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DESCRIPTION: A guided reading of  a selection of  the works of  St Thomas Aquinas in Latin, with 
some readings of  Thomas and of  secondary scholarship in English. 

GOALS FOR STUDENT LEARNING: The primary goal for the student will be to take become an 
independent reader of  Latin. This means learning to use the basic tools—text, dictionary, and 
reference grammar—of  an independent reader of  a second language. 

OBJECTIVES: We will attempt to read the prose equivalent of  about 800 hexameter lines, which is 
roughly the amount covered in one semester of  the AP Latin syllabus for the Vergil semester. 
For many reasons, equating 844 lines of  Vergil to a number of  pages of  Aquinas is an inexact 
science; our concrete goal will be to read at least 12–15 pages from the course packet. 

Your primary daily task, then, is to prepare to translate the next day’s reading. You will be 
permitted to use only a clean text and your hand-written notes, and you will be given a grade 
on your daily preparation based on your translation in class. 

TEXTBOOKS: Course packet of  readings in Latin and in English, provided by the instructor. 

	 Recommended: a Latin dictionary. If  you choose not to buy one, you may borrow one. 

REQUIREMENTS: The course grade will be based on the following grades: 

• four (4) tests. These tests are designed to take about 45 minutes. 100 points each. 
• ad hoc quizzes to review morphology, vocabulary, or grammar. 10 points each. 
• memorization and recitation of  a Latin text. 50 points. 
• a brief  presentation on a reading assignment in English. 25 points. 
• students will be expected to come to class prepared to translate the day’s reading 

assignment (about 7 lines per day). Students are urged to remember that their 
preparation for in-clas translation will determine their test grades! 5 points each. 

• above all, follow the syllabus. When you go to college, no one will teach you how to follow a 
syllabus or use the word “homework”: you will be expected to be able to do it already. 

SUCCESSFUL STUDENTS WILL: 
• Study Latin at least fifteen solid minutes every day of  the week, (that means tunnel vision 

from 0–15, no distractions, no touching or looking at a phone, not even a bathroom break. 
• ask their peers for help! 
• seek out the instructor during office hours. 
• do not just be on time: get ahead of  the syllabus. 
• read Latin every day out loud, slowly, and with attention. I repeat: 1.) out loud; 2.) slowly; 3.) 

with attention. 
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Aquinas Course Packet

Week 1: 9/8–9/10

9/8 M Introductions

9/9 T p. 5: et alterat ipsum (8)

9/10 W p. 6: quo est motus a manu (9:17) Sign up for recitation date

Week 2: 9/13–9/17

9/13 M p. 6: infinitum (5:22)

9/14 T p. 6: omnes Deum nominant (6: 28)

9/15 W p. 6: patet esse falsum (8: 36)

9/16 R p. 6: de aliis huiusmodi (7:43)

9/17 F p. 7: libro dicitur (7: 50)

WEEK 3: 9/20–9/24

9/20 M p. 7: dicimus Deum (8: 58)

9/21 T p. 1: tripartita erit (6: 64)

9/22 W p. 1: an Deus sit (7: 71)

9/23 R p. 15: quam Eva (arg. 1) (7: 78)

9/24 F Seminar: STh. I.2 HALF DAY/FACULTY WORKSHOP

Week 4: 9/27–10/1

9/27 M p. 15: quam vir (s.c.) (8: 86)

9/28 T p. 16: pari fastu (7: 93) S. Mmayie / BACK TO SCHOOL NIGHT

9/29 W p. 16: per seipsum (7: 100)

9/30 R p. 16: erecta est (8: 108)

10/1 F CLAN ASSIGNMENTS

Week 5: 10/4–10/8

10/4 M p. 16: remissibile (5: 113)

10/5 T Periculum!

10/6 W Test 1: Ia q. 2 a. 3 co. & IIa-IIae, q. 163 a. 4

10/7 R Oratio Ante Missam (first half) OUR LADY OF THE ROSARY

10/8 F Seminar: STh. II-IIae.163

 v
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Week 6: 10/11–10/15

10/11 M Oratio Ante Missam (second half)

10/12 T Oratio Post Missam (first half)

10/13 W PSAT NO UPPER SCHOOL CLASSES

10/14 R Oratio Post Missam (second half)

10/15 F Catena: p. 1 Theophylact–Alcuin (all)

Week 7: 10/18–10/22

10/18 M Catena: p. 1 Augustine–p. 2 praelationem fratrum

10/19 T Catena: p. 2 et negationem–Augustine (all)

10/20 W Catena: p. 2 Chrysostom–Theophyl.–p. 3 Chrysost.

10/21 R Catena: p. 3 Augustine–Augustine

10/22 F Seminar: John Chapter 21

Week 8: 10/25–10/29

10/25 M Catena: p. 3 Theophylact–p. 4 Augustine placendi caritate

10/26 T Catena: p. 4 Augustine–Augustine

10/27 W Periculum!

10/28 R Test 2: orationes et catena aurea END OF FIRST QUARTER

10/29 F ALL SAINTS DAY OBSERVED

Week 9: 11/1–11/5

11/1 M p. 30: arg. 1 & arg. 2 (7) ALL SAINTS DAY

11/2 T p. 30: arg. 3 & p. 31: arg. 4 (6)

11/3 W p. 31: arg. 5 & s.c. (7)

11/4 R p. 31: co. through Matth. XXV (7)

11/5 F FACULTY WORKSHOP/PARENT-TEACHER CONFERENCES
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Aquinas Course Packet

Week 10: 11/8–11/12

11/8 M p. 31: through perpetuo manentia (7)

11/9 T pp. 31–32: oppositorum (8)

11/10 W p. 32: sed non post (7)

11/11 R p. 32: co. & ad 1 & ad 2 non liberantur (7)

11/12 F Seminar

Week 11: 11/15–11/19

11/15 M p. 32: ad 3 & ad 4 (6)

11/16 T p. 32: ad 5 (6)

11/17 W catch up/review

11/18 R Periculum!

11/19 F Test 3: Ia q. 64 a. 2

🍗  Week 12: 11/22–11/26
11/22 M FLAG FOOTBALL

11/23 T FLAG FOOTBALL

11/24 W

11/25 R THANKSGIVING

11/26 F

Week 13: 11/29–12/3

11/29 M Review P. Sciortino

11/30 T p. 21: tria quaeruntur (10) S. Yaceczko

12/1 W p. 21: inveniris ad bonum (9)

12/2 R p. 21: et a mundo (10)

12/3 F p. 22: familiaris inimicus (10)

Week 14: 12/6–12/10

12/6 M p. 22: spiritualibus vitiis (10)

12/7 T p. 22: cupiditas (10)

12/8 W p. 23: per consensum (10) IMMACULATE CONCEPTION

12/9 R p. 23: et instruam te (10)

12/10 F p. 23: nos perducat (4)

 vii



Aquinas Course Packet

Week 15: 12/13–12/17

12/13 M EXAMS

12/14 T EXAMS

12/15 W EXAMS

12/16 R EXAMS

12/17 F EXAMS

🎄🎄 Weeks 16 & 17: 12/20–12/24 & 12/27–12/31

12/20–12/31 CHRISTMAS

Week 18: 1/3–1/7

1/3 M Review

1/4 T p. 37: arg. 1 & arg. 2 illustratione (8)

1/5 W pp. 37f: arg. 2 & arg. 3 & s.c. voluisti (8)

1/6 R p. 38: s.c. and co. de anima (8)

1/7 F p. 38: co. moveatur a Deo (8)

Week 19: 1/10–1/14

1/10 M p. 38: co. calefacta ab igne (9)

1/11 T p. 39: co. naturalem cognitionem (9)

1/12 W p. 39: co. & ad 1 apostolus loquebatur (8)

1/13 R p. 39: ad 2 & ad 3 (7)

1/14 F NO SCHOOL/FACULTY RETREAT

Week 20: 1/17–1/121

1/17 M MLK JR. DAY

1/18 T Periculum!

1/19 W Test 4

1/20 R Seminar END OF SECOND QUARTER

1/21 F MARCH FOR LIFE

 viii



1. Summa Theologiae, Prima Pars, Quaestio 2(ST I.2): 
Utrum Deus sit 

PROOEMIUM 
[28298] Iª q. 2 pr. 
Quia igitur principalis intentio huius sacrae doctrinae est Dei cognitionem tradere, et 
non solum secundum quod in se est, sed etiam secundum quod est principium rerum 
et finis earum, et specialiter rationalis creaturae, ut ex dictis est manifestum; ad huius 
doctrinae expositionem intendentes, primo tractabimus de Deo; secundo, de motu 
rationalis creaturae in Deum; tertio, de Christo, qui, secundum quod homo, via est 
nobis tendendi in Deum. Consideratio autem de Deo tripartita erit. Primo namque 
considerabimus ea quae ad essentiam divinam pertinent; secundo, ea quae pertinent 
ad distinctionem personarum; tertio, ea quae pertinent ad processum creaturarum ab 
ipso. Circa essentiam vero divinam, primo considerandum est an Deus sit; secundo, 
quomodo sit, vel potius quomodo non sit; tertio considerandum erit de his quae ad 
operationem ipsius pertinent, scilicet de scientia et de voluntate et potentia. Circa 
primum quaeruntur tria. Primo, utrum Deum esse sit per se notum. Secundo, utrum sit 
demonstrabile. Tertio, an Deus sit. 

ARTICULUS 1 
[28299] Iª q. 2 a. 1 arg. 1 
Ad primum sic proceditur. Videtur quod Deum esse sit per se notum. Illa enim nobis 
dicuntur per se nota, quorum cognitio nobis naturaliter inest, sicut patet de primis 
principiis. Sed, sicut dicit Damascenus in principio libri sui, omnibus cognitio existendi 
Deum naturaliter est inserta. Ergo Deum esse est per se notum. 

[28300] Iª q. 2 a. 1 arg. 2 
Praeterea, illa dicuntur esse per se nota, quae statim, cognitis terminis, cognoscuntur, 
quod philosophus attribuit primis demonstrationis principiis, in I Poster., scito enim 
quid est totum et quid pars, statim scitur quod omne totum maius est sua parte. Sed 
intellecto quid significet hoc nomen Deus, statim habetur quod Deus est. Significatur 
enim hoc nomine id quo maius significari non potest, maius autem est quod est in re et 
intellectu, quam quod est in intellectu tantum, unde cum, intellecto hoc nomine Deus, 
statim sit in intellectu, sequitur etiam quod sit in re. Ergo Deum esse est per se notum. 
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[28301] Iª q. 2 a. 1 arg. 3 
Praeterea, veritatem esse est per se notum, quia qui negat veritatem esse, concedit 
veritatem esse, si enim veritas non est, verum est veritatem non esse. Si autem est 
aliquid verum, oportet quod veritas sit. Deus autem est ipsa veritas, Ioann. XIV, ego sum 
via, veritas et vita. Ergo Deum esse est per se notum. 
[28302] Iª q. 2 a. 1 s. c. 
Sed contra, nullus potest cogitare oppositum eius quod est per se notum ut patet per 
philosophum, in IV Metaphys. et I Poster., circa prima demonstrationis principia. 
Cogitari autem potest oppositum eius quod est Deum esse, secundum illud Psalmi LII, 
dixit insipiens in corde suo, non est Deus. Ergo Deum esse non est per se notum. 

[28303] Iª q. 2 a. 1 co. 
Respondeo dicendum quod contingit aliquid esse per se notum dupliciter, uno modo, 
secundum se et non quoad nos; alio modo, secundum se et quoad nos. Ex hoc enim 
aliqua propositio est per se nota, quod praedicatum includitur in ratione subiecti, ut 
homo est animal, nam animal est de ratione hominis. Si igitur notum sit omnibus de 
praedicato et de subiecto quid sit, propositio illa erit omnibus per se nota, sicut patet in 
primis demonstrationum principiis, quorum termini sunt quaedam communia quae 
nullus ignorat, ut ens et non ens, totum et pars, et similia. Si autem apud aliquos notum 
non sit de praedicato et subiecto quid sit, propositio quidem quantum in se est, erit per 
se nota, non tamen apud illos qui praedicatum et subiectum propositionis ignorant. Et 
ideo contingit, ut dicit Boetius in libro de hebdomadibus, quod quaedam sunt 
communes animi conceptiones et per se notae, apud sapientes tantum, ut incorporalia 
in loco non esse. Dico ergo quod haec propositio, Deus est, quantum in se est, per se 
nota est, quia praedicatum est idem cum subiecto; Deus enim est suum esse, ut infra 
patebit. Sed quia nos non scimus de Deo quid est, non est nobis per se nota, sed indiget 
demonstrari per ea quae sunt magis nota quoad nos, et minus nota quoad naturam, 
scilicet per effectus. 

