
(Secundum Cod. Marcianum ms. Gr. Z 155)

Нашиот мил колега, пријател и соработннк Јани Филовски 
ја немаше среќата да ги види плодовите на својот труд и да ја 
доврш и работата околу делото на Григориј Акиндин. Тој дури 
не успеа ни да ги прочита првите набрани страни и изврши корек- 
турите на својот труд, отпечатен во претходниот број на нашево 
списание (ХХШ, стр. 33—67).

Ценејќи ја таа негова работа и сакајќи да му се оддолжам 
иа овој наш прерано починат другар и соработник на „Жива Ан- 
тика“ за неговиот труд и разбудениот од него интерес за еден наш 
инаку малку познат средновековен писател и философ, ја зедов 
на себе грижата да му го довршам започнатото дело со објавува- 
њето на остатокот од П-та книга (од гл. VII до крајот на II кн.) 
на Акиндиновото дело, што кај Ж.—П. Мињ, одн. Ј. Грецер, беше 
издадена само до VII-та глава (која го содржи почетокот, одн. 
нешто повеќе од 1/4 од главата), колку што објавил Ј. Грецер 
служејќи се само со Баварскиот ракопис (спор. ја статијата на 
Јани Филовски „Белешки кон делото Περί ούσίας καί ένεργείας 
од Григориј Акиндин44, Жива Антика XXIII, 1, стр. 34). При тоа 
се ограничив на објавувањето на грчкиот текст служејќи се само 
со ксерокопиите што покојниот Јани Филовски ги имаше свое- 
времено налравено во венецијанската библиотека „Марцијана44, 
немајќи можност да го проверам текстот во самот ракопис.

Се надевам дека некој помдад колега ќе може пододна да 
се заинтересира за Акиндиновото дело и да го подготви соод- 
ветниот латински превод (а некој трет и македонскиот превод) 
и со тоа извриш ко]утлетирање на започнатата работа на Ж.—П. 
Мињ во Patrologia Graeca, tom., CLI, pp. 1192—1242, од 1865. год.

Знам дека покојниот Јани се носеше со мислата да го об- 
јави и преведе целиот ракопис на Акиндиновото дело Περί ούσίας 
καί ένεργείας, дека собираше материјал и во врска со јазикот 
и речникот на Григ. Акиндин, особено ретките и пред се новите 
грчки зборови, создадени од самиот Акиндин, што ги нема забе- 
лежено до денес ниеден грчки речник, па ни 9-томниот од Дими-

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ TOT ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ „Πραγματεία εις τό Περί ούσίας
καί ένεργείας ζήτημα44, Βιβλ. Β', κεφφ. ζ'~κη'
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тракос. Еден ден, ако се пронајде тој материјал меѓу останатите 
негови книги, списи и белеииш, ќе ми бвде тшо да се нафатам со 
објавувањето и на тие негови недовршеш работи.

Во расчитувањето и предавањето на грчкиот текст од Григ. 
Акиндин се определив за начинот и правописот штогибеше упо- 
требил и Ж.—П. Мињ, отстапувајќи свесио од правописот упо- 
требен во ракописот, најмногу поради тоа што го немав, а не знам 
ни дали го има воопшто, преписот на Јани Филовски, зашто 
во ксерокопираните страни од гл. УП до крајот на ракошсот 
нема траги од никакви белешки направени со раката на покојниот 
Филовски.

Κεφ. Ζ '. . . .  Τδ δέ ή μή δντα λέγειν ταύτα, δέκα προδήλως 
ον των των του οντος γενών, ή τδ έκ πολλών οντων μή σύνθετον όμο- 
λογείν, ού μοι δοκεί τδ εύλογον έχειν.

α'. Τούτων δέ ούτως έχόντων, ρητέον ότι έν παντί δ εστι πολλά 
άνάγκη τδ μέν τι ύπάρχειν ενέργειαν, τδ δέ δύναμιν ού γάρ τά πολλά 
δύναται απλώς εν τι γενέσθαι εί μή τι έκεΐ εΐη άπλή ενέργεια καί άλλο 
δύναμις. Τά γάρ ένεργεία δντα ούχ ένοΰνται εί μή ώσανεί συνδεδεμένα 
ή έπισεσωρευμένα, ά ούκ έστιν εν άπλώς· καίτοι καί τά έπισεσωρευ- 
μένα μέρη είσίν ώσπερ έν δυνάμει τη πρδς τδ δλον άποβλέψει* είσί 
γάρ ένεργεία ήνωμένα μετά τδ δυνάμει είναι ένώσιμα. Έ ν δέ τώ θεώ 
ούδεμία έστί δύναμ,ις παθητική, ώς δέδεικται* ούκ άρα ταύτα ετερα.

β'. ’Έ τ ι τδ έκ τών πολλών εν ύστερόν έστι τών πολλών έξ ών 
έστιν έπινοία γούν. Τού δέ θεού ούδέν έστι πρότερον ούτε έπινοία ούτε 
πράγματι. Ό  θεδς άρα έξ ούδενών έστι πολλών ταύτα πάντα άρα έν.

γ \  ’Έ τ ι τδ αγαθόν τού έκ τών πολλών ένδς ούκ έστι τούδε ή 
τούδε τού μέρους άγαθόν τά γάρ μέρη είσίν άτελή τή πρδς τδ δλον 
άποβλέψει. 'Ώσπερ τά μέρη τού άνθρώπου ούκ είσιν άνθρο^πος καί τά 
μέρη τού εξ άριθμού ούκ έχουσι τά μέρη τού έξ, καί τά μέρη τής 
γραμμής ούκ έφικνούνται εις τήν τελειότητα τού μέτρου τής γραμμής 
τού ευρισκομένου έν δλη τή γραμμή. Εί τοίνυν ό θεός έστιν έκ πολ
λών έν, ή τελειότης αύτοΰ καί άγαθότης ή εύρισκομένη έν τώ δλω ούκ 
έστι τελειότης καί άγαθότης τινδς τών μερών αύτού’ καί ταύτη τδ 
άγαθδν έκεϊνο ούκ έστι καθαρώς τδ ίδιον έκείνου άγαθόν, έφόσον μή 
έστι καί τού μέρους αύτού.

δ'. Έ τ ι  πρδ παντδς πλήθους δει εύρίσκεσθαι μονάδα, πρδ δέ τού 
θεού ούκ έστιν εύρεΐν τι* ούκ άρα έστι πολλά.

ε'. *Έτι παν έν, ού μή έστιν ή ύπαρξις αύτδ τδ έν, ούκ έστιν 
άπλώς έν. Έ σ τ ι γάρ έν καί άλλο τι, δπερ έν λέγεται* οιον άνθρωντος ή 
βούς. Ούτο3 δέ καί τδ άπλούν, δ μή έστιν ή άπλότης αύτού, ούκ έστιν 
άπλώς άπλούν.

Έ σ τ ι γάρ καί άλλο τι, δπερ άπλούν λέγεται* οιον ψυχή ή άγγελος ή 
στοιχεΐον* Ό  δέ θεός έστιν άπλούς πάντη καί πάντως, καί έν καί τδ 
αύτό, αιτία τοΐς άλλοις απλότητας καί ταυτότητας καί ένάδος* διό καί 
τήν απλότητα αύτού δει είναι τήν ούσίαν αύτού.
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ΓΙρδ παντός γάρ άτελοΰς εστιν εύρείν τι τέλειον* πάντα γάρ εκ 
των τελείων άρχεται* οΐον ή του ήλιου δύναμις λέγεται άπειρος ού τώ 
άπειρων ειδών είναι παρακτική, αλλά τω άτόμων μόνον. Διά τούτο προ 
ταύτης δει είναι δύναμίν τινα άπειρον ού μόνον τω  άπειρων άτόμων 
είναι παρακτικήν, άλλα καί τω άπειρων ειδών* καί αύτη εστιν ή τού θεού, 
ή άπειρος ουπη, άλλ5 απλώς λέγεται χωρίς τών άλλων, καί διά τό άπειρων 
ειδών καί άτόμων παρακτική είναι. Ουτω τοίνυν καί άπλοΰν τι λέγεται 
κατά τήν ούσίαν μόνον* διό καί άναγκαιόν τι ύπάρχειν προ αύτού άπλούν 
άπολύτως, τω άδιάφορον ύπάρχειν αυτού τήν ούσίαν καί τήν δύναμιν καί 
τήν ενέργειαν καί τήν έξιν  ούχ άρα διάφορα ταύτα εν τώ θεώ.

Ταύτη συμφθέγγεται τή άληθεία καί τά υπό τού Διονυσίου λεγόμενα 
έν τώ ένάτω κεφαλαίω τω περί θείων ονομάτων* λέγει γάρ* „Έ ν αύτώ1 
καί τά εναντία ταυτώς περιέχει κατά μίαν καί ενικήν τής όλης ταυτό- 
τητος ύπερέχουσαν αιτίαν^.

Έ τ ι  τε ο Αύγουστΐνός φησιν* ,,Ε ί γάρ αί έν τή άνθρωπίνη ψυχή 
άρεταί, εί καί τά μάλιστα έτερον και έτερον τρόπον έκασται νοούνται, 
ούδένα μέντοι τρόπον άπ5 άλλήλων έκασται διίστανταί, ως τούς ίσους 
γεγονότας λόγου χάριν έν άνδρεία ίσους είναι κάν τή φρονήσει καί δικαι
οσύνη καί σοοφροσύνη. Ε ί γάρ έρείς ίσους μεν είναι τή άνδρία, θάτερον 
δε ύπερέχειν τή φρονήσει, έπεται τήν θατέρου άνδρίαν ήττον φρόνιμον 
είναι, καί διά ταύτα μηδέ τήν άνδρίαν ίσους είναι, οπότε ή θατέρου 
άνδρία φρονιμωτέρα έστί, καί ουτω δή καί περί τών λοιπών άρετών 
εύρήσεις. Εί πάσας τή αύτή διέλθοις έπισκέψει, πόσον άρα μάλλον έν τή 
άμεταβλήτω καί άϊδία ούσία καί άσυγκρίτως άπλουστέρα τού θείου νοΰ, 
ουτω ταύτα έξει* τώ γάρ άνθρωπίνω νώ ού τοΰτ’ έστι τό είναι, όπερ 
έστί τό άνδρείον είναι ή φρόνιμον ή δίκαιον ή σώφρονα* δύναται γάρ 
είναι νούν καί μηδεμίαν τούτων έχων άρετήν* τώ δε θεώ τοΰτ’ έστι τό 
είναι, όπερ τό δυνατόν είναι ή δίκαιον είναι ή σοφόν είναι καί ο, τι ποτ’άν 
περί έκείνης τής απλής πολλαπλότητας ή πολλαπλής άπλότητος εΐποις, 
δι’οδ άν ή ούσία τούτου σημαίνοιτο54.

5Έ τ ι ό αύτός φησιν έν τώ Περί τριάδας έκτω* ,,Ό  θεός πολλαπλώς 
λέγεται* οίον μέγας, άγαθός, σοφός, μακάριος, άληθινός, καί ό, τί ποτέ 
ούκ άναξίως δοκεΐ λέγεσθαι* άλλ5 ή αύτή μεγάλειότης αύτού έστιν, ήτις 
δή καί σοφία. Ού γάρ όγκω μέγας έστίν, άλλά σοφία. Καί ή αύτή 
άγαθότης, ήτις δή καί σοφία καί μεγαλειότης* καί ή αύτή άλήθεια, ήτις δή 
άγαθότης καί σοφία καί μεγαλειότης, καί ούκ εστιν έκεί έτερον μέν τό 
μακάριον είναι, έτερον δέ τό μέγαν ή σοφόν ή άληθινόν ή άγαθόν ή 
όλως αύτό τό είναι44.

Ό  δέ φησιν ό μακάριος Γρηγόριος, ού γάρ δή τούτο φύσις αύτώ ή 
άπλότης. Εΐπερ μηδέ τοίς συνθέτοις τό είναι μόνον συνθέτοις, τοιούτον 
έχει νούν. 'Ό τι ούκ εστιν αύτώ φύσις ή άπλότης, ήτις έστίν έτέρα τού 
άπλού* ώσπερ καί τών συνθέτων έστίν ή σύνθεσις. Ταύτην γάρ τήν 
άπλότητα ίσμεν*, ού τήν απλότητα, ήτις έστί τό άπλούν· διό καί έκείνης 
έγνωσμένης καί άλλης έξ άλλου φαντασίας συλλεγομένης, άδύνατον τον 
άπλοΰν είδότα τον θεόν, αύτόν είδέναι τον θεόν. Έ πεί είτε αύτήν ήδει-

1 Add. in marg. δηλονότι τώ θεώ.
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μεν την απλότητα του θεοΰ καθ’ήν άπλοΰς έστιν, αύτόν αν ήδειμεν τον 
θεόν. 'Ώσπερ καί έκ του είναι εί δότες τον θεόν, ούκ αυτόν γινώσκομεν 
τον θεόν, έφόσον τό είναι, καθ’ ό γινώσκομεν τον θεόν, έστι τό είναι τό 
ειδικόν, δ έτερόν έστι της ούσίας αύτοΰ. Έ πεί εϊ γε έκ του ίδιου είναι 
έγινώσκομεν τον θεόν, αυτόν αν ακριβώς ήδειμεν τον θεόν, δς έστι τό 
είναι καί ή ουσία αύτοΰ, ώς δέδεικται.

Κεφ. Η '. Λ ο γ ι σ μ ο ί  έ κ  τ ο υ  έ ν α ν τ ί ο υ  κ α ί  λ ύ σ ε ι ς  
μ ε τ ά  π ρ ο θ ε ω ρ ί α ς .

α'. Δόξειε δ’άν μάλιστα τά τοιώδε έναντιοΰσθαι τοϊς νυν είρημένοις. 
παν γάρ δ κατά τίνος κατηγορεΐται μή δηλοΰν την ούσίαν αύτοΰ, άλλά 
τι έπόμενον τη ούσία, συμβεβηκός κατηγορεί* άλλά τό σοφόν καί τό άγα- 
θόν καί τό δίκαιον καί τό άγιον περί τοΰ θεοΰ λεγόμενα επονται τη 
φύσει* ούκ αύτήν την ούσίαν δηλοΐ, ώς φησιν ό Δαμασκηνός έν τώ 
πρώτω βιβλίω* κατηγοροΰσιν άρα τοΰ θεοΰ συμβεβηκός. Άλλά τούναν- 
τίον, δτι ό Δαμασκηνός διαλέγεται περί τοΰ της σημασίας τρόπου.

β'. Άλλά τούναντίον* έπεί ό τής σημασίας τρόπος επεται τω 
λόγω τοΰ γένους, άνάγκη προς τι πράγμα άναφέρεσθαι* τό γάρ κατηγορού
μενον γένος δηλοΐ την ούσίαν τοΰ υποκειμένου, έφόσον κατηγορεΐται αύτοΰ 
έν τω τί έστι. Τοΐς δέ προειρημένοις όνόμασιν οίκεΐόν έστιν έμφαίνειν κατά 
τον τρόπον των επομένων τή φύσει έκ τοΰ λόγου τοΰ γένους* είσί γάρ έν τω 
τής ποιότητος γένει, ή κατά τον ίδιον λόγον επεται τή ούσία. Ποιότης 
γάρ έστι, καθ’ή ν ποιοι τινες λεγόμεθα. Άνάγκη άρα τούτον τής σημα
σίας τον τρόπον προς τι πράγμα άναφέρεσθαι ώς δηλαδή τά διά των 
προειρημένων ονομάτων σημαινόμενα δηλοΰν τά τή φύσει επόμενα τοΰ 
καθ’οδ κατηγοροΰνται καί κατά τό είκός είναι συμβεβηκότα* λέγω δέ 
συμβεβηκότα νΰν, ού περί ών ό Πορφύριος την μνήμην έν ταΐς πέντε 
φωναΐς ποιείται, άλλά απλώς τά προς την ούσίαν άντιδιαιρούμενα* κατά 
τό πάν ή ούσία ή συμβεβηκός έστι.

Τάχα δ’άν τις φαίη τά προειρημένα ονόματα μή κατηγορεΐσθαι τοΰ 
θεοΰ, δσον προς τό ίδιον γένος, δπερ έστίν ή ποιότης* ώστε έπιδέχεσθαι 
τον τής σημασίας τρόπον τώ τοΰ γένους λόγω* ού γάρ συνωνύμως 
κατηγοροΰνται τοΰ θεοΰ τά παρ’ ημών κατηγορούμενα ονόματα ήμών καί 
τοΰ θεοΰ, άλλά τούναντίον.

γ \  Άφοΰ τό γένος άποφάσκεται, ψευδώς κατηγορεΐται τό είδος* δ 
γάρ μή έστι ζώον, ψευδώς λέγεται άνθρωπος. Εί τοίνυν τό τών προειρη
μένων γένος, δπερ έστι ποιότης, μή κατηγορεΐται τοΰ θεοΰ, ού μόνον τά 
προειρημένα ονόματα ού κυρίως κατηγοροΰνται τοΰ θεοΰ, άλλά καί ψευδώς. 
Καί ούτως έ'σται ψευδές τό λεγόμενον ,,ό θεός έστι δίκαιος44 ή ,,ό θεός 
έστιν άγαθός44 ή ,,σοφός44 καί τά άλλα, δπερ άτοπον. Άνάγκη άρα όμολο- 
γεΐν τά προειρημένα ονόματα συμβεβηκός κατηγορεΐν τοΰ θεοΰ.

δ'. Έ τ ι  ό Φιλόσοφός φησιν έν τώ τής Φυσικής πρώτω, δτι ή πρώτη 
ούσία ούδενί συμβέβηκε* τώ άρα ΐσω λόγω, τό καθ’αύτό συμβεβηκός, 
ούδενί ούσία έστίν άλλ’ ή άγαθότης καί ή σοφία καί τά όμόστοιχά είσι 
καθ’αύτά συμβεβηκότα. Έ ν τώ θεώ άρα είσί συμβεβηκότα.
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ε'. "Ετι πάντα τά έν τοΐς κτιστοΐς πράγμασι τύποι είσί του θεού, 
δς έστιν είδος αρχέτυπον πάντων άλλ5 ή σοφία καί ή δικαιοσύνη είσίν 
έν τοΐς κτιστοΐς πράγμασι συμβεβηκότα* καί έν τω θεω άρα είσί συμ- 
βεβηκότα.

στ'. Έ τ ι, ένθα έστί ποιότης καί ποσότης, έκεΐ έστι καί συμβεβηκός* 
αλλ’έν τω θεω έστι ποσότης καί ποιότης* έστι γάρ έν τω θεω όμοιότης 
καί ισότης* φαμέν γάρ τον υιόν δμοιον καί ίσον τω πατρί. Ή  δέ όμοιότης 
έστίν έν τοΐς έν κατά τό ποιόν* καί ή ισότης έν τοΐς έν κατά τό ποσόν. 
Έ ν  τω θεω άρα έστί συμβεβηκός.

ζ'. Έ τ ι  έκαστον μετρεΐται τω πρώτω του ίδιου γένους* άλλ5 ό θεός 
ού μόνον έστί μέτρον των ουσιών, άλλά καί πάντων των συμβεβηκότων* 
αύτός γάρ έστι δημιουργός καί τής ούσίας καί τού συμβεβηκότος. Ούκ 
άρα μόνον έστίν ούσία έν αύτώ, άλλά καί συμβεβηκός.

η'. "Ετι, ού άνευ δύναταί τι νοεΐσθαι, τούτο ένεστι κατά σιμβεβη- 
κός τω καθ’ ού κατηγορεΐται. Εντεύθεν γάρ άποδείκνυσιν ό Πορφύριος 
άχώριστά τινα ένυπάρχειν συμβεβηκότα, δτι δύναται νοεΐσθαι κόραξ λευκός 
καί αίθίοψ διαυγής τό χρώμα* ό δέ θεός δύναται νοεΐσθαι άνευ τού 
αγαθού, ως φησιν ό Βοήτιος έν τω Περί εβδομάδων. Τό άγαθόν άρα 
συμβεβηκός δηλοΐ έν τω θεω, τω δ’αύτώ λόγω καί τά άλλα.

θ'. "Ετι έν τή τού ονόματος σημασία δύο έστί θεωρεΐν* οΐον τούτ5 
άφ’ ού τό δνομα τίθεται καί τοΰθ’ δ τίθεται. "Οσον δέ προς άμφότερα, 
δοκεΐ τό τής σοφίας δνομα συμβεβηκός δηλούν* τίθεται γάρ άπό τού 
σοφόν ποιεΐν, δ δοκεΐ είναι ένέργεια τής σοφίας. Τούτο δέ δ τίθεται έστι 
ποιότης* πάσιν άρα τρόποις τούτο τό δνομα καί τά άλλα τά δμοια συμβε
βηκός δηλοΐ καθ’ ού κατηγορεΐται* καί ούτως έν τω θεω έστι τι συμ
βεβηκός.

ι'. "Ετι ή ένέργεια έκ τής ούσίας λέγεται καί ού τό άνάπαλιν. 
"Οσα δέ μή άντιστρέφει, ούκ έστι τό αύτό* ή ούσία άρα καί ή ένέργεια 
ού τό αύτό.

ια'. "Ετι έν τω Περί ήνωμένης καί διακεκριμένης θεολογίας βιβλίω 
πολλάς ήμΐν διαφοράς παραδίδωσιν ό μακάριος Διονύσιος ούσίας καί 
προόδων οΐον εύθύς τό διάκρισιν αυτών είναι άπ’άλλήλων. "Επειτα τό 
την μέν είναι κρύφιον καί άγνωστον, τάς δέ γνωρίμους καί καταφανείς* 
καί την μέν άμέθεκτον, τάς δέ μεθεκτάς* καί την μέν άνώνυμον, τάς 
δ’ώνομασμένας* καί την μέν ύπερκεΐσθαι, τάς δέ υφεΐσθαι* καί την μέν 
είναι μίαν, τάς δέ πολλάς* καί την μέν αιτίαν, τάς δέ αίτιατάς. Έ πεί 
τοίνυν οόσίας καί συμβεβηκότος ούδέν μεταξύ, παν γάρ ή ούσία ή συμβε
βηκός, εί μή ούσία τό άγαθόν ή σοφόν ή δίκαιον καί τά άλλα δσα πρό
οδοί είσί* συμβεβηκός άρα.

α \ Ά λλ5 έναντίον έστί τό ύπό τού Βοητίου λεγόμενον* ότι έπεί 
είδος άπλούν έστιν ό θεός, υποκείμενον είναι ού δύναται* πάν δέ συμβε
βηκός έστιν έν ύποκειμένω. Έ ν  τω θεω άρα ούκ έστι συμβεβηκός.

β'. "Ετι ή σοφία καί ή άγαθότης καί τά δμοιά είσί τινες τελειό
τητες* εί τοίνυν μή έστι ταύτα ούσία άλλά τινες έν τή ούσία τελειό
τητες, ούκ έσται τελεία καθ5 αυτήν ή ούσία ως αύτοτελής, άλλά τή 
άγαθότητι ή έστιν άγαθή, καί τή σοφίςι ή έστι σοφή* δπερ άτοπον,

21 Ziva Antika
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Εφόσον ή μέν ουσία ύπερκείσθαι κατ’αύτάς ώμολόγηται τής άγαθότη- 
τος, ή δέ άγαθότης ώς τελειότης ύπέρκειται τής ουσίας ώς τελειωτού.

γ '. Έ τ ι  ό άγιος Διονύσιός φησιν αύτήν την θεαρχικήν υπαρξιν 
άγαθότητα λέγεσθαι, καί τό είναι τό άγαθόν ούσιώδες αγαθόν εις πάν
τα τά οντα διατείνειν άγαθότητα. Εί τοίνυν ή μέν ουσία έστιν ή άγα
θότης, ή δέ άγαθότης συμβεβηκός, ή ουσία άρα του θεού συμβεβηκός.

δ'. Έ τ ι  έκαστον κρείττον εύρίσκεται έν τή όμωνύμω αιτία ή εν 
τώ άποτελέσματι αύτής* ό δέ θεός έστιν αίτια ομώνυμος πάντων των 
οντων. Ό ,  τί ποτ5 ουν έστιν έν αύτώ, κρείττονι τρόπω εύρίσκεται ή έν 
τοίς ούσι* τελειότατα δέ εύρίσκεται τι έν τινι, όταν ή τό αύτό. Τούτο 
γάρ τελειότερον έστιν έν τού ούσιωδώς τινι ένουμένου, ώσπερ τό είδος 
τή ύλη* ή δή ένωσις αυθις τελειότερα έστι τής κατά συμβεβηκός ένώ- 
σεως. Λείπεται άρα τον θεόν είναι ταύτόν δτω δήποτε των αυτού.

5 Α π  ό κ ρ ι σ ι ς

'Ρητέον δτι άνευ ήστινοσούν άμφιβολίας πιστευτέον μηδέν είναι 
έν τω θεω συμβεβηκός* δ τό γε νύν είναι δεικτέον τρισί λογισμοίς* 
πρώτος έστιν, δτι ούδεμια φύσει ή ουσία ή είδει τι άλλότριον έπισυν- 
άπτεται, εί καί τό έχον την φύσιν ή την ούσίαν ή τό είδος δύναταί 
τι έχειν άλλότριον έν έαυτώ. 'Η  μέν γάρ άνθρωπότης ού δέχεται τι έν 
έαυτή, εί μή τό δν έκ τού τής άνθρωπότητος λόγου* καί τούτο δήλον.

Έ ν  γάρ τοίς δροις τοίς την ούσίαν σημαίνουσι των πραγμάτων ότιοΰν 
προστεθέν ή άφαιρεθέν1, μεταποιεί τό είδος* ώσπερ έν τοίς άριθμοίς, 
μονάδος προστεθείσης ή άφαιρεθείσης, ποικίλλεται τό είδος τού άριθμού, 
ώς φησιν ό Φιλόσοφος έν τω όγδόω των Μετά τά φυσικά.

Ό  δέ άνθρωπος ό την άνθρωπότητα έχων δύναταί τι άλλο έχειν, 
δ μή έστιν έκ τού λόγου τής άνθρωπότητος, ώσπερ λευκότητα καί τά 
τοιαΰτα, ά μή έστιν έκ τού λόγου τής άνθρωπότητος, άλλ5 ένυπάρχει τώ 
άνθρώπω. Διό καί έν παντί κτίσματι εύρίσκεται διαφορά τού έχοντος καί 
τού έχομένου* καί έν μέν τοίς συνθέτοις κτίσμασιν εύρίσκεται διαφορά 
δυοειδής* αύτό γάρ τό άτομον ήτοι τό ύποκείμενον έχει την φύσιν τού 
είδους* ώσπερ ό άνθρο^πος την άνθρωπότητα καί περαιτέρω έχει τό είναι. 
Ό  γάρ άνθρωπος ούτε έστιν ή άνθρο^πότης ούτε τό είναι αύτού* δθεν 
έν τώ άνθρώπω δύναταί τι μέν είναι συμβεβηκός, ού μήν γε τή άνθρω- 
πότητι ή τώ είναι τού άνθρώπου. Έ ν δέ ταίς άπλαίς ούσίαις έστι μόνον 
μία διαφορά τού έχοντος καί τού έχομένου, δηλαδή τού οντος καί τού 
είναι. Έ ν γάρ τοίς άγγέλοις ότιοΰν ύποκείμενον έστιν ή αύτού φύσις.

Τό γάρ τί ήν είναι τού άπλοΰ έστιν αύτό τό άπλούν, ώσπερ φησιν 
ό Άβίκενος* ούκ έστι δέ τό είναι αύτού* δθεν αύτό τό τί ήν είναι αύτού 
έχει τό ύφεστάναι έν τώ αύτού είναι. Διό έν ταίς τοιαύταις ούσίαις 
δύναταί εύρίσκεσθαί τι συμβεβηκός ειδικόν, ού μήν ύλικόν, δ χρή νοείν 
τάς ούσιώδεις διαφοράς.

Έ ν δέ τώ θεω ούδεμια έστι διαφορά τού έχοντος καί έχομένου, 
ούδέ τού μετέχοντος καί μετεχομένου* καί γάρ αύτός έστιν ή φύσις αύτού

1 Correctum ex ύφαιρεΐϊέν.
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και το είναι αύτοΰ. Διό και θεός εις, ότι και μ.ία θεότης. 'Ένα μέν γάρ 
άνθρωπον άδύνατον είναι εί καί μία άνθρωπότης έστίν, εφόσον ούκ έστι 
μία καί κατά τό είναι, άλλά κατά τον λόγον μόνον. 'Ένα δέ θεόν άνάγκη 
είναι, εφόσον καί μία θεότης ού κατά τον λόγον μόνον, άλλά καί κατά 
τό είναι* ούδενί έτέρω έαυτής άτομιζομένη, άλλ5 αυτή καθ’αύτήν ύφεστη- 
κυία. Καλώ δέ νυν θεότητα ου την θεατικήν δύναμιν, ώσπερ ένιοι των 
άγιων φασίν όνοματώδη όρον αύτής άποδιδόντες, ίνα μή σύγχυσιν εμποι
ήσω τω λόγω, άλλ5 αύτήν την ούσίαν καί ό τις άποδιδούς αύτό άν 
άποδιδοίη τό τί ήν είναι* ώσπερ άνθρωπότητά φαμεν καί τά άλλα* είρηται 
γάρ καί τούτο τοίς άρχαίοις διδασκάλοις.

’Έστι τοίνυν αύτός ό θεός ού μόνον ή αύτοΰ φύσις, άλλά καί τό 
είναι, ως δέδεικται* καί διά τούτο ούδέν άλλότριον ούδέ συμβεβηκός 
όποιονοΰν έν αύτω* του γάρ είναι ούκ έστι τι απλούστερον ούδέ είδικώ- 
τερον, όπερ άν ως ειδοποιός διαφορά έγγίγνοιτο αύτω. Έναντίως γάρ 
επί τε των γενών καί του είναι έχει. Τά μέν γάρ γένη ταίς είδοποιοίς 
διαφοραίς όριζόμεθα, ώς τώ ένεργεία τό δυνάμει* τό δέ είναι όριζόμεθα 
ταίς διαφοραίς, ώς τώ δυνάμει τό ένεργεία, ώσπερ καί την ψυχήν λέ- 
γοντες είναι αύτήν εντελέχειαν οργανικού σώματος τοιοΰδε. Διό καί τόδε 
μέν τό είναι ή τόδε, οίον τό του άνθρώπου ή του βοός, τήδε τή δυνάμει 
ή τήδε όριζόμεθα* αύτό δέ τό άπλώς είναι ούδενί, εφόσον μηδέ έστι τίνος 
δεκτικόν, μηδέ έστι τις αύτοΰ διαφορά* καί τούτου τοΰ λογισμού δοκεί 
άπτεσθαι ό Βοήτιος έν τώ Περί έβδομάδος βιβλίω λέγων* ,,Τό όν δύνα- 
ται έχειν τι παρά τοΰ θ’ όπερ αύτό έστιν αύτό δέ τό είναι ούδέν άλλο 
έχει έπιμεμιγμένον παρ’ εαυτό.“

Δεύτερος λόγος έστίν, ότι έπεί τό συμβεβηκός έστιν άλλότριον τής 
ούσίας τοΰ υποκειμένου, τά δέ διάφορα ού συνάπτονται εί μή διά τίνος 
αιτίας, άνάγκη άν τι συμβεβηκός ύποκειμένω τινί έγγένηται παρά τίνος 
αιτίας τοΰτο συμβαίνειν. Αδύνατον δέ τοΰτ’ είναι έξωτερικήν τινα αιτίαν. 
Έ πεται γάρ έκείνην τήν αιτίαν1 δράν εις τον θεόν καί είναι προτέραν, 
καθάπερ τό κινούν τοΰ κινουμένου καί τό ποιοΰν τοΰ γινομένου. Όμοίως 
τό άδύνατον ένδοτερικήν ύπάρχειν τήν αιτίαν, ώσπερ έστίν έν τοίς συμ- 
βεβηκόσιν, ά έχει τήν αιτίαν έν τώ ύποκειμένω. Τό γάρ υποκείμενον 
ού δύναται είναι αιτία τοΰ συμβεβηκότος, καθό δεκτικόν έστιν αύτοΰ. 
Ούδεμία γάρ δύναμις παθητική κινεί έαυτήν εις τό ένεργεία* όθεν άνάγκη 
άλλο μέν είναι μέρος δεκτικόν τοΰ συμβεβηκότος, άλλο δέ αίτιον, καί 
ούτως έστι σύνθετον, ώσπερ τά δεχόμενα τό συμβεβηκός διά τής τοΰ 
είδους φύσεως. Είρηται δέ έν τοίς άνω μή είναι σύνθεσιν έν τώ θεώ* 
όθεν άδύνατον ένυπάρχειν αύτω συμβεβηκός.

