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Est autem quaedam aliorum opinio praedictae positioni contraria, per quam etiam 

inutilis redderetur conatus probare intendentium Deum esse. Dicunt enim quod Deum 

esse non potest per rationem inveniri, sed per solam viam fidei et revelationis est 

acceptum. 

Ad hoc autem dicendum moti sunt quidam propter debilitatem rationum quas aliqui 

inducebant ad probandum Deum esse. 

Posset tamen hic error fulcimentum aliquod falso sibi assumere ex quorundam 

philosophorum dictis, qui ostendunt in Deo idem esse essentiam et esse, scilicet id quod 

respondetur ad quid est, et ad quaestionem an est. Via autem rationis perveniri non potest 

ut sciatur de Deo quid est. Unde nec ratione videtur posse demonstrari an Deus sit. 

Item. Si principium ad demonstrandum an est, secundum artem philosophi, oportet 

accipere quid significet nomen; ratio vero significata per nomen est definitio, secundum 

philosophum, in IV Metaph.; nulla remanebit via ad demonstrandum Deum esse, remota 

divinae essentiae vel quidditatis cognitione. 

Item. Si demonstrationis principia a sensu cognitionis originem sumunt, ut in 

posterioribus ostenditur, ea quae omnem sensum et sensibilia excedunt, videntur 

indemonstrabilia esse. Huiusmodi autem est Deum esse. Est igitur indemonstrabile. 

Huius autem sententiae falsitas nobis ostenditur, tum ex demonstrationis arte, 

quae ex effectibus causas concludere docet. Tum ex ipso scientiarum ordine. Nam, si 

non sit aliqua scibilis substantia supra substantiam sensibilem, non erit aliqua scientia 

supra naturalem, ut dicitur in IV Metaph. Tum ex philosophorum studio, qui Deum esse 

demonstrare conati sunt. Tum etiam apostolica veritate asserente, Rom. 1-20: invisibilia 

Dei per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur. 



Nec hoc debet movere, quod in Deo idem est essentia et esse, ut prima ratio 

proponebat. Nam hoc intelligitur de esse quo Deus in seipso subsistit, quod nobis quale 

sit ignotum est, sicut eius essentia. Non autem intelligitur de esse quod significat 

compositionem intellectus. Sic enim esse Deum sub demonstratione cadit, dum ex 

rationibus demonstrativis mens nostra inducitur huiusmodi propositionem de Deo formare 

qua exprimat Deum esse. 
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Fuerunt autem et alii magis errantes, ponentes animam esse corpus. Quorum 

opiniones licet fuerint diversae et variae, sufficit eas hic communiter reprobare. 

Viventia enim, cum sint quaedam res naturales, sunt composita ex materia et 

forma. Componuntur autem ex corpore et anima, quae facit viventia actu. Ergo oportet 

alterum istorum esse formam, et alterum materiam. Corpus autem non potest esse forma: 

quia corpus non est in altero sicut in materia et subiecto. Anima igitur est forma. Ergo non 

est corpus: cum nullum corpus sit forma. … 

Amplius. Omne corpus divisibile est. Omne autem divisibile indiget aliquo 

continente et uniente partes eius. Si igitur anima sit corpus, habebit aliquid aliud continens 

et illud magis erit anima: videmus enim, anima recedente, corpus dissolvi. Et si hoc iterum 

sit divisibile, oportebit vel devenire ad aliquod indivisibile et incorporeum, quod erit anima: 

vel erit procedere in infinitum, quod est impossibile. Non est igitur anima corpus. 

Item. Sicut supra probatum est, et in VIII physicorum probatur, omne movens 

seipsum componitur ex duobus, quorum alterum est movens et non motum, et alterum 

est motum. Sed animal est movens seipsum: movens autem in ipso est anima, motum 

autem est corpus. Anima igitur est movens non motum. Nullum autem corpus movet nisi 

motum, ut supra probatum est. Anima igitur non est corpus. 

Praeterea. Supra ostensum est quod intelligere non potest esse actio alicuius 

corporis. Est autem actus animae. Anima igitur, ad minus intellectiva, non est corpus. 

Ea autem quibus aliqui conati sunt probare animam esse corpus, facile est solvere. 

Ostendunt enim animam esse corpus, per hoc quod filius similatur patri etiam in 

accidentibus animae: cum tamen filius generetur a patre per decisionem corporalem. Et 



quia anima compatitur corpori. Et quia separatur a corpore: separari autem est corporum 

se tangentium. 

Sed contra hoc iam dictum est quod complexio corporis est aliqualiter causa 

animae passionum per modum disponentis. Anima etiam non compatitur corpori nisi per 

accidens: quia, cum sit forma corporis, movetur per accidens moto corpore. Separatur 

etiam anima a corpore, non sicut tangens a tacto, sed sicut forma a materia. Quamvis et 

aliquis tactus sit incorporei ad corpus, ut supra ostensum est. 


	Latin Language Exam-Fa20 Day One.pdf
	Latin Language Exam Fall 2020 Day Two.pdf