[28304] Iª q. 2 a. 1 ad 1 
Ad primum ergo dicendum quod cognoscere Deum esse in aliquo communi, sub 
quadam confusione, est nobis naturaliter insertum, inquantum scilicet Deus est 
hominis beatitudo, homo enim naturaliter desiderat beatitudinem, et quod naturaliter 
desideratur ab homine, naturaliter cognoscitur ab eodem. Sed hoc non est simpliciter 
cognoscere Deum esse; sicut cognoscere venientem, non est cognoscere Petrum, 
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quamvis sit Petrus veniens, multi enim perfectum hominis bonum, quod est beatitudo, 
existimant divitias; quidam vero voluptates; quidam autem aliquid aliud. 

[28305] Iª q. 2 a. 1 ad 2 
Ad secundum dicendum quod forte ille qui audit hoc nomen Deus, non intelligit 
significari aliquid quo maius cogitari non possit, cum quidam crediderint Deum esse 
corpus. Dato etiam quod quilibet intelligat hoc nomine Deus significari hoc quod 
dicitur, scilicet illud quo maius cogitari non potest; non tamen propter hoc sequitur 
quod intelligat id quod significatur per nomen, esse in rerum natura; sed in 
apprehensione intellectus tantum. Nec potest argui quod sit in re, nisi daretur quod sit 
in re aliquid quo maius cogitari non potest, quod non est datum a ponentibus Deum 
non esse. 

[28306] Iª q. 2 a. 1 ad 3 
Ad tertium dicendum quod veritatem esse in communi, est per se notum, sed primam 
veritatem esse, hoc non est per se notum quoad nos. 

ARTICULUS 2 
[28307] Iª q. 2 a. 2 arg. 1 
Ad secundum sic proceditur. Videtur quod Deum esse non sit demonstrabile. Deum 
enim esse est articulus fidei. Sed ea quae sunt fidei, non sunt demonstrabilia, quia 
demonstratio facit scire, fides autem de non apparentibus est, ut patet per apostolum, 
ad Hebr. XI. Ergo Deum esse non est demonstrabile. 

[28308] Iª q. 2 a. 2 arg. 2 
Praeterea, medium demonstrationis est quod quid est. Sed de Deo non possumus scire 
quid est, sed solum quid non est, ut dicit Damascenus. Ergo non possumus demonstrare 
Deum esse. 

[28309] Iª q. 2 a. 2 arg. 3 
Praeterea, si demonstraretur Deum esse, hoc non esset nisi ex effectibus eius. Sed 
effectus eius non sunt proportionati ei, cum ipse sit infinitus, et effectus finiti; finiti 
autem ad infinitum non est proportio. Cum ergo causa non possit demonstrari per 
effectum sibi non proportionatum, videtur quod Deum esse non possit demonstrari. 
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[28310] Iª q. 2 a. 2 s. c. 
Sed contra est quod apostolus dicit, ad Rom. I, invisibilia Dei per ea quae facta sunt, 
intellecta, conspiciuntur. Sed hoc non esset, nisi per ea quae facta sunt, posset 
demonstrari Deum esse, primum enim quod oportet intelligi de aliquo, est an sit. 

[28311] Iª q. 2 a. 2 co. 
Respondeo dicendum quod duplex est demonstratio. Una quae est per causam, et 
dicitur propter quid, et haec est per priora simpliciter. Alia est per effectum, et dicitur 
demonstratio quia, et haec est per ea quae sunt priora quoad nos, cum enim effectus 
aliquis nobis est manifestior quam sua causa, per effectum procedimus ad cognitionem 
causae. Ex quolibet autem effectu potest demonstrari propriam causam eius esse (si 
tamen eius effectus sint magis noti quoad nos), quia, cum effectus dependeant a causa, 
posito effectu necesse est causam praeexistere. Unde Deum esse, secundum quod non 
est per se notum quoad nos, demonstrabile est per effectus nobis notos. 

[28312] Iª q. 2 a. 2 ad 1 
Ad primum ergo dicendum quod Deum esse, et alia huiusmodi quae per rationem 
naturalem nota possunt esse de Deo, ut dicitur Rom. I non sunt articuli fidei, sed 
praeambula ad articulos, sic enim fides praesupponit cognitionem naturalem, sicut 
gratia naturam, et ut perfectio perfectibile. Nihil tamen prohibet illud quod secundum 
se demonstrabile est et scibile, ab aliquo accipi ut credibile, qui demonstrationem non 
capit. 

[28313] Iª q. 2 a. 2 ad 2 
Ad secundum dicendum quod cum demonstratur causa per effectum, necesse est uti 
effectu loco definitionis causae, ad probandum causam esse, et hoc maxime contingit 
in Deo. Quia ad probandum aliquid esse, necesse est accipere pro medio quid significet 
nomen non autem quod quid est, quia quaestio quid est, sequitur ad quaestionem an 
est. Nomina autem Dei imponuntur ab effectibus, ut postea ostendetur, unde, 
demonstrando Deum esse per effectum, accipere possumus pro medio quid significet 
hoc nomen Deus. 
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[28314] Iª q. 2 a. 2 ad 3 
Ad tertium dicendum quod per effectus non proportionatos causae, non potest 
perfecta cognitio de causa haberi, sed tamen ex quocumque effectu potest manifeste 
nobis demonstrari causam esse, ut dictum est. Et sic ex effectibus Dei potest 
demonstrari Deum esse, licet per eos non perfecte possimus eum cognoscere 
secundum suam essentiam. 

ARTICULUS 3 
[28315] Iª q. 2 a. 3 arg. 1 
Ad tertium sic proceditur. Videtur quod Deus non sit. Quia si unum contrariorum fuerit 
infinitum, totaliter destruetur aliud. Sed hoc intelligitur in hoc nomine Deus, scilicet 
quod sit quoddam bonum infinitum. Si ergo Deus esset, nullum malum inveniretur. 
Invenitur autem malum in mundo. Ergo Deus non est. 

[28316] Iª q. 2 a. 3 arg. 2 
Praeterea, quod potest compleri per pauciora principia, non fit per plura. Sed videtur 
quod omnia quae apparent in mundo, possunt compleri per alia principia, supposito 
quod Deus non sit, quia ea quae sunt naturalia, reducuntur in principium quod est 
natura; ea vero quae sunt a proposito, reducuntur in principium quod est ratio humana 
vel voluntas. Nulla igitur necessitas est ponere Deum esse. 

[28317] Iª q. 2 a. 3 s. c. 
Sed contra est quod dicitur Exodi III, ex persona Dei, ego sum qui sum. 

[28318] Iª q. 2 a. 3 co. 
Respondeo dicendum quod Deum esse quinque viis probari potest. Prima autem et 
manifestior via est, quae sumitur ex parte motus. Certum est enim, et sensu constat, 
aliqua moveri in hoc mundo. Omne autem quod movetur, ab alio movetur. Nihil enim 
movetur, nisi secundum quod est in potentia ad illud ad quod movetur, movet autem 
aliquid secundum quod est actu. Movere enim nihil aliud est quam educere aliquid de 
potentia in actum, de potentia autem non potest aliquid reduci in actum, nisi per 
aliquod ens in actu, sicut calidum in actu, ut ignis, facit lignum, quod est calidum in 
potentia, esse actu calidum, et per hoc movet et alterat ipsum. Non autem est possibile 
ut idem sit simul in actu et potentia secundum idem, sed solum secundum diversa, 
quod enim est calidum in actu, non potest simul esse calidum in potentia, sed est simul 
frigidum in potentia. Impossibile est ergo quod, secundum idem et eodem modo, 
aliquid sit movens et motum, vel quod moveat seipsum. Omne ergo quod movetur, 
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oportet ab alio moveri. Si ergo id a quo movetur, moveatur, oportet et ipsum ab alio 
moveri et illud ab alio. Hic autem non est procedere in infinitum, quia sic non esset 
aliquod primum movens; et per consequens nec aliquod aliud movens, quia moventia 
secunda non movent nisi per hoc quod sunt mota a primo movente, sicut baculus non 
movet nisi per hoc quod est motus a manu. Ergo necesse est devenire ad aliquod 
primum movens, quod a nullo movetur, et hoc omnes intelligunt Deum. Secunda via est 
ex ratione causae efficientis. Invenimus enim in istis sensibilibus esse ordinem 
causarum efficientium, nec tamen invenitur, nec est possibile, quod aliquid sit causa 
efficiens sui ipsius; quia sic esset prius seipso, quod est impossibile. Non autem est 
possibile quod in causis efficientibus procedatur in infinitum. Quia in omnibus causis 
efficientibus ordinatis, primum est causa medii, et medium est causa ultimi, sive media 
sint plura sive unum tantum, remota autem causa, removetur effectus, ergo, si non 
fuerit primum in causis efficientibus, non erit ultimum nec medium. Sed si procedatur 
in infinitum in causis efficientibus, non erit prima causa efficiens, et sic non erit nec 
effectus ultimus, nec causae efficientes mediae, quod patet esse falsum. Ergo est 
necesse ponere aliquam causam efficientem primam, quam omnes Deum nominant. 
Tertia via est sumpta ex possibili et necessario, quae talis est. Invenimus enim in rebus 
quaedam quae sunt possibilia esse et non esse, cum quaedam inveniantur generari et 
corrumpi, et per consequens possibilia esse et non esse. Impossibile est autem omnia 
quae sunt, talia esse, quia quod possibile est non esse, quandoque non est. Si igitur 
omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus. Sed si hoc est verum, 
etiam nunc nihil esset, quia quod non est, non incipit esse nisi per aliquid quod est; si 
igitur nihil fuit ens, impossibile fuit quod aliquid inciperet esse, et sic modo nihil esset, 
quod patet esse falsum. Non ergo omnia entia sunt possibilia, sed oportet aliquid esse 
necessarium in rebus. Omne autem necessarium vel habet causam suae necessitatis 
aliunde, vel non habet. Non est autem possibile quod procedatur in infinitum in 
necessariis quae habent causam suae necessitatis, sicut nec in causis efficientibus, ut 
probatum est. Ergo necesse est ponere aliquid quod sit per se necessarium, non habens 
causam necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis aliis, quod omnes dicunt 
Deum. Quarta via sumitur ex gradibus qui in rebus inveniuntur. Invenitur enim in rebus 
aliquid magis et minus bonum, et verum, et nobile, et sic de aliis huiusmodi. Sed magis 
et minus dicuntur de diversis secundum quod appropinquant diversimode ad aliquid 
quod maxime est, sicut magis calidum est, quod magis appropinquat maxime calido. 
Est igitur aliquid quod est verissimum, et optimum, et nobilissimum, et per consequens 
maxime ens, nam quae sunt maxime vera, sunt maxime entia, ut dicitur II Metaphys. 
Quod autem dicitur maxime tale in aliquo genere, est causa omnium quae sunt illius 
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generis, sicut ignis, qui est maxime calidus, est causa omnium calidorum, ut in eodem 
libro dicitur. Ergo est aliquid quod omnibus entibus est causa esse, et bonitatis, et 
cuiuslibet perfectionis, et hoc dicimus Deum. Quinta via sumitur ex gubernatione 
rerum. Videmus enim quod aliqua quae cognitione carent, scilicet corpora naturalia, 
operantur propter finem, quod apparet ex hoc quod semper aut frequentius eodem 
modo operantur, ut consequantur id quod est optimum; unde patet quod non a casu, 
sed ex intentione perveniunt ad finem. Ea autem quae non habent cognitionem, non 
tendunt in finem nisi directa ab aliquo cognoscente et intelligente, sicut sagitta a 
sagittante. Ergo est aliquid intelligens, a quo omnes res naturales ordinantur ad finem, 
et hoc dicimus Deum. 

[28319] Iª q. 2 a. 3 ad 1 
Ad primum ergo dicendum quod, sicut dicit Augustinus in Enchiridio, Deus, cum sit 
summe bonus, nullo modo sineret aliquid mali esse in operibus suis, nisi esset adeo 
omnipotens et bonus, ut bene faceret etiam de malo. Hoc ergo ad infinitam Dei bonitatem 
pertinet, ut esse permittat mala, et ex eis eliciat bona. 