Τρίτος λόγος έστίν, ότι τό συμβεβηκός παραβάλλεται προς τό υπο
κείμενον, ώσπερ ένέργεια προς δύναμιν, εφόσον έστίν είδος τι αύτοΰ. 
Επεί τοίνυν ό θεός έστιν ένέργεια καθαρά άνεπίμικτος ήτινιοΰν δυνάμει, 
ού δύναται είναι υποκείμενον συμβεβηκότος.

Προς τό πρώτον ούν ρητέον, ότι έν παντί όνόματι δύο έστίν ευρεΐν* 
πράγμά τι ύπ5 αύτοΰ τοΰ ονόματος δηλούμενον καί τρόπον καθ’ όν δηλοΰται* 
ο Ιον τό τοΰ άνθρώπου όνομα δηλοί τι πράγμα όμ,ολογουμένως καί τρόπον

1 Add. in marg. έν τώ θεφ.
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το καθ’ αυτό ύφεστάναί. Τό δέ λευκόν δηλοΐ τι, οΐον διακριτικόν οψε 
καί τρόπον τό έν άλλω ύπάρχειν επεται δε ο τρόπος τω του γένους λόν 
έκεΐθεν γάρ έχει τό καθ’ αυτό ύφεστάναί ή τω ένυπάρχειν άλλω ή 
προς άλλο λέγεσθαι, εάν περ άρα προς τι ή, Ό  γούν Δαμασκηνός 
διαλέγεται περί τούτων των ονομάτων, δσον προς τοΰθ5 ό κατήγοροί 
τού θεού καί δηλούν πεφύκασιν, άλλ’ δσον προς τον τρόπον <καθ’> 
πεφύκασι τα ύπ’αύτών δηλούμενα έπιδέχεσθαι* τίθενται γάρ παρ’ήμ 
προς τό δηλούν είδη συμβεβηκότα έν τοΐς κτίσμασιν έμφαινόμενα. Βού] 
ται τοίνυν διά των είρημένων δεικνύναι, δτι τοΐς είρημένοις όνόμασιν 
δηλούται ήμΐν ή αύτού ούσία, εφόσον ή μέν αυτού ούσία έχει τό кс 
αυτήν ύφεστάναί εκ τού ίδιου τρόπου, ό δε των ονομάτων τούτων τρ07 
τούτο ούκ επιδέχεται, οΐς έκ τού γένους επεται τό έν άλλω είναι· тсс 
γάρ. Ό  δε Αύγουστΐνος ού τον τρόπον θεωρών τον τοΐς όνόμασι συνεμφ< 
νόμενον, άλλ’ αύτό τό ύπό των ονομάτων έμφαινόμενον, ταύτόν φη< 
είναι τή ουσία την σοφίαν καί δ, τί ποτέ περί τής απλής έκείνης πολ) 
πλότητος λέγεται.

Προς τό δεύτερον ρητέον, δτι εί καί τής άνθρωπίνης άγαθότη' 
καί δικαιοσύνης καί σοφίας γένος έστίν ή ποιότης, δμως ούκ έστι τούτ 
γένος καθ’ δ κατηγορούνται τού θεού* ή γάρ ποιότης, έφόσον τοιούι 
λέγεται δν διά τό ένυπάρχειν τινί ύποκειμένω* ή δέ σοφία καί ή δικά 
σύνη τού θεού ούκ έντεύθεν ονομάζεται ον, άλλά μάλλον τω είναι τελ 
ότης τις καί ένέργεια* δθεν τά τοιαύτα συνέρχεται εις την θείαν κατη*) 
ρίαν κατά την έμφασιν τού σημαινομένου καί ού κατά τον τού γέ'κ 
λόγον. Καί διά τούτο ό Αύγουστΐνος λέγει έν τω Περί τριάδος έκτω ,,Noc 
μεν καθόσον οΐόν τε έπί θεού, άνευ ποιού τό άγαθόν καί άνευ ποσότηι 
τό μέγα,α διό καί ούκ άνάγκη εύρίσκεσθαι έν τω θεω τον τρόπον τ< 
έπακολουθούντων τή φύσει.

Προς τό τρίτον ρητέον, δτι εί τό άγαθόν καί τό δίκαιον συν 
νύμως κατηγορούνται τού θεού καί ημών, επεται ψευδή είναι την και: 
γορίαν άναιρουμένου τού γένους* ούδέν δέ συνωνύμως τού θεού καί τ 
κτίσεως κατηγορεΐται, ώς έν τοΐς μετά ταύτα δειχθήσεται* δθεν ό λόγ 
ούχ επεται.

Προς τό τέταρτον ρητέον, δτι ή σοφία ή συμβεβηκός ούσα ούκ εστ 
έν τω θεω, άλλά σοφία άλλη ού συνωνύμως είρημένη* καί διά τούτο 
λόγος ούχ επεται.

Προς το πέμπτον ρητέον, δτι τά άντίτυπα ούκ άεί τελείως έμφαί\ 
τά αρχέτυπα. 'Όθεν ένίοτε τό έν τω άντιτύπω ένδεώς καί άτελώς εύ̂  
σκόμενον υπάρχει έν τω άρχετύπω τελείως καί μεθ’ υπερβολής, καί μά> 
στα έν τοΐς ύπό θεού προβεβλημένοις τύποις, δς έστι πρώτον παράδειγ(. 
πάσης τής κτίσεως πάσαν άναλογίαν ύπερβαΐνον.

Προς τό έκτον ρητέον, δτι ή όμοιότης καί ίσότης έν τω θε 
λέγονται, ούχ δτι εστιν έκεΐ ποιότης καί ποσότης* έστι γάρ ίσότης άν 
ποσού καί όμοιότης άνευ ποιού, ώς είρηται.

Προς τό έβδομον ρητέον, δτι τά συμβεβηκότα λέγονται οντα 1 
προς την ούσίαν αναφορά, ωσάν προς ον δθεν ούκ άνάγκη τά συμβεβ· 
κότα μετρεΐσθαι ένί πρώτο) συμβεβηκότι, άλλ’ένί πρώτω δντι, δπερ έστ
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ή ούσία του θεού* ή μάλλον, εφόσον ό θεός μή έστιν υπό γένος άλλ’άρχή 
πάντων των γενών, ούκ ούσίας μόνον, άλλά καί συμβεβηκότος καί των 
άλλων έστί μέτρον καθ’ εν καί τό αυτό.

Προς τό όγδοον ρητέον, ότι παν ού άνευ πράγμά τι δύναται νοεΐ- 
σθαι καθ’ αυτό νοούμενόν έστι συμβεβηκός* άδύνατον γάρ έστι μή νοείσθαι 
τό έκ τής ούσίας τού πράγματος κατά την αύτού ούσίαν νοουμένου, ώσπερ 
νοούμενου τί έστιν άνθρωπος, άδύνατον μή νοείσθαι τί έστι ζωον. Τον 
δέ θεόν ήμείς ούχ όρώμεν ενταύθα κατά τήν ούσίαν, άλλ5 έκ των άποτε- 
λεσμάτων συμβάλλομε ν περί αύτού* όθεν ούδέν προσίσταται κατανοεί ν 
αύτόν έκ των αποτελεσμάτων ως οντα καί ούχ ως άγαθόν. Τούτον γάρ 
τον τρόπον ό Βοήτιος διαλέγεται. Είδέναι δέ άξιον, ότι εί καί άμηγέπη 
νοούμεν τόν θεόν μή νοούντες αύτού τήν άγαθότητα, όμως ού δυνάμεθα 
νοεΐν τού θεόν, νοούντες αύτόν μή είναι άγαθόν, ώσπερ ούδέ τόν άνθρω
πον δυνάμεθα νοείν, νοούντες αύτόν μή είναι ζωον τούτο γάρ άν άνέλοι 
τήν ούσίαν αύτού, ήτις έστίν ή άγαθότης αύτού.

Προς τό ένατον ρητέον, ότι τό τής σοφίας όνομα άληθεύεται έπί 
τού θεού, όσον άφ’ ού τίθεται τό όνομα* κατά δέ τό άφ5 ού ού σοφόν ποιεί, 
άλλ5 έχει προς τά έπιστητά. Ή  γάρ έπιστήμη, έφόσον έπιστήμη, προς τό 
έπιστητόν άναφέρεται* έφόσον δέ έστι συμβεβηκός ή είδος, προς τόν 
έπιστάμενον άναφέρεται. Τό δέ προς τά έπιστητά έχειν έστι συμ,βεβηκός 
τώ άνθρώπω ού τώ θεω, ώ δέδεικται μηδέν ένυπάρχειν συμβεβηκός.

Προς τό δέκατον ρητέον, ότι ή ούσία καί ή ένέργεια έστι τό αύτό 
κατά τό πράγμα έν τω θεω. Τό δέ λέγεσθαι τήν ένέργειαν έκτής ούσίας 
καί μή τό άνάπαλιν έστιν έκ τού λόγου αύτών, έφόσον μή έστιν ό τής 
ούσίας λόγος ό αύτός τω τής ένεργείας, καθάπερ εϊρηται. Πολλά δέ καί 
άλλα ευροι τις άν, άπερ εί καί έστι τά αύτά, όμως διά τό έτερον είναι 
τόν λόγον αύτών ούκ έπιδέχονται τά αύτά κατηγορήματα, οΐον ή θεότης 
καί ό θεός έστι τό αύτο, ίνα νύν διεξοδικώτερον είπωμεν. Έ ν οίς γάρ 
μή έστι τό αύτό τό είδος καί τό υποκείμενον. Τό είδος καθ’ αύτό 
ύφεστώς ούκ έστι, καθάπερ ό Πλάτον έλεγε τάς ιδέας, οίον τόν κοινόν 
άνθρωπον καί τόν κοινόν βούν, άλλ5 έν τοίς άτόμοις έχει τό είναι. Ή  δέ 
διάνοια άπό τών καθέκαστα άποσπώσα τό είδος θεωρεί καθ5 αύτό καί 
έστιν έπινοία μόνον* ή δέ θεότης ούκ έστιν έπινοία ψιλή καθ’ αυτήν 
θεωρουμένη. Λαμβάνει γάρ αύτήν ή πίστις οίόν τι καθ5 αύτό ύφεστώς, 
έν τω άριθμώ καί κοινόν τοίς τρισί προσώποις ού κατά τόν λόγον μόνον 
άλλά καί κατά τό είναι, έφόσον ή ούσία τού θεού έστι τό είναι αύτού, ώς 
δέδεικται. Διά τούτο καί έπί μέν τού θεού έστιν είς θεός μόνον καθάπερ 
μία θεότης. Ούχ είς δέ άνθροπος, εί καί μία άνθρωπότης, έφόσον έν μέν 
τω Σωκράτει καί τω Πλάτονι φέρε είπείν ούκ έστιν ή αύτή άνθρωπότης 
καί κατά τόν λόγον καί κατά τό είναι. Έ ν δέ τω θεω έστιν ή αύτή 
θεότης καί κατά τόν λόγον καί κατά τό είναι, ά δέ έστι τό αύτό καί 
κατά τόν λόγον καί κατά τό είναι, έστί τό αύτό τω άριθμώ. Ό  θεός 
άρα καί ή θεότης έστί τό αύτό τω άριθμώ.

Έ τ ι, εί μή έστι ταυτόν ή θεότης τω θεω, έπεται έχειν ώς είδος 
προς άτομον, ώσπερ ή άνθρωπότης προς τόν τινά άνθρωπον. Τό δέ είδος 
έστι πρότερον τή φύσει τού άτόμου. Τού δέ θεού ούδέν πρότερον* ούκ 
άρα καί τά λοιπά.
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Έ τ ι  τό είδος προς το γένος λέγεται* εν γάρ τοίς άλλήλων οροις άλληλα 
λαμβάνεται. Έ σται άρα υπό γένος ό θεός, καί έπεί τό γένος επιπλέον 
του είδους κατηγορεΐταί, έσται τι γένος κοινόν του θεού καί τίνος ετέρου, 
δπερ άτοπον, έπεί μηδέν ομογενές τό θεω.

Έ τ ι,  έπεί τό είδος έστι τό γένος μετά τίνος ειδοποιού διαφοράς, 
έσται σύνθετος ή θεότης καί πολλώ μάλλον δ θεός* ούκ άρα είδος ή 
θεότης, άλλ’ άτομον καί κατά τό άκόλουθον ταυτόν, δπερ δ θεός.

Έ τ ι  ού μόνον δ του είδους λόγος άρμοσει τω θεω, άλλά καί δ τού 
γένους* άλλ’ οι γενικοί δροι είσίν υλικοί, ώσπερ έπί τού άνθρώπου τό 
ουσία έμψυχος αισθητική. Έ ν δέ τω θεω ούκ έστιν ύλη* ούκ άρα καί τά 
λοιπά. Καί πολλά άν τις έχοι λέγειν δεικνύντα ταυτόν είναι την θεότητα 
τω θεω. Καί όμως θεόν μέν λέγομεν έκ θεού, καί θεόν άγέννητον καί 
γεννητόν καί έκπορευτόν, ούτε δέ θεότητα έκ θεότητός φαμεν, ούτε θεό
τητα την μέν άγέννητον, την δέ γεννητήν, την δέ έκπορευτήν, εί μή 
πλαγίως καί δι’ άλλο, έφόσον δηλαδή ταυτόν έστιν ή θεότης τω θεω, 
καθ’ οδ ταύτα λέγεται. Τούτο δέ συμβαίνει παρά τον λόγον καί τον τρόπον 
έκατέρου τού ονόματος* ή γάρ θεότης κατά τον τής προφοράς τρόπον, ώς 
ουσία τις καί είδος προφέρεται* τω δέ εϊδει καί τή ούσία καί φύσει ούδέν 
παρεντίθεται, δ μή έστιν έκ τού λόγοο τής ούσίας καί φύσεως καί είδους* τά 
γάρ είδη μετά βάλλε ιν έλέγομεν τίνος προστιθεμένου ή άφαιρουμένου, ώσπερ 
καί τούς άριθμούς έλέγομεν μεταβάλλειν μονάδος προστιθεμένης ή άφαι- 
ρουμένης. Διό καί θεότητα ού φαμεν γεννητήν ή άγέννητον ή έκπορευτήν, 
ίνα μή διαφορά ούσιώδης τό γεννητόν καί άγέννητον καί έκπορευτόν δόξειε. 
Καί ή γεννητή θεότης έτερον είδος παρά τήν άγέννητον θεότητα, καί ή 
έκπορευτή θεότης έτερον είδος προς τήν άγέννητον καί γεννητήν θεότητα. 
Το δέ θεός έπεί κατά τον τού υποκειμένου τρόπον προφέρεται, οδ μή έστιν 
έκ τού λόγου πάντα τά κατ’ αύτού λεγάμενα κατά τον τής ούσίας λόγον 
κατηγορεΐσθαι, έπιδέχεται τον τού άγεννήτου καί γεννητού καί έκπορευτού 
λόγον, ά μή έστιν ουσιώδεις κατηγορία»- προς τά άντικείμενα πρόσωπα 
θεωρούμενα* ούδέ γάρ νΰν λέγω τί έστιν ή υιότης έν τω υίώ. Τούτο δέ 
συμβέβηκε τή θεότητι καί τω θεω, ού τω μή είναι τά αύτά καί κατά 
τό είναι καί κατά τον λόγον απλώς* δέδεικται γάρ τούτο, άλλά τω λόγω 
τής έμφάσεως καί τού ώς είδος καί άτομον λέγεσθαι, εί καί μή έστιν 
είδος καί άτομον, άλλά τό αύτό καί κατά τό είναι καί κατά τον λόγον. 
Ό  δέ έλεγον τήν θεότητα γεννητήν ή άγέννητον ή έκπορευτήν λέγεσθαι 
ού καθ’ αύτό, ούδ’ ή αύτό, άλλά διά τό ταυτόν είναι τω θεω τοιούτον 
έχει λόγον, ώσπερ τό σκαληνόν1 φαμεν τάς τρεις γωνίας δυσίν όρθαίς 
ίσας έχειν, ούχ ή σκαληνω, ούδ'ή αύτώ, άλλ’ ή τριγώνω.

Κεφ. Θ'. Έ τ ι  ε ις  τ ό α ύ τ ό

Ή  δέ προς τό ενδέκατον λύσις ού λύσις έστιν ένός έπιχειρήματος, 
άλλά πολλών. Διό καί ταύτα άντιτιθέναι άξιον τήν γάρ αύτοαγαθότητα 
καί αύτοσοφίαν καί αύτοοντότητα καί τά άλλα τά ομόστοιχα, ά προόδους 
ό μακάριος Διονύσιος καλεί, οί περί ούσίας καί ένεργείας διαλεχθέντες

4 Cod.: σκαλινόν — σκαλινώ.
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οΐονται μέν τι εΐναι έτερον παρά την ουσίαν του θεού* ού μην εν άλλω 
τό είναι έχειν, άλλ’ εν αύτή τη ουσία του θεού ώς έν ύποκειμένω 
ίδρΰσθαι καί έκεΐθεν προϊέναι, δ καί προς τό δεικνύναι τούτον έπιχειρούσι 
τον τρόπον.

α'. Έ πεί γάρ ταΰτα διακεκριμένα, ή δε των διακεκριμένων πραγματεία 
θεολογία έπιγέγραπται, τό περί τούτων λέγειν θεολογία έστίν θεολογία 
δέ έστι λόγος περί θεού, ώς καί αύτό τό όνομα εμφαίνει* τό περί τούτων 
άρα λέγειν περί θεού λέγειν έστίν* ούκ άν δέ εί μή έν τω θεω ειεν. 
Τι άρα ταύτα έν τώ θεω, δήλον δέ, δτι καί τής ούσίας έτερα* προς 
γάρ αύτήν διακεκριμένα λέγεται.

β'. Έ τ ι  τού αύτοεΐναι καί τής αύτοαγαθοτητος καί των άλλων μετέ- 
χοντες τού θεού μετέχειν λεγομεθα* ού δέ μετέχοντες, τίνος μετέχειν 
λεγόμεθα, ή έστιν αύτό δλον ή τι των αύτού* ή τοίνυν δλου τού θεού 
μετέχομεν ή τίνος των αυτού* άλλά τής ούσίας τού θεού ού μετέχομεν* 
έστι γάρ άμέθεκτος* τίνος άρα των αύτού. Τι άρα ταύτά έν τω θεω, καί 
παρά τήν ούσίαν έτερον.

γ'. Έ τ ι  των διαφόρων έπιστητών διάφοροι αί έτιστήμ,αι* τής δέ 
ούσίας τού θεού καί των περί τήν ούσίαν τού θεού, άτινά έστιν αί πρόοδοι, 
διάφορος ή έπιστήμη* τής μέν γάρ ούσίας οΰπω έχομεν τήν έπιστήμην, καί 
εί έξομεν, καθ’αύτήν είσόμεθα αύτήν* των δέ περί τήν ούσίαν τού θεού 
τάς έπιστήμας λαμβάνομεν άπό των άποτελεσμάτων ή καί άπ’αύτών* ή 
ούσία άρα τού θεού καί αί πρόοδοι ουκ είσι τό αύτό. Έ σ τ ι δέ καί 
δεδειγμένον είναι έν τω θεω.

δ'. Έ τ ι  ή αύτοαγαθοτης, ή αύτοσοφία καί αί άλλαι πρόοδοί είσιν έν 
τω θεω* διά γάρ τό έκεΐθεν προϊέναι πρόοδοι καλούνται* δ δέ έστιν έν 
τινι ώς τό αύτό, ού διακέκριται τού έν ώ έστιν. ΤΙ άγαθότης άρα καί 
ή σοφία ού διακέκρινται άπό τής ούσίας, άλλά τούναντίον λέγεται υπό 
τού μακαρίου Διονυσίου. 'Ό τι δέ καί θεία διάκρισίς έστιν ή άγαθοπρεπής 
πρόοδος καί τά λοιπά* αί πρόοδοι άρα καί αί μετοχαί ού μόνον τι έν τή 
ούσία τού θεού, άλλά καί έτερον παρ' αύτήν.

ζ . Έ τ ι  αί μετοχαί ούκ έχουσι μετοχή τό είναι* συμβήσεται γάρ 
ούτως έπ’ άπειρον τάς μετοχάς προϊέναι* δ δέ μή μετοχή τό είναι έχει, 
έστιν άκτιστου* αί μετοχαί άρα άκτιστοι* έν τω θεω άρα. Ούδέν γάρ 
άκτιστον έξω τού θεού τό είναι έχει* καί έπεί τό μεθεκτόν καί τό άμέ- 
θεκτον διάφορα, μεθεκτόν δέ ή μετοχή, ή δέ ούσία άμέθεκτον ή ούσία 
άρα καί ή μετοχή διάφορα. Δέδεικται δέ καί είναι τάς μετοχάς έν τω 
θεω* ού μόνον άρα έν τή ούσία, άλλά καί τής ούσίας έτερον.

στ'. ’Έ τ ι τό μετεχόμενον των μετεχόντων άναγκαΐον προϋπάρχειν* 
αί δέ μετοχαί μετέχονται υπό των κτισμάτων* προϋπάρχουσιν άρα αύτών. 
Τό δέ προ των κτισμάτων άκτιστον* αί μετοχαί άρα άκτιστοι* έν τω 
θεω άρα.

ζ'. ’Έ τι αί μετοχαί υπέρ τά οντα λέγονται παρά τού μακαρίου 
Διονυσίου καί άρχαί των δντων καί παραδείγματα των δντων καί προϋ- 
φεστάναι έν τω θεω. Τά δέ παραδείγματα των δντων καί έν τω θεω 
προϋφεστώτα καί υπέρ τά οντα καί άρχαί των δντων ούκ άν ειεν κτιστά* 
άκτιστα άρα καί τά λοιπά.
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η'. Έ τ ι  τά παραδείγματα προορισμούς ή θεία Γραφή καλεΐ καί 
θεία καί άγαθά θελήματα, τών όντον άφοριστικά καί ποιητικά* άφοριστικόν 
δέ καί ποιητικόν των όντων ούδέν παρά τον θεόν. Δέδεικται δέ τάς 
μετοχάς είναι τά παραδείγματα* αί μετοχαί άρα εν τω θεω, ώς έν ύπο
κειμένω· καί ετερον παρά τήν ουσίαν αυτού, εφόσον αυτή μή μετέχεται.

θ'. Έ τ ι  αί πρόοδοί είσιν αί ούσιώσεις, αί ζωώσεις, αί σοφοποιή- 
σεις, αί άλλαι δημιουργικαί πρόοδοί τε καί άγαθότητες κατά τον άγιον 
Μάξιμον. Ταύτα δέ άκτιστα* αί πρόοδοι άρα άκτιστοι.

ι'. 'Έ τι αί ούσιώσεις, αί ζωώσεις, αί σοφοποιήσεις πολλά καί διά
φορα* ά δέ μή προς άλληλα τά αύτά, ούδέ τω αύτω τά αυτά* ούδ’ άρα 
τή ούσία τά αύτά.

ια\ 'Έ τι ή αύτοαγαθότης καί αύτοσοφία καί αί άλλαι μετοχαί 
ένέργειαι θεού καίπρόνοιαι λέγονται* ή δέ ενέργεια τού άκτιστου άκτιστος* 
ταύτα άρα άκτιστα, καί δήλον, ότι ούκ έ'ξω τού θεού, καί ότι ού ταυτον 
τή άμεθέκτω ούσία.

α'. Ά λλ5 εναντίον έστί το ύπο τού μακαρίου Διονυσίου λεγόμενον* 
,,Έαυτήν ούν ή θεία σοφία γινώσκουσα γνώσεται πάντα άυλως τά υλικά καί 
άμερίστως τά μεριστά καί τά πολλά ένιαίως, αύτω τω ένί τά πάντα 
γινώσκουσα καί παράγουσα. Ούκ άρα έν τω θεω πολλά καί άλλων άλλα 
παρακτικά.

β'. 'Έ τι τά εναντία πλείω διέστηκε των διαφόρων* πολλά μέν γάρ 
διάφορα έν τω αύτω ύποκειμένω, οΐον λευκόν καί δίπηχυ, καί ήμισυ εί 
συμβαίη το δίπηχυ, ύποδιπλάσιον είναι ένδέχεται, έναντία δέ άδύνατον έν 
τω αύτω ύποκειμένω άμα είναι. Εί τοίνυν τά έναντία ο θεός ταυτώς 
έν έαυτω προέχει, πολλω άρα μάλλον τά διάφορα, ώσπερ έστί το άγαθόν, 
το σοφόν, το δίκαιον καί τά όμοια. Έ χειν  δέ τά έναντία ταυτώς φησιν 
ό Διονύσιος έν τω περί ταυτού λόγω* πολλω άρα μάλλον το άγαθόν καί 
τό συφόν καί τά όμοια εξει ταυτώς.

γ'. 'Έ τι έν τω Περί όμοιου λόγω φησίν, ώς εί τις δμοιον τον 
θεόν ώς ταυτον είποι όλον διόλου έαυτω μονίμως καί άμερίστως οντα 
όμοιον, ούκ άτιμαστέον ήμίν τήν τού όμοιου θεωνυμίαν* άτιμαστέον άρα 
τήν λέγουσαν αύτόν δόξαν μή είναι ολον διόλου όμοιον, ώς εις ουσίαν καί 
ποιά διαιρούμενον.

Ά  π  ό κ ρ ι σ ι ς

‘Ρητέον ότι ό μακάριος Διονύσιος ού διακρίνει τήν ούσίαν 
τού θεού άπό τής αύτοσοφίας ή αύτοαγαθότητος καί τών άλλων όσα 
παραβάλλονται πρός τήν ούσίαν τού θεού ώς ύφειμένα προς ύπερκεί- 
μενον, καί αίτιατά προς αίτιον, καί ρητά πρός άρρητον, καί καταληπτά 
πρός άκατάληπτον, καί μεθεκτά πρός άμέθεκτον, ώς τινα κατηγορούμενα 
άπό υποκειμένου. Έ τερα μέν τω ύποκειμένω, έν αύτω μέντοι τό είναι 
Ιχοντα, άλλ5 ώς κατηγορούμενα μέν καί έν ύποκειμένω τό είναι έχοντα. 
Ού μήν έν τω θεω άλλ5 έν τοίς οδσι* διό καί κτιστά ταύτα ύπολαμβάνειν 
άνάγκη* ώσπερ γάρ ή αύτοανθρωπότης, καί ή αύτοβοότης καί τά άλλα 
ούτε έν ύποκειμένω τή ούσία τού θεού είσιν, ούτε καθ' αύτά ύφεστήκασιν
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άλλ’ έν τοΐς καθέκαστα άνθρώποις καί βουσίν. Ή  δέ διάνοια άποσυλώσα 
άπδ των καθέκαστα τά καθόλου καθ’αυτά θεωρεί αύτό τί έκαστον όνο- 
μάζουσα, οΰτω καί ή αύτοαγαθότης καί ή αύτοοντότης καί τά άλλα ούτε 
είσίν έν ύποκειμένω τη ουσία του θεού, ούτε ύφέστηκε καθ’ αύτά, άλλ’ 
έν τοΐς καθέκαστα άγαθοΐς καί οδσι καί σοφοΐς τό είναι έχουσιν. Ό  δέ 
νους κατά την έαυτοΰ οίκείαν ένέργειαν άπό των καθέκαστα τό καθόλου 
αναιρούμενος καί καθ’ αύτό θεωρών χωρίς του υποκειμένου, αύτοαγαθότητα 
καί αύτοοντότητα καί αύτό τί έκαστον ονομάζει. Διό καί έν τοΐς καθέ
κασταν είσι πράγματα* έν δέ τώ ήμετέρω νώ έπινοία* έν δέ τώ θεώ 
κατά την πάντων ύπεροχικήν αιτίαν καθ’ ό δη καί λόγον έχει τό υπερ
έχει ν την τού θεού ούσίαν, τής αύτοαγαθότητος, τής αύτοσοφίας καί 
αύτοοντότητος καί των άλλων, όσον τά όντα των μή όντων καί τό 
αιτίαν είναι αύτών καί τό την μέν υπέρ τά όντα είναι, τά δέ όντα* καί 
την μέν άκατάληπτον, τά δέ καταληπτά* καί τήν μέν άμέθεκτον, τά δέ 
μεθεκτά* καί τήν μέν άρρητον, τά δέ ρητά. *'Αλλως γάρ μυρία έπεται τά 
άτοπα* καί πρώτον τό έπίσης ύπερκεΐσθαι τήν ούσίαν τού θεού, τών 
αύτής τελειοτήτων καί τών άπλώς οντων, καθόσον γάρ ύπερέχουσι τών ούκ 
οντων ,,Τά οντα άγια καί βασιλικά, καί κύρια καί θεία1 καί αδ τών μετε- 
χόντων αί μετοχαί, κατά τοσοΰτον ύπερίδρυται πάντων τών όντων ό 
υπέρ πάντα τά όντα, καί πάντων τών μετεχόντο^ν καί μετοχών ό άμέ- 
θεκτος αΐτιος“ . Ούδέν γάρ έστι ταΰτα προς τό θειον ύψος παραβαλλόμενα 
καν άλλου άλλο τι προέχει* άλλ’ ούδ’άν οιμαι τον διάβολον αύτόν ύπο- 
λαβεΐν τον ύπερτέλειον κατά τάς αύτού τελειότητας όμοταγή τοΐς οδσιν 
είναι* καί ύπερκεΐσθαι τοσούτον αύτόν εαυτού, όσον τών όντων καί αδ 
τά οντα τών μή οντων. Τό δέ λέγειν αίτιον αύτόν είναι εαυτού, ποιαν 
ύπερβολήν άτοπίας Ελληνικής άπολείπει αύτογενή καί αύτοπάτορα τύν Δία 
λεγόντων. Εί γάρ ούδέν πάσχει καθ’ δ ποιεί, δήλον ότι ού τω αύτώ 
πείσεταί τι καί δράσει, άλλ’ έτέρω μέν πείσεται, έτέρω δέ δράσει, ώσπερ 
τό φυσικόν πράγμα* δρά μέν τώ εΐδει τά συμβεβηκότα, πάσχει δέ ταύτα 
κατά τήν ύλην, ήτις έστίν ύποκείμενον τούτων. Εί τοίνυν ό θεός αίτιός 
έστι τίνος τών εαυτού, έτέρω μέν πείσεται, ф δηλονότι δεκτικόν έστιν 
αύτών έτέρω δέ δράσει. Ού μόνον τοίνυν σύνθετος, άλλά καί δύναμιν 
έξει παθητικήν, άπερ άμφότερα προεξελήλεγκται.

’Έ τι έψεται τάς μετοχάς μή μετέχεσθαι* ού γάρ μόνον ή ούσία τού 
θεού κοινόν καί ήνωμένον, άλλά καί ή αύτοαγαθότης καί ή αύτοσοφία καί 
ή αύτοοντότης, καί ό τις αν εΐπη ώσπερ γάρ ούσία μία πατρός καί υιού 
καί άγιου πνεύματος, ουτω καί άγαθότης μία, καί σοφία μία, καί τά 
άλλα πάντα. Τό δέ κοινόν καί ήνωμένον κρύφιον καί άνεκφοίτητον, οί 
γάρ τής καθ’ ημάς θεολογικής παραδόσεως ίερομύσται τάς ένώσεις τάς 
θείας, τάς τής ύπεραρρήτου καί ύπεραγνώστου μονιμότητος, κρύφιας φασί 
καί άνεκφοιτήτους ύπεριδρύσεις. Ούκ άρα ή ούσία μόνη κρύφια καίάνεκ- 
φοίτητος, άλλά καί ή αύτοαγαθότης καί ή αυτοσοφία καί ή αύτοοντότης 
αύτού. Εί τοίνυν μετέχεταί τις αύτοαγαθότης καί αύτοσοφία καί αύτο
οντότης, ούκ έστι τι έν ύποκειμένω τή ούσία τού θεού.

