
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ 
„Πραγματεία εις το Περί ούσίας καί ένεργείας ζήτημα“ , Βιβλ. Γ ' 

(Ѕесипдшп СосНсет Магаапиш шѕ. От. Ζ 155)

Τ ά  κ ε φ ά λ α ι α  τ ο υ  τ ρ ί τ ο υ  β ι β λ ί ο υ

α — Προοίμιον του τρίτου βιβλίου' δτι εικότως προτέτακται του 
έπομένου

β' — 'Ό τι έν τοΐς θείοις έστι πρόοδος
γ ' — ΓΙότερον έν τοΐς θείοις έστι μία πρόοδος ή πολλαί;
б' — Πότερον έστιν έν τω Θεω γεννητική δύναμις; καί εί έστι, 

τ ι έστι;
ε' — 'Ό τι έν τω Θεω έστι γεννητική καί προβλητική ένέργεια 

στ' — 'Ό τι ή δύναμις καί ή ένέργεια ή γεννητική καί ή προβλητική 
έστιν ή ούσία

ζ' — 'Ό τι ούκ έστιν πρόοδος προτέρα τής άναφοράς
τ{ — Τίνα χρή τρόπον τά περί προόδου καί άναφοράς είρημένα 

γενικώς έν ταΐς καθέκαστον προόδοις καί άναφοραΐς θεωρεΐν;
0' — Αί έν τω Θεω προσωπικαί άναφοραί είσι πραγματικαί ή κατά 

τον λόγον μόνον;
ι — Πότερον αί άναφοραί έν τω Θεω είσιν ή ούσία αύτού;

Κεφ. Α\ Π ρ ο ο ί μ ι ο ν  τ ο ύ  τ ρ ί τ ο υ  β ι β λ ί ο υ "  δ τ ι  
π ρ ο τ έ τ α κ τ α ι  τ ο ύ  έ π ο μ έ ν ο υ

ε ι κ ό τ ω ς

Καί έν μέν τω πρώτω βιβλίω δέδεικται τήν ένέργειαν τού θεού, 
ήτις έστιν έντελέχεια, καί τό είδος αύτού είναι τήν ούσίαν αύτού. Έ ν 
δέ τω δευτέρω δέδεικται ίκανώς τάς ένεργείας τού Θεού, αΐτινες ώς 
τελειωτικαί αύτού λέγονται, καί ταύτας είναι τήν ούσίαν αύτού" έτι τε 
τήν αύτού άγαθότητα καί σοφίαν καί δικαιοσύνην, καί τά άλλα, δσα τε
λειότητες αύτού είσι* διό καί παρ’ ένίοις των άγιων ένέργείαι τού θεού 
λέγονται, ώς αύτού τελειότητες. — Νύν δέ, έν τω  τρίτω βιβλίω, πρό
κειται δεικνύναι τάς ένεργείας αύτού, αίτινές είσιν άλλων τελειωτικαί, 
πότερον είσιν αί αύταί τή ούσία αύτού ή άλλο· κατά ταΰτα γάρ ή πρόοδος 
τής διαιρέσεως των βιβλίων πρόεισιν. Έ πεί δέ τούτων των ένεργειών αί 
μέν έχουσι προς εν ώρισμένον καί άναγκαΐον καί διά τούτο λέγονται φυ
σικά ί" ή γάρ φύσις ένός έστιν αεί καί τού αύτού. 'Ώσπερ τό πΰρ πΰρ άεί
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γεννά, καί δ άνθρωπος άνθρωπον αί δέ έχουσι προς οπότερον, καί διά 
τούτο λέγονται θελητικαί' ή γάρ θέλησις, ή αύτδ ούχ ενός έστιν, άλλα 
τοΰδε ή τοΰδε, καί παρά ταΰτα ούκ έστιν έτερον. ΓΙάν γάρ ποιούν ποιεί ή 
φύσει ή θελήσει, λοιπόν καί περί τούτων είπ όντας περάναι την πραγμα
τείαν. Καί πρότερόν γε περί των φυσικών ενεργειών αύτού τών παρα- 
κτικών έτέρων ύποστάσεων, δπερ έστί τό γεννάν τον υιόν καί προβάλ- 
λειν τό πνεύμα· αί γάρ τούτων πρόοδοι αίτιαί είσι καί τής τών οντων 
προόδου* τό μέν γάρ αύτός είπε καί έγενήθησαν ταυτον έστιν ώσανεί 
έλεγεν* αύτός έγέννησε τον έαυτοΰ λόγον, καί ή τούτου γέννησις αίτια 
γέγονε τής τών οντων γενέσεως* ώσπερ ή τού λόγου έν τή ψυχή σύλ- 
ληψις τού τεχνίτου αίτια έστί τών έν τή ΰλη αποτελεσμάτων. Ό  δέ 
φησιν δ μακάριος Διονύσιος; ,.Ό  θείος έρως ούκ είασεν αύτόν άγονον, μο- 
νονουχί δείκνυσι την πρόοδον τού πνεύματος αιτίαν γενέσθαι τής τών 
οντων προόδου44. Αύτό γάρ έστι τό προϊόν από τού πατρός ώς άγάπη, 
καί κινούν εις την τών οντων παραγωγήν* ή γάρ θεία φιλαιτία καί αύτα- 
ρέσκεια προήνεγκεν αύτόν εις τό πολλάς εικόνας αύτού καί άγάλματα 
συστήσασθαι.

Έ τ ι μείζονός έστι δινάμεως τή προς τά άντικείμενα λέγω άπο- 
βλέψει προενεγκείν τον πατέρα, τον υιόν καί τό πνεύμα ή την κτήσιν 
δημιουργήσαι* υιόν μέν γάρ ή πνεύμα μείζον προενεγκείν άδύνατον4 άλλ5 
ούδέ πλείους υιείς ή πνεύματα, άφ5 ου δήλον έξισούσθαι ταύτην την δύ- 
ναμιν τοίς απ’ αύτής. Κτίσματα δέ πλείω καί μείζω καί έτέρω τρόπω 
δύναται προάγειν δθεν δήλον άπειράκις άπείρως τή προς τά άντικεί- 
μενα άποβλέψει ύπερέχειν έκείνην την δύναμιν τής δημιουργικής* διό 
καί περί έκείνης πρότερόν ρητέον.

Έ τ ι μείζον έστιν εις εύκλειαν τώ πατρί γεννήσαι τον υιόν καί προ- 
βαλέσθαι τό πνεύμα ή μυρίους κόσμους κατασκευάσαι* διό καί περί τού 
τιμιωτέρου πρότερόν ρητέον.

Κεφ. Β'. Ό τ ι  έ ν  τ ο ί ς  θ ε ί ο ι ς  έ σ τ ι  π ρ ό ο δ ο ς ,

α'. Άπορήσαι τοίνυν άξιον, πότερον έστιν έν τοίς θείοις προσώποις 
πρόοδος; Καί δοκεί μή είναι. Παν γάρ δ πρόεΐσιν άπό τίνος διέστηκεν άπ5 
αύτού* τών θείων προσώπων ούκ έστι τις διάστασις άπ5 άλλήλων. Φησί 
γάρ ό υιός έν τώ  ΙΔ'ω τού Τωάννου* ,,Έ γώ  έν τώ πατρί καί δ πατήρ 
έν έμοί44. Τό δ5 αύτό καί περί τού πνεύματος δυνατόν λέγεσθαΐ* ότι δη
λαδή έστιν έν τώ  πατρί καί τώ υίώ καί άνάπαλιν, Έ ν τοίς θείοις άρα 
έν πρόσωπον ού πρόεισιν άπ* άλλου.

β'· Έ τ ι ούδέν τών εις κίνησιν ιόντων δυνατόν άποδιδόναι τώ θεώ· 
ώσπερ ούδέ τι τών ύλην δηλούντων* ή δέ πρόοδος δηλοί τινα κίνησιν* ούκ 
άρα δυνατόν ιδίως λέγεσθαι έν τοίς θείοις.

γ'· Έ τι πάσης προόδου προεπινοείται τό προϊόν τό γάρ προϊόν 
έστιν ύποκείμενον τής προόδου. 5Αλλ5 έν τοίς θείοις άδύνατον είναι τι 
προϊόν προεπινοούμενον τής προόδου* ή θεία μέν γάρ ούσία ού πρόεισιν 
οΰτε γάρ γεννάται ούτε έκπορεύεται. 'Η δέ άναφορά ού προεπινοείται 
ττ,ς προόδου, άλλα τούναντίον ούκ άρα έστιν έν τοίς θείοις πρόοδος.
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δ'. Έ τ ι παν τό προϊόν ώσπερ άπό τίνος πρόεισιν, ούτως ανάγκη 
είς τι προϊέναι* δ δε εις τι πρόεισιν ούκ έστι καθ’ αύτδ ύφεστώς. Έ πεί 
τοινυν τά θεία πρόσωπά είσι καθ’ αύτά ύφεστώτα, ού δοκεΐ τούτους προ- 
σήκειν τό προϊέναι.

ε'. Έ τ ι, έπεί τά κρείττο^ δημιουργήματα είσι καί ομοιότερα τω 
θεω, τό ευρισκόμενον εν τοΐς βελτίοσι κτίσμασιν ού τό ευρισκόμενον εν 
τοΐς ύποβεβηκόσι καν τω θεω εύρίσκεται, ώσπερ ή διαστηματική ποσό- 
της καί ή ύλη καί τά άλλα τά δμοια. Ή  πρόοδος δε εύρίσκεται εν τοΐς 
κτίσμασι τοΐς ύποβεβηκόσιν, εν οίς εν άτομον γεννά άλλο τού αύτού εί
δους, οπερ ού προσήκει τοΐς κρείττοσι δημιουργήμασιν* ούδ’ άρ’ εν τω 
θεω πρόοδος εύρίσκεται.

στ'. Έ τ ι παν δ κατασπα την θείαν άξίαν ούδενί τρόπω άποδίδοσθαι 
χρή τω θεω. Έ ν τούτω δε μάλιστα θεωρείται ή θεία άξια, δτι έστί 
πρώτη αίτια τού είναι μή έχουσα άπ’ άλλου τό είναι* δ δοκεΐ έναντι- 
ούσθαι ή πρόοδος. Παν γάρ τό προϊόν άπ5 άλλου έστίν. Ού ρητέον άρα 
τι προϊέναι έν τοΐς θείοις.

ζ'. Έ τ ι τό πρόσωπόν έστιν ύπόστασις διακεκριμένη ίδιότητι είς 
άξίαν τεινούση* τό δέ λαμβάνειν άπ’ άλλου, οπερ ή πρόοδος δηλοΐ, ού 
δοκεΐ είς άξίαν φέρειν. Ούκ άρα δει πρόοδον άποδιδόναι τοΐς θείοις προ- 
σώποις, ώσπερ τινά προσωπικήν ιδιότητα.

η'. Έ τ ι τοΰτ5, άφ’ ού τι πρόεισιν, άνάγκη είναι αιτίαν τού προϊ
όντος άμηγέπη· άλλ5 έν πρόσωπόν ού δύναται είναι αιτία άλλου προσώ
που. Ού γάρ δύναται είναι τό έν αίτια ένδοτερική τού έτέρου ε’ίτουν ει
δική ή υλική, έφόσον μή έστιν έν τω θεω σύνθεσις ύλης καί είδους. 
Ούδ’ αύθις αιτία έξωτερική ώσπερ τελική ή ποιητική έφόσον έν πρόσω
πόν έστιν έν τω έτέρω. Ούκ άρα έστί πρόοδος έν τοΐς θείοις.

θ'. Έ τ ι παν τό προϊόν πρόεισιν άπ’ άλλου ώς άπό άρχής* έν δέ 
πρόσωπόν ού δύναται λέγεσθαι άρχή άλλου* έπεί γάρ ή άρχή προς τό 
ήργμένον λέγεται, δει τι πρόσωπόν ήργμένον λέγειν:* δ δοκεΐ μόνοις τοΐς 
κτίσμασι προσήκειν. Ούκ άρα έ'στίν έν τοΐς θείοις πρόοδος.

ι'. Έ τ ι τό ονομα τής άρχής άπό τής προκατάρξεως δοκάί είλή— 
φθαι, ώσπερ άρχειν λέγομεν πολέμου καί ειρήνης ήτοι προκατάρχειν* άλλ’ 
έν τοΐς θείοις, προσώποις ούδέν έστι πρότερον καί ύστερον. Ώ ς ό άγιος 
Αθανάσιός φησιν* „Ούκ άρα έστιν έν πρόσωπόν άρχή άλλου* καί ταύτη 
ούδέν δει λέγειν έν προϊέναι άπ’ άλλουί6.

ια'. Έ τ ι πάσα άρχή έστι δημιουργική ή ποιητική τίνος* άλλ’ ού
δέν πρόσωπόν έν τοΐς θείοις έστί δημιουργικόν ή ποιητικόν άλλου. Έ πεί 
έν τοΐς θείοις τό πρόσωπόν έσται δημιουργητόν ή ποιητόν άπ’ άλλου. 
Τό θειον άρα πρόσωπόν ούκ έχει άρχήν ούτε μήν πρόεισιν.

ιβ'. Έ τ ι, ήνίκα έστι τι προϊόν άπό τίνος, δει είναι τι κοινόν άμ- 
φοτέροις, ού δηλονότι τό προϊόν μετέχει άπό τού προβάλλοντος καί τι 
διάφορον. Ούδέν γάρ πρόεισιν άφ’ έαυτοΰ, ένθα δέ έστι τ ι καί τι, έκεΐ 
έστι σύνθεσις. Έ ν δέ τοΐς θείοις ούκ έστι σύνθεσις. ούδ’ άρα πρόοδος.

ιγ'. Έ τ ι παν το προϊόν λαμβάνει τι άπό τού προβάλλοντος* τό δέ 
λαμβάνειν έστίν ένδεοΰς φύσεως* έν δέ τοΐς θείοις ούκ έστι ένδειά τις, 
άλλ’ άκρα τελειότης. Ούκ άρα έστιν έκεΐ πρόοδος. Ά λλ ’ έλεγεν δτι τό
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λαμβάνον, ή νίκα προϋπάρχει τής λήψεως, έστι ενδεές* ήνίκα γάρ ήδη 
λαμβάνει, καί έχει* καί ούκ έστιν ενδεές* ό δε υιός καί τό πνεύμα λαμ- 
βάνουσίν άπό του πατρός, ού προϋπάρχουσι δε τής λήψεως* καί ταύτη 
ούδεμία ένεστιν αύτοΐς ένδεια.

ιδ'. Α λλά τούναντίον* παν δημιούργημά εστιν ένδεοϋς φύσεως* καί 
δμως ού προϋπάρχει τής λήψεως, ή λαμβάνει άπό τού Θεού τό είναι, 
Ούκ άρα άποκλείει τήν ένδειαν άπό του λαμβάνοντος τό μή προϋπάρ- 
χειν τής λήψεως.

ιε'. Έ τ ι παν δ μή έχει τι είμή καθό λαμβάνει απ’ άλλου, καθ’ 
αυτό θεωρούμενον, στέρεται έκείνου. Ώσπερ ό άήρ, καθ’ αυτόν θεωρού
μενος, στέρεται τού φωτός, δ άπ  άλλου λαμβάνει. Εί ούν ό υιός καί τό 
πνεύμα τό άγιον ούκ έχουσι τό είναι είμή καθό λαμβάνουσιν αύτό παρά 
τού πατρός, δ ανάγκη ομολογεΐν εί άπό τού πατρός προΐασι, δήλον δτι 
εί καθ’ αυτά θεωροΐντο, είσίν ούδέν* δ δε έν έαυτώ θεωρούμενον εστιν 
ούδέν, εί έχει τό είναι άπ5 άλλου, άνάγκη έκ του μηδενός είναι καί ού
τως είναι κτίσμα. Εί ούν ό υιός καί τό πνεύμα τό άγιον προΐασιν άπό 
τού πατρός, άνάγκη είναι κτίσματα, οπερ έστί τής Άρε ίου δυσσεβείας. 
Ούκ άρα έστι πρόοδος έν τοϊς θείοις προσώποις.

ιστ'. ’Έ τι ή άρχή άφ5 ής τι πρόεισιν έχει τινά έξουσίαν προς τό 
προϊόν άπ’ αύτής. Εϊ τι ούν θειον πρόσωπον πρόεισιν άπ5 άλλου, ώς φέρε 
είπεΐν 6 υιός καί το πνεύμα άπό τού πατρός, άνάγκη έχειν τον πατέρα 
τινά έξουσίαν άποβλέψει τή προς τον υιόν καί τό πνεύμα. Καί έπεί ή 
έξουσία έστι τις άξια έν τώ πατρί, ήτις ούκ εστιν έν τώ  υίώ ή τώ πνεύ-
ματι, εστι τις ααξία τω πατρι, ητις ουκ εσται εν τω υιω η τω πνευ-
ματι. Ώ δί δε έσται άνισότης έν τοΐς θείοις προσώποις, δπερ εστιν εναν
τίον τοΐς τού άγιου Αθανασίου φάσκοντος, δτι ,,έν τή Τριάδι ούδέν έστι 
πρότερον καί ύστερον* ούδέν μεϊζον καί έλαττον, άλλ* δλα τά τρία πρό
σωπα συναΐδιά είσιν έαυτοΐς καί ΐσα. Ούκ άρα έστιν έν τοΐς θείοις προ- 
σώποις πρόοδος.