[28320] Iª q. 2 a. 3 ad 2 
Ad secundum dicendum quod, cum natura propter determinatum finem operetur ex 
directione alicuius superioris agentis, necesse est ea quae a natura fiunt, etiam in Deum 
reducere, sicut in primam causam. Similiter etiam quae ex proposito fiunt, oportet 
reducere in aliquam altiorem causam, quae non sit ratio et voluntas humana, quia haec 
mutabilia sunt et defectibilia; oportet autem omnia mobilia et deficere possibilia reduci 
in aliquod primum principium immobile et per se necessarium, sicut ostensum est. 
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2. Summa Theologiae, Secunda Pars Secundae Partis, Quaestio 163 (ST II-II.163): 
De peccato primi hominis 

PROOEMIUM 
[45588] IIª-IIae, q. 163 pr. 
Deinde considerandum est de peccato primi hominis, quod fuit per superbiam. Et 
primo, de peccato eius; secundo, de poena peccati; tertio, de tentatione qua inductus 
est ad peccandum. Circa primum quaeruntur quatuor. Primo, utrum primum peccatum 
hominis fuerit superbia. Secundo, quid primus homo peccando appetierit. Tertio, 
utrum eius peccatum fuerit gravius omnibus aliis peccatis. Quarto, quis plus peccaverit, 
utrum vir vel mulier. 

ARTICULUS 1 
[45589] IIª-IIae, q. 163 a. 1 arg. 1 
Ad primum sic proceditur. Videtur quod superbia non fuerit primi hominis peccatum. 
Dicit enim apostolus, Rom. V, quod per inobedientiam unius hominis peccatores 
constituti sunt multi. Sed primi hominis peccatum est ex quo omnes peccatores 
constituti sunt originali peccato. Ergo inobedientia fuit primi hominis peccatum, et non 
superbia. 

[45590] IIª-IIae, q. 163 a. 1 arg. 2 
Praeterea, Ambrosius dicit, super Luc., quod eo ordine Diabolus Christum tentavit quo 
primum hominem deiecit. Sed Christus primo tentatus est de gula, ut patet Matth. IV, 
cum ei dictum est, si filius Dei es, dic ut lapides isti panes fiant. Ergo primum peccatum 
primi hominis non fuit superbia, sed gula. 

[45591] IIª-IIae, q. 163 a. 1 arg. 3 
Praeterea, homo Diabolo suggerente peccavit. Sed Diabolus tentans hominem 
scientiam repromisit, ut patet Gen. III. Ergo prima inordinatio hominis fuit per 
appetitum scientiae, quod pertinet ad curiositatem. Ergo curiositas fuit peccatum 
primum, et non superbia. 

[45592] IIª-IIae, q. 163 a. 1 arg. 4 
Praeterea, super illud I ad Tim. II, mulier seducta in praevaricatione fuit, dicit Glossa, 
hanc seductionem proprie appellavit apostolus, per quam id quod suadebatur, cum falsum 
esset, verum putatum est, scilicet quod Deus lignum illud ideo tangere prohibuerit, quod 
sciebat eos, si tetigissent, velut deos futuros; tanquam eis divinitatem invideret qui eos 
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homines fecerat. Sed hoc credere pertinet ad infidelitatem. Ergo primum peccatum 
hominis fuit infidelitas, et non superbia. 

[45593] IIª-IIae, q. 163 a. 1 s. c. 
Sed contra est quod dicitur Eccli. X, initium omnis peccati superbia. Sed peccatum primi 
hominis est initium omnis peccati, secundum illud Rom. V, per unum hominem 
peccatum in hunc mundum intravit. Ergo primum peccatum hominis fuit superbia. 

[45594] IIª-IIae, q. 163 a. 1 co. 
Respondeo dicendum quod ad unum peccatum multi motus concurrere possunt, inter 
quos ille habet rationem primi peccati in quo primo inordinatio invenitur. Manifestum 
est autem quod primo invenitur inordinatio in motu interiori animae quam in actu 
exteriori corporis, quia, ut Augustinus dicit, in I de Civ. Dei, non amittitur corporis 
sanctitas manente animae sanctitate. Inter motus autem interiores, prius movetur 
appetitus in finem quam in id quod quaeritur propter finem. Et ideo ibi fuit primum 
peccatum hominis ubi potuit esse primus appetitus inordinati finis. Sic autem homo 
erat in statu innocentiae institutus ut nulla esset rebellio carnis ad spiritum. Unde non 
potuit esse prima inordinatio appetitus humani ex hoc quod appetierit aliquod 
sensibile bonum, in quod carnis concupiscentia tendit praeter ordinem rationis. 
Relinquitur igitur quod prima inordinatio appetitus humani fuit ex hoc quod aliquod 
bonum spirituale inordinate appetiit. Non autem inordinate appetivisset, appetendo 
illud secundum suam mensuram ex divina regula praestitutam. Unde relinquitur quod 
primum peccatum eius fuit in hoc quod appetiit quoddam spirituale bonum supra 
suam mensuram. Quod pertinet ad superbiam. Unde manifestum est quod primum 
peccatum hominis fuit superbia. 

[45595] IIª-IIae, q. 163 a. 1 ad 1 
Ad primum ergo dicendum quod hoc quod homo divino praecepto non obediret, non 
fuit propter se ab eo volitum, quia hoc non posset contingere nisi praesupposita 
inordinatione voluntatis. Relinquitur ergo quod voluerit propter aliquid aliud. Primum 
autem quod inordinate voluit fuit propria excellentia. Et ideo inobedientia in eo 
causata fuit ex superbia. Et hoc est quod Augustinus dicit, ad Orosium, quod homo 
elatus superbia, suasioni serpentis obediens, praecepta Dei contempsit. 

[45596] IIª-IIae, q. 163 a. 1 ad 2 
Ad secundum dicendum quod in peccato primorum parentum etiam gula locum 
habuit, dicitur enim Gen. III, vidit mulier quod lignum esset bonum ad vescendum, et 
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pulchrum oculis, aspectuque delectabile, et tulit de fructu eius, et comedit. Non tamen ipsa 
bonitas et pulchritudo cibi fuit primum motivum ad peccandum, sed potius suasio 
serpentis, qui dixit, aperientur oculi vestri, et eritis sicut dii; quod appetendo, superbiam 
mulier incurrit. Et ideo peccatum gulae derivatum est ex peccato superbiae. 

[45597] IIª-IIae, q. 163 a. 1 ad 3 
Ad tertium dicendum quod appetitus scientiae causatus fuit in primis parentibus ex 
inordinato appetitu excellentiae. Unde et in verbis serpentis praemittitur, eritis sicut 
dii; et postea subditur, scientes bonum et malum. 

[45598] IIª-IIae, q. 163 a. 1 ad 4 
Ad quartum dicendum quod, sicut Augustinus dicit, XI super Gen. ad Litt., verbis 
serpentis mulier non crederet a bona atque utili re divinitus se fuisse prohibitos, nisi iam 
inesset menti amor ille propriae potestatis, et quaedam de se superba praesumptio. Quod 
non est sic intelligendum quasi superbia praecesserit suasionem serpentis, sed quia 
statim post suasionem serpentis, invasit mentem eius elatio, ex qua consecutum est ut 
crederet verum esse quod Daemon dicebat. 

ARTICULUS 2 
[45599] IIª-IIae, q. 163 a. 2 arg. 1 
Ad secundum sic proceditur. Videtur quod superbia primi hominis non fuerit in hoc 
quod appetierit divinam similitudinem. Nullus enim peccat appetendo id quod sibi 
competit secundum suam naturam. Sed similitudo Dei competit homini secundum 
suam naturam, dicitur enim Gen. I, faciamus hominem ad imaginem et similitudinem 
nostram. Ergo non peccavit divinam similitudinem appetendo. 

[45600] IIª-IIae, q. 163 a. 2 arg. 2 
Praeterea, in hoc videtur primus homo divinam similitudinem appetiisse, ut scientia 
boni et mali potiretur, hoc enim ei a serpente suggerebatur, eritis sicut dii, scientes 
bonum et malum. Sed appetitus scientiae est homini naturalis, secundum illud 
philosophi, in principio Metaphys., omnes homines natura scire desiderant. Ergo non 
peccavit appetendo divinam similitudinem. 

[45601] IIª-IIae, q. 163 a. 2 arg. 3 
Praeterea, nullus sapiens eligit id quod est impossibile. Primus autem homo sapientia 
praeditus erat, secundum illud Eccli. XVII, disciplina intellectus replevit illos. Cum ergo 
omne peccatum consistat in appetitu deliberato, qui est electio, videtur quod primus 
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homo non peccaverit appetendo aliquid impossibile. Sed impossibile est esse hominem 
similem Deo, secundum illud Exodi XV, quis similis tui in fortibus, domine? Ergo primus 
homo non peccavit appetendo divinam similitudinem. 

[45602] IIª-IIae, q. 163 a. 2 s. c. 
Sed contra est quod super illud Psalmi, quae non rapui, tunc exsolvebam, dicit 
Augustinus, Adam et Eva rapere voluerunt divinitatem, et perdiderunt felicitatem. 

[45603] IIª-IIae, q. 163 a. 2 co. 
Respondeo dicendum quod duplex est similitudo. Una omnimodae aequiparantiae. Et 
hanc similitudinem ad Deum primi parentes non appetierunt, quia talis similitudo ad 
Deum non cadit in apprehensione, praecipue sapientis. Alia autem est similitudo 
imitationis, qualis possibilis est creaturae ad Deum, inquantum videlicet participat 
aliquid de similitudine ipsius secundum suum modum. Unde Dionysius dicit, in IX cap. 
de Div. Nom., eadem similia sunt Deo, et dissimilia, hoc quidem secundum contingentem 
imitationem; hoc autem secundum quod causata minus habent a causa. Quodlibet autem 
bonum in creatura existens est quaedam participata similitudo primi boni. Et ideo ex 
hoc ipso quod homo appetiit aliquod spirituale bonum supra suam mensuram, ut 
dictum est, consequens est quod appetierit divinam similitudinem inordinate. 
Considerandum tamen est quod appetitus proprie est rei non habitae. Bonum autem 
spirituale secundum quod creatura rationalis participat divinam similitudinem, potest 
secundum tria attendi. Primo quidem, secundum ipsum esse naturae. Et talis 
similitudo ab ipso creationis principio fuit impressa et homini, de quo dicitur, Gen. I, 
quod fecit Deus hominem ad imaginem et similitudinem suam; et Angelo, de quo dicitur, 
Ezech. XXVIII, tu signaculum similitudinis. Secundo vero, quantum ad cognitionem. Et 
hanc etiam similitudinem in sui creatione Angelus accepit, unde in praemissis verbis, 
cum dictum esset, tu signaculum similitudinis, statim subditur, plenus sapientia. Sed 
primus homo in sua creatione istam similitudinem nondum actu adeptus erat, sed 
solum in potentia. Tertio, quantum ad potestatem operandi. Et hanc similitudinem 
nondum erant in actu assecuti neque Angelus neque homo in ipso creationis principio, 
quia utrique restabat aliquid agendum quo ad beatitudinem perveniret. Et ideo cum 
uterque, scilicet Diabolus et primus homo, inordinate divinam similitudinem 
appetierint, neuter eorum peccavit appetendo similitudinem naturae. Sed primus 
homo peccavit principaliter appetendo similitudinem Dei quantum ad scientiam boni 
et mali, sicut serpens ei suggessit, ut scilicet per virtutem propriae naturae 
determinaret sibi quid esset bonum et quid malum ad agendum; vel etiam ut per 

 12



Sancti Thomae Aquinatis Lectiones

seipsum praecognosceret quid sibi boni vel mali esset futurum. Et secundario peccavit 
appetendo similitudinem Dei quantum ad propriam potestatem operandi, ut scilicet 
virtute propriae naturae operaretur ad beatitudinem consequendam, unde Augustinus 
dicit, XI super Gen. ad Litt., quod menti mulieris inhaesit amor propriae potestatis. Sed 
Diabolus peccavit appetendo similitudinem Dei quantum ad potestatem, unde 
Augustinus dicit, in libro de vera Relig., quod magis voluit sua potentia frui quam Dei. 
Veruntamen quantum ad aliquid uterque Deo aequiparari appetiit, inquantum scilicet 
uterque sibi inniti voluit, contempto divinae regulae ordine. 

[45604] IIª-IIae, q. 163 a. 2 ad 1 
Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procedit de similitudine naturae, ex cuius 
appetitu homo non peccavit, ut dictum est. 