’Έ τι, εί ή σοφία τού θεού μεθεκτή, τήν δέ σοφίαν ού λέληθεν ή 
ούσία τού θεού, τούς μετέχοντας τής σοφίας τού θεού ού λέληθεν ή ούσία

1 Add. in marg. του άγίου Διονυσίου.
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αύτοΰ. Αλλά άδύνατον* μετέχειν δε λεγόμεθα της αύτοσοφιας* ούχ αυτή 
άρα ή αύτή εκείνη.

5 Ετι, ει του είναι μετέχομεν του θεού, δπερ αύτοεΐναί φασι, τό δέ 
είναι του θεού έστιν ή ουσία αύτοΰ, τής ούσίας άρα μετέχομεν του θεού* 
άλλ5 άδύνατον μετέχομεν δέ του αύτοεΐναί' ού τούτο άρα έκεΐνο.

’Έ τι, εί ή αύτοαγαθότης καί ή αύτοσοφία καί ή αύτοοντότης, ή 
δτι βούλεται τις καλεΐν, έστιν έν τι καί τό αύτδ εν τω θεώ καί έν 
ήμΐν, ή έσται τά αύτά τω άριθμω ή τά αύτά τω εΐδει. Άλλα τω μέν 
άριθμω άδύνατον άδύνατον γάρ τό συμβεβηκδς τό αύτδ τω άριθμω μετα- 
βαίνειν έξ υποκειμένου εις υποκείμενον ή τδ αύτδ τω άριθμω ύπάρχειν 
έν πλείοσιν, άλλ5 ούδέ τω εΐδει* έσται γάρ τι κοινδν είδος ήμών καί 
του θεοΰ, καί ταύτη δ θεδς έσται τι φυσικόν είδος.

,,’Έ τι δήλον, δτι ό θεδς τω προεΐναι καί ύπερεΐναι προέχων καί 
υπερέχω ν τδ είναι1, παν αύτό φημι τδ είναι ύπεστήσατο· καί τδ είναι 
αύτδ παν τδ όπωσοΰν δν ύπεστήσατο* καί δτι αί των δντων άρχαί πάσαι 
του είναι μετέχουσαι, καί είσί καί άρχαί είσι. Καί πρώτον είσιν, έπειτα 
άρχαί είσι, καί εί βούλει των ζώντων, ως ζώντων φάναι άρχήν την 
αύτοζωήν καί των όμοιων ώς όμοιων την αύτοομοιότητα* καί των ηνω
μένων ως ηνωμένων την αυτοένωσιν καί των τεταγμένων ώς τεταγμένων 
τήν αύτοτάξιν* καί των άλλων όσα τοΰδε ή τοΰδε ή άμφοτέρων ή πολλών 
μετέχοντα τόδε ή τόδε ή πολλά έστι, τάς αύτομετοχάς εύρήσεις του είναι 
πρώτον αύτάς μετεχούσας* καί τω είναι πρώτον μέν οΰσας. 5/Επειτα 
τοΰδε ή τοΰδε άρχάς οΰσας* καί τω μετέχει ν τοΰ είναι καί οΰσας καί 
μετεχομένας“ . Εί τοίνυν ή αύτοαγαθότης καί αύτοσοφία καί αύτοοντότης 
καί οτιοΰν άλλο έν τω θεώ είσιν, ούχ άμα έσονται. Άλλα προτέρα μέν 
έσται ή αύτοοντότης καί καθολικωτέρα, ύστεραι δέ αί άλλαι καί μερικώ- 
τεραι* καί αιτίαν ού μόνον έξουσι τήν ούσίαν, άλλα καί τήν αύτοοντότητα* 
καί πρότερον ό θεδς έσται ών, εΐτα σοφός* καίτοι γε καί ή ούσία διά τδ 
είναι έσται* ούδέν γάρ ένεργεία δτι μή τω είναι* καί γάρ τών έν τή 
ύλη οντων ώς έν παθητική δυνάμει, καί τών έν τή ποιητική δυνάμει, 
καί τών έν τω νώ, ούδέν ένεργέια λέγεται εί μή τά τοΰ είναι μετέ
χοντα* δι* ά πάντα άτοπον. Τήν αύτοαγαθότητα καί αύτοειρήνην καί τά 
άλλα συγχωρεΐν έν τω θεώ είναι καί έτέρως παρά τήν ούσίαν αύτοΰ.

Έ τ ι  τε συμβαίνει άτοπον μή μίαν είναι έν τω θεού αύτοσοφίαν 
καί αύτοειρήνην, άλλά πολλάς, καί τάς μέν καθόλου, τάς δέ μερικάς. 
,,Καί γάρ ή πάνσοφος αίτια καί τής αύτοσοφιας καί τής δλης καί τής 
καθέκαστον έστιν ύποστάτις“ . Καί περί τής αύτοειρήνης τοΰτο εΐρηται, 
δτι καί τής δλης καί τής καθέκαστον έστιν υποστάτης ό θεός. Καί έπεί 
τά καθόλου έν τοΐς καθέκαστα έχει τδ είναι, ή καθόλου αύτοαγαθότης καί 
αύτοσοφία καί αύτοειρήνη έν τοΐς καθέκαστα τδ είναι έζουσι. Καί εί 
τοΰτο, ού μόνον φήσουσι τον θεόν εις ούσίαν καί ένέργειαν διακρίνεσθαι, 
άλλά καί τήν ένέργειαν πάλιν ού μόνον εις διάφορα εΐδη ένεργείας, άλλά 
καί έκαστον ένεργείας είδος εις διάφορα άτομα. Καί τά μέν γένη καί τά 
εΐδη καί δλως τά καθόλου έπινοία μόνον είναι* τά δέ καθέκαστα πράγματα, 
καί ταύτη τον θεόν έξ άπειρων αύτοειρηνών καί αύτοαγαθοτήτων 1

1 Add. in marg. τοΰ άγιου Διονυσίου.
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συγκεΐσθαι* ά καί παρά τάς αυτών δόξας έστιν, εί καί παρά τάς υπο
θέσεις άπαντα.

Έ σ τι δέ ή απάτη του τί είναι ταΰτα ύπολαμβάνειν έν τω θεω 
καθ’ αυτά τής ομωνυμίας. Έ πεί γάρ ή τάξις των ονομάτων έπεται τή 
τάξει των καταλήψεων, άνάγκη ταΰτα πρότερα όνομάζειν, ά καί πρότερα 
καταλαμβάνεται* τά δέ έν ύστέρω καταλαμβανόμενα καί ύστερον όνο- 
μάζειν εί καί πρότερα τή φύσει έστί* διό καί επειδή άπό των οντων 
άρχόμεθα τής περί θεού γνώσεως, άνάγκη καί τής ονομασίας άπό τούτοον 
άρχεσθαι* καί άναλογικώς άπό τούτων εκείνον καλεΐν* καί καθάπερ άπό 
των ώς έν συνθέσει καλών καί σοφών καί δικαίων καί οντων καλόν καί 
σοφόν καί δίκαιον καί οντα προσαγορεύομεν τον υπέρ πάσαν σύνθεσιν, 
οΰτω καί άπό τών απλών καί άφαιρεματικώς θεωρουμένων χωρίς τών 
υποκειμένων αύτοκάλλος καί αύτοσοφίαν καί αύτοδικαιοσύνην καί αύτο- 
οντότητα λέγομεν τον υπέρ ταΰτα καί την αυτών απλότητα ώς άπό 
αίτιατών τον αίτιον όνομάζοντες* διό ουδέ προσίσταται ,,αύτοδύναμιν καί 
αύτοειρήνην καί αύτοζωήν προσαγορεύειν τον θεόν καί τής αύτοδυνάμεως 
καί αύτοειρήνης καί αύτοσοφίας υποστάτην τά μέν γάρ έκ τών οντων καί 
μάλιστα πρώτως οντων ώς αίτιος πάντων τών οντων λέγεται* τά δέ 
ώς υπέρ πάντα καί τά πρώτους οντα ύπερών ύπερουσίως.44 Άκούοντες οδν 
αύτοαγαθότητα μετέχεσθαί τινα καί αύτοειρήνην καί αύτοσοφίαν, ύπέλαβον 
αύτά έκεΐνα μετέχεσθαί καθ5 αυτά, ά καί έστιν ή ούσία τοΰ θεοΰ, ούχ 
ώς όλον έκ μερών, άλλ5 ώς τό αυτό καί πάνθ5 όμοΰ δυνάμενον τά ίδια 
ύφ5 έκάστου σημαινόμενα. 'Υπέλαβον τοίνυν αύτά έκεΐνα καθ’ αύτά 
μετέχεσθαί* άλλ’ ούκ αύτά μέν, έν άλλοις δέ, ά καί καθόλου καί μερικά 
καί ύφειμένα καί ύπερκείμενα καί αίτιατά καί καταληπτά καί όνομαστά 
έκάστοις τά οίκεΐά έστι, καθ’ όν δη τρόπον καί ή ούσία τοΰ θεοΰ μετέ- 
χεσθαΐ λέγεται* ,,Δεΐ γάρ, φησι, την άγαθοδότιν άρχήν άπάσης ίεράς 
φωτοφάνειας ύμνεΐν, ώς αύτή περί αύτής έν τοΐς ίεροΐς λογίοις παραδέ- 
δωκεν* οΐον, ότι πάντων έστίν άρχή καί ούσία καί ζωή* καί δήλον, ώς 
ού καθ’ αύτήν. 5Αλλ5 έπεί καί ούσίας παράγει κατά την άπό ούσίας 
έ'κβασιν44, ώς αύτός έν έτέροις εΐρηκεν* ,,ό γάρ θεός έστι τό είναι τοΐς 
όπωσοΰν ουσι, γένεσις τοΐς όπωσοΰν γινομένοις, ούσία καί ον καί χρό
νος καί γένεσις καί γινόμενον44, καί κατά τον μέγαν Παΰλον ,,τά πάντα 
έν πάσιν44. 5Αλλ5 ού δει καθ5 αύτόν ταΰτα ύπολαμβάνειν, άλλά κατά τάς ύπ5 
αύτοΰ προβεβλημένας εις τό μετέχεσθαί μετοχάς· διό καί μετέχεσθαί λέγε
ται τά άμεθέκτως μετεχόμενα καί άσχετοι μεταδόσεις. Έ πεί εί γίνεται 
καθ5 αύτόν ό θεός, ούκ έστι καί μεταβάλλει* καί εί χρόνος, ούκ έν τώ 
είναι, άλλ’ έν τώ γίνεσθαι τό είναι έχει καί ούδέν αύτοΰ ύπομένει* καί εί 
γένεσις, κίνησις καί πέρας μέν έξει τι φυσικόν είδος* άρχήν δέ φθοράν.

5Έ τι, καθάπερ τά όντα λέγονται είναι έν τώ θεω άλλ’ού καθ 5 αύτά, 
άλλά κατά τον έν αυτώ προόντα λόγον* διό καί ούκ ίδιαν μέν έχειν λέγεται 
τήν έαυτοΰ γνώσιν, έτέραν δέ τήν κοινήν* αύτή γάρ έαυτήν ή πάντων 
αίτια γινώσκουσα, σχολή που τά άπ5 αύτής καί ών έστιν αίτια άγνοήσει, 
ουτω καί ό θεός έσται μέν έν τοΐς ούσιν, ού καθ’αύτόν δέ, άλλ5 οίκείως 
έκάστοις, οΐον έν μέν τοΐς αίσθητοΐς αίσθητώς, έν δέ τοΐς νοητοΐς νοητώς. 
Παν γάρ ό έστιν έν τινι, έστι κατά τον τοΰ έν ώ έστι λόγον.

Πρώτον μέν οδν, καθάπερ εΐρηται, τήν άπάτην έτεκεν ή ομωνυμία, 
διά τό τον θεόν καί τά όντα όμωνύμως τι καλεΐσθαι καί μετέχεσθαί
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λέγεσθαι τον θεόν καί πάλιν τήν ούσίαν αύτοΰ μή μετέχεσθαι-* διά γάρ 
ταΰτα ήναγκάσθησάν τι ταΰτα λέγειν έν τη ουσία του θεού καί έτερον 
παρά τήν ούσίαν αυτού.

Δεύτερον ή άγνοια της σημασίας των ονομάτων τής τε προόδου 
καί διακρίσεως· ύπέλαβον γάρ προόδους λέγεσθαι τάς μετοχάς μόνον καί 
ού τά μετέχοντα, καί διά τούτο λέγεσθαι προόδους, ότι έν τω θεω είσιν 
ώς αν εν τινι ύποκειμένω, καί έκεΐθεν προϊάσι προς μετάληψιν των 
οντων διακρίνεσθαι δε τάς μετοχάς ύπολαμβάνουσι τού θεού ή ώς έτερα 
προς τήν ούσίαν, ή καί ώς προς άλλη λα* έν αύτή μέντοι γε τή ουσία 
όντα. Δοκούσι μέντοι μοι σφοδρά άπολελεΐφθαι τού σκοπού τής περί 
ηνωμένης καί διακεκριμένης πραγματείας· ή γάρ άν τήν αύτοαγαθότητα 
καί τήν αύτοσοφίαν, ή είσιν έν τω θεω, ούκ έν τοΐς ήνωμένοις, άλλ’ έν 
τοΐς διακεκριμένοις ό μακάριος έτίθει Διονύσιος. Νύν δέ έ'χει παραπολύ 
έναντίως* φησί γάρ* ,,Ήνωμένον μέν έστι καί κοινόν τή έναρχική τριάδι 
ή υπερούσιος υπαρξις, ή ύπέρθεος θεότης, ή ύπεράγαθος άγαθότης, ή 
πάντων έπέκεινα ταυτότης τής έπέκεινα πάντων όλης ιδιότητας^. Τί 
τοίνυν γένοιτ’ άν έναργέστερον έν τοΐς κοινοΐς καί ήνωμένοις ταύτα κατα- 
ριθμεΐσθαι, οπότε τήν δλην ιδιότητα τού θεού κοινόν καί ήνωμένον είναι 
φησι διαρρήδην καί γάρ ύπόθεσις γέγονε τω μακαρίω Διονυσίω τά κοινά 
καί ήνωμένα τω πατρί καί τω υίω καί τω άγίω πνεύματι ιδία θεολογή- 
σαι. Καί αύ ιδία τά ίδια* διό καί μίαν μέν ένωσιν θεωρεί πατρός καί 
υιού καί άγιου πνεύματος, τήν κατά τήν ουσίαν* διάκρισιν δέ τήν κατά 
τά πρόσωπα, καθ’ ήν πρόσωπα άπό προσώπων διακρίνεται κατά τήν άφ9 
ενός προσώπου πρόοδον* έτέραν δέ διάκρισιν καί πρόοδον θεωρεί, καθ’ ήν 
πράγματα άπό πραγμάτων πρόεισι καί διακρίνεται* έτερα γάρ τή ούσία 
τά όντα προς τον θεόν* καί έπεί τά μέν των οντων είσί κοινή παρά τού 
πατρός καί τού υιού καί τού άγιου πνεύματος, τά δέ ίδια τού υιού, καί 
ταύτης πάλιν τής προς τά όντα διακρίσεως τού θεού, φησί τινα είναι 
κοινά καί ΐδιά τινα, καί κοινά μέν εΐναί φησι τάς ούσιώσεις, τάς ζωώσεις, 
τάς σοφοποιήσεις. Μία γάρ έστιν ή τού πατρός καί υιού καί άγιου πνεύ
ματος ουσία καί ένέργεια τω λόγφ μόνον διαφέρουσα τής ούσίας, καθό 
μετά τίνος αναφοράς προς τά όντα θεωρείται, περί ού μετά ταύτα διά 
πλειόνων έροΰμεν. Καί τούτο έστι κοινόν καί ήνωμένον τή όλη θεότητι, 
ού τήν μέν τήν δ’ου, ουδέ τό μέν αύτής μέρος τό δ’οΰ, αλλά τό πάσαν 
αύτήν όλην ύφ’ έκάστου των μετεχόντων μετέχεσθαι, καί ύπ’ ούδενός 
ούδενί μέρει. Αλλά γάρ εί πάσα καί όλη ύφ’ έκάστου των μετεχόντων 
μετέχεται, δήλον ότι ού κατά τήν ένέργειαν μόνον, άλλά καί κατά τήν 
ούσίαν μετέχεται, κατά τάς καί πρότερον άποδεδομένας χρήσεις* ότι δέ 
ού καθ’ αύτήν, άλλά κατά τάς προβεβλημένας ύπ9 αύτής μετοχάς μετέχε- 
ται, ώς άνωτέρω εϊρηται. Διά τούτο πάλιν φησί τό ύπ’ ούδενός ούδενί 
μέρει, ф δή άκόλουθόν έστι, τό άμεθέκτως μετέχεσθαι τον θεόν καί 
άσχετον λέγεσθαι μετάδοσιν. Ά λλ’ έπάνιμεν έπί τό κεφάλαιον τού λόγου* 
είπών γάρ κοινόν είναι πατρί καί υίω καί άγίω πνεύματι τήν προβολήν 
των οντων, έπάγει* ,,Διακρίνεται δέ τής εις ήμάς άγαθοπρεπούς θεουρ- 
γίας τό καθ’ ήμάς έξ ήμών όλικώς καί αληθώς ούσιωθήναι τον ύπερού- 
σιον λόγον“ .

’Έ τ ι δήλον τήν διάκρισιν καί τήν πρόοδον μή ούσίας προς ένέργειαν 
είναι, άλλά των κτισμάτων προς τον θεόν έξ επαγωγών, άς αύτός ό
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διδάσκαλος τίθησιν* οιον, δτι „επειδή δν έστιν δ θεδς ύπερουσίως, δω- 
ρεΐται δέ τδ είναι τοΐς οδσι καί παράγει τάς δλας ούσίας, πολλαπλασιά- 
ζεσθαι λέγεται τδ εν ον εκείνο διά τής εξ αύτοΰ παραγωγής των πολλών 
οντων, μένοντος ούδέν ήττον εκείνου καί ένδς έν τω πληθυσμώ καί ήνω- 
μένου κατά τήν πρόοδον44. Μετά δέ ταύτην καί έτέραν τίθησι* φησί γάρ, 
δτι „τω κατά δύναμιν έκάστου θεοειδεΐ θεών πολλών γινομένων, δοκει 
μέν είναι καί λέγεται του ένδς θεού διάκρισις καί πολλαπλασιασμός. 
’Έ στι δέ ούδέν ήττον ό αρχίθεος καί ύπέρθεος εις θεός44, έξ ών δήλον 
μή διακρίνεσθαι τήν ούσίαν τού θεού εις τάς ένεργείας αυτής, άλλ’ εις 
έτερα πράγματα* οιον θεούς καί δντα, καί θεότητας πολλάς καί οντότητας, 
ών τή μετουσία θεοί είσι πολλοί καί οντα πολλά. Ούδέν γάρ άτοπον, 
ώσπερ είσί θεοί πολλοί κτιστοί έν ούρανώ καί επί γής κατά Παύλον καί 
κύριοι πολλοί, εις μέντοι γε θεδς καί κύριος άκτιστος, ουτω καί θεότη
τας πολλάς καί κυριότητας είναι, καθ’ άς έκαστα θεοί καί κύριοι λέγονται. 
Μίαν μέντοι είναι θεότητα άκτιστον, ή θεότης μέν καί κυριότης λέγεται 
καί οντότης, ως άπδ τών αίτιατών τδ αίτιον ύπέρ θεαρχίαν δέ καί 
υπέρ κυριαρχίαν πάσαν καί όνταρχίαν, διά τδ καί πάσης θεότητος καί 
κυριότητος καί όντότητος ώς αρχής έξηρήσθαι, ως έκ τής πρδς Γάϊον 
επιστολής δήλον έρομ,ένου γάρ έκείνου τδν μακάριον Διονύσιον „Πώς 
ό πάντων επέκεινα καί ύπέρ θεαρχίαν έστί καί ύπέρ άγαθαρχίαν44; άπε- 
κρίνατο* ,,Εί θεότητα καί άγαθότητα νοήσαις, αύτδ τδ χρήμα τού άγαθο- 
ποιού καί θεοποιού δώρου, καί τδ άμίμητον μίμημα τού ύπερθέου καί 
ύπεραγάθου καθ’ δ θεούμεθα καί άγαθυνόμεθα* καί γάρ, εί τούτο αρχή 
γίνεται τού θεούσθαι καί άγαθύνεσθαι τούς θεουμένους καί άγαθυν ο μένους, 
δ πάσης αρχής ύπεράρχιος καί τής ουτω λεγομένης θεότητος καί άγα- 
Οότητος ώς θεαρχίας καί άγαθαρχίας, έστιν επέκεινα, καθόσον δ αμίμητος 
καί άσχετος ύπερέχει τών μιμήσεων καί σχέσεων44. Ού γάρ δ ύπέρ 
θεαρχίαν καί άγαθαρχίαν έστιν ή ούσία μόνη, ούδέ ή θεαρχία καί άγα- 
θαρχία <έσ>τί οντα έν τή ούσία τού θεού* μιμείται μέν αύτήν, έχει δέ πρδς 
αύτήν ώς άμίμητον μίμημα ήγουν μίμημα μή μ,ιμεΐσθαι αύτήν δυνάμενον. 
Ό  μέν γάρ πάσης άρχής ύπεράρχιος άμίμητος είρηται διά τδ ύπερβάλ- 
λειν τήν μίμησιν. 'Η  δέ θεαρχία καί ή άγαθαρχία ώς δημιουργήματα, 
μιμείται μέν τδν δημιουργόν, ούκ έφικνεΐται δέ πρδς τήν δμοιότητα, 
άλλ5 άπολείπεται, δσον σκιά πρδς τήν άλήθειαν καί μή ον πρδς τδ ον 
καί τά άλλα δσα λέγεται.

Έ τ ι  δήλον κτίσματα είναι τάς προόδους καί τάς διακρίσεις έκ τού 
μή μόνον όντότητάς τινας καί οντα είναι, άλλά καί προς τι, καί άποτέ- 
λέσματά τινα άνθρώπων, δσον πρδς τά προσεχή αίτια. Καί γάρ ό μακά
ριος ούτος Διονύσιος ,,έπί τάς τών ίερωτάτων λογίων πατροπαραδότους ημάς 
έκλάμψεις άνανεύειν προτρέπεται, καί τάς ύπ5 αύτών συμβολικώς ήμΐν 
καί άναγωγικώς έκφανθείσας τών ούρανίων νοων ιεραρχίας, ώς οιοί τέ 
έσμεν έποπτεύειν, καί τήν άρχικήν καί ύπεράρχιον τού θεαρχικού πατρός 
φο^τοδοσίαν, ή τάς τών άγγέλων ήμΐν έντυπωτικοΐς συμβόλοις έκφαίνει 
μακαριωτάτας ιεραρχίας άυλοις καί άτρεμέσι νοδς όφθαλμοΐς εις δεξα- 
μένους, πάλιν έξ αύτής έπί τήν αύτής απλήν άκτΐνα άνατείνεσθαι* καί 
γάρ ούδέ αύτή πώποτε τής οικείας ενικής ένδότητος άπολείπεται* πρδς 
άναγωγήν δέ καί ένοποιδν τών προνοουμένων σύγκρασιν άγαθοπρεπώς 
πληθυνομένη καί προϊούσα, μένει τε ένδον έαυτής άραρότως, έν άκινήτω
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ταυτότητι μονίμως πεπηγυΐα, καί τούς έπ’αύτήν ώς θεμιτήν άνανεύοντας, 
άναλόγως αύτοΐς άνατείνει". Ιδού γάρ διά το μηδέποτε την τού 
χικοΰ πατρος φωτοδοσίαν άπολείπεσθαι της οικείας ενικής ένδότητος, 
μένειν ένδον έαυτής άραρότως εν άκινήτω ταυτότητι μονίμως πεπηγυΐαν. 
Προς άναγωγήν δέ ημών καί ενοποιόν των προνοουμένων σύγκρασιν 
άγαθοπρεπώς πληθύνεσθαι καί προϊέναι, επί τάς των ίερωτάτων λογιών 
πατροπαραδότους εκλάμψεις χρήν ώς εφικτόν ημάς άνανεύειν διακελεύεται, 
Ενα εξ αυτής ή δή έν τοΐς ύπ’ αύτής προβεβλημένοις ίεροις γράμμασι 
φαίνηται, πάλιν επί την απλήν αύτής άναταθώμεν άκτΐνα* κατά πρόοδον 
επί τά άπλούστερα προϊόντες. Έ τ ι  τε λέγων „πάντα τά θεία καί όσα 
ήμΐν έκπέφανται ταΐς μετοχαΐς μόναις γινώσκεσθαι. Αύτά δέ όποΐά ποτέ 
έστι κατά την οίκείαν αρχήν καί Εδρυσιν υπέρ νουν είναι καί πάσαν 
ούσίαν καί γνώσιν δι’ επαγωγής τούτο δεΐξαι βουλόμενός φησιν. 'Ό τι 
μέν έστι πηγαία θεότης ό πατήρ, ό δέ υιός καί τό πνεύμα τής θεογόνου 
θεότητος, εί ουτω χρή φύναι βλαστοί θεόφυτοι καί οΐον άνθη καί υπερού
σια φώτα, προς τών λογιών παρειλήφαμεν. 'Όπως δέ ταΰτά έστιν, ούτε 
είπε ιν ούτε έννοήσαι δυνατόν". Μονονουχί τούτο λέγων ότι από τών 
ιερών λογιών, έτι τε από τών οντων, ώς από προόδων καί μετοχών τινων, 
ΐσμεν ότι έστι πατήρ καί υιός καί πνεύμα άγιον ό εις θεός* τί δέ ταύτά 
έστιν έκεΐ, ούτε είπεΐν ούτε έννοήσαι δυνάμεθα* ούδέ γάρ έστιν άκριβής 
έμφέρεια τοΐς αίτιατοΐς καί τοΐς αίτίοις, άλλ’ έχει μέν τά αίτιατά τάς 
τών αιτίων ένδεχομένας εικόνας* αύτά δέ τά αίτια τών αίτιατών έξήρη- 
ται καί ύπερίδρυται κατά τον τής οικείας αρχής λόγον* έξ ών πάντων 
δήλον αίτιατά καί διακρίσεις καί προόδους κτίσματά τινα όνομάζειν οΐον 
τάς πολλάς πατρότητας καί υίότητας, όσαι έν τοΐς οδσι καί τοΐς ίεροις 
γράμμασιν έμφέρονται* τάς πολλάς θεότητας καί κυριότητας καί οντό
τητας* καί τούς πολλούς θεούς καί κυρίους καί τά όντα* τάς πολλάς τού 
θεαρχικού πατρος φωτοδοσίας, τάς τε έν τοΐς ίεροις γράμμασιν έμφαινο- 
μένας καί τοΐς άγγελικοΐς διάκοσμοις, έαυτήν πληθυνούσης καί προαγού- 
σης έκ τού κρυφίου καί άνεκφοιτήτου προς άναγωγήν καί ενοποιόν τών 
προνοουμένων σύγκρασιν, τής μιάς τού θεαρχικού πατρος φωτοδοσίας.

Τρίτον ήπάτηνται έκ τού τήν αύτοαγαθότητα καί αύτοοντότητα 
καί τά άλλα μετά τού τής αρχής έκφέρεσθαι ονόματος* οιον άγαθαρχίαν 
καί θεαρχίαν καί όνταρχίαν. ’Έ τ ι τε καί διά τό ένεργείας όνομάζεσθαι* 
καί γάρ άκούοντες μίαν είναι πάντων αρχήν καί αιτίαν ποιητικήν τον 
θεόν, ύφ’ οδ πάντα, ούδέ να λόγον ποιησάμενοι τών μεταξύ καί προσεχών 
αρχών καί αιτιών, οις ούδέν ήττον ότι μή καί μάλιστα τό τής αρχής 
όνομα προσήκει* ό γάρ θεός καί υπέρ θεαρχίαν καί άγαθαρχίαν είναι 
λέγεται, ύπέλαβόν τι είναι ταΰτα έν τώ θεώ* καίτοι ού μόνον αίτια 
ποιητική έμμεσός έστιν ό θεός, πολλών μεταξύ φυσικώς καί τεχνικώς 
ποιούντων, ά καί κινούμενα κινεί καθάπερ όργανα, άλλά καί τελικόν 
έμμεσόν έστιν ό θεός. Εί γάρ καί πάντων τέλος έστιν, ώς άν δι’ αύτόν 
οντων καί εις αύτόν κινουμένων, άλλ’ ούδέν κωλύει άλλα άλλων είναι 
αίτια καί άρχάς τελικάς, πόρρω καί προσεχείς. 'Ώσπερ τό μέν κινεΐσθαι 
αίτια τού φαρμακευθήναι, τού δέ κινηθήναι ή κένωσις, τής δέ κενώσεως 
ή υγεία. Καί ή μέν υγεία τό τελικώτατον πάντων τέλος έστιν, τά δέ 
μεταξύ τά πρότερα τώ σκοπώ υστέρα δέ τώ πράγματι. Καί γάρ καί εί 
παραδειγματικήν αρχήν φαίη τις τον θεόν, προς όν πάντα γέγονεν, ούδέν

θεαρ-
άλλά
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όμως άτοπον, άλλων άλλα λέγεσθαι παραδείγματα, τα τελειότερα δηλο
νότι των άτελεστέρων και τά ένοειδέστερα των πολυμερεστέρων* καθά 
καί Κλήμ,εντι τω φιλοσοφώ καί τω μακαρίου δοκεΐ Διονυσίω. Καί γάρ 
καί ειδικήν αυτόν αρχήν καί αιτίαν φαμέν, ώς ώ πάντα γέγονεν, ούκ 
άναιροΰντες μέντοι τάς είδικάς άρχάς καί αίτιας τάς έκάστοις οικείας. Εί 
γάρ καί εστιν είδος ειδοποιόν έν τοΐς άνειδέοις ώς Ίδεάρχης, άλλα καί 
άνείδεος έν τοΐς εΐδεσίν εστιν ώς υπέρ είδος. Ούδέν τοίνυν άτοπον τά 
προσεχή καί οικεία έκάστοις αϊτια καθ’ όποιανοΰν αιτίαν καί τά δι’ 
ών ώς οργάνων γίνεται τι άρχάς καί ένεργείας προσαγορεύεσθαι* μίαν 
μέντοι είναι άρχήν ύπεράρχιον τον θεόν τάς όλας άρχάς καί τάξεις άφο- 
ρίζουσαν καί πάσης άρχής καί τάξεως ύπεριδρυμένην.

Προς ουν τό ενδέκατον έκεΐνο, όθεν ή ζήτησις προελήλυθε, ρητέον, 
ότι ή αύτοαγαθότης καί ή αύτοσοφία καί ή αύτοδικαιοσύνη ή αίτιατή 
καί καθ’ αυτήν μεθεκτή καί ρητή καί καταληπτή καί ύφειμένη, προδήλως 
εστιν έτέρα παρά τήν ούσίαν του θεού. 'Όθεν καί διακρίνεται ό θεός 
προς ταυτα τω δευτέρω τής διακρίσεως εΐδει, ώ διακρίνεται προς τά 
κτιστά καί οντα πραγματικώς. Προς γάρ εαυτόν ούδεμια άλλη πραγμα
τική διακρίσει διακρίνεται εί μή τή των προσώπων, καθ’ ήν πρόσωπα άπό 
προσώπου διακρίνεται. Έπειδάν δέ ό θεός λέγηται προς τήν έαυτοΰ 
άγαθότητα διακρίνεσθαι καί σοφίαν καί οντότητα, αΰτη ή διάκρισις έστι 
του λόγου μόνου. Τό γάρ αυτό καί εν διαφόροις πράγμασιν άποκρινόμενον 
δοκεΐ μέν είναι καί λέγεται πολλά* έστι δέ όμως ούδέν ήττον εν τούς 
διαφόρους λόγους πάντων καί τά ονόματα, όσα ιδία έκαστον έστι καί 
λέγεται δι’ υπερβολήν απλότητας έν ένί καί τω αύτω δεχόμενον.