α'. Ά λ λ5 έναντίον έστίν δ φησιν ο υιός έν τω  κατά Τωάννην* 
,,Έ γώ  έκ τού πατρός έξήλθον καί ήλθον.“

β\ Έ τ ι έν τώ ΙΕ'ω τού αύτού λέγεται, οτι το πνεύμα άλη-
Οείας, ο παρά του πατρός εκπορεύεται* 
προσώποις.

χτιν άρα πρόοδος έν τοΐς θείοις

Ά  π ό κ ρ ι σ ι ς

'Ρητέον, δτι ή νοερά κατάληψις έν ήμΐν λαμβάνει τήν άρχήν έκ 
τής φαντασίας καί τής αίσθήσεως, καίπερ ύπερεκπίπτουσα τού συνεχούς. 
Κάντεύθέν έστιν δτι έκ των έν τω συνεχεΐ ευρισκομένων μεταφέρομεν τά 
ονόματα έπί τά διά τού νού νοούμενα, ώσπερ εύρίσκεται έν τω τής δια- 
στάσεως όνο μάτι, ή πρώτον εύρίσκεται έν τω τόπω* κάντεύθεν μεταφέ- 
ρεται προς ήντιναούν είδους διαφοράν* διό πάντα τά έναντία έν ότωδή
ποτε γένει είσί, λέγονται πλεΐστον άλλήλων διεστάναι, εί καί ή διάστα- 
σις πρώτον εύρίσκεται έν τώ πού, ώς ό Φιλόσοφός φησιν έν τώ 1'φ τών 
Μετά τά φυσικά. Ταύτη τοι καί τό τής προόδου όνομα πρώτον ευρηται 
προς τό δηλοΰν τήν κατά τόπον κίνησιν, καθ’ ήν τι κατά τάξιν άφ5 ενός
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τόπου διά των μέσων βάδην επί τό τέλος πρόεισι* κάντεΰθεν μεταφέρε- 
ται προς τό δηλοΰν παν, εν ф έστι τάξις τις ενός έξ άλλου ή μετά άλ
λο . .  . Κάντεΰθέν έστι τό εν πάση κινήσει χρήσθαι τω τής προόδου όνό- 
ματι. 'Ώσπερ φαμέν τό σώμα προΐέναι άπό τής λευκότητος επί την με
λανιάν καί εκ τής μικράς ποσότητος έπί την μεγάλην καί εκ του μη 
όντος εις τό είναι, καί άνάπαλιν. Όμοίως τε χρώμεθα τω τής προόδου 
όνόματι, ένθα έστίν άπόρροια τίνος άπό τίνος. Ώσπερ φαμέν ότι ή άκ— 
τις πρόεισιν άπό του ένεργούντος* καί τό ένηργημένον, ώσπερ τό τεχνη
τόν άπό του τεχνίτου* ή τό γεγεννημένον άπό του γεννώντος* καί καθό
λου πάσαν την τοιαύτην τάξιν τω τής προόδου όνόματι δηλοΰμεν, Έ σ τ ι 
δέ τις ενέργεια δισσή, καθάπερ εϊρηται* ή μέν προϊουσα άπό τίνος εις τι 
εξωτερικόν* ώσπερ ή θέρμανσις άπό του πυρος εις τό ξύλον καί αυτή ή 
ενέργεια ούκ έστι τελειότης του ενεργούμένου. Ού γάρ προσγίνεταί τι 
τω πυρί εκ του θερμαίνειν, άλλά τω θερμαινομένω προσγίνεταί θέρμη. 
"Αλλη δέ έστιν ενέργεια ού προϊουσα εις τι εξωτερικόν, άλλά μένουσα 
έν αύτώ τω ένεργοΰντι ώσπερ τό νοειν, θέλειν, αίσθάνεσθαι καί τά τοιαύ- 
τα. Αυται δέ αί ένέργειαί είσι τελειότητες τού ένεργουντος* Ό  γάρ νους 
ούκ έστι τέλειος εί μή διά τού ένεργεία νοείν. Όμοίως καί ή αΐσθησις 
ούκ έστι τελεία εί μή κατά τό ένεργεία αίσθάνεσθαι.

Τό πρώτον δέ των ένεργειών γένος κοινόν έστι καί τοις ζώσι καί τοΐ’ς 
μή ζώσι, τό δέ δεύτερον τών ένεργειών γένος ίδιον έστι μόνων τών ζώντων* 
όθεν εί καταχρηστική λάβοιμεν τήν κίνησιν άντί ήστινοσούν ένεργείας* ώσπερ 
ό Φιλόσοφος λαμβάνει έν τω Περί ψυχής τρίτω, ένθα λέγεται ότι τό αί
σθάνεσθαι καί τό νοειν είσι τινες κινήσεις, ού κινήσεις, αί εισιν έντελέ- 
χειαι τού άτελοΰς, άλλ5 αί εισιν έντελέχειαι τού τελείου, ούτως ίδιον είναι 
δοκεί τού ζώντος τό κινείσθαι* κάν τούτω δοκεί τον άληθή είναι, τό 
είναι τό κινούν α-ύτό εαυτό. 'Ό, τ ι ποτέ γάρ εύρίσκομεν καθ’ αυτό καί 
έν έαυτώ ένεργούν, άμηγέπη φαμ-έν ζήν* καί κατά τούτον τον τρόπον 
Πλάτων τέθεικε*τό πρώτως κινούν κινείν εαυτό. Κατ’ άμφότερα δέ τά 
γένη τής ένεργείας εύρίσκεται έν τοις κτίσμασι πρόοδός τις. Κατά μέν 
γάρ τό πρώτον γένος φαμέν, ότι τό γεννώμενον πρόεισιν άπό τού γεννών
τος καί τό ποιούμενον άπό τού ποιοΰντος. 'Όσον δέ προς τό δεύτερον 
τής ένεργείας γένος, φαμέν ότι ό λόγος πρόεισιν άπό τού λέγοντος καί ή 
άγάπη άπό τού άγαπώντος.

Τούτο δέ τό διττόν τής ένεργείας τω Θεώ άποδίδομεν. Τό μέν 
τής ένεργείας γένος τό εις τι έξωτερικόν μεταβαίνον, ήνίκα λέγομεν, δη
μιουργεί, κυβερνά, συντηρεί πάντα* έξ ού δή ένεργείας γένους ούδεμία 
τελειότης τω Θεώ έγγίνεσθαι δηλοΰται, άλλά μάλλον ότι τελειότης πρό- 
ε·ΐσιν εις τά δημιουργήματα έκ τής θείας ένεργείας.

Τό δέ έτερον τής ένεργείας γένος τω Θεώ άποδίδομεν, έφόσον αύ- 
τόν νοοΰντα καί θέλοντά φαμεν, έν ώ ή αύτοΰ τελειότης δηλούται. Ού 
γάρ αν εΐη τέλειος εί μή νοών είη καί θέλων ένεργεία* κάντεύθέν έστι 
τό όμολογείν αύτόν ζώντα. Κατ' άμφω τοίνυν τά γένη τής ένεργείας πρό
οδον άποδίδομεν τω Θεώ* καί κατά μέν τό πρώτον γένος τής ένεργείας 
φαμέν τήν θείαν σοφίαν ή τήν θείαν άγαθότητα εις τά κτίσματα προϊέ
να ι, ώς ό Διονύσιός φησιν έν τω  δευτέρω κεφαλαίω τω Περί θείων ονο
μάτων* „'Ό τι τά κτίσματα προΐασιν άπό τού Θεού“ . Κατά δέ τό έτερον τής 
ένεργείας γένος φαμέν πρόοδον τού λόγου καί τής άγάπης* καί τούτ5 έστιν
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ή πρόοδος του υιού άπό του πατρός, ός έστι λόγος αύτού, καί του πνεύ
ματος τού άγιου, δ έστιν άγάπη αύτοΰ καί πνοή ζωοποιός. Ό θεν ό Α 
θανάσιος εν τινι λόγω περί τής έν Νίκαια συνόδου φησίν* ./Ότι οί Ά ρ ει- 
ανοί, τιθέμενοι τον υιόν καί τό πνεύμα τό άγιον μή είναι όμοούσια τω 
πατρί, κατά τό είκός έδόκουν λέγειν τον θεόν μή ζην ή θέλειν ή νοείν, 
άλλα νεκρόν είναι καί άθελή καί άνόητον“. Έ  γάρ ενέργεια ή θεωρθυ
μένη ως συμπληρωτική των προσώπων τού υιού καί τού πνεύματος έστιν 
ή τελειωτική τού πατρός* εί γάρ ένέλιπέ ποτέ τω πατρί ό υιός ή <τώ> υίώ 
τό πνεύμα, τω μεγίστω ούν αν άτελής ή θεότης.

ΙΙρός τό πρώτον ούν ρητέον, δτι ή άντίθεσίς εκείνη πρόεισι περί 
τής προόδου τής θεωρουμένης κατά τήν ενέργειαν τήν μεταβαίνουσαν εις 
τ ι εξωτερικόν. Ουτω δέ ού προσήκει τω θείω προσώπω, άλλά μάλλον 
κατά τον τρόπον τής τιροόδου τής θεωρουμένης κατά τήν ενέργειαν τήν 
μένουσαν έν τω ένεργούντι. Εί καί έστιν έτέρου προσώπου υποστατική, 
κατά ίδιον τίνα τρόπον έν τοίς θείοις. Τό γάρ ουτω προϊόν ού διέστη- 
κεν άπό τού άφ5 ού πρόεΐσιν* ώσπερ καί ό άνθρώπινος λόγος έστιν έν 
τω  νώ λέγοντος ού διϊστάμενος άπ5 αύτού.

Προς τό δεύτερον ρητέον, δτι ή πρόοδος, ή σημαίνει κίνησίν 
τοπικήν, ού τίθεται έν τοίς θείοις προσώποις, άλλά καθό εμφαίνει τάξιν 
τινά έκ βλύσεως.

Προς τό Γ 'ον ρητέον, δτι έν τή προόδω τή ουση κινήσει τοπική 
άνάγκη τό προϊόν προεπίνοεΐσθαι τής προόδου, έφόσον έστιν υποκείμενον 
αύτής. 5Αλλ5 έν τή προόδω τή έμφαινούση τάξιν έκ φύσεως τό προϊόν 
έχει προς τήν πρόοδον ώς πέρας* δθεν εί τό προϊόν έστιν έξ ύλης καί 
είδους συγκείμενον καί κατά τήν τής γενέσεως οδόν εις τό είναι προϊόν, 
ή μεν ύλη προϋπάρχει τής προόδου ώς υποκείμενον, τό δέ είδος ή τό 
σύνθετον έπεται κατ’ επίνοιαν ώς πέρας* ώσπερ τό πύρ άπό πυρός πρό- 
εισι κατά γένεσιν. Έπειδάν δέ τό προϊόν μή ή σύνθετον, άλλ’ είδος 
μόνον ή καί διά δημιουργίας εις τό είναι παρηγμένον, ού πέρας έστιν 
δλη ή ούσία τού πράγματος, τηνικαύτα ούδενί τρόπω προεπινοείταί τό 
τής δημιουργίας, ούδέ τό άπαύγασμα τής άπό τού ήλιου προόδου αύτού, 
ούδέ ό λόγος τής άπό τού πατρός προόδου αύτού.

Προς τό Δ'ον ρητέον, δτι κατά τήν πρόοδον, ή έμφαίνει έκ φύ
σεως τάξιν, δύναταί τι προϊέναι ώς έν έαυτω ύφεστώς ούκ άναφερόμε- 
νον εϊς τι, εί καί κατά τήν τοπικήν πρόοδον πρόεισι τι ούχ ώς έν έαυτω 
ύφεστάναι, άλλ5 ώς είναι έν τόπω. Ή  τοιαύτη δέ πρόοδος ούκ έστιν έν 
τοίς θείοις προσώποις.

Προς τό Ε'°ν ρητέον, δτι έν ταίς νοεραίς ούσίαις, αί είσι τά 
άριστα δημιουργήματα, έστι πρόοδος κατά τήν ένέργειαν τού νοΰ καί τής 
θελήσεως* καί τόγ5 εις τούθ5 ήκον εύρίσκεται έν αύτοίς είκών τής άκτι
στου τριάδος* άλλ’ ο λόγος καί ή άγάπη ουκ είσιν έν τούτοις πρόσωπα 
ύφεστώτα* τό γάρ νοείν αύτών καί τό θέλειν ούκ έστιν ή ούσία αύτών. 
Έ σ τι γάρ τούτ5 ίδιον τού θεού* δθεν ό λόγος καί ή άγάπη προίασίν έν 
αύτώ ώς πρόσωπα ύφεστώτα, ουκουνγε μήν έν ταίς νοεραίς ούσίαις.

Προς τό έκτον ρητέον, δτι τό έχειν τήν θεότητα τήν πρόοδον άπό 
τίνος διαφόρου οντος τή θεία ούσία ύποβιβάζει τήν θείαν άξίαν* τούτο 
γάρ έστιν ίδιον τής κτίσεως. Τό δέ έχειν τήν πρόοδον άπό τού θεού 
κατά τον τής όμοουσιότητος λόγον, μάλλον προς τήν θείαν άξίαν τείνει.
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Ού γάρ αν εΐη τελειότης έν τη θεότητι, εί μή εΐη εκεί τό νοεΐν καί το 
θέλειν ένεργεία* ών τεθέντων άνάγκη έστί τιθέναι του λόγου καί τής 
άγάπης την πρόοδον.

Προς τό ρητέον, δτι εί καί τό λαμβάνειν ή τοιοΰτον, τελειό
τητα μή δηλοΐ, έκ του μέρους μέντοι του λαμβανομένου τελειότητα πα
ρέχεται, καί μάλιστα έν τοΐς θείοις προσώποις τοΐς λαμβάνουσι τό πλή
ρωμα τής θεότητος.

Προς τό Η'ον ρητέον, ότι οι Λατίνοι διδάσκαλοι σπανίως ή ούδέ— 
ποτέ προς τό δηλουν τήν τάξιν των θείων προσώπων τω τής αίτιας 
όνόματι χρώνται. Έ πεί γάρ παρ5 αύτοΐς τή αίτια τό άποτέλεσμα έ'πεται, 
ΐνα μή άναγκασθώσι τό πνεύμα καί τον υιόν άποτελέσματα λέ- 
γειν του πατρός, ου φασιν αύτόν αιτίαν αύτών, τούτο μέν δτι 
παρ’ αύτοΐς τό τής αίτιας ονομα δηλοΐ τ ι τή ούσία διάφορον προς τό 
άποτέλεσμα' φασί γάρ αιτίαν ή επεται άλλο* τούτο δέ, δτι παρά τοΐς 
φιλοσόφοις "Ελλησι τό τής αιτίας δνομα λεγόμ,ενον περί θεοΰ τήν προς 
τά δημιουργήματα αύτοΰ σχέσιν δηλοΐ. Φασί γάρ τον θεόν είναι πρώτην 
αιτίαν, καί τά κτίσματα είναι αίτιατά αύτοΰ' δθεν ΐνα μή τις τον υιόν 
καί τό άγιον πνεύμα διάφορα ύπάρχειν τή ουσία καί έν τοΐς κτήσμασιν 
ύπολαμβάνη, τό τής αίτιας δνομα περιΐστανται έν τοΐς θείοις. сΗμείς 
μέντοι καταχρηστικώτερον χρώμενοι τω τής αιτίας όνόματι δι5 αύτοΰ 
μόνην τήν πρόοδον δηλοΰμεν* καί διά τούτο έν τοΐς θείοις προσώποις τω 
τής αίτιας χρώμεθα όνόματι. Δύναται γάρ τι άκαταλλήλως έν τή λατι
νική γλώσση λέγεσθαι* δ διά τό έξηλλαγμένον τής ίδιότητος οίκείως έν 
τή των Ελλήνων γλώσση λέγεσθαι δύναται. Ού δει δέ, εί τό ονομα τής 
αίτιας όμολογοΰμεν έν τοΐς θείοις καθ5 "Ελληνας, καί τω αύτώ τρόπω 
τιθέναι. "Ωσπερ ή νίκα περί των κτισμάτων λέγεται, καθό εις τά τέτταρα 
γένη παρά τοΐς φιλοσόφοις διακρίνεται.