[45605] IIª-IIae, q. 163 a. 2 ad 2 
Ad secundum dicendum quod appetere similitudinem Dei absolute quantum ad 
scientiam, non est peccatum. Sed appetere huiusmodi similitudinem inordinate, idest 
supra suam mensuram, peccatum est. Unde super illud Psalmi, Deus quis similis erit tibi, 
dicit Augustinus, qui per se vult esse Deus, perverse vult esse similis Deo, ut Diabolus, qui 
noluit sub eo esse; et homo, qui ut servus noluit tenere praecepta. 

[45606] IIª-IIae, q. 163 a. 2 ad 3 
Ad tertium dicendum quod ratio illa procedit de similitudine aequiparantiae. 

ARTICULUS 3 
[45607] IIª-IIae, q. 163 a. 3 arg. 1 
Ad tertium sic proceditur. Videtur quod peccatum primorum parentum fuerit ceteris 
gravius. Dicit enim Augustinus, XIV de Civ. Dei, magna fuit in peccando iniquitas, ubi 
tanta fuit in non peccando facilitas. Sed primi parentes maximam habuerunt facilitatem 
ad non peccandum, quia nihil habebant intrinsecus quod eos ad peccandum 
impelleret. Ergo peccatum primorum parentum fuit ceteris gravius. 

[45608] IIª-IIae, q. 163 a. 3 arg. 2 
Praeterea, poena proportionatur culpae. Sed peccatum primorum parentum gravissime 
est punitum, quia ex ipso mors introivit in hunc mundum, ut apostolus dicit, Rom. V. 
Ergo peccatum illud fuit gravius aliis peccatis. 
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[45609] IIª-IIae, q. 163 a. 3 arg. 3 
Praeterea, primum in quolibet genere videtur esse maximum, ut dicitur in II Metaphys. 
Sed peccatum primorum parentum fuit primum inter alia peccata hominum. Ergo fuit 
maximum. 

[45610] IIª-IIae, q. 163 a. 3 s. c. 
Sed contra est quod Origenes dicit, non arbitror quod aliquis ex his qui in summo 
perfectoque constiterunt gradu, ad subitum evacuetur ac decidat, sed paulatim et per 
partes defluere eum necesse est. Sed primi parentes in summo perfectoque gradu 
consistebant. Non ergo eorum primum peccatum fuit maximum omnium peccatorum. 

[45611] IIª-IIae, q. 163 a. 3 co. 
Respondeo dicendum quod duplex gravitas in peccato attendi potest. Una quidem, ex 
ipsa specie peccati, sicut dicimus adulterium esse gravius peccatum simplici 
fornicatione. Alia autem est gravitas peccati quae attenditur secundum aliquam 
circumstantiam loci, vel personae, aut temporis. Prima autem gravitas essentialior est 
peccato, et principalior. Unde secundum eam magis peccatum dicitur grave quam 
secundum aliam. Dicendum est igitur quod peccatum primi hominis non fuit gravius 
omnibus aliis peccatis humanis secundum speciem peccati. Etsi enim superbia 
secundum suum genus habeat quandam excellentiam inter alia peccata, maior tamen 
est superbia qua quis Deum negat vel blasphemat, quam superbia qua quis inordinate 
divinam similitudinem appetit, qualis fuit superbia primorum parentum, ut dictum est. 
Sed secundum conditionem personarum peccantium, peccatum illud habuit maximam 
gravitatem, propter perfectionem status ipsorum. Et ideo dicendum est quod illud 
peccatum fuit quidem secundum quid gravissimum, sed non simpliciter. 

[45612] IIª-IIae, q. 163 a. 3 ad 1 
Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procedit de gravitate peccati ex 
circumstantia peccantis. 

[45613] IIª-IIae, q. 163 a. 3 ad 2 
Ad secundum dicendum quod magnitudo poenae quae consecuta est ad illud primum 
peccatum, non correspondet ei secundum quantitatem propriae speciei, sed 
inquantum fuit primum, quia ex hoc interrupta est innocentia primi status, qua 
subtracta, deordinata est tota natura humana. 
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[45614] IIª-IIae, q. 163 a. 3 ad 3 
Ad tertium dicendum quod in his quae sunt per se ordinata, oportet id quod est 
primum esse maximum. Talis autem ordo non attenditur in peccatis, sed unum per 
accidens sequitur post aliud. Unde non sequitur quod primum peccatum sit maximum. 

ARTICULUS 4 
[45615] IIª-IIae, q. 163 a. 4 arg. 1 
Ad quartum sic proceditur. Videtur quod peccatum Adae fuit gravius quam peccatum 
Evae. Dicitur enim I ad Tim. II, quod Adam non est seductus, mulier autem seducta in 
praevaricatione fuit, et sic videtur quod peccatum mulieris fuerit ex ignorantia, 
peccatum autem viri ex certa scientia. Sed huiusmodi peccatum est gravius, secundum 
illud Luc. XII, ille servus qui cognovit voluntatem domini sui et non fecit secundum 
voluntatem eius, vapulabit multis, qui autem non cognovit et fecit digna plagis, vapulabit 
paucis. Ergo Adam gravius peccavit quam Eva. 

[45616] IIª-IIae, q. 163 a. 4 arg. 2 
Praeterea, Augustinus dicit, in libro de decem chordis, si caput est vir, melius debet 
vivere, et praecedere in omnibus bonis factis uxorem suam, ut illa imitetur virum. Sed ille 
qui melius debet facere, si peccet, gravius peccat. Ergo Adam gravius peccavit quam 
Eva. 

[45617] IIª-IIae, q. 163 a. 4 arg. 3 
Praeterea, peccatum in spiritum sanctum videtur esse gravissimum. Sed Adam videtur 
in spiritum sanctum peccasse, quia peccavit cogitans de divina misericordia, quod 
pertinet ad peccatum praesumptionis. Ergo videtur quod Adam gravius peccavit quam 
Eva. 

[45618] IIª-IIae, q. 163 a. 4 s. c. 
Sed contra est quod poena respondet culpae. Sed mulier gravius est punita quam vir, ut 
patet Gen. III. Ergo gravius peccavit quam vir. 

[45619] IIª-IIae, q. 163 a. 4 co. 
Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, gravitas peccati principalius attenditur 
secundum peccati speciem quam secundum personae circumstantiam. Dicendum est 
ergo quod, si consideremus conditionem personae utriusque, scilicet mulieris et viri, 
peccatum viri est gravius, quia erat perfectior muliere. Sed quantum ad ipsum genus 
peccati, utriusque peccatum aequale dicitur, quia utriusque peccatum fuit superbia. 
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Unde Augustinus dicit, XI super Gen. ad Litt., quod mulier excusavit peccatum suum in 
impari sexu, sed pari fastu. Sed quantum ad speciem superbiae, gravius peccavit mulier, 
triplici ratione. Primo quidem, quia maior elatio fuit mulieris quam viri. Mulier enim 
credidit verum esse quod serpens suasit, scilicet quod Deus prohibuit ligni esum ne ad 
eius similitudinem pervenirent, et ita, dum per esum ligni vetiti Dei similitudinem 
consequi voluit, superbia eius ad hoc se erexit quod contra Dei voluntatem aliquid 
voluit obtinere. Sed vir non credidit hoc esse verum. Unde non voluit consequi divinam 
similitudinem contra Dei voluntatem, sed in hoc superbivit, quod voluit eam consequi 
per seipsum. Secundo, quia mulier non solum ipsa peccavit, sed etiam viro peccatum 
suggessit. Unde peccavit et in Deum et in proximum. Tertio, in hoc quod peccatum viri 
diminutum est ex hoc quod in peccatum consensit amicabili quadam benevolentia, qua 
plerumque fit ut offendatur Deus ne homo ex amico fiat inimicus, quod eum facere non 
debuisse divinae sententiae exitus indicavit, ut Augustinus dicit, XI Sup. Gen. ad litteram. 
Et sic patet quod peccatum mulieris fuit gravius quam peccatum viri. 

[45620] IIª-IIae, q. 163 a. 4 ad 1 
Ad primum ergo dicendum quod illa seductio mulieris ex praecedenti elevatione 
subsecuta est. Et ideo talis ignorantia non excusat, sed aggravat peccatum, inquantum 
scilicet ignorando in maiorem elationem erecta est. 

[45621] IIª-IIae, q. 163 a. 4 ad 2 
Ad secundum dicendum quod ratio illa procedit ex circumstantia conditionis 
personae, ex qua peccatum viri fuit gravius secundum quid. 

[45622] IIª-IIae, q. 163 a. 4 ad 3 
Ad tertium dicendum quod vir non cogitavit de divina misericordia usque ad 
contemptum divinae iustitiae, quod facit peccatum in spiritum sanctum, sed quia, ut 
Augustinus dicit, XI super Gen. ad Litt., inexpertus divinae severitatis, credidit illud 
peccatum esse veniale, id est de facili remissibile. 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3. Summa Contra Gentiles, Liber 3, Caput 141 (ScG, 3.141): 
De differentia et ordine poenarum 

[26973] Contra Gentiles, lib. 3 cap. 141 n. 1 
Quia vero, sicut ex dictis patet, praemium est quod voluntati proponitur quasi finis quo 
excitatur ad bene agendum; e contrario poena voluntati proponitur ut a malo 
retrahatur, quasi aliquid fugiendum malum: sicut de ratione praemii est quod sit 
bonum voluntati consonum, ita de ratione poenae est quod sit malum et contrarium 
voluntati. Malum autem est privatio boni. Unde oportet quod secundum differentiam 
et ordinem bonorum, sit etiam differentia et ordo poenarum. 

[26974] Contra Gentiles, lib. 3 cap. 141 n. 2 
Est autem summum bonum hominis felicitas, quae est ultimus finis eius: quantoque 
aliquid est huic fini propinquius, tanto praeeminet inter hominis bonum. Huic autem 
propinquissimum est virtus, et si quid est aliud quod ad bonam operationem hominem 
proficiat, qua pervenitur ad beatitudinem. Consequitur autem et debita dispositio 
rationis, et virium ei subiectarum. Post hoc autem et corporis incolumitas, quae 
necessaria est ad expeditam operationem. Demum autem ea quae exterius sunt, quibus 
quasi adminiculantibus utimur ad virtutem. 

[26975] Contra Gentiles, lib. 3 cap. 141 n. 3 
Erit igitur maxima poena hominem a beatitudine excludi. Post hanc autem, virtute 
privari, et perfectione quacumque naturalium virtutum animae ad bene agendum. 
Dehinc autem, naturalium potentiarum animae deordinatio. Post hoc autem, corporis 
nocumentum. Demum autem, exteriorum bonorum sublatio. 

[26976] Contra Gentiles, lib. 3 cap. 141 n. 4 
Sed quia de ratione poenae est non solum quod sit privativa boni, sed etiam quod sit 
contraria voluntati; non autem cuiuslibet hominis voluntas existimat bona secundum 
quod sunt: contingit interdum quod id quod est maioris boni privativum, est minus 
contrarium voluntati, et propter hoc minus poenale esse videtur. Et inde est quod 
plures homines, qui bona sensibilia et corporalia magis aestimant et cognoscunt quam 
intellectualia et spiritualia, plus timent corporales poenas quam spirituales. Secundum 
quorum aestimationem, contrarius ordo videtur poenarum ordini supradicto. Apud hos 
enim maxima poena aestimantur laesiones corporis, et damna rerum exteriorum: 
deordinatio autem animae, et damnum virtutis, et amissio fruitionis divinae, in qua 
consistit ultima hominis felicitas, aut modicum aut nihil reputatur ab eis. 
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[26977] Contra Gentiles, lib. 3 cap. 141 n. 5 
Hinc autem procedit quod hominum peccata a Deo puniri non aestimant: quia vident 
plerumque peccatores incolumitate corporis vigere, et exteriori fortuna potiri, quibus 
interdum homines virtuosi privantur. 