Προς δέ τό πρώτον τούδε τού κεφαλαίου ρητέον, ότι έκείνη ή 
πραγματεία περί διακεκριμένης θεολογίας έπιγέγραπται, έφόσον μή μόνον 
παραδίδωσι ταΰθ’, οϊς τά θεία πρόσωπα άπ’ άλλήλων διακέκριται, άλλά 
καί έφόσον διάκρισιν τού θεού προς τά οντα έν αύτή παραδίδωσιν* έστι 
γάρ ούδέν ήττον θεολογία ή περί θεού μέθοδος, καθ’ ήν δείκνυται διαφέ- 
ρειν των οντων.

Προς τό δεύτερον ρητέον, ότι τά φυσικώς άπό τίνος προϊόντα μετό
χου σι καθ’ αυτό τού προάγοντος ή τίνος ή όλου. Τά δέ τεχνικώς άπό 
τίνος προϊόντα μετέχειν μέν λέγεται τού ποιοΰντος ή όλου ή κατά μέρος* 
ού μήν αύτού καθ’ αυτό, άλλ’ ή μιμείται τούς έν αύτω τεχνικούς λόγους. 
Έ π ε ί τοίνυν άπό τού θεού πρόεισι τά όντα, ώς τά τεχνητά άπό τού 
τεχνίτου, μ,ετέχειν αύτού λέγονται, καθόσον τά πολλά ταύτα καί μεριστά 
μιμείται τον έν αύτω προόντα ένα λόγον. "Ωσπερ ούν ό θεός προέχειν 
καί ύπερέχειν τά όντα λέγεται ού καθ’ αυτά, άλλά κατά τον ένα πάντων 
λόγον τον προόντα καί ύπερόντα έν αύτω, ουτω καί τά οντα μετέχειν 
λέγονται τού θεού* άλλ’ ού καθ’ αυτόν, άλλ’ έφόσον άγάλματά τινα καί 
μιμήμ,ατα τού άμεθέκτου καί άμιμήτου μετέχει, ά χρή νοεΐν τήν αύτοοντό- 
τητα καί αύτοαγαθότητα καί αύτοσοφίαν, καί τά άλλα.

Προς τό τρίτον ρητέον, ότι τής ούσίας τού θεού καί των προόδων 
καί διακρίσεων προδήλως έτέρα έστίν ή επιστήμη. Ού διά τούτο μέντοι 
συμβαίνει διακρίνεσθαι τον θεόν εις ούσίαν καί ένέργειαν, έφόσον δέδεικται 
τάς προόδους ού μόνον έτερα τής ούσίας είναι, άλλ’ ούδέ έν τή ούσία ώς 
έν ύποκειμένω, άλλ’ έξω ταύτης, καί αίτιατά καί κτιστά.
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Ίστέον δέ ότι διχή λέγεται τινα περί τον θεόν, ή κατά τό ετερα 
πάντη είναι του θεού, ώσπερ καί περί ημάς φαμεν τά ήμέτερα κτήματα, 
καί ουτω τον θεόν γινώσκοντες εκ τής αύτοαγαθότητος καί αύτοοντότη- 
τος καί αύτοσοφίας φαμέν αύτόν εκ των περί αυτόν γινώσκειν, άλλης 
έξ άλλου φαντασίας συλλεγομένης εις εν τι τής άληθείας ίνδαλμα. Καί 
γάρ καί έκ τής εν τοΐς ούσιν άπλότητος, ή μή έστι τό άπλούν, ώς εκεί 
πραγματεύεται ό άγιος Γρηγόριος, τον θεόν γινώσκοντες άπλουν ούκ έκ 
τής κατ’ αύτόν άπλότητος ΐσμεν αύτόν, ήτις έστίν αύτός, άλλ’ έκ τής περί 
αύτόν, άλλην έξ άλλης φαντασίαν συλλέγοντες, καί διά τούτο άπλουν 
γινώσκοντες αύτόν, δμως άγνοοΰμεν την ούσίαν αύτού. Έ π ε ί εί αύτήν 
ήδειμεν την απλότητα αύτού, καθ’ ήν απλούς έστιν, αύτήν άν ήδειμεν 
την ούσίαν αύτού, ήτις έστίν ή άπλότης αύτού, ή τοίνυν ουτω λέγεται τό 
περί τον θεόν καί ούτως ή γνώσις αύτού ή έκ των περί αύτόν έστιν ή 
έκ των άποτελεσμάτων, ή περί τον θεόν λέγεται τά άποδιδόμενα αυτώ, 
δταν αύτός αύτοαγαθότης καί αύτοσοφία καί αύτοοντότης λέγηται, ά κατά 
μέν την σημασίαν αύτήν δηλοι τήν ούσίαν, κατά δέ τον τής σημασίας 
τρόπον τον έκ τού γένους επόμενον ού δηλοΐ αύτήν ώς ούσίαν, άλλ5 ώς 
ποιόν τι. Τό γάρ άγαθόν καί τό σοφόν καί τά άλλα ούκ έχουσι τό καθ’ 
αυτό τι ύφεστώς δηλούν, δπερ έστίν έκ τού λόγου τής ούσίας, άλλ’ έκ τού 
οικείου γένους, δπερ έστί τό ποιόν, έφέλκονται τό τί έν άλλω ύφεστώς 
δηλούν. Καί έστι τούτο τού ατελούς των ονομάτων, έφόσον μή δύνανται 
ώς τι ύφεστώς τό άγαθόν δηλούν. Ταύτην δέ τήν γνώσιν τού θεού τήν 
έκ των περί αύτόν ούκ έχομεν καί γάρ πάντα άπλώς τά θεία καί δσα 
ήμΐν έκπέφανται ταΐς μετοχαΐς μόναις γινώσκεται* αύτά δέ όποΐά ποτέ 
έστι κατά τήν οίκείαν άρχήν καί ΐδρυσιν, ύπέρ νούν έστι καί πάσαν ούσίαν 
καί γνώσιν καί γάρ δτι μέν έστιν ό θεός άγαθόν, έκ των αποτελεσμά
των ΐσμεν. Τί δέ άγαθόν έστιν, ούκ ΐσμεν, ώσπερ ούδέ τις ούσία.

Προς τό τέταρτον ρητέον, δτι ού μόνον ή αύτοαγαθότης καί ή 
αύτοσοφία καί ή αύτοοντότης πρόοδοί είσι τού θεού, άλλά καί τά άγαθά 
πάντα, ώς δέδεικται, καί τά σοφά καί τά οντα, α καί έστι μέν έν τώ 
θεώ κατά τον αύτών προόντα καί ύπερόντα λόγον. Καί κατ’ αύτόν είσι 
ταυτόν τή ούσία τού θεού* καθ' αύτά δέ προϊάσιν άπό τού θεού κατά τό 
γίνεσθαι, καί είσίν ετερα τής ούσίας καί έξο:> ταύτης καί ούχ ώς έν 
ύποκειμένω αύτή. Διό ούδέ άνάγκη τάς προόδους είναι τι έν ύποκειμένω 
τή ούσία τού θεού.

Προς τό πέμπτον ρητέον, δτι αί μετοχαί μετοχή λέγονται τό είναι 
έχειν, ώς εΐρηται* τάς γάρ αύτομετοχάς φησιν εύρήσεις τού είναι πρώτον 
μετεχούσας, ού μήν τώ άκριβεΐ λόγω, άλλ’ δταν μέν ώς ύποκείμενον 
θεωρώνται, μετέχειν λέγονται τίνος. Τό γάρ μετέχον δει τι πρώτον είναι 
καθ’ αύτό, εϊτά τίνος μετέχειν. Αύτή δέ καθ’ αύτήν θεωρουμένη τή 
μετοχή τό γίνεσθαι μάλλον προσήκει ή τό μετέχειν, κάντεύθεν συμβαίνει 
μήτε έπ άπειρον τήν πρόοδον προϊέναι, μήτε άκτιστον είναι τήν μετοχήν, 
ώς καί έπάγουσι δήλον, ούδέ γάρ ή αύτολευκότης άκτιστον ούδέ ή αύτο- 
μελανία ή ή αύτοανθρωπότης.

Προς τό έκτον ρητέον, δτι τό πρότερον ού τώ χρόνω πανταχού 
λέγεται, άλλά καί τό κρεΐττον, καθό δή καί ένδέχεται πρότερον 
λέγειν τήν μετοχήν τού μετέχοντος, έφόσον τό μέν έπιδέχεται τό μάλλον 
καί ήττον, ή δέ ου. Δίκαιον μέν γάρ λέγεται μάλλον καί ήττον, δίκαιο-
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σύνη δέ ούδαμώς. Έ τ ι  λέγεται τδ πρότερον καί κατά την φύσιν καί τήν 
επίνοιαν. 'Ώσπερ καί τά γένη καί τά είδη φαμέν πρότερα των άτόμων* 
καίτοι των άτόμων πάντων άναιρουμένων, ούδέν καθ' αυτά ύπομενεΐ τά 
γένη καί τά είδη, εφόσον εν τοΐς άτόμοις έχει τό είναι* καθ’ ό δή καί 
ένδέχεται πρότερον λέγειν τάς μετοχάς των μετεχόντων ώσπερ τήν λευ
κότητα του λευκοΰ* καίτοι τής λευκότητος καθ' άύτήν είναι μή δυναμένης 
εί μή εν ύποκειμ,ένω τω λευκω. Διό ουδέ άνάγκη, εΐ τι κρεΐττον άλλο 
άλλου έστί κτίσμα, ή προεπινοεΐται άλλου, άκτιστον είναι.

Προς τό έβδομον ρητέον, ότι αί μετοχαί ή μέν είσιν εν τω θεω, 
υπέρ τά οντα είσί, καί άρχαί καί παραδείγματα των οντων είσί* καί 
προϋφεστήκασι καί ύπερυφεστήκασι των οντων. Έ φ 5 έαυτών δέ θεωρού- 
μεναι, οντα είσί καί λόγον έχουσι προς τον θεόν, δν έχει τό μή ον προς 
τό ον, άπείρως ύποβεβηκότα καί ού παραδείγματα, άλλά μ,ιμήματα του 
υπέρ πάσαν μίμησίν είσι καί άρχαί μέν είσι των οντων, φυσικαί δέ. Διό 
καί ό θεός ύπεράρχιος άρχή λέγεται τάς όλας άρχάς καί τάξεις άφορί- 
ζουσα καί πάσης άρχής καί τάξεως ύπεριδρυμένη.

Προς τό όγδοον ρητέον, ότι αί μετοχαί είσι τά παραδείγματα ούχ 
ώς τό αύτό, άλλ’ ώς τά μιμήματα καί αί εικόνες τά αυτά λέγονται τοΐς 
άρχετύποις* διό ούδέ είσί τι έν ύποκειμένω τή ούσί<£ του θεού.

Προς τό ένατον ρητέον, ότι ό μέγας Μάξιμός φησι κοινόν είναι 
τής τρισυποστάτου διακεκριμένης ένάδος, τάς δημιουργικάς προόδους καί 
άγαθότητας, τουτέστι τάς ούσιώσεις, τάς ζωώσεις, τάς σοφοποιήσεις. Ταΰτα 
δέ ου πρόοδοι, άλλ’ έχουσι προς τάς προόδους ώσπερ αίτια προς τά 
άποτελέσματα. Ή  γάρ ούσίωσίς έστιν αιτία πάντων των οντων καί του 
αύτοεΐναι, ώς εΐρηται* καί ή ζώωσίς έστι καί τής αύτοζωής ζωτική 
καί υποστατική* καί ή σοφοποίησίς έστιν ή τής όλης καί τής καθέκαστον 
αύτοσοφίας υποστατική, καθάπερ έλέγομεν. Διό καί εκείνα μέν πάντα, 
οΐον ή ούσίωσίς καί ή ζώωσις καί ή σοφοποίησίς είσιν έν τι έν τω θεω, 
καί ή ουσία αυτού μετά τίνος άναφοράς προς τά όντα θεωρουμ-ένη καί έκ 
των διαφόρων άποτελεσμάτων διάφορα λαμ,βάνουσα ονόματα* ταύτα δέ 
οι ον ή αύτοαγαθότης καί αύτοζωή καί αύτοσοφία, διάφορα καί προς τήν 
ούσίαν τού θεού καί πρός άλληλα* καί ούδέ έν ύποκειμένω αύτή* „καί 
γάρ έν τω θεω είσι τά πάντα, καί έξ αύτου καί αύτό τό είναι καί αί 
των οντων άρχαί καί τά όπωσουν τω είναι διακρατούμενα, καί τούτο 
άσχέτως καί συνειλημμένως καί ένιαίως. Καί γάρ έν μ,ονάδι πας άριθ- 
μός ένοειδώς ύφέστηκε* καί έχει πάντα άριθμόν ή μονάς έν έαυτή 
μοναχώς* καί πας άριθμός ήνωται μέν έν τή μονάδι* καθόσον δέ τής 
μονάδος πρόεισι, κατά τοσοΰτον διακρίνεται. Καί έν κέντρω πάσαι αί 
γραμμαί τού κύκλου κατά μίαν ένωσιν συνυφεστήκασι, καί πάσας έχει τό 
σημεΐον έν έαυτω τάς εύθείας ήνωμ,ένας πρός τε άλλήλας καί πρός τήν 
μίαν άρχήν, άφ5 ής προήλθον* καί έν αύτω μέν τω κέντρω παντελώς 
ήνωνται* καθόσον δέ αύτού διακέκρινται, κατά τοσούτον καί άλλήλων 
διεστήκασιν“ * έξ ών δήλον τά μέν πολλά ταύτα έν τι καί τό αυτό είναι 
έν τω θεω* τούτο δέ τό έν τω θεω έν καί τό αύτό πολλά είναι καί 
διάφορα έν τοΐς ούσι.

Πρός τό δέκατον ρητέον, ότι ο θεός κατά δαφόρους πρός τά οντα 
άποβλέψεις διαφόρως νοείται καί ονομάζεται. Καί γάρ μήπω γεγονότων
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αυτών θεωρείται ώς δύναμις ποιητική. Γινομένων δέ αύτών θεωρείται 
ως ενέργεια, καίτοι μή μεταβάλλων αύτός εκ του δυνάμει εις τδ ένερ
γεία· έστι γάρ άμετάβλητος καί άεί ωσαύτως έχων. Λόγος δέ τούτου οδε* 
ήμΐν γάρ ούκ άρκεΐ μόνη ή θέλησις προς τό προάγειν τά άποτελέσματα, 
άλλά δεόμεθά τίνος κινήσεως μεσιτευούσης, ήτις έστίν ή έντελέχεια τής 
δυνάμεως ήμών, ή δύναμις, ώσπερ τής ναυπηγικής δυνάμεως αύτή ή 
ναυπήγησις. Καί διά τούτο κατ’ αύτό τό ναυπηγεί ν κινούμενοι μεταβάλ- 
λομεν έκ τού δυνάμει εις τό ένεργεία. Τώ δέ θεώ άρκεΐ αυτή ή θέλησις 
αύτοΰ προς την παραγο^γήν πάντων των αποτελεσμάτων, μηδεμιάς μεσι- 
τευούσης κινήσεως, καθ’ ήν άν προέλθοι έκ τού δυνάμει εις τό ένεργεία, 
καί διά τούτο άλλο είναι αύτοΰ την ένέργειαν καί άλλο την δύναμιν, καί 
έχε ιν προς άλληλα ώς υποκείμενον προς έντελέχειαν καί ατελές προς 
τέλειον. Ό  γάρ θεός θέλει έξ άϊδίου τά οντα, καί θέλει ποτέ* οΐον ότε 
γίνεται* διά τούτο ένεργεΐ μέν άεί, πρόεισι δέ τά άποτελέσματα δτε 
βούλεται. Διό καί ή θέλησις αυτού έστι καί ή δύναμις αύτοΰ καί ή ένέρ- 
γεια αύτοΰ* δύναμις μέν προ τής των δντων γενέσεως λεγομένη, ένέργεια 
δέ κατ’ αύτήν την γένεσιν* καίτοι μία καί ή αύτή ούσα καί άμετάβλη
τος, ήτις καί ποτέ μέν σοφοποίησις λέγεται έκ τού άντικειμένου λαμβά- 
νουσα τό δνομα, δταν δηλονότι σοφά ποιή* καί ζώωσις δέ, δταν τήν 
αύτοζωήν καί πάσαν ζωήν παράγη* καί τά άλλα ομοίως. Δέδεικται δέ 
τήν θέλησιν τού θεού είναι τήν ούσίαν τού θεού, δ τε έλέγομεν τό θέλειν 
τού θεού είναι τήν ούσίαν αύτοΰ. Ή  γάρ θέλησις αύτοΰ έστι τι θέλειν* 
ώστε αί ζωώσεις, αί σοφοποιήσεις, αί ούσιώσεις ουκ είσι διάφορα ούτε 
άλλήλοις ούτε τή ούσία κατά τό πράγμα, άλλά μόνον κατά τον λόγον 
καί τή προς τά διάφορα οντα άναφορά.

Προς τό ένδέκατον ρητέον, δτι ούδέν άτοπον καί τήν αύτοαγαθότητα 
καί αύτοοντότητα καί αύτοσοφίαν καί καθ’ αύτάς έξω τού θεού θεωρου
μένας ένεργείας καί πρόνοιας όνομάζεσθαι τού θεού, έφόσον πάντα τά 
μεταξύ αίτια έχει προς τό πρώτως ποιούν ώσπερ όργανα δι5 ών ποιεί. Καί- 
τοι εί ένέργειαι ταΰτα λέγονται ώς είδη καί έντελέχειαι, δ καί μάλλον 
έχει λόγον, ούκ άν εΐεν έτερον τής ούσίας τού θεού, έφόσον μηδέν είναι 
δέδεικται έν αύτή είδος κατά συμβεβηκός.

Κεφ. Γ. Ό  τ ι ή ν ο ε ρ ά  τ ο ύ  θ ε ο ύ  δ ύ ν α μ ι ς  έ σ τ ι ν ή 
ο ύ σ ί α  τ ο ύ  θ ε ο ύ

α\ Δεικτέον δέ καί διεξοδικώς έκαστα* καί πρώτον γε, δτι ή τού 
θεού νοερά δύναμις έστιν ή ούσία αύτοΰ. Ή  γάρ ένεργητική δύνα- 
μ,ις έκάστω προσήκει, ή δή ένεργεία έστίν. Ό  δέ θεός έστιν δλος ένέρ- 
γεια καθαρά μηδεμιά δυνάμει παραμεμιγμένος, έφόσον ούδεμία δύναμις έν 
αύτώ παθητική έστιν, ώς έν τώ πρώτω βιβλίω δέδεικται. ’Έστιν άρα δλος 
δύναμις νοερά, καί διά τούτο έστιν ή αύτοΰ νοερά δύναμις, ή ούσία αύτοΰ.

β'. ’Έ τ ι πάν τό δυνατόν, δ μή έστιν ή αύτοΰ δύναμις, έστι δυνατόν 
μετουσία δυνάμεώς τίνος, έφόσον μή πρώτως μηδέ καθ’ αύτό δυνατόν* τό 
γάρ πρώτως καθ’ αύτό τι δλον τοιόνδε* έπί δέ τού θεού άδύνατόν τι 
λέγειν κατά μετουσία ν, έφόσον έστι τό είναι αύτοΰ, ώς έν τώ πρώτω 
βιβλίω δέδεικται. Αύτός άρα έστίν ή νοερά αύτοΰ δύναμις.
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γ'. ’Έ τ ι ή δύναμις ή ενεργητική τή του πράγματος προσήκει τελει
ότητά ΙΙάσα δέ θεία τελειότης έν αύτώ τω του θεού είναι περιέχεται, 
εφόσον έστίν ή ούσία αύτοΰ* καί έπεί τούτο ούκ εστι δεκτικόν διαφορών 
τινων, λείπεται τήν νοεράν αύτοΰ δύναμιν μή είναι έτερον παρά τό είναι 
αύτοΰ* τό δέ είναι αύτοΰ έστιν ή ούσία αύτοΰ· έ'στιν άρα ή τοΰ θεοΰ 
νοερά δύναμις ή ούσία αύτοΰ.

δ'. ’Έ τ ι έν όσοις μή έστιν ή αύτών δύναμις ή αύτών ούσία, αύταί 
αί δυνάμεις είσι συμβεβηκότα* οθεν ή δύναμις ή φυσική τίθεται έν τω 
δευτέρω εΐδει τής ποιότητος. Έ ν δέ τω θεω άδύνατον είναι τι συμβεβη- 
κός, ως δέδεικται. 'Ο  θεός άρα έστίν ή νοερά αύτοΰ δύναμις.

ε \ ’Έ τ ι παν τό δι’ άλλο άναφέρεται εις τό καθ5 αυτό ως προς πρώ
τον. Τά δέ ένεργοΰντα πάντα άναφέρονται εις τον θεόν ως προς πρώτον 
ένεργοΰν έστιν άρα ένεργοΰν καθ’ αυτό. Τό δέ καθ5 αυτό ένεργοΰν ένεργεΐ 
κατά τήν αύτοΰ ούσίαν τοΰτο δέ, ώ τι ένεργεΐ, έ'στιν ή ένεργητική

Κεφ. ΙΑ'. "Ο τ ι  ή ν ο ε ρ ά  τ ο ΰ  θ ε ο ΰ  έ ν έ ρ γ ε ι α  έ σ τ ι ν  
ή ο ύ σ ί α  α ύ τ ο ΰ

α'. 'Ό τι δέ καί ή νοερά αύτοΰ ένέργειά έστιν ή ούσία αύ
τοΰ, έντεΰθεν δήλον τό γάρ νοεΐν έστιν έντελέχεια τοΰ νοοΰντος έν 
αύτώ ουσα καί ούκ εις τι έξωτερικόν άποτέλεσμα προϊοΰσα, ώσπερ ή 
θέρμανσις πρόεισιν εις τό θερμαινόμενον. Ούδέ γάρ πάσχει τι νοητόν έκ 
τοΰ νοεΐσθαι, άλλά τό νοοΰν έκ τοΰ νοεΐν τελειοΰται* δ, τι ποτέ δέ έστιν 
έν τω θεω τελειότητος, έστι τό είναι αύτοΰ, δπερ έστίν ή ούσία αύτοΰ. 
Τό νοεΐν άρα τοΰ θεοΰ έστι τό είναι καί ή ούσία αύτοΰ.

β'. ’Έ τι τό νοεΐν παραβάλλεται προς τον νοοΰντα ώσπερ τό είναι 
προς τήν ούσίαν. Άλλά τό είναι τοΰ θεοΰ έστιν ή ούσία αύτοΰ, καί τό 
νοεΐν άρα αύτοΰ έ'στιν αύτός ό νοών καί ή ούσία αύτοΰ.

γ'. ’Έ τ ι λέγεται τι τελεώτερον κατά τήν δευτέραν έντελέχειαν ή 
τήν πρώτην, ώσπερ κατά τό θεωρεΐν μάλλον ή τό έπίστασθαι* ή δέ 
έπιστήμη τοΰ θεοΰ έ'στιν ή ούσία τοΰ θεοΰ, ώς μετά ταΰτα δειχθήσεταί’ 
ούδεμία γάρ τελειότης προσήκει αύτώ κατά μετοχήν άλλά κατ’ ούσίαν, 
ώς έν τοΐς άνω δέδεικται. Εί ούν τό θεωρεΐν αύτοΰ, δπερ έχει προς τό 
έπίστασθαι ώς δευτέρα προς πρώτην τελειότητα, μή έστιν ή ούσία αύτοΰ, 
έσται τι τελειότερον τής ούσίας αύτοΰ* καί ούτως ή ούσία αύτοΰ ούκ έσται 
έν τω πέρατι τής τελειότητος καί τής άγαθότητος* δθεν ούδέ έσται 
πρώτον, δπερ άτοπον.

δ'. ’Έ τ ι τό νοεΐν έστιν έντελέχεια τοΰ νοοΰντος. Εί τοίνυν ό νοών 
θεός μή έστι τό ίδιον νοεΐν αύτοΰ, δει παραβάλλεσθαι προς αύτό ώς 
δύναμις προς έντελέχειαν καί ούτως έν τω θεω έσται δύναμις καί έντε- 
λέχεια, δπερ έστίν άδύνατον κατά τά προειρημένα.

ε'. ’Έ τι, έφ5 δσοις μή εστι τό νοεΐν αύτών τό είναι αύτών, τό έκ 
τοΰ νοεΐν αύτών προϊόν, έστι διανοητόν τι καί ούχ απλώς τι, ώσπερ ό 
έκ τοΰ νοεΐν ήμών προϊών υιός έστι διανοητός υιός καί ούχ υιός απλώς,
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εφόσον, ώς είρηται, τό νοειν ημών μή έστι το είναι ημών ό δέ έκ του 
νοειν του πατρός προ ιών έστιν υιός άπλώς καί θεός καί ομοούσιος αύτώ 
καί ού δια νοητός υιός προσδιωρισμένως. Τό νοειν άρα του θεού έ'στι τό 
είναι αύτού* έφόσον τό έκ του νοειν αύτού προϊόν εστι τής αύτής ούσίας 
αύτώ, καί έπεί τού υιού καί τού πατρός ή ούσία εστι μία καί ή αυτή 
τώ άριθμώ τή τού πατρός, καί τό νοειν αυτών έ'σται ή ούσία αύτών.

Κεφ. ΙΒ'. "Ο τ ι ό θεός  ο ύ δ ε ν ί  ά λ λ ω ν ο η τ ώ ε ί δ ε ι  νοε ί  
ή τ ή ε α υ τ ο ύ  ο ύ σ ί α

α\ Έ κ  δέ τών προειρημένων φαίνεται, δτι 6 θεός ούδενί άλλω εϊδει 
νοητώ νοεί ή τή εαυτού ούσία. Τό γάρ είδος τό νοητόν έ'στιν ίδια αρχή 
τής νοεράς ένεργείας, ώσπερ τό είδος ούτινοσοΰν πράγματος έ'στιν αρχή 
τής ίδιας ένεργείας. Ή  ιδία δέ νοερά ένέργεια έ'στιν ή ουσία αύτού, ώς 
δέδεικται* έ'σται τοίνυν άλλο τι τής θείας ούσίας αρχή καί αίτια, εί άλλω 
νοητώ είδει ή τή εαυτού ούσία ό θείος νούς νοοίη, δ τοίς προειρημένοις 
διαμάχεται.

β'. Έ τ ι  διά τού νοητού είδους γίνεται δ νούς νοών ένεργεία, ώσπερ 
διά τού αισθητού είδους ή αίσθησίς έστιν ένεργεία αίσθανομένη· παρα
βάλλεται τοίνυν τό είδος τό νοητόν προς τον νοΰν, ώσπερ ένέργεια προς 
δύναμιν. Εί τοίνυν δ θείος νούς άλλω τινί είδει νοητώ νοοίη ή έαυτώ, 
έ'σται δυνάμει άποβλέψει τίνος, δ είναι ούχ οΐόν τε3 ώς δέδεικται.

γ '. ’Έ τ ι τό νοητόν είδος τό έν τώ νώ παρά τήν ούσίαν αύτού ον 
έχει είναι κατά συμβεβηκός* διό ή έπιστήμη ημών καταριθμείται έν τοίς 
συμβεβηκοσιν, έν δέ τώ θεώ ού δύναταί τι είναι συμβεβηκός. Ούκ άρα 
έ'στιν έν τώ νώ αύτού τι έτερον είδος παρά τήν ούσίαν αύτού.

δ'. Έ τ ι  τό είδος τό νοητόν έ'στιν δμοιότης τού νοουμένου. Εί τοίνυν 
έν τώ θείω νώ έ'στι τι νοητόν είδος παρά τήν ούσίαν αύτού, έσται 
δμοιότης τού νοουμένου ή τοίνυν τής θείας ούσίας ή άλλου του πράγμα
τος. αλλά τής μέν θείας ούσίας ούχ οίόν τε. Συμβαίνει γάρ ταύτη τήν 
θείαν ούσίαν μή είναι καθ’ αυτήν νοητήν, άλλ5 εκείνο τό είδος ποιείν 
αύτήν νοητήν, ώσπερ έχει έπί τών δυνάμει νοητών. Ά λλ’ ούδ5 αύ δύνα- 
ται είναι έν τώ θείω νώ άλλο είδος παρά τό τής ούσίας αύτού, δπερ 
έστίν άλλου πράγματος δμοιότης. 5 Εκείνη γάρ ή δμοιότης ένσημανθείη 
άν αύτώ άπ5 άλλου, καί έ'σται τι δρών εις τον θεόν ού γάρ άφ’ εαυτού. 
Ταύτη γάρ έ'σται τό αύτό ποιούν καί πάσχον.

ε'. Έ τ ι  έ'σται τι ποιούν, δπερ ού τήν ιδίαν άλλ’ ετέρου έντίθησίν 
όμοιότητα είς τό πάσχον* καί ούτως ού παν τό ποιούν ποιήσει δμοιον 
έαυτώ* δέδεικται δέ μηδέ άπ5 άλλου είναι. Έ σται γάρ τι πρότερον ποιούν 
αύτόν. Αδύνατον άρα τι είναι είδος νοητόν έν τώ θείω νώ έτερον τής 
ούσίας τού θεού.

στ'. ’Έ τι τό νοειν τού θεού έ'στι τό είναι αύτού, ώς δέδεικται. Εί 
τοίνυν νοοίη διά τίνος είδους νοητού, Ѕ μή έστιν ή ούσία αύτού, έ'σται τό 
νοειν αύτού, δπερ έστίν ή ούσία αύτού διά τίνος άλλου, δ μή έστιν ή 
ούσία αύτού.
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Κεφ. ΙΓ '. Ό τ ι  τ ε λ ε ί ω ς  δ θ ε δς  α ύ τ δ ς  ε α υ τ ό ν  γ ι ν ώ σ κ ε ι

α'. Έ κ  δέ τούτου περαιτέρω φαίνεται, δτι αύτδς εαυτόν τελείως 
γινώσκει. Έ πεί γάρ διά τού νοητού είδους δ νούς εις τδ νοούμενον 
πράγμα φέρεται, έκ δύο ή τελειότης τής νοεράς ένεργείας ήρτηται* ένδς 
μέν, όταν τδ νοητδν είδος τελείως τώ νοουμένω πράγματι συμμορφούται, 
έτέρου δέ, δταν τελείως τω νω συνάπτηται, δ τοσοΰτον γίνεται πλέον, 
δσον δ νούς έν τω νοείν μείζω κέκτηται δραστηριότητα* αύτή δέ ή θεία 
ούσία, ήτις έστίν είδος νοητόν, ώ δ θείος νούς νοεί, έστιν αύτώ τω θεω 
πάντη ταυτόν, καί τω νω αυτού δμοίως πάντη ταυτόν. Έαυτδν άρα δ 
θεδς τελείως γινώσκει.

β'. ’Έ τι τδ ύλικδν πράγμα νοητδν γίνεται τής ΰλης χωριζόμενον 
καί των υλικών ιδιοτήτων* δ, τι τοίνυν έστι κατά την έαυτού φύσιν 
κεχωρισμένον πάσης ΰλης καί πάντων των υλικών ιδιοτήτων, τούτο έστι 
νοητδν κατά την έαυτού φύσιν. Αλλά παν νοητδν νοείται καθό έστιν έν 
ένεργεία μετά τοΰ νοοΰντος· αύτδς δέ ό θεδς έστι νοών, ως δέδεικται. 
Έ πεί τοίνυν έστι πάντη άϋλος καί έαυτώ μάλιστα έν, μάλιστα έαυτδν νοεί.