Προς τό ένατον ρητέον, δτι παρά πάντα τά εις τήν πρόοδον άφο- 
ρώντα μάλλον έν τοΐς θείοις προσήκει τό τής αρχής δνομα. Έ πεί γάρ τά 
θεία καταλαμβάνεσθαι ύφ5 ήμών ούχ οιά τε, οίκειότερον παρ5 ήμών δη- 
λοΰται διά των άδιορίστως τι δηλούντων ή διά τ(7)ν ειδικών των ώρισμέ- 
νως τά του πράγματος εΐδη δηλούντων* δθεν τό ών ονομα, δ κατά τον 
θεολόγον Γρηγόριον δηλοΐ ούσίας πέλαγος άπειρον καί άόριστον, οίκειό- 
τατον δνομα του θεοΰ λέγεται είναι, ώς φαίνεται έν τω τρίτω τής Ε ξό 
δου. "Ωσπερ δέ ή αίτια, κοινότερόν έστιν ή τό στοιχεΐον, δ δηλοΐ τι 
πρώτον καί άπλοΰν έν τω τής ύλικής αίτιας γένεί, ουτω καί ή αρχή 
έστι κοινότερον ή ή αιτία. Τό γάρ πρώτον μέρος τής κινήσεως ή τής 
γραμμής λέγεται άρχή άλλ5 ούκ αίτια* έν ώ δήλον, δτι άρχή δύναται 
λέγεσθαι, δ μή έστι κατά τήν ούσίαν διακεκριμένον ώς τό σημεΐον τής 
γραμμής, ού μήν αίτια, μάλιστα εί διαλεγοίμεθα περί τής παρακτικής 
αίτιας, ήτις έστίν αιτία ποιητική. 5Αλλ5 εί καί ο πατήρ λέγεται άρχή 
τοΰ υίοΰ καί τοΰ αγίου πνεύματος, ού δοκεΐ μέντοι άδιαφόρως λέγεσθαι 
τον υιόν είναι ήργμένον ή τό πνεΰμα τό άγιον εί καί τοΰτο δύναται 
παρά τής ύγιώς νοοΰσι συγχωρεΐσθαΐ* καθάπερ μέντοι τά έλάττωσίν τινα 
έμφαίνειν δοκοΰντα όφείλομεν έκφεύγειν, ΐνα μή άποδώμεν τώ υίώ καί 
τω πνεύματι τήν άποτρόπαιον τών Άρειανών βλάβην* καθάπερ καί ό 
Τλάριος συγχωρεΐ είναι τον πατέρα μείζω τοΰ υιού διά τό τής προβο
λής άξίωμα, ού μήν συγχωρεΐ καί τον υιόν εΐναι έλάττω τοΰ πατρός εί-
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ληφότα τδ ίσος είναι παρ’ αύτοΰ κατά τον αυτόν λόγον ου συγχωρητέον 
τδ του ήργμένου ή υποχειρίου δνομα έν τω υίω, εί καί τδ του άξιώμα- 
τος καί τής άρχής συγχωρεΐται τω πατρί.

Πρδς τδ Ι'ον ρητέον, δτι εί καί ή αρχή κατά τδν του ονόματος 
λόγον άπδ τής προϋπάρξεως λαμβάνεται, ου τίθεται μέντοι πρδς τδ δη- 
λοΰν προυπαρξιν, άλλά πρόοδον ώσπερ καί τδ τής πείρας δνομα ού τίθε
ται δηλοΰν ποδδς τρώσιν, εί καί άπδ τούτου τδ δνομα λαμβάνεσθαι δο- 
κεΐ, εί καί μή προϋπάρχει το ίνυν ό πατήρ τοΰ υίοΰ, έστι μέντοι άρχή αύτοΰ.

Πρδς τδ ΙΑ'ον ρητέον, ότι ού πάσα άρχή εστι δημιουργική ή ποι
ητική* ούδετέρω γάρ τρόπω έστί τδ σημείον άρχή τής γραμμής*

Πρδς τδ ΙΒ'ον ρητέον, δτι εν τω  υίώ εστι τι κοινδν τω πατρί, 
δηλονότι ή ούσία καί τι διακεκοιμένον ήτοι ή άναφορά* ούκ εστι μέντοι 
σύνθεσις εκεί. Ή  γάρ άναφορά εστι κατά τδ πράγμα ή ούσία, ώς έν τοΐς 
μετά ταΰτα δειχθήσεται.

Πρδς τδ ΙΓ'ον ρητέον, δτι τδ λαμβάνον πρδ του λαβεΐν στέρεται* 
διά τούτο γάρ λαμβάνει, ώστε τήν ένδειαν πληρώσαι, μετά δε τδ λαβεΐν* 
ού στέρεται τούτου, ού έστέρετο. Εί το ίνυν εστι τι μή προϋπάρχον τής 
λήψεως, άλλ5 άεί δν ώς έν τω είληφέναι, τούτο ούδενί τρόπω έστί στε- 
ρόμενον. Ό  υιός δε ούχ οΰτω λαμβάνει άπδ τού πατρδς ώς άν μή πρό- 
τερον έχων καί μετά ταΰτα λαμβάνων, άλλ’ ώς άν τοΰθ5 δπερ έστίν άπδ 
τοΰ πατρδς έχων άεί* δθεν ούχ έπεται έπιδεά.

Πρδς τδ ΙΔ'ον ρητέον, δτι ή κτίσις λαμβάνει άπδ τοΰ θεοΰ είναι 
τι δπερ ούκ άν διαμείνειεν εί μή θεόθεν συντηροΐτο* καί διά τούτο καί 
μετά τδ είναι λαβεΐν δεΐται θείας ένεργείας πρδς τήν τοΰ είναι συντή
ρησήν, καί ταύτη είναι έπιδεοΰς φύσεως. Ό  δε υιός λαμβάνει παρά τοΰ 
πατρδς τδ αύτδ είναι τω άριθμω, δς τήν αύτήν φύσιν τω άριθμω, ήν ό 
πατήρ έχει* δθεν ούκ εστι φύσεως έπιδεοΰς.

Πρδς τδ ΙΕ'ον ρητέον, δτι ό υιός έν έαυτω θεωρείται κατά τοΰθ5 
δ άπολύτως έχει, δπερ έστίν ή τοΰ πατρδς ούσία* καί κατά τούτο ούκ 
έστιν ούδέν άλλο, εί μή έν μετά τοΰ πατρός, καθδ δε άναφέρεται πρδς 
τδν πατέρα θεωρείται ώς λαμβάνων τδ είναι παρά πατρός* δθεν ούδ5 ού
τως έστίν ούδέν διό ούδενί τρόπω ό υιός έστιν ούδέν. Εΐη δ5 άν έφ5 
εαυτού θεωρούμενος εΐ τι εΐη έαυτω άπολελυμένον διακεκριμένον τοΰ πα
τρός, соσπερ έστίν έν τοΐς κτίσμασι.

Πρδς τδ ΙΣΤ'ον ρητέον, δτι τδ άξίωμα έν τω πατρί ούκ έστιν άλ
λο παρά τήν τής άρχής άναφοράν* κατά δε τήν άναφοράν ού λέγεται τι 
άνισον ή ΐσον, άλλά κατά τήν ποσότητα, ώς ό Αύγουστΐνός φησι, καί διά 
τούτο ό υιός ούκ έστιν άνισος τω  πατρί.

Κε φ .  Γ\ —- Π ό τ ε ρ ο ν  μ ί α  π ρ ό ο δ ό ς  έ σ τ ι ν  έ ν  τ ο ΐ ς  
θ ε ί ο ι ς ή π  ο λ λ α ί ;

α\— Μετά δε τούτο ζητητέον, πότερον* έστι μία πρόοδος μόνον έν τοΐς 
θείοις ή πολλαί; Καί δοκεΐ μίαν μόνον είναι. Φησί γάρ ο Βοήτιος έν τω 
Περί τριάδος, δτι ή έν τω θεω πρόοδός έστιν ούσιώδης* τά δ5 ούσιώδη 
ού πληθύνονται έν τοΐς θείοις* Αί πρόοδοι άρα έν τοΐς θείοις ούκ είσι
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πολλαί* άλλ5 ελεγεν ότι αί πρόοδοι έν τοΐς θείοις ού διακρίνονται τη τής 
ούσίας διακρίσει, ή κατά τήν πρόοδον μεταλαμβάνεται, ού χάριν αί πρό
οδοι ούσιώδεις λέγονται* άλλά διακρίνονται έαυταΐς.

β'. — Α λλά τούναντίον, τά άπ5 άλλήλων διακρινόμενα ή διακρί- 
νονται τή τής ύλης διαιρέσει, ώσπερ τά άτομα τού αύτού είδους ή είδι- 
κώς ώσπερ τά διαφέροντα τω γένει ή τω εΐδει. Αί δε πρόοδοι ού δια- 
κρίνονται έν τοΐς θείοις τω τρόπω των ύλικώς διακρινομένων. Επειδή 
πάντη άϋλός έστιν ό θεός, λείπεται τοίνυν πάσαν διάκρίσίν έν τοΐς 
θείοις ούσαν γίνεσθαι τω τρόπο) των είδικώς διακρινομένων. Πάσα δε 
ειδική διάκρισίς έστι κατά τινα άντίθεσιν καί μάλιστα έν τοΐς όμογε- 
νέσι. Τό γάρ γένος διαιρείται ταΐς έναντίαις δικφοραΐς, δι5 ών τά είδη 
διακρίνεται, ως λέγεται έν τω δεκάτω των Μετά τά φυσικά. Ανάγκη 
τοίνυν, εί αί πρόοδοι διακρίνοιντο έν τοΐς θείοις, τούτο γίνεσθαι λόγω 
τίνος άντιθέσεο)ς* αί πρόοδοι δε καί αί ένέργειαι καί αί κινήσεις ούκ 
έχουσιν άντίθεσιν προς άλλήλας, εί μή τω λόγω των αρχών ή των πε- 
ράτων, ώσπερ φαίνεται έκ τού θέρειν καί ψύχειν καί τής ανόδου καί τής 
καθόδου. Αδύνατον άρα τάς προόδους διακρίνεσθαι έαυταΐς, άλλ5 εί δια- 
κρίνοιντο, ανάγκη διακρίνεσθαι έκ τού μέρους τής αρχής τής προόδου 
καί έκ τού μέρους τού πέρατος είτουν τού προσώπου, προς ό ή πρόο
δος πέρα ί νέτα ι.

γ '. — Έ τ ι τά άμα είναι δυνάμενα ούκ είσι τινών διακριτικά, ώσ
περ τό λευκόν καί τό γλυκύ ούκ είσι διακριτικά δύο υποκειμένων* δύ- 
νανται γάρ ένυπάρχειν τω αύτώ* έκ τούτου γάρ έτερον τού έτέρου δια- 
κρίνεται, δτι τό εν αύτών τό έτερον είναι ούχ οιόν τε. Τό δε μή δύνα- 
σθαί τινα είναι άμα συμβαίνει φύσει τίνος άντιθέσεως* ταύτα γάρ λέγονται 
είναι αντικείμενα, ά όμού είναι ού δύνανται. Ούδέν ούν έτέρου διακρί- 
νεται εί μή λόγω τίνος άντιθέσεως· καί γάρ καί έν τή κατά τήν ύλην 
διακρίσει θεωρείται άντίθεσις κατά τήν θέσιν, έφόσον ή αύτή διαίρεσίς 
έστι κατά τό ποσόν. Εί τοίνυν των προόδων άντίθεσις είναι ού δύναται 
εί μή τω  λόγω των αρχών ή τών περάτων, ως εΐρηται, άδύνατόν έστι τάς 
προόδους διακρίνεσθαι έαυταΐς. 5Αλλ5 ελεγεν, δτι αί πρόοδοι διακρίνονται 
έν τοΐς θείοις έκ τού τήν μεν μίαν είναι τω τής φύσεως τρόπω, είτουν τήν 
πρόοδον τού υιού* τήν δε έτέραν τω τρόπω τής θελήσεως, είτουν τήν 
πρόοδον τού άγιου πνεύματος.

δ'. — Ά λλά τουναντίον τό προϊόν φυσικώς πρόεισι τω τρόπω τής 
φύσεως. Τό πνεύμα δε τό άγιον πρόεισίν άπό τού πατρός φυσικώς. Φησί 
γάρ ό άγιος Αθανάσιος, δτι τό πνεύμα τό άγιόν έστι φυσικόν τού πα
τρός· πρόεισι άρα κατά τον <τής> φύσεως τρόπον.

ε ' . — ’Έ τι ή θέλησίς αύτόνομός έσ τ ιν  δ τοίνυν πρόεισι τω τρόπω 
τής θελήσεως, πρόεισίν ώς έλεύθερον. Εί τοίνυν τό πνεύμα τό άγιον πρό- 
εισΐ τω  τρόπω τής θελήσεως, άνάγκη προϊέναι ώς έλεύθερον* δ δε πρό- 
είσιν ώς έλεύθερον, δύναται προϊέναι καί μή προϊέναι* τά γάρ έλευθέρως 
γινόμενα ούκ είσιν ώρισμένως προς έν. Ό  πατήρ άρα ήδύνατο προβάλ- 
λειν τό πνεύμα ή μή προβάλλεΐν, καί δούναι αύτώ ότιοΰν μέτρον μεγέ
θους ή μή, έξ ού δή έπεται τό πνεύμα τό άγιον δύνασθαι είναι καί μή 
είναι, καί μή καθ5 αυτό άναγκαΐον είναι* καί ταύτη ούκ έσται τής θείας 
φύσεως, δπερ έστι τής Μακεδονίου αίρέσεως.
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στ' — Έ τ ι 6 'Ιλάριός φησιν έν τω  Περί συνόδων βιβλίω διαφο
ράν άποδιδούς του υιού καί των χτισμάτων, δτι πάσι τοΐς κτίσμασι την 
ούσίαν ή του θεοΰ συνεισήνεγκε θέλησίς. Ό  δέ υιός φυσική γεννήσει τήν 
ούσίαν παρά του πατρός ειληφεν. Εί τοίνυν τό πνεύμα τό άγιον πρόεΐσι 
κατά τον της θελήσεως τρόπον, επεταί προϊέναΐ ως τά χτίσματα.

ζ'. — ’Έ τι ή φύσις καί ή θέλησις ού διαφόρου σι ν έν τω θεω εί 
μη τω λόγω. Εί τοίνυν ή πρόοδος του υίου καί του άγιου πνεύματος δια- 
κρίνονται εκ του τήν μίαν είναι κατά τον τής φύσεως τρόπον, τήν δ’ έ- 
τέραν κατά τον τής θελήσεως, έπεται τήν πρόοδον του υίου καί του 
άγιου πνεύματος μή διαφέρειν εί μή τω  λόγω μόνω. 5Αλλ5 έλεγεν, δτι 
ή δύναμις ή πνευστική καί ή δύναμις ή γεννητική έν τω πατρί διαφέ- 
ρουσι αοί λόγω μόνω* καί δμως έκ τούτου έστί διάκρίσις πραγματική 
έν τω  υίω καί τω άγίω πνεύματι. Όμοίως ούν ή φύσις καί ή θέλησις 
δύνανται πραγματικήν διάκρησιν έν ταΐς προόδοις καί τοΐς προϊοΰσι 
ποΐεΐν5 εί καί διαφέρουσι λόγω μόνον.

η'. — Α λλά τουναντίον ό υιός καί τό πνεύμα τό άγιον διακρί* 
νονται τοΐς ένυπάρχουσίν* ή δέ γεννητική δύναμις ούκ έστιν έν τω υίω, 
ούδέ ή πνευστική έν τω άγίω πνεύματι. Ούκ άρα τούτοίς διακρίνονται 
ό υιός καί το πνεύμα.

θ'. — Έ τ ι ή γέννησις, ήτις έστί πρόοδος, έν τούτω είναι κατά 
τον τής φύσεως τρόπον έν τοΐς θείοις δείκνυται, δτι ή όμοιότης αύτής 
μετέχεταί υπό τής κτίσεως, ως φαίνεται έν τω τελευταίω τού Ήσαΐου* 
,,Μή έγώ ό γέννησιν άλλοις παρεχόμενος άγονος έ'σομαι;44 Ή  πρόοδος δέ 
ή κατά τον τής θελήσεως τρόπον άμέθεκτός έστι τή κτίσει* ού γάρ 
εύρίσκεταί τι έν τοΐς κτίστοΐς τήν φύσιν λαμβάνον εί μή τω τής γεν
νήσεως τρόπω. Ούκ άρα έ'στιν έν τοΐς θείοις πρόοδος εί μή τω  τής 
γεννήσεως τρόπω.

