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Quodlibet IV, q. 9 a. 3
Utrum magister determinando
quaestiones theologicas magis debeat uti
ratione, vel auctoritate
Circa tertium sic proceditur: videtur quod
magister determinans quaestiones
theologicas magis debeat uti auctoritatibus
quam rationibus.

Quodlibet IV, q. 9 a. 3
Of een meester bij het bepalen van het
antwoord op theologische vragen meer
gebruik moet maken van de rede dan van
de autoriteit?
Het lijkt dat een meester bij het bepalen van
het antwoord op theologische vragen meer
gebruikt dient te maken van autoriteiten dan
van redenen.

Quia in qualibet scientia quaestiones optime
determinantur per prima principia illius
scientiae. Sed prima principia scientiae
theologicae sunt articuli fidei, qui nobis per
auctoritates innotescunt. Ergo maxime
quaestiones theologicae sunt determinandae
per auctoritates.

Want in elke wetenschap worden vragen het
best beantwoord door middel van de eerste
principes van deze wetenschap. Maar de
eerste principes van de theologische
wetenschap zijn de geloofsartikelen welke
door ons worden gekend door middel van
autoriteiten. Daarom worden theologische
vragen het allermeest beantwoord door
middel van autoriteiten.

Sed contra, est quod dicitur ad Tit., I, 9: ut sit
potens exhortari in doctrina sana, et
contradicentes revincere. Sed contradicentes
melius revincuntur rationibus quam
auctoritatibus. Ergo magis oportet
determinare quaestiones per rationes quam
per auctoritates.

Daartegenover zegt Titus 1, 9: “in staat om
volgens de gezonde leer te vermanen en
tegensprekers te weerleggen”. Maar
tegensprekers zijn beter te weerleggen door
middel van redenen dan door middel van
autoriteiten. Het is dus nodig om vragen te
beantwoorden méér door middel van redenen
dan door middel van autoriteiten.

Respondeo. Dicendum, quod quilibet actus
exequendus est secundum quod convenit ad
suum finem. Disputatio autem ad duplicem
finem potest ordinari. Quaedam enim
disputatio ordinatur ad removendum
dubitationem an ita sit; et in tali disputatione
theologica maxime utendum est
auctoritatibus, quas recipiunt illi cum quibus
disputatur; puta, si cum Iudaeis disputatur,
oportet inducere auctoritates veteris
testamenti: si cum Manichaeis, qui vetus
testamentum respuunt, oportet uti solum
auctoritatibus novi testamenti: si autem cum
schismaticis, qui recipiunt vetus et novum
testamentum, non autem doctrinam
sanctorum nostrorum, sicut sunt Graeci,
oportet cum eis disputare ex auctoritatibus
novi vel veteris testamenti, et illorum
doctorum quod ipsi recipiunt. Si autem
nullam auctoritatem recipiunt, oportet ad eos

Ik antwoord dat elke handelingen dient
uitgevoerd te worden volgens het doel dat
erbij past. Het dispuut kan echter tot een
tweevoudig doel geordend worden. (1) Want
sommige disputen zijn gericht op het
verwijderen van twijfel of iets het geval is;
en in zulk theologisch dispuut dient men met
name autoriteiten te gebruiken die door
degene waarmee men disputeert, aanvaard
worden. Indien men disputeert met een Jood,
dan is het noodzakelijk autoriteiten van het
Oude Testament erbij te halen; met
Manicheeërs, die het Oude Testament
verwerpen, dient men enkel autoriteiten uit
het Nieuwe Testament te gebruiken. Met
schismatici echter, die het Oude en het
Nieuwe Testament aanvaarden, maar niet de
leer van onze heiligen, zoals het geval is met
de Grieken, dan is het nodig om met hen te
disputeren vanuit de autoriteiten van het
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convincendos, ad rationes naturales
confugere.

Nieuwe en het Oude Testament en vanuit de
kerkleraren die zij wel aanvaarden. Indien zij
echter geen enkele autoriteit aanvaarden, dan
is het nodig een toevlucht te nemen tot
natuurlijke redenen om hen te overtuigen.

Quaedam vero disputatio est magistralis in
scholis non ad removendum errorem, sed ad
instruendum auditores ut inducantur ad
intellectum veritatis quam intendit: et tunc
oportet rationibus inniti investigantibus
veritatis radicem, et facientibus scire
quomodo sit verum quod dicitur: alioquin si
nudis auctoritatibus magister quaestionem
determinet, certificabitur quidem auditor
quod ita est, sed nihil scientiae vel intellectus
acquiret et vacuus abscedet.

(2) Sommige disputen echter zijn een
onderricht in scholen en dienen niet om
dwalingen weg te nemen maar om de
toehoorders te onderrichten opdat zij geleid
mogen worden tot het inzicht in de waarheid.
Nu, zij die de wortel van de waarheid
onderzoeken en bekend maken hoe, wat
gezegd wordt, waar is, dienen te steunen op
redenen. Immers, indien een meester een
vraag beslecht enkel door middel van
autoriteiten, dan zal de toehoorder wel
verzekerd zijn dat het is, maar hij zal geen
wetenschap of inzicht verwerpen en hij zal
leeg weggaan.

Et per haec patet responsio ad obiecta.

En door deze argumenten is het antwoord op
de objectie helder.