[26978] Contra Gentiles, lib. 3 cap. 141 n. 6 
Quod recte considerantibus mirum videri non debet. Cum enim bona exteriora ad 
inferiora ordinentur, corpus autem ad animam; in tantum exteriora et corporalia bona 
sunt homini bona, in quantum ad bonum rationis proficiunt; secundum vero quod 
bonum rationis impediunt, homini vertuntur in mala. Novit autem rerum dispositor 
Deus mensuram virtutis humanae. Unde interdum homini virtuoso corporalia et 
exteriora bona ministrat in adiutorium virtutis: et in hoc ei beneficium praestat. 
Interdum vero ei praedicta subtrahit, eo quod considerat huiusmodi esse sibi ad 
impedimentum virtutis et fruitionis divinae: ex hoc enim exteriora bona vertuntur 
homini in mala, ut dictum est; unde et eorum amissio, eadem ratione, homini vertitur 
in bonum. Si ergo omnis poena malum est; non est autem malum hominem 
exterioribus et corporalibus bonis privari secundum quod expedit ad profectum 
virtutis: non erit hoc homini virtuoso poena si privetur exterioribus bonis in 
adiumentum virtutis. E contrario autem erit malis in poenam si eis exteriora bona 
conceduntur, quibus provocantur ad malum. Unde et Sap. 14-11 dicitur quod creaturae 
Dei in odium factae sunt, et in tentationem animae hominum, et in muscipulam pedibus 
insipientium. Quia vero de ratione poenae est non solum quod sit malum, sed quod sit 
contrarium voluntati; amissio corporalium et exteriorum bonorum, etiam quando est 
homini in profectum virtutis et non in malum, dicitur poena abusive, ex eo quod est 
contra voluntatem. 

[26979] Contra Gentiles, lib. 3 cap. 141 n. 7 
Ex inordinatione autem hominis contingit quod homo non aestimet res secundum 
quod sunt, sed corporalia spiritualibus praeferat. Inordinatio autem talis aut est culpa, 
aut ex aliqua culpa praecedente procedit. Unde consequenter patet quod poena non sit 
in homine, etiam secundum quod est contra voluntatem, nisi culpa praecedente. 

[26980] Contra Gentiles, lib. 3 cap. 141 n. 8 
Hoc etiam ex alio patet. Quia ea quae sunt secundum se bona, non verterentur homini 
in malum per abusum, nisi aliqua inordinatione in homine existente. 
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[26981] Contra Gentiles, lib. 3 cap. 141 n. 9 
Item, quod oporteat ea quae voluntas acceptat eo quod sunt naturaliter bona, homini 
subtrahi ad profectum virtutis, provenit ex aliqua hominis deordinatione, quae vel est 
culpa, vel sequitur culpam. Manifestum enim est quod per peccatum praecedens fit 
quaedam inordinatio in affectu humano, ut facilius postmodum ad peccatum 
inclinetur. Non ergo est absque culpa etiam quod oportet hominem adiuvari ad bonum 
virtutis per id quod est ei quodammodo poenale, inquantum est absolute contra 
voluntatem ipsius, licet quandoque sit volitum secundum quod ratio respicit finem. Sed 
de hac inordinatione in natura humana existente ex peccato originali, posterius dicetur. 
Nunc autem intantum manifestum sit quod Deus punit homines pro peccatis: et quod 
non punit absque culpa. 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4. Expositio in Orationem Dominicam, Articulus 6:  
Et ne nos inducas in tentationem 

[86705] In orationem dominicam, a. 6 
Sunt aliqui qui licet peccaverint, tamen desiderant veniam consequi de peccatis: unde 
et confitentur et poenitent; sed tamen non adhibent totum studium quod deberent, ut 
iterato in peccata non ruant. Quod quidem non est conveniens, ut scilicet ex una parte 
ploret quis peccata dum poenitet, ex alia unde ploret accumulet, dum peccat. Et 
propter hoc dicitur Isai. I, 16: lavamini, mundi estote, auferte malum cogitationum 
vestrarum ab oculis meis, quiescite agere perverse. Et ideo, sicut supra dictum est, 
Christus in praecedenti docuit nos petere veniam peccatorum; in hac vero docet nos 
petere ut possimus vitare peccata, ut scilicet non inducamur in tentationem per quam 
labamur in peccata, cum dixit: et ne nos inducas in tentationem. Circa quod tria 
quaeruntur. Primo quid sit tentatio; secundo qualiter homo tentatur, et a quo; tertio 
vero quomodo liberatur in tentatione. Circa primum sciendum est, quod tentare nihil 
aliud est quam experiri seu probare: unde tentare hominem est probare virtutem eius. 
Experitur autem seu probatur virtus hominis dupliciter, secundum quod duo exigit 
hominis virtus. Unum pertinet ad bene operandum, scilicet quod bene operetur; aliud 
est quod caveat a malo. Psal. XXXIII, 15: declina a malo, et fac bonum. Probatur ergo 
virtus hominis quandoque quantum ad hoc quod bene facit, quandoque vero quantum 
ad hoc quod cesset a malo. Quantum ad primum probatur homo utrum inveniatur 
promptus ad bonum, ut ad ieiunandum et huiusmodi. Tunc enim est virtus tua magna 
quando promptus inveniris ad bonum. Et hoc modo Deus probat aliquando hominem; 
non quod lateat eum virtus hominis, sed ut eam omnes cognoscant, et detur omnibus 
in exemplum. Sic tentavit Deus Abraham, Gen. XXII, et Iob. Et ideo Deus saepe immittit 
tribulationes iustis, ut dum patienter sustinent, appareat virtus eorum, et in virtute 
proficiant. Deut. XIII, 3: tentat vos dominus Deus vester, ut palam fiat utrum diligatis eum, 
an non. Sic ergo Deus tentat provocando ad bonum. Quantum ad secundum probatur 
virtus hominis per inductionem ad malum. Et si bene resistit, et non consentit, tunc 
virtus hominis magna est; si vero homo succumbit tentationi, tunc virtus hominis nulla 
est. Hoc autem modo nullus tentatur a Deo: quia, sicut dicitur Iac. I, 13: Deus intentator 
malorum est: ipse autem neminem tentat. Sed tentatur homo a propria carne, a Diabolo, 
et a mundo. A carne dupliciter. Primo quia caro instigat ad malum: caro enim semper 
quaerit delectationes suas, scilicet carnales, in quibus est saepe peccatum. Qui enim 
immoratur delectationibus carnalibus, negligit spiritualia. Iac. I, 14: unusquisque vero 
tentatur a concupiscentia sua. Secundo tentat caro retrahendo a bono. Nam spiritus, 
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quantum est de se, semper delectaretur in spiritualibus bonis; sed caro aggravans 
impedit spiritum. Sap. IX, 15: corpus quod corrumpitur, aggravat animam. Rom. VII, 22: 
condelector legi Dei secundum interiorem hominem; video autem aliam legem in membris 
meis repugnantem legi mentis meae, et captivantem me in lege peccati, quae est in 
membris meis. Sed haec tentatio, scilicet carnis, est valde gravis, quia inimicus noster, 
scilicet caro, coniunctus est nobis: et, sicut dicit Boetius, nulla pestis efficacior est ad 
nocendum quam familiaris inimicus. Et ideo contra eam vigilandum est. Matth. XXVI, 
41: vigilate et orate, ne intretis in tentationem. Diabolus fortissime tentat. Nam postquam 
conculcatur caro, insurgit alius, scilicet Diabolus, contra quem est nobis magna 
colluctatio. Apostolus, Ephes. VI, 12: non est nobis colluctatio adversus carnem et 
sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum 
harum. Unde et signanter dicitur tentator. I Thess. III, 5: ne forte tentaverit vos is qui 
tentat. In tentatione autem sua callidissime procedit. Ipse enim, sicut bonus dux 
exercitus qui obsidet aliquod castrum, considerat infirma eius quem impugnare vult, et 
ex illa parte unde magis est homo debilis, tentat eum. Et ideo tentat de illis vitiis ad 
quae homines conculcata carne magis proni sunt, ut de ira, de superbia, et de aliis 
spiritualibus vitiis. I Petr. V, 8: adversarius vester Diabolus tanquam leo rugiens circuit 
quaerens quem devoret. Facit autem duo Diabolus dum tentat: quia non statim proponit 
illi quem tentat, malum aliquod apparens, sed aliquid quod habeat speciem boni, ut 
saltem in ipso principio per illud removeat eum aliquantulum a proposito suo 
principali, quia postmodum facilius inducit ipsum ad peccandum, quando illum vel 
modicum avertit. Apostolus, II Cor. XI, 14: ipse Satanas transfigurat se in Angelum lucis. 
Deinde postquam induxit eum ad peccandum, sic alligat eum ut non permittat eum a 
peccatis resurgere. Iob XL, 12: nervi testiculorum eius perplexi sunt. Sic ergo duo facit 
Diabolus: quia decipit, et deceptum detinet in peccato. Sed mundus dupliciter tentat. 
Primo per nimium et immoderatum desiderium rerum temporalium. Apostolus, I Tim. 
VI, 10: radix omnium malorum est cupiditas. Secundo per persecutores et tyrannos 
terrendo. Iob XXXVII, 19: nos quoque involvimur tenebris. II Tim. III, 12: omnes qui pie 
volunt vivere in Christo Iesu, persecutionem patientur. Matth. X, 28: nolite timere eos qui 
occidunt corpus. Sic ergo patet quid est tentatio, et qualiter tentatur homo, et a quo. 
Sequitur videre qualiter homo liberatur. Circa quod sciendum est, quod Christus docet 
nos rogare non ut non tentemur, sed ut non inducamur in tentationem. Nam si homo 
vincit tentationem, meretur coronam; et ideo dicitur Iac. I, 2: omne gaudium existimate, 
fratres cum in tentationes varias incideritis. Eccli. II, 1: fili, accedens ad servitutem Dei (...) 
praepara animam tuam ad tentationem. Item Iac. I, 12: beatus vir qui suffert tentationem: 
quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae. Et ideo docet petere ut non 
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inducamur in tentationem per consensum. I Cor. X, 13: tentatio vos non apprehendat nisi 
humana. Nam tentari humanum est, sed consentire diabolicum est. Sed nunquid Deus 
inducit ad malum, quia dicit: et ne nos inducas in tentationem? Dico, quod Deus dicitur 
inducere ad malum permittendo, inquantum scilicet propter multa peccata subtrahit 
homini gratiam suam, qua sublata homo labitur in peccatum: et ideo cantamus in 
Psalmo LXX, 9: cum defecerit virtus mea, ne derelinquas me domine. Regit autem 
hominem ne inducatur in tentationem per fervorem caritatis: quia quaelibet caritas 
quantumcumque parva, potest resistere cuilibet peccato. Cant. VIII, 7: aquae multae 
non potuerunt extinguere caritatem. Item per lumen intellectus, quo instruit nos de 
agendis: quia, sicut dicit philosophus, omnis peccans est ignorans. Psal. XXXI, 8: 
intellectum tibi dabo, et instruam te. Hoc autem petebat David, qui dicebat, Psal. XII, 4-5: 
illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte: ne quando dicat inimicus meus, 
praevalui adversus eum. Hoc autem habemus per donum intellectus. Et quia cum non 
assentimur tentationi, servamus cor mundum, de quo Matth. V, 8: beati mundo corde, 
quoniam ipsi Deum videbunt: ideo ex hoc pervenimus ad visionem Dei, ad quam nos 
perducat. 
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5. Compendium Theologiae, Caput 121: 
Quod aliquod malum habet rationem poenae, et non culpae 

[70200] Compendium theologiae, lib. 1 cap. 121 
Sicut autem defectus actionis voluntariae constituit rationem peccati et culpae, ita 
defectus cuiuslibet boni pro culpa illatus contra voluntatem eius cui infertur, poenae 
obtinet rationem. Poena enim infertur ut medicina culpae, et ut ordinativa eius. Ut 
medicina quidem, inquantum homo propter poenam retrahitur a culpa dum ne 
patiatur quod est suae contrarium voluntati, dimittit agere inordinatam actionem, quae 
suae foret placita voluntati. Est etiam ordinativa ipsius, quia per culpam homo 
transgreditur metas ordinis naturalis, plus suae voluntati tribuens quam oportet. Unde 
ad ordinem iustitiae fit reductio per poenam, per quam subtrahitur aliquid voluntati. 
Unde patet quod conveniens poena pro culpa non redditur, nisi plus contrarietur 
voluntati poena quam placeat culpa. 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6. PRIMA PARS: QUAESTIO 64 (I.64): 
De Poena Daemonum 

PROOEMIUM 
[31118] Iª q. 64 pr. 
Consequenter quaeritur de poena Daemonum. Et circa hoc quaeruntur quatuor. Primo, 
de obtenebratione intellectus. Secundo, de obstinatione voluntatis. Tertio, de dolore 
ipsorum. Quarto, de loco poenali ipsorum. 