γ'. ’Έ τ ι έκ τούτου τι ένεργεία νοείται, δτι δ νούς καί τδ νοητδν 
ένεργεία έν γίνονται* ό θείος δέ νούς νοεί αεί ένεργεία. Ούδέν γάρ έστιν 
έν τω θεω δυνάμει καί άτελές* ή δέ ούσία τοΰ θεού καθ’αύτήν τελείως 
έστι νοητή, ως έκ τών προειρημένων φαίνεται. Έπειδάν τοίνυν κατά τδ 
ένεργείν δ θείος νούς καί ή θεία ούσία γίνωνται έν, καί ούτως έν ως τδ 
αύτό, άνάγκη τελείαν γίνεσθαι την κατάληψιν. Ό  θεδς άρα τελείως 
έαυτδν γινώσκει.

δ'. ’Έ τ ι παν, δπερ έστίν έν τινι κατά τδν τού νοητού τρόπον, 
νοείται άπ’ αύτοΰ. Ή  θεία δέ ούσία έστιν έν τώ θεω κατά τδν τοΰ νοητού 
τρόπον* καί μάλλον, δσον τδ φυσικδν είναι τοΰ θεού καί τδ είναι τδ νο
ερόν έστιν έν καί τδ αύτό, έφόσον τδ είναι αύτού έστι τδ νοείν αύτοΰ. 
Ό  θεδς άρα νοεί την ούσίαν αύτοΰ τελείως* έαυτδν άρα, έφόσον αύτός 
έστιν ή ούσία αύτού.

ε \  ’Έ τι πάντων τών άλλων αι τελειότητες ύπερκειμένως εύρί- 
σκονται έν τώ θεω, παρά δέ τάς άλλας τελειότητας, τάς έν τοίς 
ούσιν εύρισκομένας, μεγίστη τδ νοείν έστιν, έφόσον ή νοερά φύσις ύπέρκει- 
ται τών άλλων, ής1 τελειότης έστι τδ νοείν. ’Έστι δέ καί τδ νοητδν 
τδ κρείττον δ θεός. Ό  θεδς άρα μάλιστα έαυτδν νοεί. Τούτο δέ τοίς 
θείοις λογίοις βεβαιούται* φησί γάρ δ Απόστολος έν τή πρδς Κορινθίους 
δευτέρα, δτι τδ πνεύμα τοΰ θεού έρευνα καί τά βάθη τοΰ θεού.

Κεφ. ΙΔ'. ' Ό τ ι  έν τ ώ  θ ε ω ο ύκ  έ σ τ ι ν  έ ξ ι ς  έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή

α'. Τοίς δέ προειρημένοις συμπεραίνεσθαι δυνατόν, μη είναι έν θεώ 
έξιν έπιστημονικήν* τδ γάρ έξιν έχον θεωρητικήν καί μή θεωρούν έστι 
τρόπω τινί έν δυνάμει, άλλως μ,έντοι γε ή πρδ τού νοήσαι. Δέδεικται 
δέ τδν θειον νοΰν μηδέ καθ’ όντιναούν τρόπον είναι έν δυνάμει* έκ τε 
τοΰ είναι την νοεράν αύτού δύναμιν την ούσίαν αύτοΰ, καί έξ ών άν τις 
δεικνύοι μή μεταβατικώς νοείν τδν θεόν, καί πάντα δμού είδέναι, ά 1

1 Add. in marg. οις.
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ύπερβαίνομεν διά το λίαν πρόδηλον, και τής έπιτομής του βιβλίου προνο- 
ούμενοι. Ούδενί άρα τρόπω έστίν έν τω θεω έξις επιστημονική.

β'. Έ τ ι  έν οίς έστιν επιστημονική έξις, ού πάντα όμοΰ ϊσασιν,

εις τά μεταβαίνει νοήματα, κινείται* ή δέ κίνησις των άτελών* ούδέν 
δέ ατελές προσήκει τω θεω* και προς τούτοις προς τάδε μέν εξει δυνάμει, 
προς τάδε δέ ένεργεία. Ούκ άρα έστιν έν αύτω έξις νοερά.

γ '. Έ τ ι  παντός νοΰ καθ5 έξιν γινώσκοντος, άλλο τί έστιν ή ουσία 
αύτοΰ ή ή ένέργεια αύτοΰ ή νοερά, ήτις έστίν αύτό τό θεωρεΐν. Τω γάρ 
νώ τω καθ5 έξιν γινώσκοντι άπεστιν ή αύτοΰ ένέργεια* ούκ άπεΐναι δέ 
ή ούσία αύτοΰ δύναται. Έ ν  δέ τω θεω ή ούσία αύτοΰ έστιν ή ένέργεια 
αύτοΰ* ούκ άρα έστιν έν τω νω αύτοΰ έπιστημονική έξις.

δ'. Έ τ ι ,  ώς δέδεικται, ό θειος νοΰς ούδενί άλλο) νοητω εΐδει νοεί 
ή τή αύτοΰ ούσία* τό γάρ νοητόν είδος έστιν αρχή ειδική τής νοεράς 
ένεργείας, ώσπερ τό φυσικόν είδος ούτινοσοΰν ένεργοΰντος έστιν άρχή τής 
αύτοΰ φυσικής ένεργείας. Ή  τοΰ θεοΰ δέ νοερά ένέργεια έστιν ή ούσία 
αύτοΰ, ώς δέδεικται. Έ στα ι τοίνυν άλλο τι τής θείας ούσίας άρχή καί 
αίτια, εί τινι άλλω νοητω εΐδει νοοίη ή τή έαυτοΰ ούσία, ό τοΐς έμπροσ
θεν άντιβαίνει. Εί τοίνυν ό θεός καθ5 έξιν γινώσκων γινώσκει κατά τήν 
έαυτοΰ ουσίαν, τό δέ καθ5 έξιν είδέναι έστιν άτελέστερον τοΰ κατ’ ένέρ- 
γειαν είδέναι, όπερ έστί τό θεο)ρεΐν. Διό καί ή τελευταία μακαριότης ή 
ούσα τό έσχατον των όρεκτών ού τίθεται καθ’ έξιν άλλα κατ’ ένέργειαν, 
κατά τήν έαυτοΰ άρα ούσίαν θεωρούμενος, ούκ έσται καθόλου τέλειος, 
όπερ άτοπον.

ε \  Έ τ ι  δέδεικται τον θεόν νοεΐν διά τής έαυτοΰ ούσίας, ού διά 
τινων δέ ειδών νοητών τή ούσία έγγινομένων. Πας δέ νοΰς καθ’ έξιν 
νοών νοεί διά τινων ειδών έπιγεγονότων ή γάρ έξις ή έστιν έπιτηδειότης 
τις προς τό δέχεσθαι τά νοητά εΐδη, οις άν ένεργεία γένηται ό νοών 
νοερόν ή έστιν εύτακτον άθροισμα αύτών τών ειδών τών έν τω νω 
ιδρυμένων ού κατά πλήρη έντελέχειαν, άλλά μέσω τρόπω προς τήν δύνα- 
μιν καί τήν έντελέχειαν. Ούκ έστιν άρα έν αύτω έπιστημονική έξις.

στ'. Έ τ ι  ή έξις έστι τις ποιότης* τω δέ θεω ού δύναται οΰτε 
ποιότης ούτε συμβεβηκός τι έπιγίνεσθαι, ώς δέδεικται. Ούκ άρα προσήκει 
τω θεω έπιστημονική έξις. Έ πεί δέ ή διάθεσις, ήτις έστίν έξει μόνον 
θεωρών ή θέλων ή ένεργών, έοικε τή διαθέσει τοΰ καθεύδοντος, ώς ό 
Φιλόσοφός φησι. Διά τοΰτο ό Δαυίδ, βουλόμενος ένδείξασθαι μή είναι 
έν τω θεω τοιαύτην έξιν, λέγει* ,,’Ιδού ού νυστάξει ούδέ υπνώσει ό 
φυλάσσω ν τον Ισραήλ". ΟΙς δή ομόλογα καί ό Εκκλησιαστής εΐρηκε 
λέγων* „Οι οφθαλμοί Κυρίου μυριοπλάσιον ήλιου φωτεινότεροι* ό γάρ 
ήλιος έστιν αεί ένεργεία λάμπω ν " .

Κεφ. ΙΕ '. ' Ό τ ι  ή σ ο φ ί α  τ ο ΰ  θ ε ο ΰ  έ σ τ ι ν  ή ο ύ σ ί α  α ύ τ ο ΰ

α \ Έ κ  δή τούτου φανερόν τήν σοφίαν τοΰ θεοΰ είναι τήν ούσίαν 
αύτοΰ. Εφόσον γάρ ή σοφία έστί τελειότης τις τοΰ νοΰ ή τής νοεράς 
ένεργείας, ή δέ τελειότης τοΰ νοεΐν ή τοΰ νοΰ τοΰ θεοΰ έστιν ή ούσία 
αύτοΰ, ώς δέδεικται, φανερόν ότι ή σοφία τοΰ θεοΰ έστιν ή ούσία αύτοΰ.
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β'. ’Έ τι του θεοΰ κατά μέθεξιν ούδέν κατηγορεΐται, εφόσον έστί 
το είναι αύτοΰ, δ μηδενός έστι δεκτικόν. Εί τοίνυν μή λέγεται κατά 
μέθεξιν ή σοφία, άνάγκη λέγεσθαι ούσιοοδώς. Ή  ούσία άρα του θεοΰ 
έστιν ή σοφία αύτοΰ.

γ'. Έ τ ι  έλέγομεν την ουσίαν τοΰ θεοΰ έχειν προς τον νοΰν αύτοΰ 
ώς το νοητόν είδος προς τον ήμέτερον νοΰν νοεί γάρ τη ούσία αύτοΰ, 
ώσπερ ημείς τω νοητώ εΐδει* τό δέ νοητόν είδος έστιν άρχή τής νοεράς 
ένεργείας, ώσπερ καί τό φυσικόν είδος άρχή πάσης φυσικής ένεργείας. 
Ή  ούσία άρα αύτοΰ έστιν άρχή τής νοεράς αύτοΰ ένεργείας, όταν ώς 
είδος τι λαμβάνηται δι’ ού νοεί. Δέδεικται δέ καί τον νοΰν καί τήν 
νοεράν ένέργειαν είναι τήν ούσίαν αύτοΰ* καί τό άπό τής ούσίας άρα ώς 
άπό νοΰ καί είδους καί ένεργείας προϊόν έστιν ούσία, είτε λόγον είτε 
σοφίαν αύτό χρή καλείν, ώσπερ τό άπό τοΰ νοΰ, δς μή έστιν ή ούσία 
ημών καί τοΰ είδους τοΰ νοητοΰ καί τής νοεράς ένεργείας προϊόν, έστι 
λόγος καί νόημα ψιλόν. Τούτοις ομολογεί καί τά προεκτεθειμένα παρά τοΰ 
Αύγουστίνου* ,,ταυτόν είναι πάντα έπί θεοΰ τήν τε ούσίαν καί τήν σοφίαν 
καί τήν μεγαλειότητα καί τά άλλα. Ό  τε μακάριος Διονύσιος είρηκώς 
τό άγαθόν ύμνείσθαι προς των ιερών θεολόγων καί ώς καλόν καί ώς 
κάλλος καί ώς άγάπη καί ώς άγαπητόν, καί δσαι άλλαι εύπρεπείς είσι 
τής καλλοποιοΰ καί κεχαριτωμένης ώραιότητος θεωνυμίαι, οίον σοφία καί 
σοφόν, δικαιοσύνη καί δίκαιον, ζωή καί ζών καί τά άλλα“ , έπάγει. „Τό 
δέ καλόν καί τό κάλλος ού διαιρετέον έπί τής έν ένί τά δλα συνειλη- 
φυίας αίτιας. Ταΰτα γάρ έπί μέν τών δντων καί τών νοητών απάντων 
εις μετοχάς καί μετέχοντα διαιροΰντες, καλόν μέν είναι λέγομεν τό 
κάλλους μετέχον* κάλλος δέ τήν μετοχήν τής καλλοποιοΰ τών δλων καλών 
αίτιας. Τό δέ ύπερούσιον καλόν κάλλος μέν λέγεται διά τήν άπ" αύτοΰ 
πάσι τοίς ούσι μεταδιδομένην οίκέιως έκάστω καλλονήν, καί τά λοιπά* 
καλόν δέ, ώς πάγκαλον άμα καί ύπέρκαλον, καί τά λοιπά“ . 'Ώσπερ ούν 
ού διαιρετέον έπί τής έν ένί τά δλα σινειληφυίας αίτιας τό κάλλος καί 
τό καλόν, ούτως ούδέ τό σοφόν καί τήν σοφίαν* έστι δέ σοφόν ή ούσία* 
καί ή σοφία άρα έστιν ούσία.

Κεφ. ΙΣ Τ . ' Ό τ ι  ή ά λ ή θ ε ι α  τ ο ΰ  θ ε ο ΰ  έ σ τ ι ν  ή ούσί α  α ύ τ ο ΰ

α'. Έ κ  δή τούτου φανερόν τήν άλήθειαν αύτοΰ είναι τήν ούσίαν 
αύτοΰ* ή γάρ άλήθειά έστι τελειότης τις τοΰ νοΰ καί τής νοεράς ένεργεί
ας, ώς είρηται* τό δέ νοείν τοΰ θεοΰ έστιν ή ούσία αύτοΰ. Αύτό δέ τό νοείν, 
έφόσον έστί τό θειον είναι, ώς δέδεικται, ούκ έπιούση τινί τελειότητι 
τέλειόν έστιν, άλλ" έστι καθ" αύτό τέλειον, ώσπερ καί περί τοΰ θείου 
είναι άποδέδεικται. Λείπεται άρα τήν άλήθειαν τοΰ θεοΰ είναι τήν 
ούσίαν αύτοΰ.

β'. ’Έ τ ι ή άλήθεια έστι τις άγαθότης τοΰ νοΰ κατά τον Φιλόσοφον. 
Ή  δέ άγαθότης τοΰ θεοΰ έστιν ή ούσία αύτοΰ, ώς δέδεικται καί μετά 
ταΰτα δειχθήσεται διά πλειόνων. Ή  άλήθεια άρα τοΰ θεοΰ έστιν ή 
ούσία αύτοΰ.

γ'. ’Έ τι περί τοΰ θεοΰ ούδέν κατά μετοχήν λέγεται, έφόσον έστί 
τό είναι αύτοΰ, δ μηδενός μετέχει. "Αλήθεια δέ έστιν έν τω θεω, ώς
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πολλαχοΰ τής Γραφής μαρτυρεΐται. Εί τοίνυν μή λέγοιτο κατά μετουσίαν, 
άνώγκη κατ’ ουσίαν λέγεσθαι.

δ'. Έ τ ι ,  εί καί τό άληθές μή έστιν ιδίως εν τοΐς πράγμασιν άλλ5 
εν τω νω, κατά τον Φιλόσοφον έν τω εκτω των Μετά τά φυσικά, τό 
πράγμα μέντοι γε ένίοτε άληθές λέγεται, καθό ιδίως εΐληχε την εντελέ
χειαν τής ίδιας φύσεως, ώσπερ ό Άβίκενός φησιν έν τοΐς Μετά τά φυσικά 
αύτοΰ, δτι ή άλήθεια του πράγματός έστιν ή ίδιότης του είναι έκάστου 
πράγματος. Τούτο δε άξιοΰται, έφόσον τό τοιόνδε έκαστον πράγμα πέφυ- 
κεν άληθή ποιεΐν την περί αύτοΰ ύπόληψιν καί έφόσον τον ίδιον λόγον 
τον οντα έν τω θείω νώ μιμείται· άλλ5 ό θεός έστιν ή ούσία αύτοΰ, είτε 
άρα περί τής άληθείας τοΰ νοΰ διαλεγοίμεθα, είτε περί τής άληθείας τοΰ 
πράγματος, ό θεός έστιν ή άλήθεια αύτοΰ. Τοΰτο βεβαιοΰται τοΐς τοΰ 
κυρίου θεσπίσμασι λέγοντας περί έαυτοΰ* ,,Έ γώ  είμι ή άλήθεια καί ή 
ζωήί<: έν τω ια' τοΰ κατά Ίωάννην.

Κεφ. ΙΖ '. ' Ό τ ι  ή τ ο ΰ  θ ε ο ΰ  θ έ λ η σ ι ς  έ σ τ ι ν  ή ο ύ σ ί α  α ύ τ ο ΰ

α'. Μετά δε ταΰτα ρητέον την τοΰ θεοΰ θέλησιν είναι την ούσίαν 
αύτοΰ* τω γάρ θεώ προσήκει τό θελητικόν είναι, έφόσον έστί νοερόν, ώς 
προαποδέδεικται. Έ σ τ ι δέ νοερόν διά τής έαυτοΰ ούσίας, έφόσον μή έστιν ό 
νοΰς αύτοΰ συμβεβηκός έν ούσία, άλλ5 αύτή ή ούσία, ώς δέδεικται. Έ στιν  
άρα καί θέλων διά τής έαυτοΰ ούσίας. Έ στιν  άρα ή θέλησις αύτοΰ ή 
ούσία αύτοΰ.

β \ Έ τ ι ,  ώσπερ τό νοεΐν έστι τελειότης τοΰ νοοΰντος, ούτω καί τό 
θέλειν έστί τελειότης τοΰ θέλοντας* έκάτερον γάρ έστιν ένέργεια μένουσα 
έν τω ένεργοΰντι καί μή μεταβαίνουσα εις άλλο τι πάσχον. Αλλά τό 
νοεΐν τοΰ θεοΰ έστι τό είναι αύτοΰ* έστιν άρα καί τό θέλειν αύτοΰ, τό 
είναι αύτοΰ καί, κατά τό άκόλουθον, ή ούσία αύτοΰ.

γ \  Έ τ ι ,  έπεί παν τό ένεργοΰν ένεργεΐ καθό ένεργεία έστίν, άνάγκη 
τον θεόν, ος έστιν ένέργεια καθαρά, διά τής έαυτοΰ ούσίας ένεργεΐν* τό 
δέ θέλειν έστι τις ένέργεια. Άνάγκη τοίνυν τον θεόν διά τής έαυτοΰ 
ουσίας θέλειν. Ή  θέλησις άρα αύτοΰ έστιν ή ούσία αύτοΰ.

δ'. Έ τ ι ,  εί ή θέλησις έστι τι προσκείμενον έπί τή ούσία, έφόσον 
ή θεία ούσία έστι τι πλήρες κατά τό είναι, έψεται την θέλησιν έπιέναι 
αύτή ωσάν συμβεβηκός ύποκειμένω.

ε'. Έ τ ι  τε έψεται την θείαν ούσίαν παραβάλλεσθαι προς αύτήν 
ώσπερ δύναμις προς έντελέχειαν.

στ'. Έ τ ι  τε είναι σύνθεσιν έν τω θεω, ά πάντα άποδεδοκίμασται. 
Αδύνατον άρα τήν θείαν θέλησιν ειναί τι έπί τή θεία ούσία.

Κεφ. Ι Η \  Ό τ ι  τό  π ρ ώ τ ο ν  τ ή  θ ε ί α  θ ε λ ή σ ε ι  θ ε λ η τ ό ν 
έ σ τ ι ν  ή ο ύ σ ί α  τ ο ΰ θε οΰ

α'. Μετά δέ τοΰτο έπεται δεικνύναι, δτι τό πρώτον τή θεί<£ θελήσει 
θελητόν έστιν ή ούσία αύτοΰ. Τό γάρ αγαθόν νόημα έστιν άντικείμενον 
τή θελήσει, ώς δέδεικται. Γό δέ παρά τοΰ θεοΰ άρχοειδώς νοούμενο



Γρηγ. Άκινδύνου Περί ουσίας καί ένεργείας 345

έστιν ή ούσία αύτοΰ, εφόσον δέδεικται την σοφίαν αότοΰ είναι την ούσίαν 
αύτοΰ. Ή  θεία άρα ούσία έστί τούτλ εις ό προηγουμένως ή θεία θέλησις 
φέρεται.

β'. Έ τ ι  τό έφετόν παραβάλλεται προς τό έφιέμενον, ώσπερ κινούν 
προς κίνούμενον. Έ χ ε ι δε ομοίως καί τό θελόμενον προς τον θέλοντα. 
Ή  γάρ θέλησίς έστιν εκ του γένους των ορεκτικών δυνάμεων. Εί τοίνυν 
τη θεία θελήσει είη τι πρότερον θελητόν ή ή του θεού ούσία, ετυεταί τι 
άλλο είναι κρεΐττον τής θείας ούσίας, ό κινεί πρότερον την θέλησιν, 
δπερ άτοπον.

γ'. Έ τ ι  τό άρχοειδές θελητόν έστιν έκάστω θέλοντί αιτία τού 
θέλειν. Ή νίκα γάρ λέγομεν „θέλω περιπατεΐν ώστε ύγιάναι“ , οίόμεθα την 
αιτίαν τού περιπάτου άποδιδόναι, καί εί ζητοΐτο* „διά τι θέΧεις ύγιάναι“ , 
ή πρόοδος έσται κατά την άπόδοσιν των αιτίων, άχρις άν άφικώμεθα 
εις τό έσχατον τέλος, δπερ έστί τό άρχοειδές θελητόν, δ έστιν αίτιον 
τού θέλειν καθ’ αυτό. Εί τοίνυν ό θεός άλλο τι άρχοειδέστερον θέλει 
παρ’ έαυτόν, έπεται άλλο τι είναι αύτω αιτίαν τού θέλειν, άλλά τό θέλειν 
αύτοΰ έστι τό είναι αύτοΰ καί ή ούσία, ώς δέδεικται* έσται τι άρα 
άλλο αύτω αίτια τού είναι, δπερ έστί παρά τον λόγον τού πρώτου οντος.

δ'. Έ τ ι  έκάστω θέλοντι τό άρχοειδές θελητόν έστι τό έσχατον 
αύτοΰ τέλος. Τό γάρ τέλος έστί καθ" αύτό θελητόν καί δι" ό τά άλλα 
γίνονται θελητά· τό δέ έσχατον τέλος εστίν αύτός ό θεός. Αύτός γάρ 
έστι τό άγαθόν εαυτού* αύτός άρα έστί τό άρχοειδές θελητόν τή αύ- 
τού θελήσει.

ελ Έ τ ι  έκάστη δύναμις προς τό ίδιον άρχοειδές άντικείμενον 
κατά τό ίσον άναλογεΐ. Ή  γάρ δύναμις τού πράγματος κατά τά άντι- 
κείμενα μετρείταί, ώς φαίνεται διά τού Φιλοσόφου έν τω πρώτω τού 
Περί ούρανού καί κόσμου. Ή  θέλησις άρα κατά τό ίσον άναλογεΐ τφ  
άρχοειδώς αύτή άντικειμένω* έχει бѕ ώς καί νοΰ καί αίσθήσεως πέρι. 
Τή θεία δέ θελήσει ούδέν κατά τό ίσον άναλογεΐ, εί μή ή τού θεού 
ούσία. "Αρχοειδές τοίνυν άντικείμενον τή θεία θελήσει έστιν ή θεία 
ούσία. Έ πεί δέ ή τού θεού ούσία έστί τό νοεΐν αύτοΰ καί πάντα τά 
άλλα δσα έν αύτω είναι λέγονται, φανερόν δτι τω αύτω τρόπω θέλει 
έαυτόν νοεΐν, θέλει είναι, καί εί τι παραπλήσιον.

Κεφ. ΙΘ '. Λ ο γ ι σ μ ο ί  δ ι 5 ών  άν δ ό ξ ε ι ε ν  έ τ ε ρα  τ α ΰ τ α  
ε ί ν α ι  π ρ ο ς  ά λ λ η  λα κ α ί  λ ύ σ ε ι ς  α ύ τ ών  μ ε τ ά  π ρ ο θ ε ω ρ ί α ς

α'.Δόξείε δ" άν μάλιστα τοΐς νΰν είρημένοις άντικεΐσθαι τό τάς δυνά
μεις καί τάς ένεργείας διακρίνεσθαι κατά τά άποτελέσματα* ών γάρ 
ένεργειών καί δυνάμεων έτερα τά άποτελέσματα, έτεραι καί αύταί* έστί 
δέ τής μέν θείας φύσεως ώς άποτέλεσμα ό υιός* τής δέ θείας θελήσεως 
τά κτίσματα. Φησί γάρ ό Δαμασκηνός, δτι έργον μέν τής θείας φύσεώς 
έστιν ή προαιώνιος καί άΐδιος γέννησις, έργον δέ τής θείας θελήσεως 
ή κτίσις. Ή  θέλησις άρα καί ή φύσις έτερα.

β'. ’Έ τι ή θέλησις καί τό θελητικόν έτερα. Φησί γάρ ό αύτός* 
„έτερον ή θέλησις καί έτερον τό θελητικόν“ . Θέλησις μέν γάρ ή τού θέ-
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λειν δύναμις, θελητικόν δε τό την θέλησήν έχον. Ούκ άρα ταυτόν θέλη
σές καί θελητικόν, δπερ έστίν ή ούσία.

γ'. Έ τ ι  φησίν δ θεολόγος Γρηγόριος* ,,’Α.λλο γεννών καί γέννησις, 
θέλουν καί θέλησις, λέγων καί λόγος, εί μ.ή μεθύομεν“ . Τά μέν γάρ ό 
κινούμενος, τά δ’οΐον ή κίνησις* τό δέ άλλο καί άλλο, ού ταύτόν γεν
νών άρα καί γέννησις, θέλων καί θέλησις, λέγων καί λόγος, ου ταυτόν.

δ'. Έ τ ι, εί ή ούσία καί ή θέλησις τό αυτό, τό δέ αυτό ούκ έχει 
προς διάφορα, ή ούσία καί ή θέλησις ούκ έχει προς διάφορα, άλλά μήν 
τούναντίον μαρτυρεΐται υπό του άγιου Ιουστίνου* φησί γάρ δτι ό θεός 
έχει ούσίαν προς υπαρξιν, θέλησιν δέ προς ποίησιν.

ελ Έ τ ι  ό μέν υιός πρόεισιν άπό του πατρός τώ τού νού τρόπο)* 
πρύεισι γάρ άπ’αύτού ώς λόγος άπό νού. Τό δέ πνεύμα πρόεισιν άπό τού 
πατρός τώ τής θελήσεως τρόπω* πρόεισι γάρ ώς αγάπη άπό τού άγα- 
πώντος. Διό καί ό μέν υιός γεννάσθαι λέγεται* έστι γάρ εκ τού λόγου 
τού γεννωμένου τό γεννώμενον είναι δμοιον τώ γεννώντι* ώσπερ ό λόγος 
έστίν όμοιος τώ εϊδει δι3 ού ό νους νοεί. Τό δέ πνεύμα ού γεννάσθαι 
άλλ3 έκπορεύεσθαι λέγεται. Τό γάρ άγαπώμενόν έστιν εν τώ άγαπώντι 
ού κατά τον τής όμοιότητος τρόπον, άλλ3 ώς τό πέρας τής κινήσεως έν 
τή κινητική άρχή, ώσπερ ό άνω τόπος έν τώ πυρί κατά τό κούφον διό 
καί τό πνεύμα ούκ άπό τού έκπορεύεσθαι λέγεται δμοιον τώ πατρί, άλλ3 
άπό τού είναι μάλλον έν αύτώ. Ούδέν γάρ έστιν έν τώ θεώ, δ μή έστι 
θεός. Εί τοίνυν έστι ταυτόν τό νοεΐν καί θέλειν έπί τού θεού, ούκ άν 
εΐη бιάφορος ό τρόπος τής ύπάρξεως τού υιού καί τού πνεύματος* ή 
τοίνυν άμφω γεννητά ή άμφω έκπορευτά. Ούκ άρα ταυτόν τό νοεΐν τώ 
θέλειν τού θεού* καί κατά τό είκός ούδέ ούσία καί θέλησις. Εΐπερ ή μέν 
ούσία νόησις, ή δέ θέλησις ού νόησις. 3Αλλ3 έναντίον έστι τό υπό τού 
Αύγουστίνου λεγόμενον έν τώ Περί τής άληθούς άκακίας βιβλίω* ,,Ούδεμιάς 
άσωμάτου φύσεως άληθώς άπλή έστιν ή ούσία, ή τό είναι μή έστι τό 
νοεΐν* δύναται γάρ είναι καί μή νοεΐν. 3Αλλ3 έκείνη ή θεία ούσία ού δύνα- 
ται τοιαύτη είναι* καί γάρ τούτ3 αύτή έστιν δ έχει καί κατά τούτο ού 
την γνώσιν εχει, ώς άλλο είναι έκεΐ την γνώσιν ή τούθ3 δ έστι καί 
άλλο τήν ούσίαν ή έστιν* άλλ3 έκάτερον εν. Εί καί μηδέ αύτό τό έκά- 
τερον συγχωρητέον λέγεσθαι, έφόσον άληθέστατα άπλούν καί έ'ν έστιν“ . 
Έ π εί τοίνυν ή θέλησις καί ή νόησις έν τή θεία ούσία, ή δέ θεία ούσία 
τούτ3 έστιν δπερ τά έν αύτή, ή θέλησις άρα καί ή νόησις είσιν ή ούσία 
τού θεού.

3 Α π ό κ ρ ι σ ι ς

'Ρητέον δτι αί θεΐαι τελειότητες καί τά πολλά ονόματα περί 
θεού λεγόμενα ού τή αύτού άπλότητι διαμάχονται, ήτις άναιρεΐται, 
ειπερ ετερόν έστι θέλον καί θέλησις κατά τό πράγμα, καί ούσία καί 
θέλησις ομοίως. Πάσας γάρ τάς έν τοΐς άλλοις ούσιν εύρισκομένας 
τελειότητας ουτω τώ θεώ άποδιδώμεν, ώσπερ τά άποτελέσματα έν 
ταΐς εαυτών όμωνύμοις αίτίαις εύρίσκεται* ά δη άποτελέσματα έν ταΐς 
αύτών αίτίαις είσί κατά μίαν δύναμιν ποιητικήν, ώσπερ ή θέρμη έν τώ 
ηλίω. *Η δύναμις δέ αυτή εί μή όπωσούν εΐη έκ τού γένους τής θέρμης,
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6 ήλιος δ δι5 αύτής ενεργών ούκ αν ποιοίη δμοιον έαυτώ. Έ κ  ταύτης ουν 
ό ήλιος θερμός λέγεται ού μόνον διά τδ θέρμην ποιεΐν, άλλ* δτι καί ή 
δύναμις, δι5 ής τούτο ποιεί, έστι τι ομοειδές τή θέρμη. Διά τής αύτής 
δε δυνάμεως, δι5 ής δ ήλιος θέρμην ποιεί, καί πολλά άποτελέσματα έξερ- 
γάζεται εν τούτοις τοΐς ύποβεβηκόσι σώμασιν, ώς φέρε είπεΐν ξηρότητα 
καί λευκότητα καί μελανίαν καί σκληρότητα, ά έν μεν τοΐς ούσιν είσί 
ποιότητες διάφοροι, τώ δε ήλίω άποδίδονται κατά μίαν δύναμιν* διδ καί 
ή δύναμις αυτή ού θέρμη λέγοιτ5 άν μόνον, άλλά καί ξήρανσις καί λεύ- 
κανσις καί μελανία καί σκλήρυνσις* ούκ άπδ των άποτελεσμάτων μόνον 
τω τοιούτων είναι ποιητική, άλλά καί τω προϋπάρχειν ταύτα* διδ καί 
ταύτα ποιεί, έφόσον, καθάπερ εΐρηται, παν τδ ποιούν ποιεί δμοιον έαυτώ. 
Ουτω τοίνυν καί αί πάντων τελειότητες, αί τοΐς άλλοις πράγμασι προσή- 
κουσαι κατά διάφορα εΐδη, τώ θεώ κατά μίαν αύτού δύναμιν αποδίδονται 
άναγκαίως* ήτις δη δύναμις ούκ έστιν άλλο παρά την ούσίαν αύτού, έφό
σον αύτή μηδέν συμβεβηκός είναι δύναται, ώς έκ πολλών τών έμπροσθεν 
δέδεικται. Τούτο δε όμοίως καί έν ταΐς δυνάμεσι ταΐς καταληπτικαΐς 
εύρίσκεται καί έν ταΐς δυνάμεσι ταΐς ποιητικαΐς* δ γάρ νοΰς μια δυνάμει 
γινώσκει πάντα, δσα ή αΐσθησις διαφόροις δυνάμεσι καταλαμβάνει καί 
προς γε άλλα πολλά. Ό  γάρ νούς δσον γένοιτ5 άν υψηλότερος, τοσοΰτον 
ένί τινι πολλά γινώσκειν δύναται, ών πρδς την γνώσιν ό ύποβεβηκώς 
νοΰς ού φθάνει, εί μη διά πολλών. 'Ή  τε βασίλειος έξουσία πρδς πάντα έκεΐνα 
έκτείνεται, πρδς ά διάφοροι ύπ5 αύτήν δυνάμεις τάξιν έχουσιν. Ουτω καί δ 
θεδς καθ’ έν τι καί άπλοΰ'ν τδ είναι αύτού παντοδαπήν τελειότητα κέκτηται, 
ής τά άλλα οντα, μάλλον δέ πολλώ κατά τινα διάφορα μετέχουσιν, έξ 
ού φαίνεται ή ανάγκη τών πολλών περί θεού λεγομένων ονομάτων. Έ π εί 
γάρ μή δυνάμεθα αύτδν φυσικώς είδέναι εί μή έκ τών άποτελεσμάτων εις 
την αύτού γνώσιν έρχόμενοι, άνάγκη πάντα, οΐς την αύτού τελειότητα 
δηλούμεν, διάφορα είναι, ώσπερ καί τελειότητες έν τοΐς ούσιν εύρίσκονται 
διάφοροι. Εί δέ αύτήν την ούσίαν καθ’ αύτήν ήδυνάμεθα νοεΐν καί ίδιον 
ονομα αύτή προσαρμόττειν, ένί μόνω δνόματι έδηλούμεν άν, οπερ έπήγ- 
γελται τοΐς αύτδν κατ’ ούσίαν δψομένοις έν τώ τού Ζαχαρίου τελευταίω* 
„Έ ν  έκείνη τή ή μέρα έσται Κύριος είς, καί τδ ονομα αύτού έν“ . Ουτω 
τοίνυν, εί καί έστιν άλλο τδ θέλον καί άλλο ή θέλησις έν τοΐς ούσι καί 
κατά τδν λόγον καί κατά τδ πράγμα ώς διάφοροι τελειότητες, άλλ5 έν 
τώ θεώ, δς μετά τού παντέλειος είναι καί τδ απλούς είναι έχει, ούκ 
έστιν άλλο καί άλλο κατά τδ πράγμα, ώσπερ περί τού κάλλους καί τού 
καλού έλέγομεν* άλλά κατά τούς λόγους μόνον, ους άνάγκη έχειν ημάς 
διακεκριμένους, τώ έκ διαφόρων πραγμάτων καί τελειοτήτων τήν περί 
θεού γνώσιν έχειν.