ι'. —· ’Έ τι ό τρόπος τι προστίθησι τω πράγματι καί κατά τό εί- 
κός σύνθεσιν ποιεί, καί πολλω μάλλον εί έστι τρόπων πλήθος. Ά λ λ 5 έν 
τοΐς θείοις έστι παντελής άπλότης. Ουκ άρα έ'στιν έκεΐ τρόπων πλήθος, 
ως δύνασθαι λέγεσθαι τον μέν υιόν προϊέναι τω τής γεννήσεως τρόπω, 
τό δέ πνεύμα τό άγιον τω τής θελήσεως.

ια'. — ’Έ τι ό νούς έν τοΐς θείοις ούχ ήττον διαφέρει τής φύσεως 
ή ή θέλησις. ’Αλλ5 ούκ έ'στιν άλλη πρόοδος έν τοΐς θείοις ή κατά τον 
τρόπον τού νού, τής κατά τον τής φύσεως τρόπον προόδου. Ούκ άρα 
έ'στιν άλλη πρόοδος έν τοΐς θείοις ή κατά τον τρόπον τού νού τής κατά 
τον τής φύσεως τρόπον προόδου. Ουκ άρα έ'στιν άλλη πρόοδος έν τοΐς 
θείοις ή κατά τής θελήσεως τρόπον άπό τής κατά φύσιν προόδου.

ιβ' — ’Έ τι ό υιός καί τό πνεύμα τό άγιον ού διακρίνονται τω 
τρόπω των εΐδει διαφερόντων χτισμάτων* είσί γάρ μιας φύσεως ύπο- 
στάσεις. Αί πρόοδοι δέ, αΐς προΐασί τά τού αύτού μέν οντα είδους, διά
φορα δέ τω άριθμω, ώσπερ ή τού Σωχράτους γέννησις καί τού Πλάτω
νος ού διαφέρουσι τω εΐδει. Ή  πρόοδος άρα τού υιού καί τού άγιου 
πνεύματος ουκ είσι διακεκριμέναι πρόοδοι κατά τό είδος.

ιγ'. — Α λλά τουναντίον δοκεΐ, δτι έν τοΐς θείοις μόνον είσί δύο 
πρόοδοι* ο γάρ Αύγουστΐνός φησίν έν τω Περί τριάδος δευτέρω, δτι ή
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πρόοδος του υιού γέννησίς έστιν. Ή  δέ του άγιου πνεύματος πρόοδος 
ούκ έστι γέννησίς* έκατέρα μέντοί άρρητός έστιν. Είσίν άρα έν τοΐς 
Θειοί-ς δύο μόνον πρόοδοι, διαφέρουσαι άλλήλων.

Α π ό κ ρ ι σ ή ς

'Ρητέον, δτι ή των αιρετικών ένστασής συνήλασε τούς άρχαίους τής 
πίστεως διδασκάλους διαλέγεσθαι περί των όφειλόντων πιστεύεσθαι άπλώς. 
Ό  μέν γάρ ’Άρειος ωήθη το άπ5 άλλου είναι τή θεία πολεμεΐν φύσει. 
'Όθεν ύπετίθετο τον υιόν καί το άγιον πνεύμα διά τό υπό των θείων 
γραφών μαρτυρεΐσθαι άπ5 άλλου είναι κτίσματα ύπάρχειν, ής πλάνης 
προς την καθαίρεσιν άναγκαιον γέγονε τοΐς άγίοις πατράσι δεικνύναι μή 
άδύνατον είναι τι προϊέναι άπό τού θεού πατρός, δ εΐη άν όμοούσιον 
αύτώ, εφόσον λαμβάνει παρ’ αύτού τήν αύτήν φύσιν. ήν έχει ό πατήρ. 
Ά λ λ ’ έπεί ό υιός έκ τού λαμβάνειν παρά πατρός τήν αύτήν φύσιν λέ
γεται γεννάσθαι παρ5 αύτού, τό δέ πνεύμα τό άγιον ού λέγεται γεννα- 
σθαι παρά τού πατρός καί δμως λέγεται είναι άπ5 αύτού, ύπείληφεν ό 
Μακεδόνιος τό πνεύμα τό άγιον μή είναι όμοούσιον τω πατρί, άλλ5 ε ί
ναι κτίσμα αύτού. Ού γάρ έπίστευε δύνασθαί τι τήν άπ5 άλλου φύσιν 
λαμβάνειν, εί μή άπ5 αύτού γεννωτο καί αύτού υιός εΐη. Ό θεν ωήθη 
άνεξαπατήτως επεσθαι, εί τό πνεύμα τό άγιον λαμβάνοι παρά τού πα
τρός τήν φύσιν καί τήν ούσίαν αύτού, είναι γεννητόν καί υιόν, καί διά 
τούτο προς άνασκευήν ταύτης τής πλάνης άναγκαιον γέγονε τούς ήμετέ- 
ρους διδασκάλους δεικνύναι, δτι ή θεία φύσις δύναται δισσή προόδω με- 
τέχεσθαι, ών ή μέν μία έστι γέννησίς, ή δ5 άλλη ου* δ ζητεί διάκρισίν 
των προόδων έν τοΐς θείοις. Τινές ούν φασιν, δτι αί πρόοδοι έν τοΐς 
θείοις διακρίνονται έαυταΐς* καί λόγος ταύτης τής θέσεως γέγονε τό τι- 
θέναι τάς άναφοράς μή διακρίνειν δύο υποστάσεις, άλλα τήν αύτών διά- 
κρισιν ύποφαίνειν μόνον. ’Ώιοντο γάρ τάς άναφοράς έν τοΐς θείοις είναι 
κατά τον τρόπον των άτομικών ιδιοτήτων των έν τοΐς κτίστοΐς πράγ- 
μασιν, ά ούκ αΐτια γίνονται τής διακρίσεως των άτόμων, άλλ5 ύποφαίνουσι 
μόνον αύτάς. Φασίν ούν, δτι αί ύποστάσεις έν τοΐς θείοις διακρίνονται 
μόνον τή προόδω* καί έπεί τά, οις πρώτον τινα διακρίνονται, άνάγκη 
καθ5 αυτά διακρίνεσθαι, ώσπερ αί άντικείμεναι διαφοραί, αίς τά εΐδη 
διακρίνονται, ΐνα μή έπ5 άπειρον ή πρόοδος προΐη, διά τούτο φασι τάς 
προόδους έαυταΐς διακρίνεσθαι. Τούτο δέ ούχ οιόν τε είναι άληθές* έκα
στον γάρ διακρίνεται άπ5 άλλου* κατά μέν τό είδος διά τούτου, άφ5 ου 
τό είδος έχει, κατά δέ τον άριθμόν διά τού άφ5 ού άτομίζεται. Τήν δέ 
έν ταΐς θείαις προόδοις διαφοράν άνάγκη μή μόνον είναι ώσπερ τά δια- 
φέροντα τω άριθμώ μόνον, άλλά καί ώσπερ τά διαφέροντα τω  εΐδει, 
έφόσον ή μέν μία έστί γέννησίς, ή δ5 έτέρα ου. Λέγεται τοίνυν τάς 
θείας προόδους διακρίνεσθαι τω άφ5 ού τό είδος έχουσιν* ούδεμία δέ 
πρόοδος ή ένέργεια ή κίνησις έχει τό είδος άφ5 έαυτής* κληρούται αύτό 
άπό τού πέρατος ή τής άρχής* δθεν ούδέν έστι τό λεγόμενον, δτι πρόο
δοί τινες διακρίνονται έαυταΐς. 5Αλλ5 άνάγκη διακρίνεσθαι παρά τάς άρ- 
χάς ή τά πέρα τα* καί διά τούτο φαμεν, δτι έν τοΐς θείοις αί πρόοδοι 
διακρίνονται παρά τάς άρχάς, καθό φημι ή μέν μία πρόοδός έστι κατά
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τον τής φύσεως τρόπον ή του νοΰ* ή δ5 έτέρα κατά τον τής θελήσεως 
τρόπον ή γάρ φύσις καί ό νους καί ή θέλησις δοκοΰσι δηλοΰν τινας ενερ
γειών καί προόδων άρχάς.

Προς τό πρώτον ούν ρητέον, ότι ή πρόοδος έν τοίς θείοις λέγεται 
ουσιώδης ούχ ώς τά τή ουσία επιθεωρούμενα, άλλ5 δτι δι5 αύτής τήν 
ουσίαν δέχεται τό προϊόν πρόσωπον. Έ σ τι γάρ ουσιώδες τό τή ούσία 
επιθεωρούμενου, ώς τό σοφόν καί δίκαιον καί άγαθόν καί ταύτα ού πλη- 
θύνεται* μία γάρ τοίς τρισίν άγαθότης καί σοφία καί τά λοιπά. Ή  δέ 
πρόοδος ούσιώδης λέγεται τώ κατ’ αύτήν μεταδίδοσθαι τήν ούσίαν, διό 
καί περί τούτων είρηται τό μή πληθύνεσθαι - Τώ δευτέρω καί τώ 
τρίτω συγχωρούμε'ν.

Προς τό τέταρτον ρητέον, δτι ούδέν κωλύει τι φυσικώς άπό τής 
θελήσεως προϊέναι* ή θέλησις γάρ φυσικώς τείνει προς τό έσχατον τέλος, 
ώσπερ καί ήτισοΰν άλλη δύναμις φυσικώς παραβάλλεται προς τό ίδιον 
άντικείμενον δθεν έστί καί τον άνθρωπον φυσικώς έφίεσθαι τής έαυτού 
μακαριότητος, καθ’ δν δή τρόπον ό θεός φυσικώς έφίεται τής έαυτού 
άγαθότητος, ώσπερ δή καί φυσικώς νοεί τήν έαυτού ούσίαν καί δύναμιν. 
Καθάπερ ούν ό υιός φυσικώς πρόεισιν άπό τού πατρός ώς λόγος, ουτω 
καί τό πνεύμα τό άγιον φυσικώς πρόεισιν άπ5 αυτού ώς άγάπη* ού μέν- 
τοι τό πνεύμα τό άγιον πρόεισι κατά τον τής φύσεως τρόπον, ώσπερ 
τά έν τοίς κτίσμασιν άπό τής φύσεως προϊόντα καί ούκ άπό τής θελή
σεως· διαφέρει γάρ τό φυσικώς προϊέναι καί τό κατά τον τής φύσεως 
τρόπον. Λέγεται γάρ τι προϊέναι φυσικώς διά τήν φυσικήν σχέσιν, ήν 
έχει προς τήν ίδιαν αρχήν* κατά δέ τον τής φύσεοος τρόπον πρόεισι τι, 
δ πρόεισιν άπό τίνος αρχής ουτω προαγούσης, ώσπερ ή φύσις προάγει, 
δηλονότι γεννητικώς.

Προς τό ε'°ν ρητέον, δτι ή φυσική άνάγκη, καθ’ ήν ή θέλησις τι 
έξ άνάγκης θέλειν λέγεται, ώσπερ τήν μακαριότητα τή αύτεξουσιότητ ι 
τής θελήσεως ού διαμάχεται, ώς ό Αύγουστίνος διδάσκει έν τώ πέμ- 
πτω Περί τής πόλεως τού θεού* ή γάρ αύτεξουσιότης τής θελήσεως τή 
βία ή τή άνάγκη άντίκειταΐ. Ούκ έστι δέ βία ή άνάγκη τό κινείσθαι 
κατά τήν τάξιν τής έαυτού φύσεως, άλλά καθό μάλλον ή φυσική κίνη- 
σις έμποδίζεται, ώσπερ έπειδάν κωλύηται τό βαρύ μή φέρεσθαι προς τό 
μέσον. Ό θεν ή θέλησις έλευθέρως έφίεται τής μακαριότητος, εί καί ά- 
ναγκαίως έφίεται αύτής* ουτω δέ καί ό θεός τή έαυτού θελήσει έλευθέ
ρως άγαπά έαυτόν, εί καί έξ άνάγκης άγαπά. Έ σ τ ι γάρ άναγκαίον το- 
σούτον άγαπάν έαυτόν, όσον άγ'αθός έστιν* ώσπερ τοσούτον νοεί έαυτόν, 
δσον νοητός έστιν. Έλευθέρως τοίνυν πρόεισι ίο πνεύμα τό άγιον άπό 
τού πατρός* ού μήν ένδεχομένως, άλλ5 έξ άνάγκης* ούδέ ένδεχόμενον 
ήν αύτό προϊέναι έλαττον τού πατρός, άλλ5 άναγκαίον ήν αύτό προελ- 
θείν ίσον τω  πατρί, οόσπερ καί τον υιόν, δς έστι λόγος τού πατρός. 
'Ώσπερ γάρ ό λόγος έξισούται τω νοητω, όταν άναλογή τω  νοητω τό 
νοερόν, έν ώ συνέστηκεν ό τής άληθείας λόγος, ουτω καί ή άγάπη έξι- 
σοΰται τώ άγαπητω, δταν άναλογή τώ άγαπωμένω τό άγαπών.

Προς τό εκτον ρητέον, δτι ή κτίσις πρόεισιν άπό τής θείας θε
λήσεως ού φυσικώς ούδέ έξ άνάγκης* εί γάρ καί ό θεός φυσικώς καί έξ 
άνάγκης τή έαυτού θελήσει άγαπά τήν έαυτού άγαθότητα καί ή τοιαύτη 
άγάπη ή ούτως προϊούσα έστι τό πνεύμα τό άγιον* άλλ5 ού φυσικώς ού-
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δέ έξ ανάγκης θέλει τά χτίσματα προϊέναι, άλλα κατά χάριν. Ού γάρ 
έστι τά χτίσματα το έσχατον τέλος τής θείας θελήσεως, ούδέ ήρτηται 
των χτισμάτων ή του θεού άγαθότης, ήτις έστί τδ έσχατον τέλος, έφό- 
σον εκ των χτισμάτων ούδέν έπιγίνεται τή θεία άγαθότητι, ώσπερ καί 
δ άνθρο^πος έξ άνάγκης θέλει την μακαριότητα, ού μήνγε τά προς την 
μακαριότητα τεταγμένα κατά τδ δπότερον.

Πρδς τδ έβδομον ρητέον. δτι εί καί ή φύσις καί ή θέλησις έν τώ 
θεώ ού διαφέρουσι πράγματι άλλά λόγω μόνον, δμως τδ προϊδν κατά 
τδν τής θελήσεως τρόπον άνάγκη πραγματικώς διαφέρειν άπδ τού προϊ
όντος κατά τδν τής φύσεως τρόπον καί την μίαν πρόοδον άπδ τής έτέ- 
ρας πραγματικώς διαφέρειν τή πρδς τδ άφ* ού προΐασιν άποβλέψει* κα- 
θάπερ γάρ ή πατρότης έν τώ πατρί καί ή υίότης έν τώ  υίω έστι ή 
ούσία αύτών, καί ούδενί διαφέρουσι πρδς τήν ούσίαν δτι μή τω λόγο) 
μόνον, ως έν τοΐς μεταταΰτα δειχθήσεται. Πρδς δε άλληλα θεωρούμενα 
έστιν άντικείμενα καί διαφέροντα πραγματικώς κατά τδ τής προσιτότη- 
τος πράγμα, ουτω καί ή έκπόρευσίς έν τώ πνεύματι καί ή γέννησις 
έν τώ υίω είσιν ή ούσία αύτών καί άδιάφορα. Πρδς δε τήν πραγματι
κήν διάφορον σχέσιν τού άφ* ού προΐασι λέγονται πραγματικώς διακρί- 
νεσθαι, καθόσον δύνανταί διακρίνεσθαι τή άντιθέσει τής άντιφάσεως. 
Εφόσον γάρ εις έστιν έκάστω τρόπος προόδων, τδ γεννάσθαι ού πνεΐ- 
σθαί έστι, καί τδ πνεΐσθαι ού γεννάσθαι* ώσπερ τδ άρτιον έν τοΐς άριθ- 
μοΐς ού περιττόν, καί τδ περιττδν ούκ άρτιον, καί έν δσοις τών δύο τδ 
έτερον έξ άνάγκης. Διδ καί δ Αύγουστΐνος εΐρηκεν, δτι ή πρόοδος τού 
υιού γέννησις έστιν, ή δε τού άγιου πνεύματος πρόοδος ούκ έστι γέννη- 
σις, τήν έκπόρευσιν τής γεννήσεως διακρίνων τώ μή γέννησιν είναι* 
ή τε φύσις καί ή θέλησις τού πατρός εί καί είσί τδ αύτδ κατά τδ 
πράγμα, ή μάντοι γε άρχαί, ούδέν άδύνατον διακρίνεσθαι πραγματι
κώς, έφόσον ή φύσις καί ή θέλησις είσιν άρχαί άντιδιηρημέναι. — Τώ 
δε όγδόω συγχωρούμεν.