ARTICULUS 1 
[31119] Iª q. 64 a. 1 arg. 1 
Ad primum sic proceditur. Videtur quod intellectus Daemonis sit obtenebratus per 
privationem cognitionis omnis veritatis. Si enim aliquam veritatem cognoscerent, 
maxime cognoscerent seipsos, quod est cognoscere substantias separatas. Hoc autem 
eorum miseriae non convenit, cum ad magnam beatitudinem pertinere videatur, 
intantum quod quidam ultimam beatitudinem hominis posuerunt in cognoscendo 
substantias separatas. Ergo Daemones privantur omni cognitione veritatis. 

[31120] Iª q. 64 a. 1 arg. 2 
Praeterea, id quod est manifestissimum in natura, videtur esse maxime manifestum 
Angelis, sive bonis sive malis. Quod enim non sit nobis maxime manifestum, contingit 
ex debilitate intellectus nostri a phantasmatibus accipientis, sicut ex debilitate oculi 
noctuae contingit quod non possit videre lumen solis. Sed Daemones non possunt 
cognoscere Deum, qui est secundum se manifestissimus, cum sit in summo veritatis, eo 
quod non habent mundum cor, quo solo videtur Deus. Ergo nec alia cognoscere 
possunt. 

[31121] Iª q. 64 a. 1 arg. 3 
Praeterea, cognitio rerum Angelis conveniens est duplex, secundum Augustinum, 
scilicet matutina, et vespertina. Sed cognitio matutina non competit Daemonibus, quia 
non vident res in verbo, nec etiam cognitio vespertina, quia cognitio vespertina refert 
res cognitas ad laudem creatoris (unde post vespere fit mane, ut dicitur Gen. I). Ergo 
Daemones non possunt cognitionem de rebus habere. 

[31122] Iª q. 64 a. 1 arg. 4 
Praeterea, Angeli in sua conditione cognoverunt mysterium regni Dei, ut Augustinus 
dicit, V super Gen. ad Litt. Sed Daemones hac cognitione privati sunt, quia si 

 27



Sancti Thomae Aquinatis Lectiones

cognovissent, nequaquam dominum gloriae crucifixissent, ut dicitur I Cor. II. Ergo, pari 
ratione, omni alia cognitione veritatis sunt privati. 

[31123] Iª q. 64 a. 1 arg. 5 
Praeterea, quamcumque veritatem aliquis scit, aut cognoscit eam naturaliter, sicut nos 
cognoscimus prima principia; aut accipiendo ab alio, sicut quae scimus addiscendo; aut 
per experientiam longi temporis, sicut quae scimus inveniendo. Sed Daemones non 
possunt cognoscere veritatem per suam naturam, quia ab eis divisi sunt boni Angeli 
sicut lux a tenebris, ut Augustinus dicit; omnis autem manifestatio fit per lumen, ut 
dicitur Ephes. V. Similiter etiam neque per revelationem, neque addiscendo a bonis 
Angelis, quia non est conventio lucis ad tenebras, ut dicitur II Cor. VI. Neque etiam per 
experientiam longi temporis, quia experientia a sensu oritur. Ergo nulla in eis est 
cognitio veritatis. 

[31124] Iª q. 64 a. 1 s. c. 
Sed contra est quod Dionysius dicit, IV cap. de Div. Nom., quod data Daemonibus 
angelica dona nequaquam mutata esse dicimus, sed sunt integra et splendidissima. Inter 
ista autem naturalia dona est cognitio veritatis. Ergo in eis est aliqua veritatis cognitio. 

[31125] Iª q. 64 a. 1 co. 
Respondeo dicendum quod duplex est cognitio veritatis, una quidem quae habetur per 
gratiam; alia vero quae habetur per naturam. Et ista quae habetur per gratiam, est 
duplex, una quae est speculativa tantum, sicut cum alicui aliqua secreta divinorum 
revelantur; alia vero quae est affectiva, producens amorem Dei; et haec proprie pertinet 
ad donum sapientiae. Harum autem trium cognitionum prima in Daemonibus nec est 
ablata, nec diminuta. Consequitur enim ipsam naturam Angeli, qui secundum suam 
naturam est quidam intellectus vel mens, propter simplicitatem autem suae 
substantiae, a natura eius aliquid subtrahi non potest, ut sic per subtractionem 
naturalium puniatur, sicut homo punitur per subtractionem manus aut pedis aut 
alicuius huiusmodi. Et ideo dicit Dionysius quod dona naturalia in eis integra manent. 
Unde naturalis cognitio in eis non est diminuta. Secunda autem cognitio, quae est per 
gratiam, in speculatione consistens, non est in eis totaliter ablata, sed diminuta, quia de 
huiusmodi secretis divinis tantum revelatur eis quantum oportet, vel mediantibus 
Angelis, vel per aliqua temporalia divinae virtutis effecta, ut dicit Augustinus, IX de Civ. 
Dei; non autem sicut ipsis sanctis Angelis, quibus plura et clarius revelantur in ipso 
verbo. A tertia vero cognitione sunt totaliter privati, sicut et a caritate. 
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[31126] Iª q. 64 a. 1 ad 1 
Ad primum ergo dicendum quod felicitas consistit in applicatione ad id quod superius 
est. Substantiae autem separatae sunt ordine naturae supra nos, unde aliqualis ratio 
felicitatis esse potest homini si cognoscat substantias separatas; licet perfecta eius 
felicitas sit in cognoscendo primam substantiam, scilicet Deum. Sed substantiae 
separatae cognoscere substantiam separatam est connaturale, sicut et nobis cognoscere 
naturas sensibiles. Unde sicut in hoc non est felicitas hominis, quod cognoscat naturas 
sensibiles; ita non est felicitas Angeli in hoc, quod cognoscat substantias separatas. 

[31127] Iª q. 64 a. 1 ad 2 
Ad secundum dicendum quod illud quod est manifestissimum in natura, est nobis 
occultum propter hoc quod excedit proportionem intellectus nostri; et non solum 
propter hoc quod intellectus noster accipit a phantasmatibus. Excedit autem divina 
substantia non solum proportionem intellectus humani, sed etiam intellectus angelici. 
Unde nec ipse Angelus secundum suam naturam, potest cognoscere Dei substantiam. 
Potest tamen altiorem cognitionem de Deo habere per suam naturam quam homo, 
propter perfectionem sui intellectus. Et talis cognitio Dei remanet etiam in 
Daemonibus. Licet enim non habeant puritatem quae est per gratiam, habent tamen 
puritatem naturae, quae sufficit ad cognitionem Dei quae eis competit ex natura. 

[31128] Iª q. 64 a. 1 ad 3 
Ad tertium dicendum quod creatura tenebra est, comparata excellentiae divini luminis, 
et ideo cognitio creaturae in propria natura, vespertina dicitur. Vespere enim est 
tenebris adiunctum, habet tamen aliquid de luce, cum autem totaliter deficit lux, est 
nox. Sic igitur et cognitio rerum in propria natura, quando refertur ad laudem creatoris, 
ut in bonis Angelis, habet aliquid de luce divina, et potest dici vespertina, si autem non 
referatur in Deum, sicut in Daemonibus, non dicitur vespertina, sed nocturna. Unde et 
in Genesi I, legitur quod tenebras quas Deus a luce separavit, vocavit noctem. 

[31129] Iª q. 64 a. 1 ad 4 
Ad quartum dicendum quod mysterium regni Dei, quod est impletum per Christum, 
omnes quidem Angeli a principio aliquo modo cognoverunt; maxime ex quo beatificati 
sunt visione verbi, quam Daemones nunquam habuerunt. Non tamen omnes Angeli 
cognoverunt perfecte, neque aequaliter. Unde Daemones multo minus, Christo 
existente in mundo, perfecte mysterium incarnationis cognoverunt. Non enim innotuit 
eis, ut Augustinus dicit sicut Angelis sanctis, qui verbi participata aeternitate 
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perfruuntur, sed sicut eis terrendis innotescendum fuit per quaedam temporalia effecta. 
Si autem perfecte et per certitudinem cognovissent ipsum esse filium Dei, et effectum 
passionis eius, nunquam dominum gloriae crucifigi procurassent. 

[31130] Iª q. 64 a. 1 ad 5 
Ad quintum dicendum quod Daemones tribus modis cognoscunt veritatem aliquam. 
Uno modo, subtilitate suae naturae, quia licet sint obtenebrati per privationem luminis 
gratiae, sunt tamen lucidi lumine intellectualis naturae. Secundo, per revelationem a 
sanctis Angelis; cum quibus non conveniunt quidem per conformitatem voluntatis; 
conveniunt autem similitudine intellectualis naturae, secundum quam possunt 
accipere quod ab aliis manifestatur. Tertio modo cognoscunt per experientiam longi 
temporis; non quasi a sensu accipientes; sed dum in rebus singularibus completur 
similitudo eius speciei intelligibilis quam sibi naturaliter habent inditam, aliqua 
cognoscunt praesentia, quae non praecognoverunt futura, ut supra de cognitione 
Angelorum dictum est. 

ARTICULUS 2 
[31131] Iª q. 64 a. 2 arg. 1 
Ad secundum sic proceditur. Videtur quod voluntas Daemonum non sit obstinata in 
malo. Libertas enim arbitrii ad naturam intellectualis naturae pertinet, quae manet in 
Daemonibus, ut dictum est. Sed libertas arbitrii per se et prius ordinatur ad bonum 
quam ad malum. Ergo voluntas Daemonis non est ita obstinata in malo, quin possit 
redire ad bonum. 

[31132] Iª q. 64 a. 2 arg. 2 
Praeterea, maior est misericordia Dei, quae est infinita, quam Daemonis malitia, quae 
est finita. A malitia autem culpae ad bonitatem iustitiae nullus redit nisi per Dei 
misericordiam. Ergo etiam Daemones a statu malitiae possunt redire ad statum 
iustitiae. 

[31133] Iª q. 64 a. 2 arg. 3 
Praeterea, si Daemones habent voluntatem obstinatam in malo, maxime haberent eam 
obstinatam in peccato quo peccaverunt. Sed illud peccatum in eis nunc non manet, 
scilicet superbia quia nec motivum manet, scilicet excellentia. Ergo Daemon non est 
obstinatus in malitia. 
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[31134] Iª q. 64 a. 2 arg. 4 
Praeterea, Gregorius dicit quod homo per alium reparari potuit, quia per alium cecidit. 
Sed Daemones inferiores per primum ceciderunt, ut supra dictum est. Ergo eorum 
casus per alium reparari potest. Ergo non sunt in malitia obstinati. 

[31135] Iª q. 64 a. 2 arg. 5 
Praeterea, quicumque est in malitia obstinatus, nunquam aliquod bonum opus 
operatur. Sed Daemon aliqua bona opera facit, confitetur enim veritatem, dicens 
Christo, scio quia sis sanctus Dei, Marc. I, Daemones etiam credunt et contremiscunt, 
ut dicitur Iacob. II; Dionysius etiam dicit, IV cap. de Div. Nom., quod bonum et optimum 
concupiscunt, esse, vivere et intelligere. Ergo non sunt obstinati in malitia. 

[31136] Iª q. 64 a. 2 s. c. 
Sed contra est quod dicitur in Psalmo LXXIII, superbia eorum qui te oderunt, ascendit 
semper; quod de Daemonibus exponitur. Ergo semper obstinati in malitia perseverant. 