Πρδς τδ πρώτον ούν ρητέον, ότι ή δύναμις όσον έστιν άπλουστέρα 
καί ύψηλοτέρα, τοσοΰτον έχει πρδς πλείω· ώσπερ όσα έχει ή αΐσθησις 
πολυμερώς, έστιν έν τή φαντασία κατά μίαν καί άπλήν δύναμιν, καί 
έτι πλείω* ου γάρ μόνον γινώσκει ή φαντασία τδ τόδε καί τδ νΰν* καί 
τδ πάλαι, άλλά καί τά έσόμενα καί ά'ίδια καί τώ καθόλου λόγω, καί

* Add. ia marg. καί κρείττονι τρόττφ, άϋλος γάρ όμοίως καί ό νούς 
κατά μίαν καί άπλουστέραν δύναμιν ού μόνον γινώσκει τδ τόδε καί τδ νύν καί 
τδ πάλαι.
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κεχωρισμένως πασών των υλικών διαθέσεων. "Ο τε ένεργεία νους κρείττω 
φύσιν είληχώς ού μόνον οΐδε τά δυνάμει νοητά, άπερ έστί τά αισθητά 
καί φανταστά, άλλ5 ετι καί τά ένεργεία νοητά καί άνευ συνθέσεως καί 
διαιρέσεως. Διό ούκ άτοπον τό αύτό καί εν, δπερ έστίν ή του θεοΰ 
ούσία, δι5 υπερβολήν τελειότητος πάντα ον. ΓΙρός μέν τον υιόν καί τό 
πνεΰμα έχειν ως φύσις, προς δέ την κτίσιν ως θέλησις· ώσπερ ή φαν
τασία τό αύτό καί εν δργανον δν, προς μέν τά γευστά έχει ώς γεύσις, 
προς δέ τά όσφραντά ώς δσφρησις, ών ή αΐσθησις διαφόροις όργάνοις 
άντιλαμβάνεται.

Προς τό δεύτερον ρητέον, δτι ούδεμία τελειότης εύρίσκεται έν τοΐς 
ούσι παντέλειος, άλλ5 έχει τι καί εκ μέρους άτελές* δθεν ή θέλησις ήμών 
τελειότης τις ούσα, έστι γάρ κατ’αύτήν τέλειον τό θέλον, έχει τι άτελές 
τό μή καθ5 αυτήν ύφεστάναι. Τό δ5 αύ θέλον τέλειον ον κατά τό ύφεστάναι 
καθ’ αύτό έχει τι άτελές τό μή θέλησις είναι* τού δέ θεού πάντη καί 
πάντως τελείου όντος καί ύπερτελοΰς, ή τε θέλησις έστιν αύθυπόστα- 
τος* τό τε θέλον έστι καί θέλησις* τώ δέ τά ονόματα, καθ5 ά τούς 
λόγους άποδίδομεν επί μερικών καί άτελών πραγμάτων κεΐσθαι, ού δύ- 
νανταί τήν αύτού παντέλειον καί άπλήν τελειότητα εξ ολοκλήρου έμφαί- 
νείν, άλλ5 εκ μέρους. Διό καί έτερός έστιν ό τού θέλοντος λόγος καί 
έτερος ό τής θελήσεως. Έ σ τ ι δέ έν μέν τοΐς ούσι καί τό θέλον έτερον 
κατά τό πράγμα καί έτερον ή θέλησις. Έ ν δέ τώ θεώ τό τε θέλον καί 
ή θέλησις τώ μέν πράγματι τό αύτό, τώ δέ λόγω έτερα. 'Ώσπερ καί ό 
τής δψεως καί ό τής όσφρήσεως λόγος, έν μέν τή αίσθήσει έτερός έστι, 
καί τά πράγματα δέ έτερα* έν δέ τή φαντασία οί μέν λόγοι έτεροι, τό 
δέ πράγμα τό αύτό* καί ό τή φαντασία τον τής οψεως λόγον άποδιδούς 
μερικώς καί άτελώς ώρίσατο, ή δ δψιν είπών μερικώς καί άτελώς 
ώνόμασεν.

Προς τό τρίτον ομοίως.
Προς τό τέταρτον ρητέον, δτι δέδεικται τό αύτό δύνασθαι προς 

πλείω έχειν διάφορα* τό δέ λέγειν τήν θέλησιν τού θεού εχειν προς τήν 
ποίησιν, έστιν έκ μέρους τον τής θελήσεως λόγον άποδιδόντος* ή γάρ θέλησις 
άλλως έχει προς τό τέλος καί άλλως προς τά προς τό τέλος. Καί προς τά προς 
τό τέλος δέ διχώς έχει* άλλως μέν γάρ έχει προς τά προς τό τέλος, ών 
άνευ τυχεΐν τού τέλους ούκ έστι, καί άλλως πρός τά ώς όπότερον. ΓΙρός 
μέν ούν τό τέλος ώς φύσις έχει* καθάπερ γάρ ή φύσις πρός εν ώρισ- 
μένως έχει, ουτω καί ή θέλησις* θέλει γάρ άεί τήν μακαριότητα, καί 
ούδέποτε θέλει τήν άθλιότητα. Διό καί τό άπό τής θελήσεως προϊόν τού 
πατρός, δταν πρός εαυτόν ώς τό θελητόν τέλος φέρηται, δπερ έστί τό 
πνεΰμα τό άγιον, δμοφυές έστι τώ πατρί καί όμοούσιον καί γάρ ού τά 
κτίσματα μόνον δ πατήρ θέλει, άλλά καί εαυτόν. Καί αύτός έστι τό 
άρχοειδές θελητόν, ώς δέδεικται* έτι τε θέλει τον υιόν καί τήν αύτού 
γέννησίν, καί τό πνεύμα καί τήν αύτού έκπόρευσιν, πλήν ού προηγησα- 
μένης τής θελήσεως ούδέ έπακολουθούσης, άλλά κοινωνούσης. Τά δέ κτί
σματα θέλει δ θεός, ώς τά πρός τό τέλος* καί έφόσον μηδέν τών κτισμά- 
των τέτακται πρός τον θεόν ώς ή συντελεΐν εις τό είναι αύτού ή εις τό 
βέλτιον είναι, ούχ ώρισμένως θέλει αύτά. Τά γάρ πρός τό τέλος, ών 
άνευ τού τέλους τυχεΐν ού δυνάμεθα, ώρισμένως θέλομεν* ώσπερ θέλω
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το σιτίον ώρισμένως, εφόσον θέλω μέν φύσει τό ζην* τούτου δε τυγχά- 
νειν ούκ έστιν άνευ του σιτίου. Διό καί θέλει τά κτίσματα ό θεός καθ’ 
όπότερον. Εφόσον γάρ θέλει αυτά, ώστε μετέχειν τής αύτοΰ άγαθότη- 
τος καί έμφαίνειν αύτήν, ού ταύτα δε μόνον μετέχειν αύτής καί έμφαί- 
νείν αύτήν δύναται* άλλα καί άλλα άπειρα, εί έγεγόνει καί άπείρω 
τρόπω, δύναται θέλειν καί μή θέλειν αύτά. Έ ξ  ών δήλον, ότι εν τοΐς 
προεκτεθεΐσιν ούχ όλον τον τής θελήσεως λόγον άποδέδωκεν ό άγιος 
Ιουστίνος, άλλ’ ώς έχει μόνον προς τά οντα.

Ίστέον δε ότι δόξα γέγονε τινών φιλοσόφων, φύσει καί άνάγκη τον 
θεόν ποιεΐν διό καί μή δύνασθαι άλλα ποιεΐν ή τρόπον έτερον κατά τό 
εν άφ5 ενός. Τούτων ούν ελέγχων τήν δυσσέβειαν δείκνυσιν, ώς φύσιν έχειν 
τον πατέρα προς τον υιόν καί τό πνεύμα, εφόσον ή φύσις έχει προς έν 
καί τό αύτό. Προς δε τήν κτίσιν ώς θέλησίν, εφόσον ή θέλησις έχει 
προς πολλά.

Προς τό πέμπτον ρητέον, ότι ούδέν άδύνατον, εφόσον έστί τό αύτό 
φύσις καί θέλησις κατά τό αύτό, τό μέν προάγειν άπ5 αύτού κατά τον 
τής φύσεως τρόπον, τό δε κατά τον τής θελήσεως' ούχ ώς ή θέλησις 
θεωρείται προς τον δεύτερον τρόπον των προς τό τέλος, ώσπερ καί ό 
Άρειος έλεγε τον υιόν θελήσεως υιόν, άλλ5 ώς έχει προς τό τέλος* 
τηνικαύτα γάρ ή θέλησις ώς φύσις φέρεται προς έν* διό καί τό άπό τής 
θελήσεως ούτως, ώς άπό φύσεώς έστιν όσον προς τό εν καί τό αυτό, εί 
καί ό τρόπος τής προόδου διενήνοχε.

Κεφ. Κ'. Τ ί ν α  τ ρ ό π ο ν  έ σ τ ι ν  ό θε ός  έν έ α υ τ ώ  ώς  
θ ε λ η τ ό ν  έν τ ώ  θ έ λ ο ν τ ι

α'. Δείξαντες δε είναι θέλησιν έν τώ θεώ καί ότι ή θέλησις αύτού 
έστιν ή ούσία αύτοΰ καί ότι τό θελητόν αύτώ προηγουμένως έστιν ή 
ούσία αύτοΰ, ιθι δή δείξωμεν, πώς έστιν ώς θελητόν ό θεός έν έαυτώ 
ώς θέλοντι, όπερ άγάπην καλού μεν ώσπερ καί τό νοητόν, ή έστιν έν 
τώ νοοΰντι, νόημα ή λόγον ή σοφίαν προσαγορεύομεν. Ά ρα  έστιν ή άγά- 
πη τού θεού ή ούσία αύτού ή έξις τις· καί δήλον ότι έστιν ή ούσία αύ
τοΰ· έξις γάρ έν τώ θεώ πολλαχώς δέδεικται μή είναι.

β'. Έ τ ι ,  έν ήτινιούν νοερά φύσει άνάγκη ευρίσκεσθαι θέλησιν τό 
γάρ νοούν γίνεται ένεργεία νοούν διά τού νοητού είδους, έφόσον έστί 
νοούν, ώσπερ τό φυσικόν πράγμα γίνεται ένεργεία έν τώ φυσικώ είναι 
διά τού φυσικού είδους. Τό δε φυσικόν πράγμα διά τής μορφής, ή τελει- 
ούται έν τώ ίδίω εΐδει, κλίνεται εις τάς ιδίας ένεργείας καί τό ΐδιον 
τέλος, ού διά τών ένεργειών έπιλαμβάνεται* οίον γάρ έστιν έκαστον, 
τοιαΰτα καί ένεργεΐ καί εις τά οικεία καί ίδια τείνει. 'Όθεν άνάγκη 
καί έκ τού νοητού είδους έπεσθαι κάν τώ νοοΰντι κλίσιν καί ροπήν προς 
τάς ιδίας ένεργείας καί τό ίδιον τέλος. Αυτή δέ ή κλίσις έν τή νοερά 
φύσει έστιν ή θέλησις, ήτις έστιν άρχή τών έφ5 ήμΐν ένεργειών, αίς ό 
νοΰς διά τό τέλος ένεργει* τό γάρ τέλος καί τό άγαθόν έστιν άντικείμε- 
νον τής θελήσεως. Άνάγκη τοίνυν έν παντί νοοΰντι ευρίσκεσθαι θέλησιν. 
Έ πεί δέ τή θελήσει πολλαί ένέργειαι προσήκειν δοκούσιν, ώς τό έπιθυ-
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μεΐν, ήδεσθαι, μισεΐν καί τά τοιαύτα, πάντων δμως ή άγάπη μία άρχή 
καί κοινή ρίζα εύρίσκεται, δπερ εντεύθεν Αηφθήναι δυνατόν. Ή  γάρ 
θέλησις, ώς εΐρηται, ούτως έχει έν τοΐς νοεροΐς πράγμασιν, ώσπερ ή φυσι
κή κίνησις έν τοΐς φυσικοΐς πράγμασιν, ή καί φυσική δρεξις καλείται. 
Έ κ  τούτου δε άνίσχει ή φυσική κίνησις, δτι τά φυσικά πράγματα εχει 
συγγένειαν καί κοινωνίαν κατά τό είδος, δ έλέγομεν είναι αρχήν τής 
κινήσεως μετά τού εις δ κινείται, ώσπερ τό βαρύ μετά τού κάτω τόπου* 
δθεν καί εντεύθεν άνίσχει πάσα κίνησις θελήσεως, δτι διά τού νοητού 
είδους καταλαμβάνεται τι οίκεΐον καί συγγενές* τό δε διατίθεσθαι πρός 
τι, εφόσον τοιούτον, έστίν άγαπάν αύτό. Πάσα τοίνυν ροπή θελήσεως καί 
όρέξεως αισθητικής έξ άγάπης τήν γένεσιν ΐσχει* έκ γάρ τού άγαπάν 
έπιθυμοΰμεν αυτού εί άπεστι, καί ήδόμεθα παρόντα, καί λυπούμεθα 
είργόμενοι άπ5 αυτού, καί μίσούμεν τά έκποδών γινόμενα πρός τήν αυτού 
άπόλαυσιν, καί όργιζόμεθα κατ5 αυτών. Ουτω τοίνυν ου μόνον τό άγαπώ- 
μενόν έστιν έν τώ νω τού άγαπώντος, άλλά καί έν τή θελήσει αύτού. 
’Άλλως μέντοι καί άλλως* έν γάρ τω νω έστι κατά τήν ομοιότητα τού 
ίδιου είδους* έν δε τή θελήσει τού άγαπώντος έστιν, ώς τό πέρας τής 
κινήσεως έν τή κινητική άρχή τή άναλόγω κατά τήν συγγένειαν οίκειό- 
τητι, ήν έχει πρός αύτό, ώσπερ έν τω πυρί. Αλλως μέν έστιν ό άνω 
τόπος τω λόγω τής κουφότητος, καθ’ ήν έχει άναλογίαν καί οικειότητα 
πρός τον τοιούτον χώρον. Τό δε γεννώμενον πύρ έστίν έν τω γεννώντι 
πυρί κατά τήν ομοιότητα τού αύτού είδους. Έ πεί τοίνυν δέδεικται, δτι 
έν πάση φύσει νοερά έστι θέλησις, ό δε θεός έστι νοών, άνάγκη έν αύτώ 
είναι θέλησίν. Ού μέντοι τι έπεισιόν τή αύτού ούσία, άλλ5 αύτήν τήν 
ούσίαν, ώς δέδεικται περί τε αύτής καί τού θείου νού είναι τήν θείαν 
ούσίαν εξ οδ δή έπεται εν είναι πράγμα τον θειον νούν καί τήν θείαν 
θέλησιν, έφόσον είσί τά αύτά τής ούσίας* καί έπεί δέδεικται τήν θέλησίν 
τού θεού είναι τήν ούσίαν αύτού, καί τήν ούσίαν τήν ένέργειαν αύτού, 
έπεται έν τω θεώ μή είναι θέλησιν κατά δύναμιν ή έξιν, άλλά κατά τό 
ένεργεΐν. Δέδεικται δε πάσαν ένέργειαν θελήσεως έν τή άγάπη ίδρΰσθαι* 
δθεν άνάγκη έν τώ θεώ είναι άγάπην καί έπεί δέδεικται ΐδιον άντικεί- 
μενον είναι τής θείας θελήσεως τήν ούσίαν αύτού, άνάγκη τον θεόν 
πρώτως καί άρχοειδώς τήν εαυτού ούσίαν άγαπάν. Έ πεί δε δέδεικται τό 
άγαπώμενον άμηγέπη είναι έν τή θελήσει τού άγαπώντος, αύτός δέ ό 
θεός εαυτόν άγαπά, άναγκαΐόν έστι τον θεόν είναι έν τή αύτού θελήσει 
ώς άγαπώμενον έν τώ άγαπώντι. Καί έπεί τό κινούν έστιν έν τώ κινου- 
μένω κατά τάς έν αύτώ κινητικάς άρχάς, έστι δέ κινούν ώς άγαπώμε
νον έν τώ θεώ ή ούσία αύτού, κινούμενον δέ ώς άγαπών αύτός ό θεός. 
Κινητική δέ αύτού άρχή ώς άγαπητική τό είδος, ώ ένεργεία γίνεται 
νοών, καθ’ δ κλίνεται εις τό άγαπώμενον, λείπεται τον θεόν ώς άγαπώμενον 
είναι έν έαυτώ ώς άγαπώντα κατά τό είδος τό είδος τό νοερόν καί τήν 
αύτού κλίσιν προς τό άγαπητόν, ήτις έστίν ή θέλησις αύτού. Τό δέ είδος τό 
νοερόν, ώ νοεί ό θεός καί ή θέλησις αύτού, έλέγετο είναι ή ούσία αύτού. Ή  
άγάπη άρα αύτού, ήτις έστίν ή ούσία αύτού ώς άγαπώμενον έν τώ άγαπώντι, 
έστιν ή ούσία αύτού. Διό καί έν τή πρώτη τού Τωάννου λέγεται* ,,Ή  
άγάπη έστίν ό θεός“ . Εΐρηται δέ καί τήν ούσίαν αύτού, ή έστιν έν τώ νω 
αύτού, είναι τον λόγον αύτού* καί ταυτόν ύπάρχειν τούτον τή ούσία αύτού* 
έξ ών δήλον τον θεόν καί τον λόγον αύτού καί τήν άγάπη ν έν τι ύπάρ-
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χειν καί ταυτδ τώ αριθμώ χωρίς των άναφορών, δπερ ή καθολική πίστίς 
κατέχει περί του πατρδς καί του υίοΰ καί του άγιου πνεύματος* ών τδ 
μέν λόγος, τδ δέ αγάπη παρά τη θεία Γραφή καλείται.

Κεφ. ΚΑ'. ' Ό τ ι  6 θ ε ό ς  έ σ τ ι ν ή ζ ω ή  α ύ τ ο ΰ

α'. Μετά δέ ταΰτα περαιτέρω δείκνυται, δτι ό θεός έστιν ή αύτοΰ 
ζωή* ή γάρ ζωή τού ζώντος έστίν αύτδ τδ ζην κατά άφαίρεσιν άπδ τού 
ζώντος θεωρούμενον. 'Ώσπερ ό δρόμος κατά τδ πράγμα ούκ έστιν άλλο 
ή τδ τρέχειν, τδ ζην δέ των ζώντων έστιν αύτδ τδ είναι αυτών, ως 
φαίνεται διά τού Φιλοσόφου εν τώ ΓΙερί ψυχής δευτέρω* ,,Έ πεί γάρ τδ 
έμψυχον λέγεται ζών διά τδ ζωήν έχειν, καθ’ ήν έχει τδ είναι ώς ίδιον 
είδος, ανάγκη τδ ζήν μηδέν άλλο είναι ή τδ τοιόνδε είναι, έκ τοιούτου 
είδους προϊόν44. Ό  δέ θεός έστι τδ ίδιον είναι, ώς δέδεικται* έστιν άρα 
τδ ζήν αύτοΰ καί ή ζωή αύτοΰ.

β'. Έ τ ι  αύτδ τδ νοεΐν έστι τι ζήν, ώς φαίνεται διά τοΰ Φιλοσόφου 
έν τώ Περί ψιχής δευτέρω* ,,Τό γάρ ζήν έστιν ή ενέργεια τοΰ ζώντος44. 
43 δέ θεός έστι τδ νοείν αύτοΰ, ώς έν τοίς άνω δέδεικται. Έ στιν  άρα 
τδ ζήν αύτοΰ καί ή ζωή αύτοΰ.

γ'. Έ τ ι,  εί μή εστιν ό θεδς ή αύτοΰ ζοοή, έφόσον έστι ζών, έπε- 
ται είναι ζών κατά μετουσίαν ζωής* παν δέ τδ κατά μετουσίαν άναφέ- 
ρεται εις τδ καθ’ αύτό. Ό  θεδς τοίνυν άναχθήσεται εις τι πρότερον δι’ 
ού ζή, δπερ έστίν άδύνατον.

δ'. Έ τ ι ,  εί έστι ζών ό θεός, δει έν αύτώ είναι ζωήν. Εί μή έστι 
τοίνυν αύτδς ή αύτοΰ ζωή, έσται τι έν αύτώ, δπερ ούκ έστιν αύτός* καί 
ούτως έσται σύνθετος, δπερ έν τοίς άνω άποδεδοκίμασται. Καί τοΰτό 
έστι τδ λεγόμενον έν τώ ΙΔ 'ω  τοΰ Τωάννου* ,,Έ γώ  είμι ή ζωή44. 
"Ετι τε ό Αύγουστίνός φησιν έν τώ Περί τής άληθοΰς άκακίας βιβλίω* 
„ Έ χ ε ι ό πατήρ ζωήν έν έαυτώ* ούκ έστι δέ άλλο αύτδς ή ή ζωή ή έν 
αύτώ* καί δέδωκε καί τώ υίώ ζωήν έχειν έν έαυτώ, δπερ έστι* γεγέν- 
νηκε τδν υιόν, δς καί αύτδς ζωή έστι44.

Κεφ. ΚΒ'. Λ ο γ ι σ μ ο ί  έκ  τ ο ΰ  έ ν α ν τ ι  ου κ α ί  λ ύ σ ε ι ς

α'. Τάχα δ* άν τις ύπολάβοι έναντίως έχειν τά νΰν άνθυπενεχθη- 
σόμενα προς τά είρημένα* τδ γάρ έχον καί τδ έχόμενον έστι διάφορα. 
"Εστι δέ ό μέν θεδς έχων, ή δέ ζωή έχόμενον φησί γάρ* ,,'Ώσπερ ό 
πατήρ έχει ζωήν έν έαυτώ, ούτω καί τώ υίώ δέδωκε ζωήν έχειν έν 
έαυτώ44. Έτερον άρα ό θεδς καί έτερον ή ζωή αύτοΰ.

"Ετι φησιν δ μέγας Παΰλος· ,,Ό  μόνος έχον άθανασίαν, φώς καί 
τά λοιπά* ή δέ άθανασία τι είδος έστι τής ζωής. Ό  θεδς άρα έχει ζωήν, 
καί τά λοιπά44. Ά λλ5 έναντίον έστι τδ ύπδ τοΰ αγίου Διονυσίου λεγόμε
νον* ,,Νΰν δέ ύμνητέον ήμίν τήν αιώνιον ζωήν, έξ ής ή αύτοζωή44. Κατά 
γάρ τά πρότερον άφθόνως άποδεδειγμένα ή αύτοζωή ούκ έστι τι έν τώ 
θεώ, άλλά δημιούργημα καί είκών τις τής ζωής, ήτις έστίν ό θεός, πρό
τερον μέν ζωή υπάρχων, ύστερον δέ τοΰτο ονομαζόμενος, ώς αίτιος άπδ 
τοΰ άποτελέσματος.
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Ά π ό κ ρ ι σ ι ς

'Ρητέον, ότι τά είρημένα έν τώ κεφαλαίω τοΰδε του βιβλίου χρή
σιμα εις προθεωρίαν καί των έν τώ παρόντι κεφαλαία) λύσεων.

Προς δε τό πρώτον ρητέον, δτι τό έχειν διχή λέγεται, ώσπερ καί 
τδ λαμβάνειν, δ προς τό εχειν τάττεται· λαμβάνει γάρ τις τι, ώστε έχειν* 
ή γάρ έξει έχει τό έχον παρά την ούσίαν την εαυτού ή έτέρω τρόπω, 
ώσπερ τό υποκείμενον την φύσιν* οΐον ό άνθρωπος την άνθρωπότητα, ήτις 
ούκ έστι παρά την ούσίαν τού έχοντος. Μάλλον μεν ουν έστιν ή ούσία 
αύτοΰ, ή δη δευτέρω τρόπω ύποληπτέον εχειν τήν ζωήν τον θεόν, ως 
τό αύτό ούσαν τή ουσία αύτού. Διό καί έν άλλοις ό υιός ζωή λέγεται έκ 
ζωής τού πατρός.

Προς τό δεύτερον ομοίως.
5/Αλλωστε τό έχον καί τό έχόμενόν έστι τό αύτό, έν οις έστι τό 

είναι καί ή ούσία τό αύτό, καθάπερ εϊρηται έκεϊ.

Κεφ. Κ Γ '. ' Ό τ ι  ό θ ε ό ς  έ σ τ ι ν  α γ α θ ό ς

α'. Νυν δέ δεικτέον τον θεόν είναι τήν αύτού άγαθότητα* τό γάρ 
ένεργεία είναι έν έκάστω έστι τό άγαθόν αύτού. Ό  δέ θεός ού μόνον 
έστιν ένεργεία ον, άλλ5 έτι καί τό ΐδιον είναι αύτού, ώς προαποδέδεικται. 
Έ στιν άρα ή άγαθότης αύτού καί ούκ άγαθός μόνον.

β'. Έ τ ι  ή τελειότης έκάστου έστι τό άγαθόν αύτού, ώς εϊρηται. 
Ή  δέ τελειότης τού θείου είναι ού θεωρείται κατά τι προσκείμενον 
αύτώ, ώς έν τοΐς άνω δέδεικται, Ο'λλ5 έστιν αύτό καθ’ αύτό τέλειον. 
Ή  άγαθότης άρα τού θεού ούκ έστι τι προσκείμενον τή ούσία αύτού* 
έστιν άρα ή ούσία αύτοΰ ή άγαθότης αύτού.

γ \  Έ τ ι  έκαστον άγαθόν, δ μή έστιν ή άγαθότης αύτού, μεθέξει 
λέγεται άγαθόν τό δέ μεθέξει λεγόμενον προϋποτίθησί τι αύτοΰ, άφ5 
ού λαμβάνει τον λόγον τής άγαθότητος. Τούτο δέ έπ5 άπειρον προϊέναι 
άδύνατον έν γάρ ταΐς τελικαϊς αίτίαις ούκ έστιν ή πρόοδος έπ5 άπειρον. 
Τό μέν γάρ άπειρον έναντίως έχει προς τό τέλος* τό δέ άγαθόν τον τού 
τέλους έχει λόγον. Δει τοίνυν άπαντάν εις τι πρώτον άγαθόν, οπερ ού 
κατά μέθεξίν έστιν άγαθόν τή προς άλλο τάξει, άλλά κατά τήν εαυτού 
ούσίαν τούτο δέ έστιν ό θεός. Έ στιν  άρα ό θεός ή άγαθότης αύτού.

δ'. Έ τ ι  τό δν δύναταί τίνος μετέχειν, αύτό δέ τό είναι ούδενός* τό 
γάρ μετέχειν δύναμίς έστιν, τό δέ είναι έστιν ένέργεια. Ά λλ5 ό θεός έστι 
τό είναι αύτού, ώς δέδεικται. Ούκ έστιν άρα άγαθός κατά μετουσίαν, 
άλλ5 ούσιωδώς.

ε'. Έ τ ι  παντός πάντη άπλού τό είναι αύτού καί τοΰθ5 δ έστιν, 
έστιν έν. Εί γάρ έστιν άλλο καί άλλο, ή άπλότης αύτού άναιρεθήσεται* 
ό δέ θεός έστι πάντη απλούς, ώς εϊρηται. Αύτό άρα τό άγαθόν, δπερ 
έστι τό είναι αύτοΰ, ούκ έστιν άλλο ή αύτός* έστιν άρα ή αύτοΰ άγαθό
της. Τούτοις συνάδει τά έν τώ ϊθ ' ω τού Ματθαίου* ,,Ούδείς άγαθός 
εί μή εις ό θεόςί£. Τούτο γάρ εϊρηται ού διά τό άγαθός είναι, πολλά γάρ
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έστι και άλλα αγαθά, άλλα διά τον ίδιον τής ύπάρξεως του άγαθοΰ 
τρόπον. Διό καί ό μακάριος Διονύσιος εϊρηκε* ,,Καί τω είναι τάγαθόν 
ουσιώδες άγαθόν εις πάντα τά όντα διατείνει τήν αγαθότητα, καί ότι 
τάγαθόν δηλοί τήν θεαρχικήν δλην υπαρξιν.ί£

Κεφ. ΚΔ'. ' Ό τ ι  ό θ ε ό ς  έ σ τ ι  μ α κ ά ρ ι ο ς

α'. Λείπεται δέ έκ των προειρημένων δεικνύναι τον θεόν είναι 
μακάριον πάσης γάρ νοεράς φύσεως ίδιον άγαθόν ή μακαριστής. Έ πεί 
τοίνυν ό θεός έστι νοών, έστιν ίδιον αυτου άγαθόν ή μακαριότης· ού 
παραβάλλεται δέ προς τό ίδιον άγαθόν, ώσπερ τό τείνον εις άγαθόν μήπω 
ληφθέν τούτο γάρ έστι τής κινητής φύσεως καί έν δυνάμει ουσης. 5Αλλ5 
ώσπερ τό άντειλημμένον ήδη τού ίδιου άγαθοΰ* τής μακαριότητος τοίνυν 
ου μόνον έφίεται καθάπερ ημείς, άλλα καί αύτής άπολαύει. Έ στιν  άρα 
μακάριος.