Πρδς δε τδ ένατον λεκτέον, δτι άμφοτέρων τών προόδων ομοιό
τητα δ θεδς κατεβάλετο έν τή κτίσει* άλλ’ δμως κατά μεν τήν πρόοδον, 
ήτις έστί τώ τής φύσεως τρόπω, ή φύσις έν τοΐς κτιστοΐς μετέχεται. 
Το γάρ άποτέλεσμά έστιν δμοιον τώ ποιούντι, έφόσον έστί ποιούν* δθεν 
διά τής ένεργείας, ής έστιν ή φύσις άρχή, τδ άποτέλεσμά ού δύναταί 
δέχεσθαι εί μή τήν ομοιότητα τού έν τή θελήσει οντος ώσπερ τού τέ
λους ή τού είδους, ως έν τοΐς τεχνητοΐς φαίνεται. Ό , τ ί  ποτέ δέ έστιν 
έν τώ θεώ, έστιν ή θεία φύσις* δθεν άνάγκη καθ’ έκατέραν πρόοδον τήν 
φύσιν μετέχεσθαι.

Πρδς τδ ι'ον ρητέον, δτι έπειδάν λέγηται έν τοΐς θείοις πρόοδος 
κατά τδν τής φύσεως ή θελήσεως τρόπον, ού τίθεται έν τώ θεώ τρό
πος, δς έστι ποιότης τή θεία ούσία προσκειμένη, άλλά δείκνυται όμοι- 
ότης ένεργείας τινδς τών τε θείων προόδων καί τών ούσών έν τοΐς 
κτιστοΐς.

Πρδς τδ ιοί'Όν ρητέον, δτι κατά τούτο έοικεν ή άπδ τού νοΰ πρόο
δος τού λόγου τή άπό τής φύσεως προόδω τού γεννωμένου, δτι δ λόγος 
πρόεισι, όμοιος τώ νώ κατά τδ είδος τδ νοητόν, δ έχει άναμαξάμενος 
άπδ τού νοητού πράγματος. 'Η δέ άγάπη ού πρόεισιν όμοια τινί εΐδει, δ 
έχει ή θέλησις άπδ τού θελητού. Άλλ* έστι σχέσις τις ένσημανθεΐσα

20*
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έν τώ  θέλοντι έκ του θελητοΰ ή ένωσίς τις του ενός προς τό έτερον ή 
έστιν ώς τό τέλος τής κινήσεως έν τώ  κινουμένω, ώσπερ τό άνω έν 
τώ  πυρί κατά τό κοΰφον. Διά τούτο καί ούκ άπό του προϊέναι τό πνεύ
μα τό άγιον άπό του πατρός δείκνυμεν αύτό όμοούσιον τω πατρί, άλλά 
μάλλον άπό του έν αύτώ είναι. Ούδέν γάρ έν τω θεω, δ μή θεός.

Προς τό ρητέον, δτι εί καί έν τοΐς θείοις κυρίως μή λέ-
γοιντο γένος καί είδος ή καθόλου καί κατά μέρος, ώς έν τοΐς θείοις 
καθ5 ομοιότητά τινα των κτισμάτων φαμέν τον πατέρα καί τον υιόν καί 
τό άγιον πνεύμα διακρίνεσθαι ώσπερ άτομα πολλά ένός είδους, ώς καί 
ό Δαμασκηνός φησιν. Είδέναι δε άξιον, δτι έν τινι άτόμω τω ύπό τό 
τής ούσίας γένος διχή θεωρεΐν τό είδος δυνάμεθα* ένί μεν τρόπω τό 
είδος τής ύποστάσεως αύτής· έτέρω δε τρόπω τό είδος τής άτομικής 
ίδιότητος. Δοθέντος γάρ τον μέν Σωκράτην λευκόν είναι, τον δε Πλά
τωνα μέλανα καί τεθέντος την λευκότητα καί την μελανιάν είναι άτο  
μικάς ιδιότητας, άληθές έσται λέγειν τον Σωκράτην καί τον Πλάτωνα, 
δτι ό Σωκράτης καί ό Πλάτων είσίν εν ούσίας υποκείμενον, ή αύταί 
αί υποστάσεις περιέχονταί* συνίασι γάρ έν τή άνθρωπότητι. Διακρίνον- 
ται δε κατά τό τής ίδιότητος είδος· ή γάρ λευκότης καί ή μελανία τω 
εΐδει διαφέρουσιν. Έ χει τοίνυν ομοίως καί έπί τού πατρός καί τού υιού, 
θεωρούνται γάρ ώς έν τω εΐδει, ού αύταί αί υποστάσεις είσίν υποκεί
μενα, έφόσον συμβαίνουσιν εις μίαν φύσιν τής θεότητος, άλλά κατά τό 
είδος τής προσωπικής ίδιότητος εύρίσκονται διάφορα* ή γάρ πατρότης 
καί ή υίότης είσίν άναφοραί διάφοροι τω εΐδει. Διά τούτο έπεί έν τοΐς 
κτιστοΐς πράγμασι καθ’ αυτήν τέτακται ή πρόοδος εις τό ούσιώδες είδος, 
έστι μία κατά τό είδος. Έ ν δε τοΐς θείοις έπεί ή πρόοδος τέτακταί 
προς τάς υποστάσεις, ών τό υποστατικόν είδος διάφορον, διά τούτο καί 
ή πρόοδος διάφορος κατά τό είδος.

Κεφ. Δ'. — Π ό τ ε ρ ο ν  έ σ τ ι ν  έ ν  τ ώ  θ ε ώ  γ ε ν ν η τ ι κ ή  
δ ύ ν α μ ι ς ,  κ α ί  ε ί  έ σ τ ι ,  τ ι  έ σ τ ι

α'. — Δεδειγμένον δε είναι έν τοΐς θείοις πρόοδον προσωπικήν
καί είναι ταύτην δισσήν, τήν μέν κατά γέννησίν, τήν δε κατ5 έκπόρευ-
σιν, φέρε δή νύν ζητήσωμεν περί τής γεννητικής δυνάμεως εί έστιν έν
τω  θεω, καί εί έστι, τ ι έστι* πότερον ή ούσία ή άλλο. Τά δε έν τούτο) 
είρημένα έσται χρήσιμα καί περί τής έκπορευτικής δυνάμεως. Δοκεΐ 
τοίνυν μή είναι δύναμις γεννητική έν τοΐς θείοις· πάσα γάρ δύναμις ή 
έστιν απλώς ποιητική ή παθητική, άλλ5 έν τοΐς θείοις άδύνατον είναι 
δύναμιν παθητικήν τινα. Ά λ λ 5 ούδέ ή γεννητική δύναμις έκεΐ δύναται 
είναι ποιητική* ό γάρ υιός ή έσται ένέργεια ή ποίημα, οπερ έστιν έναν- 
τίον τή ποιήσει. Ούκ άρα έστιν έκεΐ δύναμις γεννητική, καί κατά τό 
είκός ούδέ προβλητική.

β ' .— Έ τ ι κατά τον Φιλόσοφον έν τώ Περί ύπνου καί γρηγόρσεως 
βιβλίω, ού έστιν ή δύναμις, τού αύτού καί ή ένέργεια. Ά λ λ 5 ή γέννη- 
σίς ούκ έστιν έν τοΐς θείοις, ούδ5 άρα ή γεννητική δύναμις.
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’Α π ό 8 ε ι ξ ι ς τ ο υ  έ λ ά τ τ ο ν ο ς .

Έ νθα έστί γέννησίς, έστι κοινωνία φύσεως καί μετάληψις αύτής* 
άλλ’ έπεί το λαμβάνειν εστι τής ύλης ή τής παθητικής δυνάμεως, ά έν 
τοΐς θείοις χώραν ούκ έχει, ούκ έστιν έν τοΐς θείοις μετάληψις. Έ ν τοΐς 
θείοις άρα ούκ εστι γέννησίς.

γ\ — ’Έ τι το γεννών δει δίακρίνεσθαι από τού γεννωμένου* ού 
κατά τούτο δέ, ού κοινωνεΐ τό γεννών τώ γεννωμένω* έν γάρ τούτω 
[μάλιστα συνέρχονται. Προσήκει άρα τι άλλο είναι έν τώ  γεννητώ παρά 
τό μεταλαμβανόμενον κατά την γέννησίν καί ταύτη δει παν γεννητόν 
σύνθετον είναι ώς δοκεΐ. Έ ν δέ τοΐς θείοις ούκ εστι σύνθεσις. Α δ ύ
νατον άρα είναι θεόν γεννητόν καί ταύτη ούκ έστιν έκεΐ γέννησίς ή 
δύναμις γεννητική, τό δ5 αύτό καί περί τής έκπορευτικής δυνάμεως.

δ'. — ’Έ τι ή δύναμις ή γεννητική ή αξίαν τινά ύποφαίνει ή υπο
βιβασμόν, άλλ’ ούκ αξίαν μάλλον γάρ αν ένείη ταΐς κρείττοσι δημιουρ- 
γίαις ή ταΐς ύποδεεστέραις. Εί τοίνυν τοΐς άγγέλοις, μάλλον καί τοΐς 
φυτοΐς. Εμφαίνει άρα υποβιβασμόν, καί ούτως ού θετέον ααύτην έν 
τώ  θεώ.

ε'. — ’Έ τι έν τοΐς ύποβεβηκόσι πράγμασι δίσσή εύρίσκεται γεν
νητική δύναμις ήγουν ή τελεία, ώς έν τούτοις. οΐς ή γέννησίς έστιν έν 
τή τού άρρενος καί θήλεος συνουσία, καί ή άτελής, ήτις έστιν άνευ άρ- 
ρενος καί θήλεος συνουσίας, ώς έν τοΐς φυτοΐς. Έ πεί τοίνυν ή τελεία 
ούκ άποδίδοται τώ θεώ, ού γάρ εστιν έκεΐ γεννών συνουσία, δοκεΐ δτι 
ούδέ ή ατελής* καί ταύτη ούκ έστιν έκεΐ δύναμις γεννητική.

στ'. — ’Έ τί υπό τή δυνάμει ούδέν πίπτει εί μή τό δυνατόν* έφό— 
σον ή δύναμις τή προς τό δυνατόν άποβλέψει λέγεται* άλλά τό γέννη- 
σις είναι έν τοΐς θείοις ούκ έστι δυνατόν ή ένδεχόμενον* έστι γάρ πάν 
τό έν τώ θεώ αιώνιον* ούκ άρα τή προς τήν γέννησίν άποβλέψει δει 
λέγειν δύναμιν καί ταύτη ούκ έστιν έκεΐ δύναμις γεννητική.

ζ' — ’Έ τι, έπεί ή τού θεού δύναμις έστιν άπειρος, ού περαίνεται 
ούτε κατά τήν ένέργειαν ούτε κατά τό άντικείμενον. Εί τοίνυν έστιν έν 
τώ θεώ δύναμις -γεννητική, ή μεν ένέργεια αύτής έσται ή γέννησίς, τό 
δ’ άποτέλεσμα ό υιός. Ούκ άρα έξει ή γεννητική δύναμις τού θεού προς 
ένα υιόν, άλλά προς άπειρους, δπερ έστιν έωλον.

η'. — ’Έ τι κατά τον Άβίκενον, ήνίκα πράγμά τι έχει τ ι μόνον 
απ’ άλλου, καθ’ αύτό θεωρούμενον, άποδίδοται τό έναντίον αύτοΰ. "Ωσ
περ 6 άήρ ό έχων τό φώς απ’ άλλου, καθ’ αυτόν θεωρούμενος, έστι 
σκοτεινός, καί κατά τούτον τον τρόπον πάντα τά κτίσματα, ά έχει άπ’ 
άλλου τό είναι, τήν άλήθειαν, τήν άνάγκην, καθ’ αυτά θεωρούμενα, είσίν 
ανούσια, ψευδή καί άδύνατα. Ά λ λ 5 ούδέν τοιούτον δύναται είναι έν τοΐς 
θείοις. Ούκ άρα δύναται τ ι έκεΐ είναι, δ έχει άπ’ άλλου μόνον τό είναι* 
καί ταύτη ού δύναται έκεΐ είναι γεννητόν τι ή έκπορευτόν, καί κατά τό 
ακόλουθον ούτε γέννησίς ούτε έκπόρευσις ούτε δύναμις τοιαύτη.

θ'. — ’Έ τι έν τοΐς θείοις ό υιός καί τό πνεύμα ούκ έχουσιν εί μή 
δ παρά τού πατρός λαμβάνουσί. ’'Αλλως γάρ έψεται είναι έκεΐ σύνθεσιν* 
παρά δέ τού πατρός λαμβάνουσιν τήν ούσίαν. Έ ν  τώ υίώ άρα καί τώ
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πνεύματι ούκ έστιν εί μή ή ούσία. Εί τοίνυν έστιν έκεΐ γέννησίς ή υιός 
γεννητός καί έκπόρευσις ή πνεύμα έκπορευτόν, Ξεήσει την ουσίαν είναι 
γεννητήν καί έκπορευτήν, δπερ έστί ψεύδος* ταύτη γάρ ή ούσία διακρι- 
θήσεται έν τοΐς θείοις, ούκ άρα καί τά λοιπά.

ι ' . — Έ τ ι, εί ό πατήρ γεννά υιόν έν τοΐς θείοις καί πνεύμα προ
βάλλει, άνάγκη προσήκειν αύτω τούτο κατά την αύτοΰ φύσιν. 5Α>λ5 ή 
αύτή έστι φύσις πατρός καί υιού καί άγιου πνεύματος. Τω αύτω άρα 
λόγω γεννήσουσι καί προβαλοΰνται, οπερ έστίν άντίξουν τή τής πίστεο^ς 
διδασκαλία.

ш . — ’Έ τι ή φύσις ή άϊδίως καί τελείως έν ένί ύποκειμένω εύρι- 
σκομένη ού μετέχεται άλλω ύποκειμένω. 5 Αλλ5 ή θεία φύσις τελείως καί 
άϊδίως εύρίσκεται έν τω πατρί* έστι γαρ ού φθαρτός. Ούκ άρα μετέχε- 
ται έτέρω ύποκειμένω καί ούτως ούκ έστιν έκεΐ γέννησίς ή έκπόρευσις 
ή τοιαύτη δύναμις.

φ ' . —- ’Έ τι ή γέννησίς έστιν είδος μεταβολής* άλλ5 έν τοΐς θείοις 
ούκ έστι τις μεταβολή, ούδ5 άρα γέννησίς, ούδ5 άρα δύναμις γεννητή.

α'. — Α λλά τουναντίον εΐρηται τω μεγάλω Βασιλείω έν τω Χρι
στού γέννησίς ή μεν οικεία καί πρώτη* πάσης δε ένεργείας αρχή καί δύ- 
ναμις. ’Έ στιν άρα έκεΐ δύναμις γεννητική.

β\ — ’Έ τι ό Αύγουστΐνός φησιν* ,,Εί ό πατήρ γεννάν μή ήδύνατο, 
αδύνατος άν ήν.“ Ά λ λ 5 έν τω  θεω ούδ5 όπωστιοΰν έστιν αδυναμία* ή
δύνατο άρα γεννάν. ’Έ στι δ5 ώς καί περί τού έκπορεύεσθαι.

γ '. — ’Έ τι κατά τον Φιλόσοφον έν τω Δ 'φ των Μετά τά φυσικά 
τέλειον έκαστον έστιν, ήνίκα δύναται άλλο τοιούτον, οίόν έστιν αύτό, 
προάγειν. 5Αλλ5 ό πατήρ έστι τέλειος* δύναται άρα άλλον τοιούτον προά- 
γειν, οΐος αύτός έστι. Καί ουτω δύναται υιόν ή πνεύμα προάγειν, ΐσα 
καί δμοια αύτω.

5Α π ό κρ ι σ ι ς

'Ρητέον, δτι ή φύσις ούτινοσοΰν ένεργεία έστι τό κοινωνεΐν εαυτού 
άλλοις δσον οιόν τε* δθεν ότιοΰν ένεργοΰν ένεργεΐ καθό έστιν ένεργεία. 
Τό γάρ ένεργεΐν ούδέν άλλο έστίν ή τό κοινωνεΐν τούτου άλλοις κατά 
τό ένδεχόμενον, καθό έστιν ένεργεία. Ή  θεία δε φύσις κάλιστα καί 
κυριώτατά έστιν ένεργεία* δθεν καί αύτή έαυτής, κοινωνεΐ άλλοις κατά 
τό ένδεχόμενον. Κοινωνεΐ μέν ουν τοΐς κτίσμασίν έαυτής, κατά μόνην 
τήν ομοιότητα, ώ καί πάντες συντίθενται, ότιούν γάρ κτίσμα έστιν ον 
καθ5 ομοιότητα τήν προς αύτήν. Ή  δε καθολική πίστις καί έτερον τρό
πον κοινωνίας αύτής τίθησι, καθό αύτή μετέχεται κοινωνία ώσανεί φυ
σική* οΐον ώσπερ ό τής άνθρωπότητος μετέχων έστιν άνθρο^πος, ουτω 
καί ό τής θεότητος μεταλαμβάνων ού μόνον έστίν δμοιος τω θεω, άλλά 
καί θεός άληθώς. Δει δε περί τούτων ένθυμεΐσθαι, δτι ή θεία φύσις άπό 
των ύλικών ειδών διχή διενήνοχε.