[31137] Iª q. 64 a. 2 co. 
Respondeo dicendum quod Origenis positio fuit quod omnis voluntas creaturae, 
propter libertatem arbitrii, potest flecti et in bonum et in malum, excepta anima Christi 
propter unionem verbi. Sed haec positio tollit veritatem beatitudinis a sanctis Angelis 
et hominibus, quia stabilitas sempiterna est de ratione verae beatitudinis; unde et vita 
aeterna nominatur. Repugnat etiam auctoritati Scripturae sacrae, quae Daemones et 
homines malos in supplicium aeternum mittendos, bonos autem in vitam aeternam 
transferendos pronuntiat, Matth. XXV. Unde haec positio est tanquam erronea 
reputanda; et tenendum est firmiter, secundum fidem Catholicam, quod et voluntas 
bonorum Angelorum confirmata est in bono, et voluntas Daemonum obstinata est in 
malo. Causam autem huius obstinationis oportet accipere, non ex gravitate culpae, sed 
ex conditione naturae status. Hoc enim est hominibus mors, quod Angelis casus, ut 
Damascenus dicit. Manifestum est autem quod omnia mortalia peccata hominum, sive 
sint magna sive sint parva, ante mortem sunt remissibilia; post mortem vero, 
irremissibilia, et perpetuo manentia. Ad inquirendum ergo causam huiusmodi 
obstinationis, considerandum est quod vis appetitiva in omnibus proportionatur 
apprehensivae a qua movetur, sicut mobile motori. Appetitus enim sensitivus est boni 
particularis, voluntas vero universalis, ut supra dictum est; sicut etiam sensus 
apprehensivus est singularium, intellectus vero universalium. Differt autem 
apprehensio Angeli ab apprehensione hominis in hoc, quod Angelus apprehendit 
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immobiliter per intellectum, sicut et nos immobiliter apprehendimus prima principia, 
quorum est intellectus, homo vero per rationem apprehendit mobiliter, discurrendo de 
uno ad aliud, habens viam procedendi ad utrumque oppositorum. Unde et voluntas 
hominis adhaeret alicui mobiliter, quasi potens etiam ab eo discedere et contrario 
adhaerere, voluntas autem Angeli adhaeret fixe et immobiliter. Et ideo, si consideretur 
ante adhaesionem, potest libere adhaerere et huic et opposito (in his scilicet quae non 
naturaliter vult), sed postquam iam adhaesit, immobiliter adhaeret. Et ideo consuevit 
dici quod liberum arbitrium hominis flexibile est ad oppositum et ante electionem, et 
post; liberum autem arbitrium Angeli est flexibile ad utrumque oppositum ante 
electionem, sed non post. Sic igitur et boni Angeli, semper adhaerentes iustitiae, sunt in 
illa confirmati, mali vero, peccantes, sunt in peccato obstinati. De obstinatione vero 
hominum damnatorum infra dicetur. 

[31138] Iª q. 64 a. 2 ad 1 
Ad primum ergo dicendum quod boni et mali Angeli habent liberum arbitrium, sed 
secundum modum et conditionem suae naturae, ut dictum est. 

[31139] Iª q. 64 a. 2 ad 2 
Ad secundum dicendum quod misericordia Dei liberat a peccato poenitentes. Illi vero 
qui poenitentiae capaces non sunt, immobiliter malo adhaerentes per divinam 
misericordiam non liberantur. 

[31140] Iª q. 64 a. 2 ad 3 
Ad tertium dicendum quod adhuc manet in Diabolo peccatum quo primo peccavit, 
quantum ad appetitum; licet non quantum ad hoc quod credat se posse obtinere. Sicut 
si aliquis credat se posse facere homicidium, et velit facere, et postea adimatur ei 
potestas; nihilominus voluntas homicidii in eo manere potest, ut velit fecisse, vel velit 
facere si posset. 

[31141] Iª q. 64 a. 2 ad 4 
Ad quartum dicendum quod non est tota causa quare peccatum hominis sit 
remissibile, quia alio suggerente peccavit. Et ideo ratio non sequitur. 

[31142] Iª q. 64 a. 2 ad 5 
Ad quintum dicendum quod actus Daemonis est duplex. Quidam scilicet ex voluntate 
deliberata procedens, et hic proprie potest dici actus eius. Et talis actus Daemonis 
semper est malus, quia etsi aliquando aliquod bonum faciat, non tamen bene facit; 
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sicut dum veritatem dicit ut decipiat, et dum non voluntarie credit et confitetur, sed 
rerum evidentia coactus. Alius autem actus Daemonis est naturalis; qui bonus esse 
potest, et attestatur bonitati naturae. Et tamen etiam tali bono actu abutuntur ad 
malum. 

ARTICULUS 3 
[31143] Iª q. 64 a. 3 arg. 1 
Ad tertium sic proceditur. Videtur quod dolor non sit in Daemonibus. Cum enim dolor 
et gaudium opponantur, non possunt esse simul in eodem. Sed in Daemonibus est 
gaudium, dicit enim Augustinus, contra Manichaeos, Diabolus potestatem habet in eos 
qui Dei praecepta contemnunt, et de hac tam infelici potestate laetatur. Ergo in 
Daemonibus non est dolor. 

[31144] Iª q. 64 a. 3 arg. 2 
Praeterea, dolor est causa timoris, de his enim timemus dum futura sunt, de quibus 
dolemus dum praesentia sunt. Sed in Daemonibus non est timor; secundum illud Iob 
XLI, factus est ut nullum timeret. Ergo in Daemonibus non est dolor. 

[31145] Iª q. 64 a. 3 arg. 3 
Praeterea, dolere de malo est bonum. Sed Daemones non possunt bene facere. Ergo 
non possunt dolere, ad minus de malo culpae; quod pertinet ad vermem conscientiae. 

[31146] Iª q. 64 a. 3 s. c. 
Sed contra est quod peccatum Daemonis est gravius quam peccatum hominis. Sed 
homo punitur dolore pro delectatione peccati; secundum illud Apoc. XVIII, quantum 
glorificavit se et in deliciis fuit, tantum date ei tormentum et luctum. Ergo multo magis 
Diabolus, qui maximo se glorificavit, punitur doloris luctu. 

[31147] Iª q. 64 a. 3 co. 
Respondeo dicendum quod timor, dolor, gaudium, et huiusmodi, secundum quod sunt 
passiones, in Daemonibus esse non possunt, sic enim sunt propriae appetitus sensitivi, 
qui est virtus in organo corporali. Sed secundum quod nominant simplices actus 
voluntatis, sic possunt esse in Daemonibus. Et necesse est dicere quod in eis sit dolor. 
Quia dolor, secundum quod significat simplicem actum voluntatis, nihil est aliud quam 
renisus voluntatis ad id quod est vel non est. Patet autem quod Daemones multa vellent 
non esse quae sunt, et esse quae non sunt, vellent enim, cum sint invidi, damnari eos 
qui salvantur. Unde oportet dicere quod in eis sit dolor, et praecipue quia de ratione 
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poenae est, quod voluntati repugnet. Privantur etiam beatitudine quam naturaliter 
appetunt; et in multis eorum iniqua voluntas cohibetur. 

[31148] Iª q. 64 a. 3 ad 1 
Ad primum ergo dicendum quod gaudium et dolor de eodem sunt opposita, non autem 
de diversis. Unde nihil prohibet unum simul dolere de uno, et gaudere de alio; et 
maxime secundum quod dolor et gaudium important simplices voluntatis actus; quia 
non solum in diversis, sed etiam in una et eadem re potest esse aliquid quod volumus, 
et aliquid quod nolumus. 

[31149] Iª q. 64 a. 3 ad 2 
Ad secundum dicendum quod sicut in Daemonibus est dolor de praesenti, ita et timor 
de futuro. Quod autem dicitur, factus est ut nullum timeret, intelligitur de timore Dei 
cohibente a peccato. Alibi, namque scriptum est quod Daemones credunt et 
contremiscunt. 

[31150] Iª q. 64 a. 3 ad 3 
Ad tertium dicendum quod dolere de malo culpae propter se attestatur voluntatis 
bonitati, cui malum culpae opponitur. Dolere autem de malo poenae, vel de malo 
culpae propter poenam, attestatur bonitati naturae, cui malum poenae opponitur. 
Unde Augustinus dicit, XIX de Civ. Dei, quod dolor amissi boni in supplicio, testis est 
naturae bonae. Daemon ergo, cum perversae sit voluntatis et obstinatae, de malo 
culpae non dolet. 

ARTICULUS 4 
[31151] Iª q. 64 a. 4 arg. 1 
Ad quartum sic proceditur. Videtur quod aer iste non sit locus poenalis Daemonum. 
Daemon enim est natura spiritualis. Natura autem spiritualis non afficitur loco. Ergo 
nullus locus est Daemonibus poenalis. 

[31152] Iª q. 64 a. 4 arg. 2 
Praeterea, peccatum hominis non est gravius quam peccatum Daemonis. Sed locus 
poenalis hominis est Infernus. Ergo multo magis Daemonis. Ergo non aer caliginosus. 

[31153] Iª q. 64 a. 4 arg. 3 
Praeterea, Daemones puniuntur poena ignis. Sed in aere caliginoso non est ignis. Ergo 
aer caliginosus non est locus poenae Daemonum. 
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[31154] Iª q. 64 a. 4 s. c. 
Sed contra est quod Augustinus dicit, III super Gen. ad Litt., quod aer caliginosus est 
quasi carcer Daemonibus usque ad tempus iudicii. 

[31155] Iª q. 64 a. 4 co. 
Respondeo dicendum quod Angeli, secundum suam naturam, medii sunt inter Deum 
et homines. Habet autem hoc divinae providentiae ratio, quod inferiorum bonum per 
superiora procuret. Bonum autem hominis dupliciter procuratur per divinam 
providentiam. Uno modo directe, dum scilicet aliquis inducitur ad bonum et retrahitur 
a malo, et hoc decenter fit per Angelos bonos. Alio modo indirecte, dum scilicet aliquis 
exercetur, impugnatus, per impugnationem contrarii. Et hanc procurationem boni 
humani conveniens fuit per malos Angelos fieri, ne totaliter post peccatum ab utilitate 
naturalis ordinis exciderent. Sic ergo Daemonibus duplex locus poenalis debetur. Unus 
quidem ratione suae culpae, et hic est Infernus. Alius autem ratione exercitationis 
humanae, et sic debetur eis caliginosus aer. Procuratio autem salutis humanae 
protenditur usque ad diem iudicii, unde et usque tunc durat ministerium Angelorum et 
exercitatio Daemonum. Unde et usque tunc et boni Angeli ad nos huc mittuntur, et 
Daemones in hoc aere caliginoso sunt ad nostrum exercitium, licet eorum aliqui etiam 
nunc in Inferno sint, ad torquendum eos quos ad malum induxerunt; sicut et aliquis 
boni Angeli sunt cum animabus sanctis in caelo. Sed post diem iudicii omnes mali, tam 
homines quam Angeli, in Inferno erunt; boni vero in caelo. 

[31156] Iª q. 64 a. 4 ad 1 
Ad primum ergo dicendum quod locus non est poenalis Angelo aut animae, quasi 
afficiens alterando naturam; sed quasi afficiens voluntatem contristando, dum Angelus 
vel anima apprehendit se esse in loco non convenienti suae voluntati. 

[31157] Iª q. 64 a. 4 ad 2 
Ad secundum dicendum quod anima secundum ordinem naturae non praefertur alteri 
animae, sicut Daemones ordine naturae praeferuntur hominibus. Unde non est similis 
ratio. 

[31158] Iª q. 64 a. 4 ad 3 
Ad tertium dicendum quod aliqui dixerunt usque ad diem iudicii differri poenam 
sensibilem tam Daemonum quam animarum, et similiter beatitudinem sanctorum 
differri usque ad diem iudicii; quod est erroneum, et repugnans apostoli sententiae, qui 
dicit, II Cor. V, si terrestris domus nostra huius habitationis dissolvatur, domum habemus 
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in caelo. Alii vero, licet hoc non concedant de animabus, concedunt tamen de 
Daemonibus. Sed melius est dicendum quod idem iudicium sit de malis animabus et 
malis Angelis; sicut idem iudicium est de bonis animabus et bonis Angelis. Unde 
dicendum est quod, sicut locus caelestis pertinet ad gloriam Angelorum, tamen gloria 
eorum non minuitur cum ad nos veniunt, quia considerant illum locum esse suum (eo 
modo quo dicimus honorem episcopi non minui dum actu non sedet in cathedra); 
similiter dicendum est quod Daemones licet non actu alligentur gehennali igni, dum 
sunt in aere isto caliginoso, tamen ex hoc ipso quod sciunt illam alligationem sibi 
deberi, eorum poena non diminuitur. Unde dicitur in quadam Glossa Iacobi III, quod 
portant secum ignem Gehennae quocumque vadant. Nec est contra hoc, quod rogaverunt 
dominum ut non mitteret eos in abyssum, ut dicitur Lucae VIII, quia hoc petierunt 
reputantes sibi poenam, si excluderentur a loco in quo possunt hominibus nocere. 
Unde Marci V, dicitur quod deprecabantur eum ne expelleret eos extra regionem. 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7. Summa Theologiae, PRIMA PARS SECUNDAE PARTIS, QUAESTIO 109 (I-II.109): 
De Gratia 

PROOEMIUM 
[38361] Iª-IIae q. 109 pr. 
Consequenter considerandum est de exteriori principio humanorum actuum, scilicet 
de Deo, prout ab ipso per gratiam adiuvamur ad recte agendum. Et primo, 
considerandum est de gratia Dei; secundo, de causa eius; tertio, de eius effectibus. 
Prima autem consideratio erit tripartita, nam primo considerabimus de necessitate 
gratiae; secundo, de ipsa gratia quantum ad eius essentiam; tertio, de eius divisione. 
Circa primum quaeruntur decem. Primo, utrum absque gratia possit homo aliquod 
verum cognoscere. Secundo, utrum absque gratia Dei possit homo aliquod bonum 
facere vel velle. Tertio, utrum homo absque gratia possit Deum diligere super omnia. 
Quarto, utrum absque gratia possit praecepta legis observare. Quinto, utrum absque 
gratia possit mereri vitam aeternam. Sexto, utrum homo possit se ad gratiam 
praeparare sine gratia. Septimo, utrum homo sine gratia possit resurgere a peccato. 
Octavo, utrum absque gratia possit homo vitare peccatum. Nono, utrum homo gratiam 
consecutus possit, absque alio divino auxilio, bonum facere et vitare peccatum. 
Decimo, utrum possit perseverare in bono per seipsum. 