β'. Έ τ ι ,  έκεΐνο μάλιστά έστιν έφετόν ή θελητόν υπό τής νοεράς 
φύσεως, όπερ έστι τελειότατον έν αυτή* καί τούτο έστιν ή μακαριότης 
αύτής. Τελειότατον δέ έστιν έν έκάστω ή τελειωτάτη ένέργεια αυτού* ή 
γάρ δύναμις καί έξις διά τής ένεργείας τελειοΰνται. Ό θεν ό Φιλόσοφός 
φησι τήν ευδαιμονίαν είναι ένέργειαν τελείαν. 'Η  τελειότης δέ τής ένερ
γείας τέτταρσιν ήρτηται.

Πρώτον μέν έκ τού ίδιου γένους* ως δηλαδή μένειν έν τω ίδίω 
ένεργητικώ. Λέγω δέ ένέργειαν έν τω ένεργοΰντι μένουσαν, δι5 ής ού 
γίνεται άλλο παρ5 αύτήν τήν ένέργειαν ώσπερ τό όράν καί τό άκούειν. 
Ταύτα γάρ είσι τελειότητες, ών είσιν ένέργειαι, καί δύνανται είναι τελευ
ταίας έφόσον μη είσι τεταγμέναι προς τι άποτέλεσμα, όπερ έστι τέλος. 
Ή  δέ ενέργεια, άφ5 ής έπεταί τι πράγμα παρ5 αύτήν, έστι τελειότης 
τού ένεργητοΰ, ού τού ένεργοΰντος* καί παραβάλλεται προς αύτό ώσπερ 
προς τέλος. Διό καί ή τοιαύτη ενέργεια ούκ έστι μακαριότης τής νοεράς 
φύσεως ούτε εύδαιμονία.

Δεύτερον έκ τής άρχής τής ένεργείας, ώς είναι τής άνωτάτω δυνά- 
μεως, όθεν κατά τήν τής αίσθήσεως ένέργειαν ούκ έστιν έν ήμίν εύδαι- 
μονία, άλλά κατά τήν τού νού ένέργειαν καί έξιν, καθ5 ήν τέλειοι 
γινόμεθα.

Τρίτον έκ τού άντικειμένου τή ένεργεία* καί διά τούτο έν ήμίν 
τελευταία εύδαιμονία έστιν έν τω νοεΐν τό άνώτατον νοητόν.

Τέταρτον έκ τού είδους τής ένεργείας* ώς δηλαδή τελείως καί 
ραδίως καί γεγανωμένως ένεργείν. Τοιαύτη δέ έστιν ή τού θεού ένέργεια, 
έστι γάρ νοών* καί ό νοΰς αύτοΰ άκροτάτη δύναμίς έστιν, ούδέ δείται 
έξεως τελειούσης* έν γάρ έαυτώ τέλειός έστιν, ώς προαποδέδεικται. Αύτός 
δέ εαυτόν νοεί, ός έστιν άκρον νοητόν, τελείως καί άνευ ήστινοσούν 
δυσχερείας καί γεγανωμένως* έστιν άρα μακάριος.

γ '. Έ τ ι  διά τής μακαριότητος πάσα όρεξις ηρεμίζεται* ταύτης γάρ 
κτηθείσης, ού λείπεται τι όρεκτόν, έφόσον έστι τό έσχατον τέλος. Αεί 
άρα τον μακάριον τέλειον είναι, όσον προς πάνθ5 ών έφίεται* όθεν ό 
Βοήτιός φησιν, ότι ή μακαριότης έστι κατάστασις τελεία τή συνδρομή

23 Ziva Antika
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πάντων των άγαθών. Τοιαύτη δέ έστιν ή θεία τελειοτης* πάσαν γάρ 
τελειότητα εν άπλότητί τινι περιείληφεν, ώς δέδεικται* έστιν άρα μακά
ριος αληθώς.

δ'. Έ τ ι ,  άχρις αν στέρηταί τις τίνος των προς χρείαν, ούκ έστι 
μακάριος* ουπω γάρ ή ορεξις αύτοΰ ήρέμισται. Ό  δε αύτάρκης ών μηδέ
ν ός δεόμενος αυτός μακάριός εστιν. Ό  δε θεός εστιν άνενδεής τίνος, 
έφόσον ούδενός εξωτερικού ήρτηται ή τελειοτης αύτοΰ, ούδέ θέλει τά άλλα 
δι5 εαυτόν ώς τέλος, ώς αν αύτών δεόμενος, άλλα μόνον οτι πρέπον έστί 
τούτο τη αύτοΰ άγαθότητι* εστιν άρα μακάριος. Έ τ ι  τε ή θεία Γραφή 
μαρτυρεί την αύτοΰ μακαριότητα έν τώ τελευταίω τής προς Τιμόθεον 
,,Ό  μακάριος καί μόνος δυνάστης64 φάσκουσα.

Κεφ. ΚΕ'. Ό τ ι  ό θεός  ε σ τ ι ν  ή μ α κ α ρ ι ό τ η ς  α ύ τ ο ΰ

α'. Έ ξ  ών φανερόν τον θεόν είναι τήν μακαριότητα αύτοΰ* ή μακα
ριότης γάρ αύτοΰ εστιν ή νοερά αύτοΰ ενέργεια, ώς δέδεικται. Δέδεικται 
δε καί αύτό τό νοείν τοΰ θεοΰ είναι τήν ούσίαν αύτοΰ. Αύτός άρα έστίν 
ή μακαριότης αύτοΰ.

β'. Έ τ ι  ή μακαριότης έσχατον τέλος ουσα έστι τοΰθ5 δ έκαστος 
πεφυκώς έχειν ή έχων άρχοειδώς θέλει. Δέδεικται δε έν τοίς άνω τον 
θεόν άρχοειδώς θέλειν τήν ούσίαν αύτοΰ. Ή  ούσία άρα αύτοΰ εστιν ή 
μακαριότης αύτοΰ.

γ \  Έ τ ι  έκαστος εις τήν αύτοΰ μακαριότητα τάττει παν δ βούλεται* 
αύτή γάρ εστιν, ήτις ού δι5 άλλο έστίν όρεκτόν, καί προς ήν περαίνεται 
ή τής ορέξεο^ς κίνησις, τοΰ έν δρεγομένου δι5 άλλο, ϊνα μή άπειρος είη. 
Έ π εί τοίνυν ό θεός πάντα θέλει τ  άλλα διά τήν αύτοΰ άγαθότητα, ήτις 
έστίν ή αύτοΰ ούσία, δήλον οτι έστίν ή αύτοΰ μακαριότης.

δ'. Έ τ ι  δύο άκρα άγαθά άδύνατον είναι* εί γάρ τι τοΰ ενός οιπείη, 
οπερ τό έτερον έχει, ούδέτερον άκρον καί τέλειόν έστιν. Ό  δε θεός εστι 
τό άκρον άγαθόν* έστι δέ καί ή μακαριότης τό άκρον άγαθόν, τώ είναι 
τό έσχατον τέλος. Ή  μακαριότης άρα καί ό θεός είσι τό αύτό. Έ στιν  
άρα ό θεός ή αύτοΰ μακαριότης.

Κεφ. Κ Σ Τ \ ' Ό τ ι  τ α ΰ τ α τ ά ο ν ό μ α τ α  οΟκ ε ί σ ι  σ υ ν ώ ν υ μ α

α'. 'Υποπτεύσειε δ5 άν τις ταΰτα τά ονόματα συνώνυμα είναι* καλώ 
δέ νΰν ονόματα συνώνυμα, όσα διάφορα μέν έστι, σημαίνει δέ τό αύτό, 
ώσπερ έσθής, ίμάτιον, λώπιον* συνώνυμα γάρ ονόματα λέγονται, δσα 
πάντα δηλοί τό αύτό. Τά δέ προειρημένα ονόματα λεγόμενα περί τοΰ 
θεοΰ δηλοί τό αύτό* καί γάρ σημαίνουσι τήν θείαν ούσίαν, ήτις εστι 
πάντη άπλή καί μία, ώς εϊρηται. Ταΰτα άρα πάντα τά όνόματά έστι 
συνώνυμα.

β'. Έ τ ι  6 Δαμασκηνός φησιν, ότι έν τοίς θείοις πάντα έστίν έν 
άνευ τής γεννήσεως καί τής έκπορεύσεως. Αλλά τά ονόματα, τά έν δη- 
λοΰντα, είσι συνώνυμα* πάντα άρα τά είρημένα περί θεοΰ όνόματά είσι 
συνώνυμα άνευ τών δηλούντων τάς προσωπικάς ιδιότητας.
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γ'. Έ τ ι ,  όσα ένί καί τώ αύτώ είσι ταυτά, καί άλλήλοις είσι ταυτά* 
άλλ5 ή σοφία εν τώ θεω έστι τδ αυτής υποκείμενον* ομοίως καί ή θέλη- 
σις καί ή δύναμις. Καί ή σοφία άρα καί ή δύναμις καί ή θέλησις εν 
τω θεω είσι τδ αύτό* καί ταύτη έπεταί τά διάφορα ταΰτα ονόματα, εφό
σον δηλοΐ τδ αύτό, είναι συνώνυμα. 5Αλλ5 έλεγεν δτι, εί καί ταΰτα τά 
ονόματα δηλοΐ εν καί τδ αύτδ πράγμα, δηλοΐ μέντοι λόγους διαφόρους, 
καί διά τούτο οΰκ εισι συνώνυμα.

δ'. 5Αλλά τούναντίον ό λόγος, ώ μηδέν αποκρίνεται πράγμα, έστι 
ψευδής καί διάκενος. Εί τοίνυν οί μέν λόγοι τούτων των ονομάτων είσι 
πολλοί, τδ δέ πράγμά έστιν εν, δοκεΐ τούς λόγους τούτους είναι ψευδείς 
καί διακόνους, έφόσον δοκεΐ εν πράγμα μή δύνασθαι πολλοΐς λόγοις 
άποκρίνεσθαι. 5Αλλ5 έλεγεν δτι οί λόγοι ούτοι οΰκ είσι ψευδείς ούδέ διά- 
κενοί, έφόσον σκοπεί τι αύτούς ον εν τω θεω.

ε'. Αλλά τούναντίον* κατά τούτο τά κτιστά πράγματα άφομοιοΰται 
τω θεω, καθδ άπ5 αύτοΰ προεληλύθασι κατά την τής ιδέας ομοιότητα. 
Αλλά τδ πλήθος των ιδεών ή των λόγων των ιδεών ού θεωρείται, εί μή 
κατά άπόβλεψιν πρδς τά κτίσματα. Αύτδς γάρ ό θεδς κατά μίαν ιδέαν, 
τήν ούσίαν αύτοΰ, έστιν ιδέα πάντων. Ούκ άρα οί λόγοι τών περί θεοΰ 
λεγομένων ονομάτων έκ τής τών δημιουργημάτων όμοιότητος έχουσι τι 
άποκρινόμενον έκ τοΰ μέρους τής θείας ούσίας.

στ'. Έ τ ι  τδ μάλιστα εν ον ού δύναται είναι ρίζα καί θεμέλιον 
πλήθους* άλλ5 ή θεία ούσία έστι μάλιστα έν. Οί λόγοι τοίνυν τών προ
ειρημένων ονομάτων ού δύνανται έν τή θεία ούσία ίδρΰσθαι ή έρριζώσθαι.

ζ \  Έ τ ι  ή διάκρισις τών άναφορών τών ούσών πραγματικώς έν τώ 
θεω ποιεί πλήθος προσώπων. Εί τοίνυν τούτοις τοΐς λόγοις τών άποδι- 
δομένων τώ θεω άποκρίνεταί τι έν αύτώ πραγματικώς κατά τδ πλήθος 
τών άποδιδομένων τώ θεω, έσται έν αύτώ πλήθος προσώπων* καί ταύτη 
εσονται έν τώ θεω πλείω πρόσωπα τών τριών, δπερ έστιν αιρετικόν* καί 
ταύτη δοκεΐ τδ παράπαν είναι ταΰτα τά ονόματα συνώνυμα.

α'. 5Αλλά τούναντίον τά συνώνυμα ονόματα άλλήλοις έπισωρευόμενα 
άδολεσχίαν ποιεί, ώσπερ εί λέγοιτο έσθής καί ίμάτιον. Εί τοίνυν ταΰτα 
τά όνόματά είσι συνώνυμα, έσται άδολεσχία ήνίκα λέγεται, ό θεός έστιν 
άγαθδς καί σοφός, δπερ έστι ψεΰδος.

β \ Έ τ ι  ό άπαγορεύων εν τών συνωνύμων άπό τίνος, άπαγορεύει 
καί τά λοιπά* άλλά τινες άπέφασκον τήν δύναμιν αύτοΰ, ώσπερ οί λέγον- 
τες μή έχειν αύτδν δύναμιν γεννητικήν ή δύναμιν δημιουργικήν, οίτινες 
ούκ άπέφασκον τήν ούσίαν ή τήν άγαθότητα αύτοΰ. Ταΰτα άρα τά ονό
ματα οΰκ είσι συνώνυμα.

γ '. Έ τ ι  φαίνεται τά περί θεοΰ λεγόμενα διάφορα ονόματα, εί καί 
τδ αύτδ πράγμα σημαίνουσι, μή είναι συνώνυμα, δμως έκ τοΰ μή δηλοΰν 
καί τδν αύτδν λόγον* ώσπερ γάρ τά διάφορα οντα ένί άπλώ πράγματι, 
δπερ έστιν ό θεός, άφομοιοΰνται κατά διάφορα εΐδη, οΰτως ό νοΰς ό 
ήμέτερος κατά διάφορα νοήματα αύτώ άμηγέπη άφομοιοΰται, έφόσον διά 
τών διαφόρων τελειοτήτων τών δημιουργημάτων εις τήν περί αύτοΰ γνώ- 
σιν άφικνεΐται. Καί διά τοΰτο περί τοΰ ένδς ό ήμέτερος νοΰς πολλά 
συλλαμβάνων ούκ έστι ψευδής ούδέ διάκενος* έκεΐνο γάρ τδ άπλοΰν είναι

23*
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του θεοΰ τοιοΰτον έστιν, ώς αύτώ κατά πολλά εΐδη τινά δύνασθαι άφο- 
μοιοΰσθαι* κατά δέ τά διάφορα νοήματα διάφορα ονόματα ό ήμέτερος 
νους εξευρίσκει, ά τω θεω άποδίδωσι. Καί ούτως εφόσον μή καθ’ ένα 
λόγον άποδίδονται, συμβαίνει μή είναι ταΰτα συνώνυμα, εί καί εν πράγμα 
πάντα δηλοΰσιν* ου γάρ έστιν ή αύτή του ονόματος σημασία, εφόσον τδ 
ονομα κατά τό πρότερον τό νόημα του νοΰ ή τδ νοούμενον πράγμα δηλοΐ.

’Α π ό κ ρ  ισ ις.

'Ρητέον ότι τούτο φαίνεται διά του Έξηγητοΰ εν τω Ια'ω 
των Μετά τά φυσικά, ός φησιν, ότι τά περί θεού λεγάμενα ονόματα 
ουκ είσι συνώνυμα, οδ ράδιόν έστιν άντιλαβέσθαι κατά τάς δόξας των 
είρηκότων, ταΰτα τά ονόματα μή δηλοΰν τήν θείαν ουσίαν, άλλά τινα 
προσόντα ουσιώδη ή τρόπους των ένεργειών έν τοΐς άποτελέσμασιν ή των 
κτισμάτων άποφάσεις. 'Υποκειμένου δέ ταΰτα τά ονόματα δηλοΰν τήν 
θείαν ούσίαν, ώς προαποδέδεικται, τδ πρόβλημα. δοκεΐ μείζω περιέχειν 
δυσχέρειαν ουτω γάρ εύρίσκεται εν καί άπλοΰν δηλούμενον διά πάντων 
τούτων των ονομάτων, όπερ έστιν ή θεία ουσία.

Είδέναι δέ άξιον, ότι ή σημασία τοΰ ονόματος ούκ άμέσως φέρεται 
πρδς τδ πράγμα, άλλά μεσιτεύοντος τοΰ νοήματος. 'Ώσπερ γάρ τά έν τή 
φωνή σύμβολά έστι των έν τή ψυχή παθημάτων, ούτως αύτά τά έν τή 
ψυχή πάθη εισίν ομοιότητες των πραγμάτων, ώς φαίνεται διά τοΰ Φιλο
σόφου έν τω Περί ερμηνείας πρώτω. Τδ γοΰν όνόματά τινα είναι συνώ
νυμα δύναται κωλύεσθαι ή έκ τοΰ μέρους των δηλουμένων πραγμάτων 
ή έκ τοΰ μέρους των νοουμένων λόγων διά των ονομάτων, ών εις δή- 
λωσιν τά ονόματα τίθεται. Τά οδν περί θεοΰ λεγόμενα ονόματα συνώνυμα 
είναι κωλύεσθαι ού δύνανται τή διαφορά των δηλουμένων πραγμάτων 
κατά τά είρημένα, άλλά κατά τοΰς λόγους μόνον των ονομάτων τούς 
επομένους ταΐς τοΰ νοΰ καταλήψεσι* διδ καί ό Εξηγητής φησιν έν τω 
Ια'ω των Μετά τά φυσικά, ότι τδ έν τω θεω πλήθος έστι μόνον κατά τήν 
έν τω νω των νοημάτων διαφοράν καί ούκ έν τω είναι, ό φαμεν ήμεΐς 
εν τω πράγματι καί πολλά τω λόγω. Οδτοι δέ οί διάφοροι λόγοι οί έν 
τω ήμετέρω νω οντες ού δύνανται είναι τοιοΰτοι λόγοι, οΐς μηδέν άπο- 
κρίνεται έκ τοΰ μέρους τοΰ πράγματος. Ταΰτα γάρ, ών είσιν ούτοι λόγοι, 
ό νοΰς πράγματι ειτουν τω θεω άποδίδωσιν. "Οθεν εί μέν μηδέν είη, ή 
έν τω θεω καθ’ αύτδν ή κατά τδ αύτοΰ άποτέλεσμα, ό τούτοις τοΐς λόγοις 
άποκρίνεται, ό νοΰς έ'σται ψευδής έν τω αποδίδομαι τω θεω τάς τοιαύτας 
προτάσεις ή αποδόσεις τάς δηλούσας τά τοιάδε, όπερ έστιν άτοπον. Είσί 
γάρ τινες λόγοι, οΐς έν τω νοουμένω πράγματι ούδέν άποκρίνεται* ταΰτα 
δέ, ών είσιν οί τοιοΰτοι λόγοι, ό νοΰς ούκ άποδίδωσι τοΐς πράγμασιν ή 
είσιν έν έαυτοΐς, άλλά μόνον καθδ νοοΰνται* ώσπερ φαίνεται έν τω 
λόγω τοΰ γένους καί τοΰ είδους καί των άλλων των νοητών έπιβολών. 
Ούδέν γάρ έστι των έξω τοΰ νοΰ πραγμάτων, ου όμοιότης έστιν ό 
λόγος τοΰ γένους ή τοΰ είδους. ’Αλλ5 ούδ5 αδ ό νοΰς έστι ψευδής* ών γάρ 
οδτοί είσι λόγοι, ειτουν τδ γένος καί τδ είδος, ούκ άποδίδωσι τοΐς 
πράγμασι καθό είσιν έξω τοΰ νοΰ, άλλά καθδ μόνον νοοΰνται* καθδ γάρ 
ό νοΰς εις εαυτόν ανακάμπτει, ώσπερ νοεί τά έξω τής ψυχής όντα πράγ*
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ματα, οΰτω νοεί αύτά, ή νοούνται ύφ5 εαυτού- καί ταΰτα καθάπερ έστί 
τι νόημα του νοΰ ή λόγος, ώ άποκρίνεται τό νοούμενου πράγμα ή νοού
μενου. 'Ώσπερ τω μέν λόγω του άνθρώπου ή τη έπινοία τη περί τού 
άνθρώπου άποκρίνεται τι πράγμα έξω τής ψυχής, αύτός ό άνθρωπος 
δηλονότι, τω λόγω δέ του γένους ή τού είδους, άποκρίνεται μόνον πράγμα 
νοητόν. Αδύνατον δέ είναι τούς λόγους των περί θεού λεγομένων ονομά
των ή έστιν έν τω νω, ουτω γάρ ό νοΰς ούκ άποδιδοίη αν ταΰτα τω 
θεω καθό έστιν έφ5 εαυτού, άλλα καθο νοείται. Τούτο δέ έστι ψεύδος* 
έσται γάρ ό νοΰς, έπειδάν λέγηται οτι ό θεός έστιν άγαθός, ότι ό θεός 
ουτω νοείται* ού μην ότι ούτως έστί* καί διά τούτο έτεροι είρήκασιν, ότι 
τούτοις τοίς λόγοις των ονομάτων άποκρίνονται διάφοροι συνεμφάσεις, αί 
είσι διάφορα τού θεού άποτελέσματα. Θέλουσι γάρ νοείν, ότι έπειδάν 
λέγηται ό θεός είναι άγαθός, δηλούται ή ούσία αυτού μετά τίνος συνεμ- 
φαινομένου άποτελέσματος, ώς είναι την έννοιαν τού λεγομένου ό θεός 
έστιν άγαθός, ότι ό θεός έστι καί άγαθότητα παράγει* καί ούτως 
ή διαφορότης τούτων των λόγων την αιτίαν ίσχει έκ τής διαφο- 
ρότητος των άποτελεσμάτων. 5 Αλλ5 ού δοκεί τοΰτ5 είναι εύλογον. Έ π εί 
γάρ το άποτέλεσμα πρόεισιν άπό τής αίτιας κατά τινα προς αύτήν ομοι
ότητα, άνάγκη πρότερον νοείσθαι την αιτίαν οίανδήποτε ή το άποτέ
λεσμα τοιόνδε. Ούκ άρα σοφος λέγεται ό θεός, ότι άπλώς σοφίας έστιν 
αίτιος, άλλ5 ότι έστί σοφός, έστι σοφίας αίτιος. Διά τούτο καί ο Αύγου- 
στΐνός φησιν* „Εφόσον ό θεός έστιν, έσμέν* καί έφόσον άγαθός έστιν, 
άγαθοί έσμεν.“

Έ τ ι,  εί μηδέν άλλο νοείται, έπειδάν λέγηται ότι ό θεός έστιν 
άγαθός, εί μη1 ότι ό θεός έστι καί άγαθότητός έστι δημιουργός, 
έψεται τω αύτω λόγω πάντα τά ονόματα των θείων άποτελεσμάτων 
κατ’ αύτού δύνασθαι κατηγορείσθαι, ώς λέγεσθαι τον θεόν είναι ούρανόν, 
ότι έστί καί αίτιός έστι του ούρανοΰ. Προς δέ τούτοις, εί καί τούτο 
δοίημεν λέγεσθαι περί τής ένεργεία αίτιας, άλλ5 εί δοίημεν νοείσθαι 
περί τής κατά δύναμιν αίτιας, ώς λέγεσθαι άγαθον ότι έστί καί δύναμιν 
έχει προχείν άγαθότητα, τηνικαΰτα δεήσει λέγειν τούτο το όνομα δηλοΰν 
έκείνην τήν δύναμιν, ή δη δύναμίς έστιν ύπερφερής τις όμοιότης τού 
ίδιου άποτελέσματος, ώσπερ καί ήτισοΰν δύναμις ποιούντος ομωνύμου* 
οθεν έπεται τον νοΰν τον νοοΰντα τήν άγαθότητα άφομοιοΰσθαι προς 
τοΰθ5 ό έστιν έν τω θεω καί όπερ έστιν ό θεός. Καί διά τούτο ρητέον 
πάντας τούς πολλούς λόγους καί διαφόρους έχειν τι άποκρινόμενον έν 
αύτω τω θεω, ούτινος πάντα τάδε τά έν τω νω νοήματά είσιν ομοιό
τητες. Συμβαίνει γάρ ένος είδους μή είναι πολλάς ομοιότητας ετεροειδείς 
καί τού αύτού λόγου* δύνανται μέντοι είναι διάφοροι ομοιότητες άτελείς, 
ών έκάστη ένδεί προς το δι5 αύτής ύπογραφόμενον είδος. Έ πεί τοίνυν, 
ώς έκ των προειρημένων φαίνεται, αί καταλήψεις των ευρισκομένων έν 
τοίς κτίσμασι τελειοτήτων είσιν άτελείς ομοιότητες καί ού τού αύτού 
λόγου μετά τής θείας ούσίας, ούδέν κωλύει αύτήν τήν μίαν ούσίαν πάσαις 
ταίς προείρημέναις καταλήψεσιν άποκρίνασθαι, ώσανεί άτελώς δι5 αύτών 
ύπογραφομένην* καί ταύτη πάντες οί λόγοι είσί μέν έν τω ήμετέρω νω, 
ώσπερ έν ύποκειμένω, έν δέ τω θεω ώς έν αίτια τής άληθείας* ού 1

1 Sub quo, fort. corrigendo, ή οτι legitur.
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γάρ αν εΐεν αληθείς αί του νοΰ καταλήψεις, ας έχει περί τίνος πράγμα
τος, εί μή τη όδώ τής ομοιότητας έκείναις ταΐς έννοίαις έκεΐνο τό πράγμα 
άφομοιοΐτο. Τής διαφοράς τοίνυν ή του πλήθους των λόγων των τοιούτων 
καί ονομάτων αίτια έστίν έκ του μέρους του ήμετέρου νοΰ, ός ου δύναται 
έφικνεΐσθαι προς τό όράν αύτήν την ούσίαν του θεού ή έστιν, άλλ5 όρα 
αύτήν διά πολλών ομοιοτήτων ελλιπών έν τοΐς κτίσμασιν, ώσπερ έν 
κατόπτρω άνισχουσών. Εί δέ αύτήν την ουσίαν εβλεπον οί άνθρωποι, 
ούκ αν έδέοντο πολλών ονομάτων ουδέ πολλών νοήσεοον* καί διά τούτο 
ό λόγος του θεοΰ, ος έστι τελεία κατάληψις εαυτού, ούκ έστιν εί μή 
εις* οΐς επιμαρτυρεί καί τά έν τώ τελευταίω τού Ζαχαρίου, ώς ειρηται*
έτι τε τά είρημένα υπό τού Νύσσης προς Εύνόμιον, άποδιδόντα μέν
πολλά ονόματα τή θεία ούσία, κατά διαφόρους δέ λόγους, άλλ5 ού καθ’ 
ένα, τοΐς προεκτεθεΐσι συμφθέγγεται. Δει γάρ ταΰτα πάντα τήν ούσίαν 
σημαίνειν, κατά διαφόρους δέ λόγους, οΐς έν μέν τοΐς ούσι πολλά καί 
διάφορα άποκρίνεται πράγματα, έν δέ τώ θεώ έν, όπερ είτε ούσίαν
ονομάζεις καί νοείς, μερικώς ονομάζεις καί νοείς, είτε ζωήν είτε αγαθό
τητα, ομοίως έκ μέρους ονομάζεις καί νοείς. Φησίν ούν1* „Εί γάρ ούδέν 
τών ονομάτων έπί τίνος ίδιαζούσης έννοιας καταλαμβάνεται, πάντα δέ 
άλλήλοις διά τής κατά τό σημαινόμενον συγχύσεως άναπέφυρται, μάταιον 
αν εΐη πολλαΐς έπί τού αύτοΰ έπωνυμίαις κεχρήσθαι, μηδεμιάς τής κατά 
τό σημαινόμενον διαφοράς άπ5 άλλήλων τά ονόματα διαστελλούσης“ . 
Εϊτα δεικνύς, δτι δει ίδιας έπινοίας έκάστω τών ονομάτων άποδιδόναι, 
μή μέν τοι καί διάφορα πράγματα αύταΐς έπί του θεοΰ άποκρίνεσθαι, 
έπάγει* ,,5Αλλ5 ημείς ού τό υποκείμενον ταΐς έννοίαις ταύταις συνδια- 
σχίζομεν, άλλ5 ο, τί ποτέ κατ5 ούσίαν έστίν, εν είναι πεπιστευκότες προς 
πάσας τάς τοιαύτας υπολήψεις οίκείως έχειν τό νοηθέν ύπειλήφαμεν.“

Προς τό πρώτον ούν ρητέον, δτι εί καί ταΰτα τά ονόματα έν δηλοΐ 
πράγμα, κατά πολλούς μέντοι λόγους, ώς ειρηται* καί διά τούτο ουκ είσι 
συνώνυμα ή πολυώνυμα, ώς άλλοι φασί.

Προς τό δεύτερον ρητέον, δτι ό Δαμασκηνός έκεΐ φησι πάντα έν 
είναι κατά τό πράγμα παρά τάς προσωπικάς ιδιότητας, αΐ πραγματικήν 
τών προσώπων διάκρισιν ποιοΰσιν* ού μήν άπαγορεύει τά περί θεοΰ 
λεγόμενα τώ λόγω διαφέρειν.

Διά δέ τούτου φαίνεται άπόκρισις καί, προς τό τρίτον, δτι ώσπερ 
ή άγαθότης καί ή σοφία είσίν έν κατά τό πράγμα μετά τής θείας ούσίας, 
οΰτω καί προς άλληλα. Οί μέντοι λόγοι αύτών είσι διάφοροι, έφόσον 
αύτό τό τής θείας ούσίας χρήμα δηλοΰσι, μερικώς μέντοι γε έκάτερος* 
καί κατ’ άλλον καί άλλον λόγον.

Προς τό τέταρτον ρητέον, δτι ήδη φαίνεται έκ τών είρημένων, δτι 
εί καί ό θεός έστι πάντη εις, δμως αί πολλαί αύται έπίνοιαι ή λόγοι 
ουκ είσι ψευδείς. Πάσι γάρ τούτοις άποκρίνεται έν καί τό αύτό πράγμα 
άτελώς δι5 αύτών παριστάμ,ενον. Ήσαν δ5 άν ψευδείς, εί μηδέν [εί μηδέν] 
αύτοΐς άπεκρίνετο.

Προς τό πέμπτον ρητέον, δτι άκρας ένάδος ουσης έκ τοΰ μέρους 
τοΰ θεοΰ καί πλήθους έκ τοΰ μέρους τών κτισμάτων, ώσπερ έν τώ θεώ

1 Add. in marg. τού Κύσσης.
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νοοΰντί τά πολλά χτίσματα έστίν εν είδος νοητδν κατά την ούσίαν καί 
άποβλέψεις προς διάφορα χτίσματα, ούτως έν τώ ήμετέρω νώ έκ του 
πλήθους των χτισμάτων εις τον θεόν άνιοΰσι, δει είναι πολλά εΐδη εχοντα 
άναφοράν προς τον ένα θεόν.

Προς τό έκτον ρητέον, δτι ούτοι οι λόγοι ούχ ίδρυνται έν τή θεία 
ούσία ώσπερ έν ύποκειμένω, άλλ5 ώς έν αιτία άληθείας ή ώσπερ έν 
ύπογραφομένω διά πάντων τούτοι ν των λόγων, δπερ ούχ ύφαιρεΐ την 
άπλότητα αύτοΰ.

Προς τό έβδομον ρητέον, δτι ή πατρότης καί ή υίότης έχουσιν 
άντίθεσιν προς άλληλα* καί διά τούτο άπαιτούσι πραγματικήν διάκρισιν 
των ύποκειμενών* άλλ5 ούχί ή άγαθότης καί ή σοφία, ώσπερ καί ή 
πατρότης καί ή τού πατρός ούσία, ουκ είσιν έτερον* ούδέ ή υίότης καί 
ή τού υιού ούσία, εί καί ή πατρότης καί ή υίότης είσίν έτερον, ώς μετά 
ταΰτα δειχθήσεται.

Κεφ. Κ Ζ '. Π ό τ ε ρ ο ν  σ υ ν ω ν ύ μ ω ς  λ έ γ ο ν τ α ι  τ α ΰ τ α  τ ά  
ο ν ό μ α τ α  τ ο ύ  θ ε ο ύ  κ α ί  τ ω ν  δ ν τ ω ν  ή ου;

α'. 'Ό τι μεν ούν ουκ είσι ταΰτα τά ονόματα συνώνυμα, δήλον* έχει 
δέ άπορίαν, πότερον συνωνύμως λέγονται τοΰ θεοΰ καί των οντων ή ου* 
καί δοκει συνωνύμως. Τό γάρ μέτρον καί τό μετρητόν είσιν ενός λόγου. 
'Η  δέ θεία άγαθότης έστι μέτρον πάσης άγαθότητος κτιστής* καί ή 
αύτοΰ σοφία, πάσης σοφίας. Συνωνύμως άρα λέγονται κατά τοΰ θεοΰ καί 
των χτισμάτων.