Πρώτον μέν, δτι τά υλικά εΐδη ού καθ’ αύτά ύφέστηκεν* δθεν ή 
άνθρωπότης έν τω άνθρώπω ούκ έστιν ό άνθρωπος ο ύφεστώς. Ή  δε 
θεότης έστίν ό θεός* διό καί αύτή ή φύσις ή θεία έστιν καθ5 αύτήν 
ύφεστηκεΐα.
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'Έτερόν έστιν, ότι ούδέν είδος ή φύσις κτιστή έστι τό είναι αυ
τών. Τό δε είναι του θεού έστι ή φύσις καί ή ούσία αύτού. Καί διά 
τούτο, καθάπερ εΐρηται, όνομα ίδιον αύτού έστι τό ών διά τον τού ε ί 
ναι ίδιον έν αύτώ τρόπον, ώς φαίνεται εν τώ τής Εξόδου τρίτω* ώσ
περ γάρ ό άνθρωπος από ίδιου είδους τού είναι ών καλείται. Τό είδος 
τοίνυν έν τούτοις τοΐς ύποβεβηκόσιν έπεί μή καθ’ αυτό ύφέστηκεν, άνάγ- 
κη έν τώ μετέχοντι είναι τι έν άλλω, έφ’ ου τό είδος ή ή φύσις τό 
είναι λαμβάνει* καί τούτο έστιν ή υλη ή ύποκειμένη τοίς ύλικοίς είδε- 
σιν. "Οτι δέ ή υλική φύσις καί τό είδος ούκ εστι τό είναι αύτών, δέ
χεται τό είναι, καθό έν άλλω λαμβάνεται* όθεν, καθό έν διαφόροις έστιν, 
έξ άνάγκης έχει διάφορον τό είναι. "Οθεν ή άνθρωπότης ούκ έστι μία 
έν τώ  Σωκράτει καί τώ Πλάτωνι κατά τό είναι, εί καί έστι μία κατά 
τον ίδιον λόγον. Έ ν δέ τή κοινωνία, ή ή θεία φύσις μ,εταλαμβάνεται, 
έπεί αύτή καθ’ αυτήν έστιν ύφεστηκυία, ού ζητείται τι υλικόν καθ’ δ 
άν τό ύφεστάναι λάβοι. "Οθεν ού λαμβάνεται έν τινι ώς άν έν υλη, 
ώστε τό γεννώμενον έξ ύλης καί είδους ύφίστασθαι συνθέτως* καί έπεί 
αύτή αυθις ή ούσία αύτού έστι τό είναι αύτού, ού δέχεται τό είναι 
κατά τά υποκείμενα, έν οΐς έστιν. "Οθεν καθ’ εν καί τό αύτό είναι έ- 
στιν έν τοίς κοινωνούσι* διό καί μένει μία καί ή αύτή τώ άριθμώ έν 
άμφοτέροις ή ούσία. Τό γάρ κατά τον λόγον καί τό είναι τό αύτό έστι 
τώ άριθμώ. Ταύτης δέ τής κοινωνίας υπόδειγμα έν τή ένεργεία τού νοΰ 
άρμοδιώτατον εύρίσκεται* αύτή γάρ ή θεία φύσις νοτ τ̂ή έστιν. "Οθεν 
καί διά νοητών παραδειγμάτων έναργέστερον δείκνυται* έπειδάν γάρ τ ί
νος πράγματος έξω τής φυλής ύφεστώτος καθ’ αύτό ό νοΰς ημών τό τί 
έστιν άναλαμβάνη, γίνεται τις κοινωνία τού καθ’ αύτό ύφεστώτος πράγ
ματος* καθό άμηγέπη άπ’ αύτού ό ήμέτερος νούς τό είδος δέχεται. Λ0  δή 
νοητόν είδος έν τώ ήμ,ετέρω νώ δν οπωσούν άπό τού έξωτερικού πράγ
ματος πρόεισιν* ένστιχθέντος δέ τού έξωτερικού πράγματος τώ νώ, γεν- 
να ό νούς τον λόγον όμ,οιον έαυτώ· Εφόσον παν τό ποιούν ποιεί δμοιον 
έαυτώ καί έν παντί προϊόντι εύρίσκεται τά άπό τής αρχής τής προό
δου* ήν δέ ό νοΰς μορφωθείς τώ εϊδει τού έξωτερικού πράγματος* διό ό 
λόγος έσται όμοιος τώ  έξο^τερικώ πράγματι. Ά λ λ ’ έπεί τό έξωτερικόν 
πράγμα διάφορόν έστιν άπό τής τού νοΰ φύσεως, άλλο έστι τό είναι τού 
συνειλημμένου έν τώ νώ λόγου καί άλλο τό τού πράγματος τού καθ’ 
αύτό έξωθεν ύφεστώτος. Έπειδάν δέ ό ήμέτερος νοΰς τό τί ήν είναι 
έαυτού νοή, άμφότερα συντηρείται* ότι δηλαδή καί 6 λόγος άπό τού νοούν- 
τος νού πρόεισι τρόπω τινί, έφόσον 6 νούς αύτόν γεννά, καί τις ένωσις 
συντηρείται τού προϊόντος λόγου καί τού πράγματος, όθεν πρόεισι* έν 
έκατέρω γάρ έχει νοητόν τό είναι. "Οτι μέντοιγε ό νοΰς κατά τήν αύ
τού ουσίαν ούκ έστιν έν καθαρά έντελεχεία νοητότητος, έστι γάρ ό νούς 
τού άνθρώπου, όπερ ή τής ψυχής φύσις, έπεται τον προειρημένον λόγον, 
εί καί έστιν έν τώ νώ άμηγέπη όμοειδώς, μή μέντοι είναι τό αύτό, 
όπερ ή ούσία τού νού, άλλά τις όμοιότης άπομεμαγμένη άπ’ αύτού. Ουτ’ 
αύθις έν τή συλλήψει τού τοιούτου νοητού είδους μετέχεται ή άνθρω
πε ία φύσις ώς γέννησίς ιδίως δύνασθαι λέγεσθαι, ή κοινωνίαν φύσεως 
δηλοί. "Ωσπερ δέ έν τώ ήμ,ετέρω νώ τώ  εαυτόν νοοΰντι εύρίσκεται τις 
λόγος προϊών φέρων τήν ομοιότητα τού άφ’ ού πρόεισιν, ουτω καί έν 
τοίς θείοις εύρίσκεται λόγος τήν ομοιότητα φέρων τού άφ’ ού πρόεσιν*
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ου ή πρόοδος του ήμετέρου λόγου την πρόοδον έν δυσίν υπερβάλλεται. 
Πρώτον μέν, δτι ό ήμέτερος λόγος έστί διάφορος τη ούσία του νού, ώς 
εΐρηται* ό δέ θειος νους, δς έστιν έν καθαρά έντελεχεία νοητότητος, 
κατά την αύτοΰ ούσίαν ού δύναται άλλο είδος δέξασθαι ή λόγον άλλον 
προενεγκεΐν, δς μή έστιν ή ούσία αυτού. Ό θεν ό λόγος έστί μιας ου
σίας μετά τού άφ5 ού πρόεισιν. ’Έπειτα αυτή ή θειά φύσις έστιν ή νο- 
ητότης αύτής* και ούτως ή κοινωνία ή γενομένη κατά τον τρόπον τής 
νοητότητος έστι κοινωνία κατά την φύσιν, ώς δύνασθαι λέγεσθαι γέννη- 
σις* έν ώ δευτέρω τήν πρόοδον τού ήμετέρου λόγου ό τού θεού λόγος 
υπερέχει καί τούτον τής γεννήσεως τον τρόπον άποδίδωσιν ο Αύγουστΐ- 
νος έν τω Περί τριάδος. 'Ό τι δέ περί των θείων διαλεγόμεθα, καθόσον 
έστί χωρητικός ό ήμέτερος νούς έκ των ύποβεβηκότων πραγμάτων, έξ 
ών τάς άρχάς των έπιστημών λαμβάνομεν, διά τούτο όοσπερ έν τοΐς 
ύποβεβηκόσι πράγμασιν, ώ άποδίδοται ένέργεια, άποδίδοται καί ένεργείας 
άρχή, ήτις δύναμις ονομάζεται, ούτως καί έν τοΐς θείοις* εί καί μή έσ- 
τιν έν τω θεω δυνάμεως καί ένεργείας διαφορά, μήτ’ αύ άμφοτέρων 
τούτων προς τήν ούσίαν* τό γάρ αύτό καί εν τον τής δυνάμεως καί 
ένεργείας καί ούσίας λόγον έπιδεχόμενον, εικότως δύναμις καί ούσία 
καί ένέργεια καλοΐτο. Έ σ τι γάρ το αύτό καί άρχή γεννητική, δπερ έσ- 
τίν έκ τού λόγου τής γεννητικής δυνάμεως, καί έντελέχεια τής ένεργη- 
τικής δυνάμεοκ;, δπερ έστιν έκ τού λόγου τής γεννητικής ένεργείας, καί 
τι καθ’ αύτό ύφεστώς, δπερ έστιν έκ τού τής ούσίας λόγου. Καί διά 
τούτο έν τή τω  θεω άποδιδομένη γεννήσει τή ώς ένεργεία δηλουμένη 
άνάγκη συγχωρεΐν δύναμιν γεννητικήν, ώς δέ καί προβλητικήν δύναμιν 
καί ένέργειαν, εφόσον μάλιστα τό γεννών έστι τό νοεΐν καί τό θέλειν 
τό προβάλλειν εκεί γάρ δέδεικται τήν νοεράν ένέργειαν, καί δύναμιν 
είναι αύτήν τήν ούσίαν τού θεού, ομοίως καί τήν θελητικήν δύναμιν καί 
ένέργειαν.

Προς τό πρώτον ούν ρητέον, δτι ή δύναμις ή έν τω  θεω τιθεμένη 
ούτε κυρίως ένεργητική έστιν ούτε παθητική, έφόσον μηδέ αί κατηγο- 
ρίαι τού ποιεΐν ή πάσχειν αύτώ κυρίως άποδίδονται, άλλ’ έστιν ή ένέρ- 
γεια αύτοΰ ή ούσία αύτού. Έ σ τ ι μέντοιγε έκεΐ δύναμις κατά τον τής ποι
ητικής δυνάμεως τρόπον έκφωνουμένη* διό ούδέ τον υιόν άνάγκη ένέρ- 
γειαν είναι ή ποίημα, ώσπερ ούδέ έστιν έκεΐ κυρίως δράσις ή ποίησις.*

Προς τό β'°ν ρητέον, δτι τού λαμβάνειν εις τό έχειν οριζομένου 
ώσπερ εις τέλος διχή λέγεται τι λαμβάνειν, ώσπερ καί έχειν, ή οπωσούν 
έξει παρά τήν ούσίαν τού έχοντος, ή έτέρως ώσπερ τό υποκείμενον έχει 
τήν φύσιν, ώς ό άνθρωπος ούτοσί τήν άνθρωπότητα, ήτις ούκ έστι παρά 
τήν ούσίαν τού έχοντος* μάλλον μέν ούν έστιν ή ούσία αύτού. Ό  γάρ 
Σωκράτης έστι τού θ’ δπερ έστιν ό γεννηθείς άνθρωπος. Καί έν τοΐς άν
θρωπε ίοις άρα ού δέχεται τό είδος τού γεννώντος ό γεννώμενος, ώσπερ 
ή υλη τό είδος ή ώσπερ υποκείμενον, άλλ5 ώσπερ τό άτομον ή ή ύπό- 
στασις, δ έχει τήν φύσιν τού είδους* έχει δ’ ώς κάν τοΐς θείοις. 'Όθεν 
ούκ άνάγκη είναι είδος τι έν τω θεω γεγεννημένον ύποκείμενον έχον 
τής θείας φύσεως ύλην, άλλ’ αύτόν είναι τον υιόν ύφεστώτα τον τήν 
θείαν φύσιν καί έχοντα καί λαμβάνοντα.

* Сос1. Наве* πεΐσις.



Γρηγ. του Άκινδύνου „Περί ουσίας καί ένεργείας44 313

ΓΤρδς τό γ'°ν ρητέον, δτι ό γεννητός θεός ού διακρίνεταί τινι υπάρ
ξει προσγινομένη, εφόσον, καθάπερ είρηται, ουχ έπεται τις υλη, έν ή 
ληφθείη άν ή θεία φύσις. Διακρίνεται δέ αύτή τη άναφορά, ήτις έστί τό 
άπό άλλου έχειν την φύσιν ούτως* ώστε αύτήν μεν τήν άναφοράν τής 
υίότητος έν τώ  υίώ χώραν έπέχειν πασών των άτομικών αρχών τώ>ν έν 
τοίς κτιστοΐς πράγμασι* διό καί λέγεται προσωπική ίδιότης. Αύτήν δέ τήν 
θείαν φύσιν έχειν λόγον τής τού είδους φύσεως. Έ πεί ούν αύτή ή άν α
φορά κατά τό πράγμα τής φύσεως ού διενήνοχεν, ως δειχθήσεται, ούκ 
έστιν έκεί σύνθεσις, ως παρ’ ήμΐν έκ τής αρχής τού είδους καί τών άτο
μικών αρχών έγγίνεταί τις σύνθεσις.

Προς τό δ'ον ρητέον, δτι ό λόγος έκείνος πρόεισιν, ήνίκα ή δύνα- 
μις διαφέρει τής ένεργείας, είτε συνέζευκται ένεργεία, είτε καί μή. 
Τούτο δέ ούκ έχει λόγον έν τοίς θείοις. — Καί ουτω φαίνεται λύσις 
προς τό ε'ον

Προς τό έκτον ρητέον, δτι πάσα αρχή ένεργείας, ως ώ ή ένέρ- 
γεια γίνεται, έχει ούσίαν λόγον, είτε είη αύτή ή ούσία, είτε συμβεβη- 
κός μέσον* οΐον ποιότης τις μεταξύ τής ούσίας καί τής ένεργείας. Έ ν 
τοις κτίσμασι μέντοι τοίς σωματικοίς ή σπανίως ή ούδέποτε εύρίσκεται 
τις ένέργεια ούσιώδης τίνος φύσεως, εί μή τίνος συμβεβηκότος μεσιτεύ- 
οντος. Ό  γάρ ήλιος μεσιτεύοντος τού έν αύτώ φωτός φωτίζει. "Οτι δέ 
ή Ψυ7.ή ζωοί τό σώμα, έστι κατά τήν αύτής ούσίας άλλά τό ζωούν εί 
καί ως ένέργεια λέγεται, ούκ έστι μέντοι έν τώ τής έναργείας γένει· 
έφόσον μάλλον έστιν έντελέχεια πρώτη ή δευτέρα.

Προς τό ζ'ον ρητέον, δτι έν τοίς κτίσμασιν ού δύναται είναι γέν- 
νησις άνευ τής κατά τήν ούσίαν διαιρέσεως ή τής φύσεως κατά τό ε ί
ναι. Ού γάρ έστιν ή φύσις τό αύτής είναι* καί διά τούτο έν τοίς κτί- 
σμασιν ή γέννησίς έστι μετά τίνος υποβιβασμού* διό καί τοίς κρείττοσι 
κτίσμασιν ού προσήκει γέννησίς. Έ ν δέ τώ θεώ δύναται είναι γέννη- 
σις άνευ τούτου ή άλλου υποβιβασμού* καί διά τούτο ούδέν κωλύει έκεί 
γέννησιν τιθέναι.

Προς τό η 'ον ρητέον, δτι ό λόγος έκείνος πρόεισι περί τής υλικής 
γεννήσεως* δθεν προς τό προκείμενον χώραν ούκ έχει.

Προς τό θ'ον ρητέον, δτι τό άντικείμενον τής ποιητικής ή παθη
τικής δυνάμεως, ής ή ένέργεια ή τό πάθος έστι μετά κινήσεως, άναγ- 
καίόν έστιν είναι δυνατόν ή ένδεχόμενον, έφόσον πάν κινητόν έστι τοι- 
ούτον. Ούκ έστι δέ τοιαύτη ή γεννητική δύναμις έν τώ θεώ* δθεν ό 
λόγος ούχ έπεται.

Προς τό ι'ον ρητέον, δτι ό υιός τού θεού ούκ έχει προς τήν γεν- 
νητικήν δύναμιν ώσπερ άποτέλεσμα, έφόσον γεγεννημένον ού πεποιημέ- 
νον αύτόν λέγομεν* εί μέντοι είη άποτέλεσμα τής γεννητικής δηνάμεως, 
ούκ άν περαίνοιτο εις αύτόν, εί καί άλλος υιός γεννάσθαι μή δύναιτο* 
έστι γάρ αύτός άπειρος. Τό δέ άλλον υιόν μή δύνασθαι είναι έν τοίς 
θείοις έπεται, ότι αύτή ή υίότης έστιν ίδιότης προσωπική αύτοΰ, καί 
τούθ* ώ άτομίζεται. Παντί δέ άτόμω αί άτομικαί άρχαί είσι μόνω αύ- 
τώ* άλλως γάρ έψεται τό άτομον ή τό πρόσωπον είναι κοινωνητόν.

