
      

 

 

 

 

 

 

 

  

LATIN LANGUAGE EXAM, THURSDAY, MARCH 25TH, 2021 

Utrum ira sit naturalior quam concupiscentia. 

Naturale dicitur illud quod causatur a natura … . Unde utrum aliqua passio sit magis vel 

minus naturalis, considerari non potest nisi ex causa sua. Causa autem passionis, ut supra 

dictum est, dupliciter accipi potest, uno modo, ex parte obiecti; alio modo, ex parte subiecti. 

Si ergo consideretur causa irae et concupiscentiae ex parte obiecti, sic concupiscentia, et 

maxime ciborum et venereorum, naturalior est quam ira, inquantum ista sunt magis 

naturalia quam vindicta. 

Si autem consideretur causa irae ex parte subiecti, sic quodammodo ira est naturalior, et 

quodammodo concupiscentia. Potest enim natura alicuius hominis considerari vel 

secundum naturam generis, vel secundum naturam speciei, vel secundum complexionem 

propriam individui. Si igitur consideretur natura generis, quae est natura huius hominis 

inquantum est animal; sic naturalior est concupiscentia quam ira, quia ex ipsa natura 

communi habet homo quandam inclinationem ad appetendum ea quae sunt conservativa 

vitae, vel secundum speciem vel secundum individuum. Si autem consideremus naturam 

hominis ex parte speciei, scilicet inquantum est rationalis; sic ira est magis naturalis homini 

quam concupiscentia, inquantum ira est cum ratione magis quam concupiscentia. Unde 

philosophus dicit, in IV Ethic., quod humanius est punire, quod pertinet ad iram, quam 

mansuetum esse, unumquodque enim naturaliter insurgit contra contraria et nociva. Si vero 

consideretur natura huius individui secundum propriam complexionem, sic ira naturalior 

est quam concupiscentia, quia scilicet habitudinem naturalem ad irascendum, quae est ex 

complexione, magis de facili sequitur ira, quam concupiscentia vel aliqua alia passio. Est 

enim homo dispositus ad irascendum, secundum quod habet cholericam complexionem, 

cholera autem, inter alios humores, citius movetur; assimilatur enim igni. Et ideo magis est 

in promptu ut ille qui est dispositus secundum naturalem complexionem ad iram, irascatur; 

quam de eo qui est dispositus ad concupiscendum, quod concupiscat. Et propter hoc 

philosophus dicit, in VII Ethic., quod ira magis traducitur a parentibus in filios, quam 

concupiscentia. 



      

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIN LANGUAGE EXAM, FRIDAY, MARCH 26TH, 2021 

Solutio obiectionum contra resurrectionem 

Non requiritur ad hoc quod resurgat homo numero idem, quod quicquid fuit materialiter in 

eo secundum totum tempus vitae suae resumatur: sed tantum ex eo quantum sufficit ad 

complementum debitae quantitatis; et praecipue illud resumendum videtur quod perfectius 

fuit sub forma et specie humanitatis consistens. … 

Ex quo etiam patet quod nec resurrectionis fidem impedire potest etiam si aliqui carnibus 

humanis vescantur … . Non enim est necessarium, ut ostensum est, quod quicquid fuit in 

homine materialiter, resurgat in eo: et iterum, si aliquid deest, suppleri potest per potentiam 

Dei. Caro igitur comesta resurget in eo in quo primo fuit anima rationali perfecta. In secundo 

vero, si non solis carnibus humanis est pastus sed et aliis cibis, resurgere poterit in eo tantum 

de alio quod ei materialiter advenit, quod erit necessarium ad debitam quantitatem corporis 

restaurandam. Si vero solis humanis carnibus sit pastus, resurget in eo quod a generantibus 

traxit: et quod defuerit, supplebitur omnipotentia creatoris. Quod et si parentes ex solis 

humanis carnibus pasti fuerint, ut sic et eorum semen, quod est superfluum alimenti, ex 

carnibus alienis generatum sit: resurget quidem semen in eo qui est natus ex semine, loco 

cuius ei cuius carnes comestae sunt, supplebitur aliunde. Hoc enim in resurrectione 

servabitur: quod si aliquid materialiter fuit in pluribus hominibus, resurget in eo ad cuius 

perfectionem magis pertinebat. Unde si fuit in uno ut radicale semen ex quo est generatus, 

in alio vero sicut superveniens nutrimentum, resurget in eo qui est generatus ex hoc sicut 

ex semine. Si vero in uno fuit ut pertinens ad perfectionem individui, in alio ut deputatum 

ad perfectionem speciei: resurget in eo ad quem pertinebat secundum perfectionem 

individui. 

Unde semen resurget in genito, et non in generante: et costa Adae resurget in Eva, non in 

Adam, in quo fuit sicut in naturae principio. Si autem secundum eundem perfectionis 

modum fuit in utroque, resurget in eo in quo primitus fuit. 


