sicut duae personae distinctoe,
sanctus per hoc solum ad invicem di
quod unus eorum non sit ab alio. Si
stinguuntur quod diverso modo proce
vero aliquis eonsideret distinctionem
dunt, est omnino verum ; s e d , sicut
personarum per ordinem ad attributa
ostensum est, diverso modo procedere
essentialia, patet etiam quod idem se
non possent, nisi Spiritus sanctus a Fi
quitur. Primo quidem, quia secundum
lio e s s e t ; unde remoto quod Spiritus
hoc dicitur, quod Filius procedit per
sanctus non sit a Filio, omnino distin
modum naturae, Spiritus autem sanctus
ctio Spiritus sancti removetur a Filio.
per modum voluntatis. Nam semper
Est autem intentio Anselmi (in Üb. de
processin naturae est principium et oprocessione Spiritus sancti) prius porigo cujuslibet alterius processionis ;
nere ea in quibus nos convenimus cum
omnia enim quae per artem et volunta
negantibus Spiritum sanctum a Filio es
tem vel intellectum fiunt, procedunt
se, qui tamen Spiritum sanctum a Filio
ab his quae secundum naturam sunt;
dicunt distingui; unde verba praedicta
et ideo Richardus dicit (VI de Trin.j
Anselmi inducta sunt masfis ut disputa
tiva suppositio quam veritatis definitio.
S. THOMÄ Qu&st. disp. — Vol. I.
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Ad tertium dicendum, quod bene, sepriuin; tamen talis processio, scilicet
quitur s i sunt duo modi origini* in diSpiritus sancti, qui procedit. quasi amor
vinis, quod sunt d u » personae proceet communio e t nexus Patris et Filii,
deutos; sed duo modi origims e s s e non ì non e s t prius secundum intellectum
possunt nisi per hoc quod Spiritus sanquam communio; undo non oportet
ctus procedit a "Filio, ut ostensum est.
quod remota com in un ione remaneat
processio;
sicut animal est prius secunEt similiter dicendum ad quartum.
dum
rationem
quam homo, non autem
Ad quintuiu dicondum, quod non oanimal
rationale.
portet quod tot* sint personu* subsistontes in divinis, quot sunt relationes: nani
Ad duodociinum dicendum, quod elein una persona Patris sunt dine reladoni secundum reni in divinis sunt pz*otiones, scilicet paternitas, per quam reprietates ot relationes et uotiones; nisi
fertur ad Eilium, et communis spiratio,
quod proprietates sunt solum tres, sciper quam refertur ad Spiritum sanctum;
licet paternitas, filiatio et processio;
paternitatis enim relatio constituit perrelationes autem sunt quatuor, addita
sonam subsistontem ; sed relatio c o m praedictis prnprietatibus tribus communi
munis spiratioiiis n o n e s t proprietas
spiratione, quee relatio quidem est, non
personam constituens, sed relatio pertamen propriotas, quia non uni personas
sona subsistenti inhaerens. Unde non
c o n v e n i t , sed duabus. Notiones vero
sequitur, si ex generatione e t processunt quinque. addita innaseibilitate;
sione consequuntur dure relationes. quod
quae n o n est relatio, sed notio, quia per
propter hoc sint tantum duw persomo
pam Pater innotescit ; est etiam prosubsistentes. Potest etiain respouderi,
priotas, quia convenit soli P a t r i ; non
quod non sunt dute processiones nisi
tamen propriotas personalis, quia non
unus procedentium sit ab alio, ut diconstituit personam Patris. Quantum
ctum
ergo ad rem, ordinem habere non possunt
proprietates, relationes e t uotioEt per hoc patet solutio ad sextum.
nes, cum idem sub tribus contineatur.