β'. ’Έ τι δμοιά είσι τά κατά τό είδος κοινωνοΰντα* ή δέ κτίσις 
δύναται άφομοιοΰσθαι τω θεω, δ φαίνεται έν τω πρώτω τής Γενέσεως* 
,,Ποιήσωμεν άνθρωπον44 καί τά λοιπά. Των χτισμάτων άρα προς τον 
θεόν έστι τις κοινωνία κατά τό είδος* έν πάσι δέ τοΐς κατά τό είδος 
κοινωνοΰσΐ δύναται τι συνωνύμως κατηγορεΐσθαι.

γ'. ’Έ τ ι τό μεΐζον καί τό έλαττον ού διακρίνουσι τό είδος* τοΰ 
θεοΰ δέ καί τής κτίσεως άγαθών λεγομένων, έν τούτω δοκει δια- 
φέρειν, δτι ό θεός κρεΐττόν έστι πάντων των κτιστών. Ή  άγαθότης άρα 
τοΰ θεοΰ καί τής κτίσεως ού διενηνόχασί κατά τό είδος* καί ουτω συνω
νύμως τό άγαθόν κατηγορεΐται τοΰ θεοΰ καί των χτισμάτων.

δ'. ’Έ τι έν τοις έτερογενέσιν ου δύναται είναι σύγκρίσίς, ώσπερ ό 
Φιλόσoq90ς άποδείκνυσιν έν τω έβδόμω των Φυσικών* ού γάρ παραβάλλεται 
ή ταχυτής τής άλλοιώσεως τής ταχυτήτος τής κατά τόπον κινήσεως, άλλ5 
έν τώ θεω καί τή κτίσει θεωρείται τις παράθεσις* λέγεται γάρ δτι έστίν 
άκρο^ς άγαθός. Ό  θεός άρα καί ή κτίσις είσίν ομογενή* καί ταύτη κατη- 
γορεΐται αύτών συνωνύμως.

ε'. ’Έ τ ι ούδέν γινώσκεται εί μή τώ ομολογώ ειδει* ή γάρ έν τω 
τοίχω λευκότης ού γνωσθήσεται διά τοΰ είδους τής λευκότητος τής έν 
τώ όφθαλμώ, εί μή όμοειδής εϊη* άλλ5 ό θεός διά τής έαυτοΰ άγαθότητος 
γινώσκει πάντα τάγαθά, καί διά τοΰ ίδιου είναι γινώσκει πάντα τά 
δπωσοΰν δντα* έχει δ5 ώς καί περί τών άλλων. Ή  άγαθότης άρα τοΰ 
θεοΰ καί τών χτισμάτων είσίν ομόλογα* καί ουτω συνωνύμους τό άγαθόν 
τοΰ θεοΰ καί τών χτισμάτων κατηγορεΐται.
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στ'. Έ τ ι  ή οίκία ή έν τη διάνο ία του τεχνίτου και ή έν τη υλη 
οικία είσίν ομόλογα, άλλά πάντα τα κτίσματα προεληλύθασιν άπό του 
θεού, ώσπερ τά τεχνητά άπό του τεχνίτου. Ή  άγαθότης άρα ή έν τω 
Θεω έστιν ομόλογος τη έν τοϊς κτίσμασιν άγαθότητι* καί ταύτη ώς 
πρότερον.

ζλ Έ τ ι  παν τό ποιούν όμωνύμως άναφέρεται πρός τι συνώνυμον* 
τό πρώτον ούν ποιούν, δπερ έστίν ό θεός, άνάγκη είναι συνώνυμον* άλλά 
περί του συνοονύμου αίτιου καί του ίδιου άποτελέσματος αύτοΰ συνωνύμως 
τι κατηγορεΐται. Του θεού άρα καί των κτισμάτον κατηγορεΐταί τι 
συνωνύμως.

α'. 5Αλλ5 έναντίον έστί τό υπό του Φιλοσόφου είρημένον έν τω Γφ 
των Μετά τά φυσικά, δτι τω αίωνίω καί τω έγχρόνω ούκ έστι τι 
κοινόν εί μή τό όνομα* έστι δέ ό μεν θεός αιώνιος, τά δε κτίσματα έγ- 
χρονα. Τω θεω άρα καί τοΐς κτίσμ.ασιν ού δύναταί τι είναι κοινόν εί μή 
τό όνομα* καί ούτως ου κατηγορεΐται συνο^νύμως τι του θεοΰ καί των 
χτισμάτων.

β'. Έ τ ι  του γένους οντος πρώτου μέρους του όρου, άφαιρεθέντος 
του γένους, άφαιρεΐται ό δηλούμένος λόγος διά του ονόματος* δθεν εί τι 
έπάγεται όνομα πρός τό δηλοΰν τοΰθ5 δπερ έστίν έν τινι, έσται όνομα 
ομώνυμον. 5Αλλ5 ή σοφία λεγομένη έπί των χτισμάτων έστιν έν τω τής 
ποιότητος γένει* έπεί ούν ή σοφία λεγομένη έπί τού θεού ούκ έστιν έν 
τω τής ποιότητος γένει, ώς προαποδέδεικται, δοχεί τούτο τό όνομα τής 
σοφίας όμωνύμο>ς κατηγορεΐσθαι τού θεού καί των χτισμάτων.

γ'. Έ τ ι,  ένθα μή έστί τις όμοιότης, έχει ου δύναταί τι κοινώς 
κατηγορεΐσθαι εί μή όμωνύμως· άλλά τής κτίσεως καί τού θεού ούδεμία 
έστίν όμοιότης. Λέγεται γάρ έν τω Μ'ω τού Ήσαΐου* ,,Τίνι ώμοιώσατέ 
με“ , καί τά λοιπά. Δοκεΐ άρα μηδέν δύνασθαι τού θεού καί τών χτισ
μάτων συνωνύμως κατηγορεΐσθαι. 5Αλλ5 έλεγεν, δτι εί καί ό θεός μή 
δύναταί λέγεσθαι όμοιος τή κτίσει, ή κτίσις μέντοι λέγεται δμοιος τω θεω.

б'. 5Α>Δά τούταντίον έν τοΐς Ψαλμοΐς λέγεται* , ,Ό  θεός, τις όμοι- 
ωθήσεταί σοι“ . Ώσανεί έλεγεν* ,,Ούδείς“ .

ε'. Έ τ ι  συμβεβηκός τι ού δύναταί είναι δμοιον ούσία* άλλ5 ή έν 
τοΐς κτίσμασι σοφία έστί συμβεβηκός, έν δέ τω θεω έστιν ούσία, ώς 
δέδεικται. Ή  έν ήμΐν άρα σοφία ού δύναταί άφομοιοΰσθαι τή θεία σοφία, 
καί τά λοιπά.

στ'. Έ τ ι,  έπεί έν τή κτίσει άλλο έστί τό είναι καί άλλο τό είδος 
ή ή φύσις κατά τό είδος ή τήν φύσιν, ούδέν άφομοιούται τω είναι, άλλά 
τά προειρημένα έκεΐνα ονόματα έν τοΐς κτίσμασι σημ.αίνουσί τινα φύσιν 
ή είδος. 'Ο δέ θεός, τοΰθ5 δπερ έστίν, έστι τό αύτοΰ είναι. Ούκ άρα διά 
τών λεγομένων περί τών χτισμάτων δύναταί τά κτίσματα τω θεω άφο- 
μοιούσθαι* καί ταύτη τό πρότερον.

ζ'. Έ τ ι  τά άλλήλοις όμοια έν ένί τινι συμβαίνει* τά δέ έν μηδενί 
συμβαίνοντά είσιν άνόμοια· ό δέ θεός έστι πάντη άνόμοιος. Ούκ άρα 
δύναταί τις όμοιότης είναι έν τω θεω καί τοΐς κτίσμασιν, ούδέ σύμβασις*
καί κατά τό είκός ουδέ συνωνυμία.
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η'. Έ τ ι  μάλλον διενήνοχεν ό θεός των χτισμάτων ή ό αριθμός τής 
λευκότητος· άλλ5 άνόητόν έστι λέγειν έξομοιοΰσθαι τον αριθμόν τή λευ- 
κότητι ή τό άνάπαλιν. Άνοητότερον άρα έστι λέγειν, ότι χτίσμα τι έστιν 
δμοιον τω θεω* καί ταύτη τό πρότερον.

5 Α π ό κ ρ ι σ ι ς

*Ρητέον δτι άδύνατον έστι τι συνωνύμως κατηγορεΐσθαι του 
θεοΰ καί των χτισμάτων, δπερ εντεύθεν φαίνεται. Παν γάρ αποτέ
λεσμα του συνωνύμως ποιοΰντος παρισοΰται τή δυνάμει τού τυοιοΰντος* 
ούδέν δέ χτίσμα πεπερασμένον ον δύναται παρισοΰσθαι τή δυνάμει τού 
πρώτου ποιοΰντος, δπερ έστίν ό θεός* έστι γάρ άπειρος. Ό θεν άδύνατον 
την ομοιότητα τού θεοΰ συνωνύμως τά χτίσματα δέχεσθαι* τοΰτο δέ 
δήλον καί έντεΰθεν. Εί γάρ καί έστιν είς λόγος τοΰ είδους έν τω ποι- 
οΰντι καί τω άποτελέσματι, διάφορος μέντοι τρόπος τοΰ ύπάρχειν, κωλύ
εται ή τής κατηγορίας συνωνυμία* έστι γάρ ό αύτός λόγος τοΰ έν τή 
ύλη οίκου καί τοΰ έν τή διανοία τοΰ τεχνίτου, έφόσον τό έν έστι λόγος 
θατέρου. Ό  οίκος μέντοι ού συνωνύμως άμφοτέρων κατηγορείται* διά τό 
είδος τοΰ έν τή υλη οίκου έχειν είναι υλικόν, τό δέ έν τή διανοία τοΰ 
τεχνίτου άϋλον. Δοθέντος ούν κατά τό άδύνατον τοΰ αύτοΰ λόγου είναι 
τό έν τω θεω καί τή κτίσει αγαθόν, όμως ού συνωνύριως τοΰ θεοΰ καί 
των χτισμάτων κατηγορείται* καθόσον έν μέν τω θεω έστιν άυλως καί 
άπλώς, έν δέ τή κτίσει έστίν ύλικώς καί πολυειδώς.

Έ τ ι  έντεΰθεν δήλον, δτι τό όν ού λέγεται συνωνύμως κατά τής 
ούσίας καί τοΰ συμβεβηκότος. Ή  μέν γάρ ούσία έστίν όν ώς άν καθ’ 
αυτήν έχουσα τό είναι* τό δέ συμβεβηκός ώς άν τό είναι έχον έν τή 
ουσία* άφ5 ού φαίνεται δτι ή διάφορος προς τό είναι σχέσις κωλύει την 
συνωνυμίαν τής τοΰ οντος κατηγοριάς· ό δέ θεός έτέρω τρόπω έχει τό 
είναι ή ήτισοΰν κτίσις. Αύτός γάρ έστι τό αύτοΰ είναι, δ ούδενί άλλω 
προσήκει κτίσματι* δθεν ού συνωνύμως τό όν κατηγορείται τοΰ θεοΰ καί 
των χτισμάτων καί, κατά τό είκός, ούδέ άλλο τι των κατηγορητών, έν 
οίς έστι τό πρώτον ον, ό γάρ έστιν έν τω πρώτω διαφόρως, έν τοίς 
άλλοις διαφόρως άνάγκη εύρίσκεσθαι* δθεν των οντων καί τοΰ θεοΰ ούδέν 
συνωνύμως κατηγορείται.

Προς τό πρώτον ούν ρητέον, δτι ό λόγος έκείνος πρόεισι περί τοΰ 
μέτρου, ώ τό μετρητόν δύναται παρισοΰσθαι ή συμμετρείσθαι* τοιοΰτον 
δέ μέτρον ούκ έστιν ό θεός, καθόσον έπ* άπειρον πάντα υπερβάλλεται 
τά δι5 αύτοΰ μετρούμενα.

Προς τό δεύτερον ρητέον, δτι ή όμοιότης τής κτίσεως προς τον 
θεόν υστερεί τής όμοιότητος τών συνωνύμων δυσί* πρώτον μέν, δτι ούκ 
έστι κατά μετουσίαν ενός είδους, ώσπερ τά δύο θερμά τή μετουσία τής 
μιας θέρμ.ης* τό γάρ τοΰ θεοΰ καί τής κτίσεως κατηγορούμενον, τοΰ 
μέν θεοΰ κατ’ ούσίαν κατηγορείται, τής δέ κτίσεως κατά μετουσίαν* ώς 
ταύτη την τοΰ θεοΰ ομοιότητα προς τά κτίσματα τοιαύτην νοείσθαι, 
οία έστι τής θέρμης προς τά θερμ,ά, ούχ οία θερμοτέρου προς θερμόν. 
Δεύτερον, δτι αυτό τό είδος τό έν τή κτίσει μετεχόμενον ύφείται
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κατά την της δυνάμεως ενέργειαν, της ένεργείας της θείας δυνάμεως, 
ώσπερ ή ενέργεια της δυνάμεως του πυρός ύφεΐται, καθ’ ήν γέννα θέρμην, 
της ένεργείας τής δυνάμεως του ήλιου.

Προς τό τρίτον ρητέον, δτι τό μάλλον και τδ ήττον τριχώς δύναται 
θεωρεΐσθαι και ουτω κατηγορεΐσθαι. Έ νί μέν τρόπω κατά μόνην την 
ποσότητα του μετεχομένου, ώσπερ ή χιών λέγεται λευκοτέρα του τοίχου* 
τελεωτέρα γάρ έστιν ή λευκότης ή εν τή χιόνι ή ή έν τω τοίχω, ενός 
μέντοι λόγου* οθεν ή τοιαύτη διαφορά ου διακρίνει τό είδος κατά τό 
μεΐζον καί ήττον. Έτέρω τρόπω, καθό τό έτερον μετέχεται* τό δέ έτερον 
κατ5 ούσίαν λέγεται, ώσπερ εί λέγοιμεν την άγαθότητα είναι κρείττω του 
αγαθού. Τρίτω τρόπω, καθό ύπερκειμένως προσήκει τό αυτό ένί τινι 
έτέρω, ώσπερ ή θέρμη τω ήλίω μάλλον ή τω πυρί. Καί ούτοι οι δύο 
τρόποι κωλύουσι τό εν τού είδους καί την συνώνυμον κατηγορίαν, καθ’ 
οΰς τι κατηγορεΐται μάλλον καί ήττον τού θεού καί των κτισμάτων, ώς 
εκ των είρημένων φαίνεται.

Προς τό τέταρτον ρητέον, δτι ό θεός λέγεται κρεΐττον ή άκρον 
αγαθόν ού τή προς τά οντα παραθέσει, ώς άν μετέχων τής φύσεως τού 
αυτού γένους μετά των δημιουργημάτων, ώσπερ είδος γένους τίνος, άλλ5 
ώς άρχή τού γένους.

Προς τό πέμπτον ρητέον, δτι δσον τό νοητόν εϊδός έστι κρεΐττον 
έν τινι, τοσούτον έγγίνεται εξ αυτού τελεωτέρα κατάλη ψις, ώσπερ εκ 
τού έν τω νω είδους τού λίθου ή έν τή αίσθήσει. ΓΌθεν ό θεός δύναται 
τελειότατα γινώσκειν τά πράγματα κατά την έαυτού ουσίαν, έφοσον ή 
αυτού ουσία έστίν ύπερφερής όμοιότης των δντων καί ούδενί παρισουμένη.

Προς τό εκτον ρητέον, δτι τού θεού καί τής κτίσεώς έστι διπλή 
όμοιότης* μία τής κτίσεως προς τον θειον νούν, καί ταύτη τό είδος τό 
νοούμενον διά τού θεού έστιν ομόλογον τω πράγματι, εί καί μή έχει 
τον αυτόν τού είναι λόγον. Τό γάρ είδος τό νοητόν έστι μόνον έν τω 
νω* τό δέ είδος τού κτίσματός έστιν έν τω νοουμένω πράγματι. Έτέρω 
τρόπω, καθό ούσία έστίν ύπερτάτη όμοιότης καί ού τού αύτοΰ λόγου* καί 
τούτω τής όμοίοτητος τω τρόπω προσήκει τό άγαθόν κοινή κατηγορεΐ
σθαι τού θεού καί των κτισμάτων, ού τω πρώτω* ού γάρ τούτο έστιν ό 
λόγος τού θεού, έπειδάν λέγηται άγαθός, δτι την άγαθότητα τής κτίσεως 
νοεί, καίτοι έκ των είρημένων πέφανται, δτι ούδέ ή οικία ή έν τή 
διάνο ία τού τεχνίτου μετά τού έν τή ύλη οΐκου συνωνύμως λέγεται οίκος.

Προς τό έβδομον ρητέον, δτι τό όμωνύμως ποιούν άνάγκη είναι 
πρότερον τού συνωνύμως ποιοΰντος* τό γάρ συνωνύμως ποιούν ούκ έχει 
τον τής αίτιας λόγον έπί πάν τό είδος* είη γάρ άν καί εαυτού αίτιον, 
άλλά μόνον έπί τι άτομον τού είδους. Τό δέ ομωνύμους ποιούν έχει τον 
τής αιτίας λόγον έφ5 δλον τό είδος* δθεν άνάγκη τό πρώτον ποιούν είναι 
ομώνυμον.

Προς δέ τό πρώτον τό άπό τού έναντίου άνθυποφερόμενον ρητέον, 
δτι ό Φιλόσοφος διαλέγεται περί τής κοινότητος φυσικώς, ού λογικώς. 
'Όσα δέ έχει διάφορον τρόπον τού είναι, ού κοινωνούσι έν τινι κατά τό 
είναι, δ θεωρεί ό φυσικός. Δύνανται μέντοι κοινωνεΐν κατά τινα κοινήν 
έπιβολήν, ήν θεωρεί δ λογικός. Καί διά τούτο κατά μέν τον φυσικόν τό 
στοιχειώδες σώμα καί τό ούράνιον ούκ είσιν ομογενή* κατά δέ τον
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λογικόν, είσί* διδ καί ούκ άπαγορεύει δ Φιλόσοφος την άναλογικήν κοινό
τητα, άλλα την συνώνυμον βούλεται γάρ δεικνύναι, δτι τδ σώμα καί τδ 
άσοόματον ού κοινωνούσι κατά τδ γένος.

Πρδς τδ δεύτερον ρητέον, δτι εί καί ή διαφορά του γένους άναιρεΐ 
την συνωνυμίαν, δμως την άναλογίαν ούκ άναιρεΐ, δπερ εντεύθεν δήλον 
τδ γάρ υγιεινόν, καθδ λέγεται τού ουρου, έστιν έν τω γένει του σημείου* 
καθδ δέ λέγεται περί τής ιατρέίας, έστιν έν τω γένει τής αιτίας.

Πρδς τδ τρίτον λεκτέον, δτι δ θεδς ούδενί τρόπω λέγεται δμοιος 
τή κτίσει, άλλά τδ άνάπαλιν. Ώ ς γάρ φησιν δ Διονύσιος έν τω ένάτω 
κεφαλαίω τω Περί θείων ονομάτων, έν τή αίτια καί τοΐς αίτιατοις ού 
λαμβάνομεν την τής όμοιότητος άντιστροφήν, άλλ5 έν τοΐς δμοταγέσι 
μόνον. Ό  γάρ άνθρωπος ού λέγεται δμοιος τή εαυτού είκόνι, άλλά τδ 
άνάπαλιν, διά τδ [τδ] είδος έκεΐνο, καθ’ δ θεωρείται ή όμοιότης, κατά τδ 
πρότερον είναι έν τω άνθρώπω ή έν τή είκόνι* καί διά τούτο τδν μέν 
θεδν ού λέγομεν τοΐς κτίσμασιν δμοιον, άνάπαλιν δέ.

Πρδς τδ τέταρτον ρητέον, δτι έπειδάν λέγηται ούδέν κτίσμα έστιν 
δμοιον τω θεω, ώς έν τω αύτω κεφαλαίω φησιν δ Διονύσιος, τοΰθ’ 
ύποληπτέον, δτι ή κτίσις ήττον έχει τής έαυτής αιτίας άπαραβλήτως, 
δπερ ούχ ύποληπτέον κατά την ποσότητα τού μετεχομένου, άλλά τοΐς 
δυσίν έτέροις τρόποις, ώς προείρηται.

Πρδς τδ πέμπτον ρητέον, δτι τι συμβεβηκδς ού δύναται είναι δμοι- 
ον τή ούσία κατά την δμοιότητα την έπιθεωρουμένην τοΐς όμολόγοις 
εΐδεσιν, άλλά κατά την δμοιότητα την ουσαν έν τω αίτίω καί αίτιατω 
ούδέν κολύει* την γάρ πρώτην ούσίαν άνάγκη είναι αιτίαν πάντων των 
συμβεβηκότων.

Ιο ο αυτό ρητέον και προς το εκτον.
Πρδς τδ έβδομον λεκτέον, δτι ή λευκότης ούκ έστιν έν τω τού 

άριθμοΰ γένει* ούτε έστιν άρχή παντδς γένους* καί διά τούτο ούδεμία 
όμοιότης τού ένδς πρδς θάτερον θεωρείται. Ό  δέ θεός έστιν άρχή παντδς 
γένους* καί διά τούτο πάσιν άμηγέπη άφομοιοΰται.

Πρδς τδ ογδοον ρητέον, δτι δ λόγος έκεΐνος πρόεισι περί των άλλων 
των κοινωνούντων έν τω γένει ή έν τή υλη* οιον ούκ έστι τδ πεφυκδς 
τού θεού πρδς τά κτίσματα.

Κεφ. Κ Η '. ' Ό τ ι  τ α ΰ τ α  τ ά  ο ν ό μ α τ α  ο ύ χ  δ μ ω ν ύ μ ω ς  
λ έ γ ο ν τ α ι  έ π ί  τ ο ύ  θ ε ο ύ  κ α ί  τ ω ν  ο ν τ ω ν

α'. 'Ό τι δέ ούδέ δμωνύμως κατηγοροΰνται ταύτα τά ονόματα τού 
θεού καί των οντων, ώσπερ τά άπδ τύχης όμώνυμα, έντεΰθεν δήλον* έν 
γάρ τοΐς άπδ τύχης δμωνύμοις καθόλου τάξις ή άπόβλεψις τού ένδς πρδς 
θάτερον ού θεωρείται, άλλά πανταχώς έστι κατά συμβεβηκδς τδ εν ονομα 
τοΐς διαφόροις πράγμασιν άποδίδοσθαι* Ούδέ γάρ τδ ονομα τδ κείμενον 
ένί δηλοΐ αύτδ τάξιν έχειν πρδς άλλο* ούχ ουτω δέ έστι περί των ονομά
των των περί τού θεού λεγομένων καί των κτισμάτων. Θεωρείται γάρ 
έν τή κοινότητι τούτων των ονομάτων τάξις ή τής αιτίας καί τού αίτι-
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ατού. Ούκ άρα κατά -ψιλήν ομωνυμίαν κατήγοροΰ νται του θεοΰ καί των 
δντων τά τοιαΰτα ονόματα.

β'. Έ τ ι  ή ομωνυμία προσίσταται τη προόδω τής έπιχειρήσεως. Εί 
τοίνυν μηδέν λέγοιτο περί θεοΰ καί των οντων εί μή όμωνύμως, ούδεμία 
έπιχείρησις δύναιτ’ άν γίνεσθαι προϊοΰσιν έκ των κτισμάτων είς τον θεόν* 
ο Ιον εί τις λέγοι άναφέρειν τον θεόν πάντα έκ του δυνάμει είς τό ένερ
γεία, τό δέ άναφέρον πάντα έκ του δυνάμει είς τό ένεργεία είναι ένερ
γεία ον, συμπερανεΐ τον θεόν είναι ένεργεία όν. Εί τοίνυν ψιλώς ομώνυ
μόν έστι τό ένεργεία ον λεγόμενον έπί τε του θεοΰ καί των οντων, ούκ 
οιδα τί συνεπέρανε περί θεοΰ ό λέγων αύτόν ένεργεία ον έσται γάρ ή 
τής ομωνυμίας απάτη, εί πολλά σημαίνει τό ένεργεία όν* ούδέν δέ 
προσδιωρίσατο, ού τό έναντίον φαίνεται πάσι τοις περί θεοΰ διαλεγομένοις.

γ '. Έ τ ι  μάτην τι όνομα κατά τίνος κατήγορειται, εί μή δι5 έκείνου 
τοΰ ονόματος τι περί αύτοΰ νοοΐμεν* άλλ* εί τά ονόματα κατηγοροΰνται 
τοΰ θεοΰ καί των κτισμάτων πάντη όμωνύμως, ούδέν δι5 έκείνων των 
ονομάτων περί θεοΰ είσόμεθα, έφόσον αί σημασίαι έκείνων των ονομάτων 
γινώσκονται ήμΐν, μόνον ή δή κατά των κτισμάτων λέγονται. Μάτην άρα 
λέγοιτο εί άποδεικνύοιτο περί θεοΰ, ότι ό θεός έστιν άγαθός ή ότιοΰν 
άλλο τοιοΰτον.

δ'. Έ τ ι  τό αίτιον καί τό αίτιατόν άμηγέπη άφομοιοΰνται* όθεν 
ανάγκη τής αιτίας καί τοΰ αίτιατοΰ μηδέν όνομα απλώς όμωνύμως 
κατηγορεΐσθαι, ώσπερ τό υγιεινόν κατά τε τής ιατρικής καί τοΰ ζώου.

Κεφ. ΚΘ'. ' Ό τ ι  τ α ΰ τ α τ ά ο ν ό μ α τ α  ά ν α λ ο γ ι κ ώ ς  
λ έ γ ο ν τ α ι  έ π ί  τ ε  τ ο ΰ  θ ε ο ΰ  κ α ί  τ ώ ν  ο ν τ ω ν

Τούτω δέ τώ τρόπω φαίνεται έκ τών προειρημένων μήτε συνωνύ
μους ταΰτα τά ονόματα κατηγορεΐσθαι τοΰ θεοΰ καί τών οντων, μήτε 
όμωνύμως, άλλ’ άναλογικώς, όπερ έστί τή τάξει ή τή άποβλέψει τή προς 
έν, ό διχή συμβαίνει* ένί μέν τρόπω, καθό τά πολλά έχει άπόβλεψιν 
πρός τι εν, ώσπερ τή προς μίαν τήν ύγείαν άποβλέψει τό ζώον λέγεται 
υγιεινόν ώς ταύτης υποκείμενον, καί ή ιατρική ώς ταύτης αίτιον, καί 
τό σίτον ώς συντηρητικόν, καί τό ούρον ώς δηλωτικόν.

Έτέρω τρόπω, καθό τών δύο θεωρείται τάξις ή άπόβλεψις ού πρός 
τι έτερον, άλλά τοΰ ενός πρός τό έτερον αύτών, ώσπερ τό όν λέγεται 
περί τής ούσίας καί τοΰ συμβεβηκότος* άλλά τής μέν ούσίας καθ’ αυτό, 
τοΰ δέ συμβεβηκότος άναλογικώς* τή γάρ πρός τήν ούσίαν άποβλέψει τό 
συμβεβηκός ον λέγεται, ού καθό ή ούσία καί τό συμβεβηκός πρός τι 
τρίτον άναφέρονται. Τά τοιαΰτα τοίνυν ονόματα περί θεοΰ καί τών κτισ- 
μ,άτων λεγόμενα ού λέγονται άναλογικώς κατά τον πρώτον τρόπον* άνάγκη 
γάρ έσται τιθέναι τι τοΰ θεοΰ πρότερον, πρός ό αύτός τε καί τά άλλα 
άναφέροιτο, άλλά τώ δευτέρω τρόπω. Έ ν τή τοιαύτη δέ άναλογική 
κατηγορία ένίοτε μέν θεωρείται ή αύτή τάξις καί κατά τό όνομα καί 
κατά τό πράγμα, ένίοτε δέ ον* ή γάρ τάξις τοΰ ονόματος έπεται τή 
τάξει τής καταλήψεως. 'Έστι γάρ σύμβολον τών έν τή ψυχή παθημάτων* 
έπειδάν τοίνυν τό πράγμα πρότερον εύρίσκηται καί τή υπάρξει καί τή
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καταλήψει, ή αυτή τάξις εύρίσκεται καί κατά τον του ονόματος λόγον 
και κατά την του πράγματος φύσιν* ώσπερ ή ούσία ού μόνον έστί προ- 
τέρα του συμβεβηκότος τή φύσει, εφόσον ή ούσία έστίν αίτια τού συμ- 
βεβηκότος, άλλά καί τή καταλήψει* διό καί τό όν λέγεται πρότερον κατά 
τής ουσίας ή τού συμβεβηκότος. Ή νίκα δέ τό τή φύσει πρότερον έστιν 
ύστερον τή καταλήψει, τότε έν τοϊς άναλογικοίς ούκ εστιν ή αύτή τάξις 
κατά τό πράγμα καί κατά τον τού ονόματος λόγον, ώσπερ ή τού ύγιά- 
ζειν δύναμις ή έν τοίς ύγιεινοΐς προτέρα έστί φυσικώς τής ύγείας τής 
ουσης έν τω ζώω, ώσπερ ή αίτια τού άποτελέσματος. 5Αλλ5 επεί ταύτην 
την δύναμιν διά τού άποτελέσματος ΐσμεν, διά τούτο καί από τού άποτε
λέσματος όνομάζομεν. Κάντεύθέν έστιν δτι τό υγιεινόν φάρμακόν έστι 
πρότερον τή τάξει τού πράγματος, τό δέ ζωον λέγεται υγιεινόν κατά τό 
πρότερον τω τού ονόματος λόγω. Έ πεί τοίνυν έκ των οντων εις τήν τού 
θεού κατάληψιν διαβαίνομεν, τά μέν πράγματα των περί θεού λεγομένων 
ονομάτων κατά τό πρότερον είσι έν τω θεω κατά τον ίδιον αύτόν τρό
πον, οί δέ λόγοι των ονομάτων κατά τό ύστερον* δθεν όνομάζεσθαι 
λέγεται άπό των ίδιων άποτελεσμάτων.

Κεφ. Λ'. Ε π ί λ ο γ ο ς  τ ο ύ  δ ε υ τ έ ρ ο υ  β ι β λ ί ο υ

Έ κ  δέ τούτων δήλον τό σοφόν καί τό δίκαιον καί τό άγαθόν μή 
συνωνύμως κατηγορείσθαι τού θεού ως πολυώνυμα, ώσπερ έ'νιοι διαβάλ- 
λοντες τούς κατά τού αύτού καί ένός πράγματος κατηγορείσθαι φάσκοντας 
διισχυρίζονται, έφόσον μή καί κατά τον αύτόν λόγον τού αύτού κατηγο- 
ροΰνται, άλλά κατά διαφόρους* άλλά μηδέ συνωνύμως τού θεού καί των 
οντων κατηγορείσθαι, ως έκ των λόγων αύτών έπεται, τήν αύτήν άγα- 
θότητα καί σοφίαν καί δικαιοσύνην τω εϊδει φασκόντων είναι έν ήμίν 
καί τω θεω. Έ τ ι  τε διά των είρημένουν αναιρείται τό λεγόμενον υπ 
αύτών μή θηράσιμον είναι άμηγέπη τήν περί θεού έπιστήμην δι5 άπο- 
δείξεων, έφόσον μή όμωνύμως τού θεού καί των οντων ταύτα τά ονόματα 
κατηγορείται, άλλ5 άναλογικώς.

Скоије. 1 Ј. Филовски i — М .Д . Пешрушевски.