Προς τό {,α'ον ρητέον, δτι ό λόγος έκείνος τού Άβικένου νοείται, 
ήνίκα τό λαμβανόμενον άπ* άλλου ούκ έστι τά αύτά τώ άριθμώ έν τώ 
λαμβάνοντι καί έν τώ δίδοντι, ώσπερ συμβαίνει έν τοίς κτίσμασι τή
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προς τον θεόν άποβλέψει* ή γάρ κτίσις ού δύναται λαμβάνειν τό είναι, 
κατ’ εκείνην τήν τελειότητα τήν έν τω θεω ούσαν. Ό  δε υιός έν τοίς 
θείοις λαμβάνει άπό του πατρός τήν αυτήν φύσιν τω άριθμώ, ήν έχει 
ό πατήρ, καί διά τούτο ό λόγος ού πρόεισι.

Προς τό φ'ον ρητέον, δτι ό υιός ούκ εχει τι πραγματικώς διακε
κριμένου άπό τής ούσίας, ήν παρά τού πατρός λαμβάνει* άλλά τούτο 
αύτό τό παρά τού πατρός λαμβάνειν δει είναι άναφοράν έν αύτώ, ή 
προς τον πατέρα άναφέρεται καί καθ’ ήν άπ* αύτού διακρίνεται. Αύτή 
δε ή άναφορά πραγματικώς άπό τής ούσίας ού διακρίνεται.

Προς τό ρητέον, δτι εί καί ή αύτή φύσις έστίν έν τω πα-
τρί καί τω  υίω, έστι μέντοι κατ’ άλλον τρόπον τού ύπάρχειν, τουτέστι 
μετ’ άλλης άναφοράς* καί διά τούτο ούκ άνάγκη παν τό προσήκον τω 
πατρί κατά τήν έαυτού φύσιν προσήκειν καί τω υίω.

Προς τό ΐδ'ον ρητέον, δτι τά κτίσματα, ή δή λαμβάνουσι τήν φύ
σιν τού είδους, έφικνούνται προς τήν θείαν ομοιότητα* δθεν καθό τι 
ύποκείμενον κτιστόν ύφέστηκεν έν τή κτιστή φύσει, τέτακται προς άλλο 
ώσπερ προς τέλος* καί διά τούτο, καθό έφοδος γίνεται προς τό τέλος 
άποχρώντως δι’ ένός άτόμου κατά τελείαν καί ίδικήν μέθεξιν τής φύ- 
σεως τού είδους, ούκ άνάγκη άλλο άτομον έν έκείνη τή φύσει ύφεστά- 
ναι. ’Αλλ’ ή θεία φύσις έστι τέλος καί ού διά τι τέλος* τό τέλος δέ 
προσήκει μετέχεσθαι κατά πάντα τον δυνατόν τρόπον. Ό θεν, εί καί ένί 
ύποκειμένω τελείως καί άϊδίως εύρίσκεται, ούδέν κωλύει εύρίσκεσθαι 
έν άλλω.

Προς τό ύΓον ρητέον, δτι ή γέννησίς έστιν είδος μεταβολής έκ 
τού μέρους, ού ή φύσις διά τής γεννήσεως μετεχομένη λαμβάνεται έν 
τινι ΰλη, ήτις έστι μεταβολής ύποκείμενον. Τούτο δέ ού συμβαίνει έν 
τή θεία γεννήσει* διά τούτο ό λόγος ούχ έπεται.

Κεφ. Е' — ' Ό τ ι  έ σ τ ι ν  έ ν τ ω  θ ε ω  γ ε ν ν η τ ι κ ή  
κ α ί  π ρ ο β λ η τ ι κ ή  έ ν έ ρ γ ε ι α

α\ — 'Ό τι δέ έστιν έν τω θεω γεννητική καί προβλητική ένέρ- 
γεια, δήλον τού γάρ αύτού έστιν ή δύναμις καί ή ένέργεια. Έ σ τι δέ 
έν τω θεω γεννητική καί προβλητική δύναμις * καί ένέργεια άρα.

β'. — Έ τ ι τό γεγεννημένον καί τό προβεβλημένου έστι πέρας τής 
γεννήσεως καί τής προβολής. Γεννήσεως τοίνυν καί προβολής μή οΰσης, 
ούδέ γεγεννημένον ούδέ προβεβλημένου έσται τι. Δέδεικται δέ τουναντίον 
έστιν άρα γεννητική καί προβλητική ένέργεια.

γ ’. — Έ τ ι  τούτο δήλον ταίς άπό τής θείας γραφής μαρτυρίαις. Ό  
γάρ υιός περί μέν έαυτού φησι* ,,Πρό δέ πάντων βουνών γεννά με“. 
Περί δέ τού πνεύματος, δτι παρά τού πατρός έκπορεύεται.

Κεφ. ΣΤ'. — ' Ό τ ι  ή δ ύ ν α μ ι ς  κ α ί  ή έ ν έ ρ γ ε ι α  ή γ ε ν ν η τ ι κ ή  
κ α ί  ή π ρ ο β λ η τ ι κ ή  έ σ τ ι ν  ή ο ύ σ ί α

α'. — 'Ό τι δέ καί ή δύναμις καί ή ένέργεια ή γεννητική καί ή 
προβλητική είσίν ή ούσία, δήλον έκ πάντων τών περί νοήσεως καί θε- 
λήσεως είρημένων* τό γάρ γεννάν τού πατρός έστι τό νοείν αύτού, ώσ
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περ καί ό υίδς αύτοΰ εστιν ό λόγος αύτοΰ καί το προβάλλειν αύτοΰ εστιν 
ή άγάπη αύτοΰ* τδ δε νοείν καί τδ θέλειν έλέγετο είναι την ούσίαν 
αύτοΰ* έξ ού φανερδν καί τδ γεννάν καί προβάλλειν αύτοΰ είναι την ού
σίαν αύτοΰ, καί τ 5 άλλα ώς εκεί.

β' — Έ τ ι δ Αύγουστΐνός φησιν έν τώ 1Г' κεφαλαίω τοΰ Περί 
τριάδος ΙΕ' βιβλίου* ,,δτι διά δη ταΰτα ώσπερ ή ήμετέρα γνώσις τη 
γνώσει τοΰ θεοΰ άνομο ία έστίν, οΰτω καί ό ήμέτερος λόγος δ έκ τής 
ημών γνώσεως άνόμοιός έστι τω τοΰ θεοΰ λόγω τω έκ τής τοΰ πατρδς 
ούσίας γεννηθέντι. Τοιοΰτον δέ εστιν ώσανεί έλεγον έκ τής τοΰ πα
τρδς γνώσεως, έκ τής τοΰ πατρδς σοφίας ή δπερ άριδηλότερόν έστιν, έκ 
πατρδς γνώσεως, έκ πατρδς σοφίας^. Έ πεί τοίνον ούκ εστιν έν τω θεώ 
γνώσις ή σοφία καθ’ έξιν, ώς δέδεικται, άλλα κατά τδ ένεργείν, ή δέ 
ούσία έστίν ή σοφία, διδ καί τδ έκ τής ούσίας έστίν έκ τής σοφίας, 
λείπεται την ούσίαν είναι την γεννητικήν δύναμιν καί ένέργειαν.

γ\ — Έ τ ι φησιν ό αύτδς* ,,δτι ή γνώσις τοΰ θεοΰ ή αύτή καί σο
φία, καί ήτις γνώσις, ή αύτή καί ούσία. Έ ν γάρ τή θαυμασίω άπλό- 
τητι τής έκείνου φύσεως ούκ έστιν έτερον μέν τδ σοφδν είναι, έτερον δέ 
τδ είναι* άλλ5 δπερ έστί τδ σοφδν είναι, έστι καί τδ ειναιίς. Έ πεί τοί- 
νυν ή γνώσις τοΰ θεοΰ ή αύτή έστι καί ή ούσία καί ή σοφία αύτοΰ, καί 
ή ούσία άρα τοΰ θεοΰ έστιν ή σοφία αύτοΰ. Ή  δέ σοφία τοΰ θεοΰ έλέ
γετο είναι μή ώς κατά έξιν, άλλ5 ώς τδ ένεργείν* καί ή ούσία άρα τοΰ 
θεοΰ έστιν ή ένέργεια τής σοφίας αύτοΰ. Ά λ λ 5 ή ένέργεια τής σοφίας 
τοΰ πατρδς έστιν ή γεννητική αύτοΰ ένέργεια, έφόσον τδ νοείν αύτοΰ έστι 
τδ γεννάν αύτοΰ. Ή  ούσία άρα αύτοΰ έστιν ή γεννητική ένέργεια αύ
τοΰ, καί κατά τδ άκόλουθον καί ή δύναμις* τά δ5 αύτά δυνάμεθα κατα- 
σκευάζειν καί περί τής προβλητικής δυνάμεως καί ένεργείας. Εί δέ καί 
τδ νοείν τοΰ πατρδς έστι τδ αύτδ κατά τδν άριθμδν τω νοείν τοΰ υίοΰ, 
ούκ άνάγκη εί τδ νοείν τοΰ ποτρδς έστι τδ γεννάν αύτοΰ. Καί τδ νοείν 
τοΰ υίοΰ είναι τι γεννάν αύτοΰ* καί γάρ καί ό ποτήρ καί δ υίδς μία 
τώ άριθμώ σοφία είσί* πλήν ό μέν πατήρ σοφία άπ5 ούδενός έστιν* ό 
δέ υίδς σοφία άπδ τοΰ πατρός* άπ5 αύτής δέ ούδέν. Καί θεδς εις τώ 
άριθμώ δ πατήρ καί υιός* πλήν δ μέν πατήρ θεδς άπ5 ούδενός, δ δέ 
υίδς θεδς άπδ τοΰ πατρός* άπ5 αύτοΰ δέ ούδείς. Καί έπί τών καθέκα
στα γυμνάζων τδν λόγον ούτως εύρήσεις. Α ιτία δέ έστιν αυτή. Εί γάρ 
καί τά άντικείμενα ού δύναται είναι έν ένί ύποκειμένω διά τδ έν πά- 
ση άντιθέσει θεωρείσθαι κατάφασιν καί άπόφασιν, έν μέντοι τή ούσία 
τοΰ θεοΰ μια καί τή αύτή τώ άριθμώ, εύρίσκεται τά άντικείμενα. 'Ώσ
περ ή πατρότης καί ή υίότης* καί τοΰτο διά τόδε* έν γάρ τοίς κτιστοίς 
πράγμασιν αί άναφοραί, πρδς μέν τήν ούσίαν είσί διάφορα, πρδς δέ άλ- 
λήλας άντικείμενα* διδ εί τδ εν τών διαφόρων τή ούσία ένυπάρχοι, ά
νάγκη τδ έτερον άπεΐναι. Έ ν δέ τοίς θείοις αί άναφοραί πρδς μέν τήν 
ούσίαν είσί τδ αύτδ κατά τδ πράγμα καί άδιάφορα, πρδς δέ άλλήλας 
άντικείμεναι. Διδ καί ούδέν προσίσταται έν ένί καί τώ αύτώ ύποκει- 

. μένω είναι τάς άναφοράς ταύτας, μή μέντοι είναι τήν έτέραν θατέραν* 
έκώλυε δ’ άν, εί διάφοροι ούσαι πρδς τήν ούσίαν, ή έτέρα αύτών έν- 
υπήρχεν. Έ πεί τοίνυν ή πατρότης καί ή υίότης τή μέν πρδς τήν ούσίαν 
άναφορά είσι τδ αύτό, τή δέ πρδς άλλήλας άντιθέσει είσίν άντικείμε- 
ναι καί ούδ5 έτέρα ή έτέρα, έστι δέ ή μέν πατρότης ό πατήρ, ή δέ
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υίότης ο υιός, λείπεται μήτε τον πατέρα είναι υιόν μήτε τον υιόν πα
τέρα. 'Ό τι δε ή πατρότης έστιν ό πατήρ καί ή υίότης έστίν ό υιός, 
εντεύθεν δήλον ή γάρ πατρότης καί ή υίότης έλέγοντο είναι ή ούσία 
τή προς αύτήν άποβλέψει* ώστε καί προς άλλήλας έσονται τό αύτό χω
ρίς τής άντιφάσεως τής ένθεωρουμένης τή προς άλλήλας άντιθέσει. 
Έ σ τι δε καί ό πατήρ καί ό υιός τό αύτό χωρίς τής άντιφάσεως τής 
ένθεωρουμένης τή προς άλλήλους άντιθέσει. Είσίν άρα ό πατήρ καί 
ή πατρότης το αύτό, καί ή υίότης τό αύτό καί ό υιός. "Ωσπερ ούν 
ό πατήρ καί ό υιός είσιν έν καί τό αυτό τώ άριθμω χωρίς τής προς 
άλλήλους άντιθέσεως, ουτω καί τό νοεΐν τού πατρός καί τό νοεΐν 
τού υιού έστι τό αύτό τω άριθμω χωρίς τής προς άλληλα άντιθέ
σεως, δπερ έστι τό αίτιον καί τό αίτιατόν, καί έπί των άλλων ομοίως. 
Προς δε τούτοις άξιον είδέναι, δτι τό αύτό λεγόμενον έν τοις θείοις 
τή προς έν πρόσωπον άποβλέψει ένίοτε λέγεται άναφορικώς* τή δε προς 
άλλο κοινώς. "Ωσπερ τό πνεύμα ιδίως καί άναφορικώς λέγεται έπί τής 
μή γεννητώς προϊούσης παρά τού πατρός ύποτάσεως. "Εστι δέ καί κοι
νόν τής θεότητος, ώς έν τω κατά ’ ϊωάννην* ,,Ό  θεός πνεύμά έστιν44. 
Ουτω καί τό νοεΐν, έπί μεν τού πατρός θεωρούμενον, άναφορικώς λέ
γεται καί έστι ταυτόν τω  γεννάν κοινή δέ έπί τών τριών θεωρούμε
νον, ούσιώδες καί άπολελυμένον. Καί ή άλήθεια ιδία προσήκει τω υίώ, 
έφόσον λόγος έστι* διό καί φησίν· ,,Έ γώ  είμι ή άλήθεια44. Ούδέν μέν- 
τοι ήττόν έστι κοινόν τοις τρισί. Καί ή άγάπη ιδία τω πνεύματι προσ- 
ήκει* φησί γάρ ό 5Ιωάννης έν τή πρώτη. ,,Ό  θεός άγάπη έστί44, καί 
πάλιν* ,,Ή  άγάπη έκ τού θεού έστιν44* δθεν δήλον. δτι ή άγάπη έστι 
θεός έκ θεού. Κάντεύθεν φανερόν μή είναι τον πατέρα* ό γάρ πατήρ 
ούκ έστι θεός έκ θεού* ή τοίνυν υιός λέγεται άγάπη ή τό πνεύμα* καί 
δήλον, δτι τό πνεύμα έκ τής θείας γραφής. Φησί γάρ ό αύτός τή αύτή
έπιστολή. ,,Ό  μένων έν τή άγάπη έν τω θεώ μένει, καί ό θεός έν
αύτώ. Έ ν ώ δέ μένομεν καί δ έν ήμιν μένει φησίν είναι τό πνεύμα 
τό άγιον. Λέγει γάρ* δτι έν τούτω γινώσκομεν, δτι ό θεός έν ήμιν 
μένει, καί ήμεΐς έν αύτώ, έκ τού πνεύματος ού έδωκεν ήμιν44. Τού
του γάρ έν ήμιν μένοντος καί ήμών έν αύτώ, ό θεός λέγεται μένειν 
έν ήμιν καί ήμεΐς έν τω θεώ* οΐς άκόλουθα καί Παύλος φθέγγεται* 
,,Ούκ οΐδατε, δτι ναός έστε τού θεού, καί τό πνεύμα τού θεού οίκεΐ έν 
ήμ ιν ;44 Έ ξ ών δήλον ίδια προσήκειν τω πνεύματι τό άγάπην είναι* 
διό καί ό Αύγουστΐνος εΐρηκεν έν τώ Κ'Φ κεφαλαίω τού ΙΕ ου Περί
τριάδος* ,,άλλ’ ή τού θεού θέλησις, ΐνα καί τρίτον έν τή τριάδι πρό
σωπον τούτο λεχθή κυρίως, μάλλον τώ πνεύματι τώ άγίω άρμόττει, 
ώσπερ καί ή άγάπη. Τι γάρ έτερόν έστιν ή άγάπη εί μή θέλησις; καί 
δμως ό πατήρ καί ό υιός καί τό άγιον πνεύμα μία άγάπη έστι44. Καί τό 
θέλειν, εί καί κοινή τοις τρισίν άποδίδοται, λέγεται μέντοι περί τού 
πατρός καί ιδίως καί άναφορικώς, έφόσον τό θέλειν αύτού έστι τό προ- 
βάλλειν αύτού. Διό καί έκ τού μή λέγειν τον υιόν καί τό πνεύμα οί 
Άρειανοί όμοούσιον τώ  πατρί ήλέγχοντο λέγειν αύτόν άνόητον καί νε- 
κοόν καί άθελή.
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Κεφ. Ζ' — ' Ό τ ι  ο ύ κ  ε σ τ ι  ή π ρ ό ο δ ο ς  π ρ ο τ έ ρ α  τ ή ς  α ν α φ ο ρ ά ς

α'. — Φαίη δ’ αν τις τήν πρόοδον κατ’ επίνοιαν προτέραν είναι 
τής άναφοράς, οιον τήν γέννησιν καί τήν έκπόρευσιν τής πατρότητος 
καί υίότητος ή προβολής ένεργητικής ή παθητικής λεγομένης ή όπωσ- 
οΰν τις λέγειν βούλεται* λέγεται γάρ έν τή ΚΓ'ϊ) διαλέξει τού πρώ
του των Αποφάσεων βιβλίου, ότι ό πατήρ άεί πατήρ έστιν* άεί γάρ γε- 
γέννηκε τον υιόν. 'Н δε γέννησις πρόοδον σημαίνει, ό δέ πατήρ άνα- 
φοράν. Ή  πρόοδος άρα κατ’ έπίνοιαν προθεωρεΐται τής άναφοράς.