Ad septimum dicendum, quod illud
Si autem eorum ordo quantum ad proquod procedit per modum amoris. oporprias rationes requirai nr, tunc notio
tet quod procedat ab eo quod procedit
prior est relatione secundum ordinem
per modum un tura, ut ex dictis patet.
quo aliquid dicitur prius quoad nos;
Ad- octavum dicendum, quod spiratio
relatio autem et propriotas secundum
distinguit Spiritum sanctum a spirante,
ordinem quo aliquid prius est secundum
sicut generatio generatum a generante;
rem. Si autem relationis et propriotatis
non tamen e x hoc sequitur quod spiraordinem requiramus, in rebus creatis
tus a generato distinguatur, cum et
non est eorum ordinem assignare. Nam
S p i r a n s et generans sint idem. Nec proaliqua proprietas est relatio, sed non opter h o c quod idem non potest duabus
m n i s ; similiter ot aliqua relatio est proprocessionibus di verbis procedere: sed
prietas, sed non omnis. Si tamen proprocessiones in divinis non possunt esse
prietas ab aliquo absolute sumatur, sic
diversa?, nisi per hoc quod unus propropriotas primum est eo ordine quo
cedentium est a b alio, ut ostensum est,
absolutum est prius relato. I n divinis
art. prvec.
autem personis oportet quod relationis
Ad nonum dicendum, quod Spiritus
ratio rationem proprietatis prsecedat ;
sanctus ita perfecte est a Patre, sicut
nam cum proprium sit quod uni soli
a Patre et Filio ; non tamen propter
convenit, ratio proprietatis distinctiohoc quod ost a Patre, a Filio distinguinem praesupponit. In divinis autem non
tur, sed propter hoc quod est a Filio.
potest esse aliquid distinctum, nisi per
hoc quod est ad aliquid. Undo relatio,
Ad decimum dicendum, quod P a t e r o s t
quae est distinctionis principium in disufìiciens principium Spiritus sancti,
vinis, secundum rationem prior est pronec indiget alio principio ad spiratioprietate. Sciendum tamen e s t , quod
nem Spiritus sancti; Filius enim s o n
neque proprietas neque relatio , seest aliud principium Spiritus sancti a
cundum quod hujusmodi, habent raPatre, sed unum principium cum ipso.
tionem constituendi personam. Nam
Ad undecimum dicendum, quod licet
cum
persona sit rationalis naturae indiprocessio sit prius per intellectum quam
communio, sicut commune quam pro1
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•vidua substantia, id quod est extra substantiam, personam constituere non potest; unde in rebus creatis proprietates et relationes non sunt constituentes, sed inagis advenientes constitutes
personis: in divinis autem ipsa relatio,
qu* est etiam proprietas, est divina
essentia; et ex hoc habet quod id quod
per cam constitutum e s t , sit persona:
nisi eniin paternità» esset divina essentia, nullatenus hoc nomen Pater significant personam, sed solum accidens
relativum persona?,, sicut patet i n personis humanis. Patornitas ergo, in quantum est divina essentia, constituit hypostasim subsistentem in divina natura; in quantum vero est relatio, distinguiti in quantum vero est proprietas,
convenit uni persona?, et non alii; in
quantum vero est uotio, est principium
innotescendi personam. Sic ergo secundum ordinem intellectus, primum
est quod sit personam constituens ; secundum quod sit distinguens; tertium
quod sit proprietas; quartum quod sit
notio.
Ad decimumtertium dicendum est ,
quod licet filiatio non opponatur relative procession is, tamen proceclens op-
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ponitur relative Filio ; et per hoc processio a filiatione distinguitur.
Ad decimumquartum dicendum, quod
licet G-rteci non confiteantur Spiritum sanctum a Filio procedere, confi ton tur tamen Filium esse aliquo
modo principium originis Spiritus sancti ; quod patet ex hoc quod dicunt
Spiritum sanctum a Patro esse per Filium, ot Spiritum sanctum esso Filii.
.Niliiloininus tamen aliquid implicite
contradictionem i m p l i c a t , quod nihil
prohibot ab alio explicite nesciente
concedi; et sic aliquis non intelligens
potest elicere, Spiritum sanctum non
esse a Filio, licet a Filio sit distinctus.
Ad decimumquintum dicendum, quod
in hoc quod Damascenus Spiritum sanctum esse Filii confìtetur, dat intelligere quod origo Spiritus sancti aliquo
modo sit a Filio.
Ad docimumsextum dicendum, quod
Spiritus sanctus et Filius dicuntur esse
duo rivi in quantum procedunt ambo a
Patro ; dinitur tamen et a Graecorum
doctoribus, quod Filius sit fons Spiritus sancti. sed quod Spiritus sanctus
non est a F i l i o ; et idem potest dici de
aliis similitudinibus.

V. Nihil obstat quotninus imprimatur.
Taurini, die II Januarii 1895.
MICHAEL LOTTEKI Prov.
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