ARTICULUS 1 
[38362] Iª-IIae q. 109 a. 1 arg. 1 
Ad primum sic proceditur. Videtur quod homo sine gratia nullum verum cognoscere 
possit. Quia super illud I Cor. XII, nemo potest dicere, dominus Iesus, nisi in spiritu sancto, 
dicit Glossa Ambrosii, omne verum, a quocumque dicatur, a spiritu sancto est. Sed 
spiritus sanctus habitat in nobis per gratiam. Ergo veritatem cognoscere non possumus 
sine gratia. 

[38363] Iª-IIae q. 109 a. 1 arg. 2 
Praeterea, Augustinus dicit, in I Soliloq., quod disciplinarum certissima talia sunt qualia 
illa quae a sole illustrantur ut videri possint; Deus autem ipse est qui illustrat; ratio autem 
ita est in mentibus ut in oculis est aspectus; mentis autem oculi sunt sensus animae. Sed 
sensus corporis, quantumcumque sit purus, non potest aliquod visibile videre sine solis 
illustratione. Ergo humana mens, quantumcumque sit perfecta, non potest 
ratiocinando veritatem cognoscere absque illustratione divina. Quae ad auxilium 
gratiae pertinet. 
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[38364] Iª-IIae q. 109 a. 1 arg. 3 
Praeterea, humana mens non potest veritatem intelligere nisi cogitando; ut patet per 
Augustinum XIV de Trin. Sed apostolus dicit, II ad Cor. III, non sufficientes sumus aliquid 
cogitare a nobis, quasi ex nobis. Ergo homo non potest cognoscere veritatem per 
seipsum sine auxilio gratiae. 

[38365] Iª-IIae q. 109 a. 1 s. c. 
Sed contra est quod Augustinus dicit, in I Retract., non approbo quod in oratione dixi, 
Deus, qui non nisi mundos verum scire voluisti. Responderi enim potest multos etiam non 
mundos multa scire vera. Sed per gratiam homo mundus efficitur; secundum illud 
Psalmi l, cor mundum crea in me, Deus; et spiritum rectum innova in visceribus meis. Ergo 
sine gratia potest homo per seipsum veritatem cognoscere. 

[38366] Iª-IIae q. 109 a. 1 co. 
Respondeo dicendum quod cognoscere veritatem est usus quidam, vel actus, 
intellectualis luminis, quia secundum apostolum, ad Ephes. V, omne quod manifestatur, 
lumen est. Usus autem quilibet quendam motum importat, large accipiendo motum 
secundum quod intelligere et velle motus quidam esse dicuntur, ut patet per 
philosophum in III de anima. Videmus autem in corporalibus quod ad motum non 
solum requiritur ipsa forma quae est principium motus vel actionis; sed etiam 
requiritur motio primi moventis. Primum autem movens in ordine corporalium est 
corpus caeleste. Unde quantumcumque ignis habeat perfectum calorem, non alteraret 
nisi per motionem caelestis corporis. Manifestum est autem quod, sicut omnes motus 
corporales reducuntur in motum caelestis corporis sicut in primum movens corporale; 
ita omnes motus tam corporales quam spirituales reducuntur in primum movens 
simpliciter, quod est Deus. Et ideo quantumcumque natura aliqua corporalis vel 
spiritualis ponatur perfecta, non potest in suum actum procedere nisi moveatur a Deo. 
Quae quidem motio est secundum suae providentiae rationem; non secundum 
necessitatem naturae, sicut motio corporis caelestis. Non solum autem a Deo est omnis 
motio sicut a primo movente; sed etiam ab ipso est omnis formalis perfectio sicut a 
primo actu. Sic igitur actio intellectus, et cuiuscumque entis creati, dependet a Deo 
quantum ad duo, uno modo, inquantum ab ipso habet formam per quam agit; alio 
modo, inquantum ab ipso movetur ad agendum. Unaquaeque autem forma indita rebus 
creatis a Deo, habet efficaciam respectu alicuius actus determinati, in quem potest 
secundum suam proprietatem, ultra autem non potest nisi per aliquam formam 
superadditam, sicut aqua non potest calefacere nisi calefacta ab igne. Sic igitur 
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intellectus humanus habet aliquam formam, scilicet ipsum intelligibile lumen, quod est 
de se sufficiens ad quaedam intelligibilia cognoscenda, ad ea scilicet in quorum 
notitiam per sensibilia possumus devenire. Altiora vero intelligibilia intellectus 
humanus cognoscere non potest nisi fortiori lumine perficiatur, sicut lumine fidei vel 
prophetiae; quod dicitur lumen gratiae, inquantum est naturae superadditum. Sic igitur 
dicendum est quod ad cognitionem cuiuscumque veri, homo indiget auxilio divino ut 
intellectus a Deo moveatur ad suum actum. Non autem indiget ad cognoscendam 
veritatem in omnibus, nova illustratione superaddita naturali illustrationi; sed in 
quibusdam, quae excedunt naturalem cognitionem. Et tamen quandoque Deus 
miraculose per suam gratiam aliquos instruit de his quae per naturalem rationem 
cognosci possunt, sicut et quandoque miraculose facit quaedam quae natura facere 
potest. 

[38367] Iª-IIae q. 109 a. 1 ad 1 
Ad primum ergo dicendum quod omne verum, a quocumque dicatur, est a spiritu 
sancto sicut ab infundente naturale lumen, et movente ad intelligendum et loquendum 
veritatem. Non autem sicut ab inhabitante per gratiam gratum facientem, vel sicut a 
largiente aliquod habituale donum naturae superadditum, sed hoc solum est in 
quibusdam veris cognoscendis et loquendis; et maxime in illis quae pertinent ad fidem, 
de quibus apostolus loquebatur. 

[38368] Iª-IIae q. 109 a. 1 ad 2 
Ad secundum dicendum quod sol corporalis illustrat exterius; sed sol intelligibilis, qui 
est Deus, illustrat interius. Unde ipsum lumen naturale animae inditum est illustratio 
Dei, qua illustramur ab ipso ad cognoscendum ea quae pertinent ad naturalem 
cognitionem. Et ad hoc non requiritur alia illustratio, sed solum ad illa quae naturalem 
cognitionem excedunt. 

[38369] Iª-IIae q. 109 a. 1 ad 3 
Ad tertium dicendum quod semper indigemus divino auxilio ad cogitandum 
quodcumque, inquantum ipse movet intellectum ad agendum, actu enim intelligere 
aliquid est cogitare, ut patet per Augustinum, XIV de Trin. 

ARTICULUS 2 
[38370] Iª-IIae q. 109 a. 2 arg. 1 
Ad secundum sic proceditur. Videtur quod homo possit velle et facere bonum absque 
gratia. Illud enim est in hominis potestate cuius ipse est dominus. Sed homo est 
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dominus suorum actuum, et maxime eius quod est velle, ut supra dictum est. Ergo 
homo potest velle et facere bonum per seipsum absque auxilio gratiae. 

[38371] Iª-IIae q. 109 a. 2 arg. 2 
Praeterea, unumquodque magis potest in id quod est sibi secundum naturam, quam in 
id quod est sibi praeter naturam. Sed peccatum est contra naturam, ut Damascenus 
dicit, in II libro, opus autem virtutis est homini secundum naturam, ut supra dictum 
est. Cum igitur homo per seipsum possit peccare, videtur quod multo magis per 
seipsum possit bonum velle et facere. 

[38372] Iª-IIae q. 109 a. 2 arg. 3 
Praeterea, bonum intellectus est verum, ut philosophus dicit, in VI Ethic. Sed 
intellectus potest cognoscere verum per seipsum, sicut et quaelibet alia res potest suam 
naturalem operationem per se facere. Ergo multo magis homo potest per seipsum 
facere et velle bonum. 

[38373] Iª-IIae q. 109 a. 2 s. c. 
Sed contra est quod apostolus dicit, Rom. IX, non est volentis, scilicet velle, neque 
currentis, scilicet currere, sed miserentis Dei. Et Augustinus dicit, in libro de Corrept. et 
gratia, quod sine gratia nullum prorsus, sive cogitando, sive volendo et amando, sive 
agendo, faciunt homines bonum. 

[38374] Iª-IIae q. 109 a. 2 co. 
Respondeo dicendum quod natura hominis dupliciter potest considerari, uno modo, in 
sui integritate, sicut fuit in primo parente ante peccatum; alio modo, secundum quod 
est corrupta in nobis post peccatum primi parentis. Secundum autem utrumque 
statum, natura humana indiget auxilio divino ad faciendum vel volendum 
quodcumque bonum, sicut primo movente, ut dictum est. Sed in statu naturae integrae, 
quantum ad sufficientiam operativae virtutis, poterat homo per sua naturalia velle et 
operari bonum suae naturae proportionatum, quale est bonum virtutis acquisitae, non 
autem bonum superexcedens, quale est bonum virtutis infusae. Sed in statu naturae 
corruptae etiam deficit homo ab hoc quod secundum suam naturam potest, ut non 
possit totum huiusmodi bonum implere per sua naturalia. Quia tamen natura humana 
per peccatum non est totaliter corrupta, ut scilicet toto bono naturae privetur; potest 
quidem etiam in statu naturae corruptae, per virtutem suae naturae aliquod bonum 
particulare agere, sicut aedificare domos, plantare vineas, et alia huiusmodi; non tamen 
totum bonum sibi connaturale, ita quod in nullo deficiat. Sicut homo infirmus potest 
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per seipsum aliquem motum habere; non tamen perfecte potest moveri motu hominis 
sani, nisi sanetur auxilio medicinae. Sic igitur virtute gratuita superaddita virtuti 
naturae indiget homo in statu naturae integrae quantum ad unum, scilicet ad 
operandum et volendum bonum supernaturale. Sed in statu naturae corruptae, 
quantum ad duo, scilicet ut sanetur; et ulterius ut bonum supernaturalis virtutis 
operetur, quod est meritorium. Ulterius autem in utroque statu indiget homo auxilio 
divino ut ab ipso moveatur ad bene agendum. 

[38375] Iª-IIae q. 109 a. 2 ad 1 
Ad primum ergo dicendum quod homo est dominus suorum actuum, et volendi et non 
volendi, propter deliberationem rationis, quae potest flecti ad unam partem vel ad 
aliam. Sed quod deliberet vel non deliberet, si huius etiam sit dominus, oportet quod 
hoc sit per deliberationem praecedentem. Et cum hoc non procedat in infinitum, 
oportet quod finaliter deveniatur ad hoc quod liberum arbitrium hominis moveatur ab 
aliquo exteriori principio quod est supra mentem humanam, scilicet a Deo; ut etiam 
philosophus probat in cap. de bona fortuna. Unde mens hominis etiam sani non ita 
habet dominium sui actus quin indigeat moveri a Deo. Et multo magis liberum 
arbitrium hominis infirmi post peccatum, quod impeditur a bono per corruptionem 
naturae. 

[38376] Iª-IIae q. 109 a. 2 ad 2 
Ad secundum dicendum quod peccare nihil aliud est quam deficere a bono quod 
convenit alicui secundum suam naturam. Unaquaeque autem res creata, sicut esse non 
habet nisi ab alio, et in se considerata est nihil, ita indiget conservari in bono suae 
naturae convenienti ab alio. Potest autem per seipsam deficere a bono, sicut et per 
seipsam potest deficere in non esse, nisi divinitus conservaretur. 

[38377] Iª-IIae q. 109 a. 2 ad 3 
Ad tertium dicendum quod etiam verum non potest homo cognoscere sine auxilio 
divino, sicut supra dictum est. Et tamen magis est natura humana corrupta per 
peccatum quantum ad appetitum boni, quam quantum ad cognitionem veri.
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