






























































































































































































































































































146 QUAEST. XXITI. DE CHARITATE ART. I. 
non amato, sed sibi volens bonum, non di
citur amicus; nee est ibi amicitia, sed con
cupiscentia. 

Secunda. Bonum, quod amico desidera
tur, et per amicitiam est volitum, debet 
esse propter ipsum a.micum, et bonum ho
nestum. Unde qui a.mat, et vult alteri bo
num , sed ob suam propria.m utilita.tem , 
non dicitur proprie amicus. Unde raro se
nes et iuvenes habent proprias a.micitia.s; 
illi enim propter utilita.tem , hi propter 
propriam delecta.tiouem amant. Vera ta.men 
amicitia in bono honesto, non utili 1 nee 
delectabili consistit. 

Tertia, ut sit amor hie reciprocus et 
mutuus. Quando enim unus amat quidem 
alterum, sed non redamatur, non ei ami
cus, sed benevolus dicitur esse. 

Quarta.. Amor hill debet esse utrique 
notus. Unde si duo se tali amore benevo
lentiae prosequuntur, tamen unus ignorat 
alterius amorem; non invicem amici, sed 
benevoli dicuntur. 

Quinta.. Est necessarium vinculum, aut 
unio aliqua, sive a.ntecedat, sive comite
tur, aut sequatur amorem. Unde a.micitia 
est inter do.mesticos, concives, condiscipu
los, commilitones, affines, aut aliqua. simi
litudine coniunctos. 

Sexta. Requiritur conversatio, et aliqua 
mutua contractatio sive per verba , sive 
per literas, sive per opera. Et haec con
ditio est magis necessaTia ad conservatio
nem amicitiae, quam ad ipsius rationem. 
Unde Aristoteles c. 6. dicit, ina.ffa.bilitatem 
multas dissolvere amicitias. Hoc igitursup
posito, sit · 

PRIMA coNcLusxo. Okaritcn est t1era et 
propria amioitia hominis et Dei. In hac 
non est Doctorum discordia. 

Probatur 1• Ioann. 15. Vos a•ioi mei 
eatis, ai feceritis quae ego praecipio vobis. 
Et ibid. lam non dicam voa aervoa: t10B 
autem di:x:i amicoa : quia omnia quaecum
que audi?Ji a Patre meo, nota feci ?Jobia. 
Si amicitia. ista. esset meta.phorica., non ex
cluderetur servitutis nomen , nee pro ea. 

confirmanda assignaretur propria ratio ex 
vero effectu a.micitiae , puta. secretorum 
manifest& tione. · 

Probatur 2" quia charitati cotnpetunt 
exactissime omnes a.micitiae propria.e con
ditiones: ergo est propria amicitia. Conse
quentia est nota; antecedens probatur de
ducendo singulas. 

Imprimis charitate Deus vult nobis bo
num, immo volendo confert; nos etiam Deo 
volumus bona. Sunt autem duo bona Dei. 
Quaeda.m a.b intrinseco convenientia; quae 
in ipsomet sunt; ut ipsius sapientia 1 bo
nita.s, iustitia , potentia 1 et cett. Et haec 
volumus Deo inesse compla.centes in ipsis: 
unde chari~te homo complacet et gaudet, 
ut Deus sit potens, sapiens, iustus, ut vere 
est; ~icut contrario per odium trista.tur 
malus, quod Deus ha.bea.t ta.lia bona.. Quae
dam alia sunt a.b externo1 quae Deo com
petunt ratione creaturae rationalis; ut 
quod honoretur, colatur a. nobis, la.udetur, 
celebretur, et cett. Et haec non semper 
actu Deo competunt : unde charita.te ista. 
ei voluniu.s, desiderando quae nondum sunt, 
et complacendo quando sunt. 

Rursus secunda conditio etiam reperi
tur in charitate. Non enim Deo volumus 
bonum propter nos~ram praecipue utilita.
tem aut delectationem, sed ma.xime pro; 
pter ipsum: unde etiam nihil ab illo spe
rantes deberemus illi velle bonum. Deus 
etiam quamvis universorum sit finis, et 
propter se cuncta. fecerit; ta.men nobis bona 
vult et confert in . nostram propriam uti
litatem et delectationem, non in suam. 

Rursus tertia conditio reperitur. Jo
ann. 14. Qui diligit me, diligetur a Patre 
meo: immo ipae prior dile:»it nos. 

Etiam quarta. conditio non deest. No
ster enim amor Deo sa.tis est ma.nifestus: 
divinus autem nobis non est fide divina, 
aut scientia. notus; tamen humana opinio
ne coniici et cognosci potest 1 ut inferius 
dicetur. Hoc autem sufficit: na.m nee in 
a.micitia humana. amicus aliter cognoscit 
alterius amorem, quam fide huma.na. 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