β'. — ’Έ τι ό Φιλόσοφός φησιν έν τώ Ε'ω των Μετά τα φυσικά, 
ότι αί άναφοραί εκ των ένεργειών καί των ποσών φύονται* άλλ’ αί θεΐαι 
άναφοραί ού φύονται εκ των ποσών. Έπονται άρα κατά τον τής επί
νοιας τρόπον έκ τών ένεργειών. Α ί δέ πρόοδοι έν τοΐς θείοις προσώποις 
παραλαμβάνονται ως ένέργειαι προσωπικαί. Αί πρόοδοι άρα έν τοΐς θείοις 
προεπινοούνται τών άναφορών, εί καί μή προϋπάρχουσιν.

γ\ — ’Έ τι τό άπολελυμένον πρότερόν έστι τοΰ άναφορικοΰ, ώσπεΡ 
τό έν πρότερόν έστι τών πολλών. Α ί δέ ένέργειαι μάλλον προσήκουσι τοΐζ 
άπολελυμένοις ή αί άναφοραί. Πρότεραι άρα αί πρόοδοι κατ’ έπίνο αν· 

δ'. — ’Έ τι πάν αναφορικόν προς άλλο λέγεται. Ού δύναται δέ 
είναι άλλο, ένθα μή έστι διάκρισις. Ή  άναφορά άρα διάκρισιν προϋπο- 
τίθησι. Διάκρισις δέ έν τοΐς θείοις έστι κατά τήν πρόοδον, καθό δη
λονότι τό έν πρόεισιν άπό τοΰ έτέρου. Α ί πρόοδοι άρα κατ’ έπίνοιαν 
ήγοΰνται τών άναφορών έν τοΐς θείοις.

ε ' .— ’Έ τι πάσα πρόοδος ήγεΐται κατ’ έπίνοιαν τοΰ πέρατος Ή  
δέ υίότης άναφορά ουσα τοΰ υίοΰ έστι πέρας τής γεννήσεως τοΰ υίοΰ, 
ήτις έστι πρόοδος αύτοΰ. Ή  πρόοδος άρα τοΰ υίοΰ ηγείται κατ’ έπί- 
νοιαν τής άναφοράς αύτοΰ. ’Αλλ’ ή πατρότης καί ή υίότης είσί τών 
άμα ού μόνον τή φύσει, αλλά καί τώ χρόνω, καί έτι κατ’ έπίνοιαν* 
τό γάρ έν τών άναφορικών γινώσκεται έκ τοΰ έτέρου. Ή  γέννησις άρα 
τοΰ υίοΰ προτέρα έστι κατ’ έπίνοιαν τής πατρότητος καί υίότητος. Α 
πλώς άρα αί πρόοδοι προεπινοοΰνται τών άναφορών έν τοΐς θείοις.

α'. — Α λλά  τουναντίον πρότερόν κατ’ έπίνοιάν έστι τό πρόσωπον 
ή ή ένέργεια τοΰ προσώπου. Α ί δ’ άναφοραί είσι συστατικαί τών προσ
ώπων* αί δέ πρόοδοι ώσανεί προσωπικαί ένέργειαι. Πρότεραι άρα κατ’ 
έπίνοιάν είσιν αί άναφοραί τών προόδων.

β'. — ’Έ τι τήν πρόοδόν τίνος είναι δει άπ’ άλλου* ώσπερ γάρ 
ούδέν πράγμα γεννά εαυτό, ως ό Αύγουστΐνός φησιν έν τώ Περί τριά- 
δος πρώτω, ούτως ούδέν πράγμα άφ’ έαυτοΰ πρόεισιν Ή  πρόοδος τοί- 
νυν έν τοΐς θείοις διάκρισιν προϋποτίθησι* διάκρισις δέ ούκ έστιν έν 
τοΐς θείοις εί μή κατά τάς άναφοράς, ώς είρηται. Α ί πρόοδοι τοίνυν 
έν τοΐς θείοις προϋποτιθέασι τάς άναφοράς.

’Α π ό κ ρ ι σ ι ς

'Ρητέον, δτι τάξις άνευ διακρίσεως ούκ έστι* διό, ένθα μή έστι 
διάκρισις κατά τό πράγμα άλλά μόνον κατά τον τής έπινοίας τρόπον, 
εκεί ούδέ τάξις έστίν, εί μή κατ’ έπίνοιαν μόνον. Διάκρισις δέ κατά
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το πράγμα έν τοΐς θείοις ούκ έστιν, εί μή των προσώπων προς άλληλα 
καί των «αντικειμένων άναφορών. Ό θεν έν τοΐς θείοις ούκ έστι τις τά- 
ξις πραγματική, εί μή δσον προς τά πρόσωπα, έν οις έστι τάξις προ
όδου κατά τον Αύγουστΐνον, ή δή τό έτερόν έστιν έκ τού ετέρου* ού- 
μήν οτι ό εις έστι πρότερος τού έτέρου. Α ί πρόοδοι δε καί αί άναφο- 
ραί ού διακρίνονται έν τοΐς θείοις κατά τό πράγμα, άλλά κατά τον λό
γον δθεν καί ό Αυγουστίνος φησιν έν τω Περί πίστεως προς Πέτρον 
,,δτι τού πατρός έστιν ίδιον τό γεννήσαι τον υιόν.44 Έ ν ώ δίδοται τό 
γεννάν τον υιόν είναι ίδιον τού πατρός* ουδέ έστιν άλλη ίδιότης τό 
τό γεννάν παρά την πατρότητα, ήτις έστιν ίδιότης τού πατρός προσω
πική. Ούκέτι άρα τής προόδου καί τής άναφοράς ζητητέον τάξιν κατά 
τό πράγμα, άλλά κατ’ έπίνοιαν μόνον. 'Ώσπερ δε ή άναφορά καί ή 
πρόοδος έν τοις θείοις είσί τό αύτό μεν κατά τό πράγμα, διαφέρουσι 
δέ μόνον τω λόγω, οΰτω καί αύτή ή άναφορά, εί καί έστι μία κατά 
τό πράγμα, έστιν άλλως πολυειδής κατά τον λόγον νοούμεν γάρ αυτήν 
ώς συστατικήν προσώπου, δπερ ούκ έχει, έφόσον έστι άναφορά* και δή- 
λον έντεύθεν* αί γάρ άναφοραί έν τοΐς άνθρωπε ίο ις ού ποιοΰσι πρόσωπα, 
έφόσον αί μεν άναφοραί είσι συμβεβηκότα, τό δέ πρόσωπόν έστι τό ύφε- 
στώς έν τω τής ούσίας γένει. Ούσίαν δέ κατά συμβεβηκότα γίνεσθαι 
άδύνατον. Έ χει δέ ή άναφορά έν τοΐς θείοις τό πρόσωπόν ποιεΐν, έφόσον 
έστι θεία άναφορά* έκ τούτου γάρ έχει τό είναι ταυτόν τή θεία ουσία* έν 
γάρ τω θεώ τι συμβεβηκός είναι άδύνατον. 'Ό τι τοίνυν έστι κατά τό 
πράγμα, ή θεία φύσις την θείαν ύπόστασιν ποιεί. Έ στιν ούν άλλος έπι
νοίας τρόπος, ω νοείται ή άναφορά ώς άναφορά* δθεν ουδέν κωλύει δσον 
προς ένα τρόπον έπινοίας την άναφοράν προϋποτιθέναι τής προόδου.* 'Όσον 
δέ προς άλλον, τό άνάπαλιν. Φατέον τοίνυν ούτωσί* δτι, εί νοοΐτο ή άναφορά 
ώς άναφορά, προϋποτίθησι την πρόοδον κατ’ έπίνοιαν* εί δέ θεωρείται 
ώσπερ καί έστι ποιητική προσώπου, ούτως ή άναφορά, ήτις έστι συστατική 
τού προσώπου καί άφ5 ής έστιν ή πρόοδος, έστι κατ’ έπίνοιαν τής προ
όδου προτέρα. 'Ώσπερ ή πατρότης, έφόσον έστι συστατική τού προσώ
που τού πατρός, έστι προτέρα κατ’ έπίνοιαν τής γεννήσεως. Ή  άναφορά 
δέ ή ούσα συστατική τού προϊόντος προσώπου, έστιν υστέρα κατ’ έπί- 
νοιαν τής προόδου. 'Ώσπερ ή υίότης έστιν υστέρα τής γεννήσεως, καί 
τούτο διά τόδε* δτι τό προϊόν πρόσωπόν νοείται ώς πέρας τής προόδου*

Προς τό πρώτον ούν ρητέον, δτι έκεΐ νοείται ή πατρότης ώς άνα
φορά. — Όμοίως δέ ρητέον καί προς τό δεύτερον καί τό τρίτον.

Προς τό δ'ον ρητέον, ώς έν οις είσιν αί άναφοραί συμβεβηκότα- 
δεΐ τάς άναφοράς προϋποτιθέναι διάκρισιν. Έ ν δέ τοΐς θείοις αί άναφο, 
ραί διακρίνουσι τά πρόσωπα.

Προς τό ε'ον ρητέον, δτι ή πατρότης \οεΐται έκ τής υίότητος, καί 
άνάπαλιν, καθό άμφότεραι θεωρούνται ώς άναφοραί τίνος. Ουτω δέ έφα- 
μεν τήν άναφοράν έπεσθαι ταΐς προόδοις τή τάξει τής έπινοίας. Οί δέ 
άλλοι λογισμοί προΐασι περί των άναφορών, καθό είσι συστατικαί προ
σώπων.

* Соггес1и т  ех τής άναφοράς προϋποτιθέναι τήν πρόοδον.
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Κεφ. Η'. — Τ ι  ν α  χ ρ ή  τ ρ ό π ο ν  τ ά  π ε ρ ί  π ρ ο ό δ ο υ  κ α ί  
ά ν α φ ο ρ ά ς  ε ί ρ η μ έ ν α  γ ε ν ι κ ή ς  ε ν  τ α ΐ  ς κ α θ έ κ α σ τ ό ν  

π ρ ο ό δ ο ι ς κ α ι  ά ν α φ ο ρ α ΐ ς  θ ε ω ρ ε ΐ ν

Έ πεί δε ή πρόοδος καί ή άναφορά ώσπερ γένη τινά είσι τής γεν- 
νήσεως καί τής έκπορεύσεως καί πατρότητος καί υίότητος καί προβλητικό- 
τητος καί προβληματότητος, έστι γάρ τής προόδου ή μεν γέννησις, ή δε 
έκπόρευσις, καί τής άναφορας ή μέν πατρότης, ή δέ υίότης, ή δε προ- 
βλητικότης, ή δέ προβληματότης, πάντα δέ όσα κατηγορεΐται των επά
νω, λέγεται καί κατά των υποκάτω' διά τούτο τά είρημένα νυν περί προ
όδου καί άναφορας λεγέσθω καί περί γεννήσεως καί πατρότητος καί 
υίότητος, καί έκπορεύσεως και προβλητικότητος καί προβληματότητος ή 
όπωσούν ότωοΰν φίλον όνομάζειν, καί θεοορείσθοη πώς ενδέχεται ταΰτα 
προεπινοεΐσθαι άλλήλων.

Κεφ. Θ'. — Α ί  έ ν  τ ώ θ ε ω  π ρ ο σ ω π ι κ ά  ί ά ν α φ ο ρ α ί  ε ί σ ί  
π ρ α γ μ α τ ι κ ά  ί ή κ α τ ά  τ ο ν  λ ό γ ο ν  μ ό ν ο ν

α'. — Μετά δέ τούτο ζητητέον περί των θείων άναφορών, οιον 
περί τής πατρότητος καί υίότητος καί των άλλων, πότερον είσίν άνα
φοραί πραγματικαί ή κατά τον λόγον μόνον καί δοκει μή είναι τάς άνα- 
φοράς πραγματικάς. Ώ ς γάρ φησιν ό Δαμασκηνός έν τω πρώτω αύτοΰ 
Θεολογικω βιβλίω* ,,έν τή ύπερουσίω Τριάδι τό μέν κοινόν καί εν πράγ
ματι θεωρείται μόνον, καταλήψει δέ καί έπινοία τό έτερον καί διακε- 
κριμένον“. Α ί δέ διακρίσεις των προσώπων είσίν αί άναφοραί' αί άνα
φοραί άρα έν τοΐς θείοις είσίν έπίνοια μόνον.

β.' — Έ τ ι ό Βοήτιός φησιν έν τω Περί τριάδος βιβλίω „ότι όμοια 
έστίν ή άναφορά τού πατρός προς τον υιόν καί τό άγιον πνεύμα τή 
τού αυτού προς τό αυτό“ . ’Αλλ5 ή τής παντότητος άναφορά έ'στιν έπινοία 
μόνον καί ή τής πατρότητος άρα καί υίότητος καί των άλλων.

γ\ — Έ τ ι έν τω θεω προς τήν κτίσιν ούκ έστιν άναφορά πραγ
ματική, ώς μετά ταύτα διά πλειόνων δειχθήσεται* προς δέ γε τό παρόν
άρκεΐ τοσοΰτο μόνον είπειν διά τό άνευ ήστινοσούν μεταβολής εαυτού 
ταύτην παράγειν, ώς ό Αύγουστινός φησιν έν τω Περί τριάδος ε'φ, άλλά 
πολ>ώ μάλλον άνευ ήστινοσούν μεταβολής ό πατήρ προάγει τον υιόν 
καί τό πνεύμα* καί ταύτα άμφότερα πρόεισιν άπό τού πατρός. Ούκ άρα 
έ'στι τις πραγματική πρόοδος άπό τού πατρός προς τον υιόν καί τό πνεύ
μα, καί άνάπαλιν.

δ'. —· Έ τ ι τά άτελή ούκ άποδίδονται τω θεω, ώσπερ ή στέρησις, 
ή ύλη καί ή κίνησις. Ά λ λ5 ή άναφορά προς τά άλλα όντα άσθενέστε- 
ρον έχει τό είναι έπί τοσούτον, ότι τινές αύτήν ύπειλήφασιν έκ των
δευτέρων νοητών είναι, ώς φαίνεται διά τού έξηγητού έν τώ ι'ω τών
Μετά τά φυσικά. Έ ν τώ  θεω άρα είναι ού δύναται πραγματικώς.

ε', — Έ τ ι πάσα άναφορά έν τοΐς κτίσμασι σύνθεσιν ποιεί μετά τουτου, 
ού έστιν άναφορά, ούδέ γάρ δύναται τι πράγμα έτέρω ένεΐναι άνευ συνθέσεως.
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Έ ν δέ τω θεω ούδεμία σύνθεσής ένεΐναι δύναται. Αδύνατον άρα ένεΐναι 
αύτω άναφοράν πραγματικήν.

στ', — Έ τ ι τά άπλά έαυτοΐς διαφέρουσι, τά δέ θεία πρόσωπά είσιν 
άπλούστατα. Ούκ άρα δει τιθέναι άναφοράς, έφόσον δι’ ούδέν άλλο τίθενται, 
εί μή προς τό διακρίνειν.

ζ'. — Έ τ ι, ώσπερ αί άναφοραί είσιν ιδιότητες των θείων προσώπων, 
οΰτω τά άποδιδόμενα απολύτως είσιν ιδιότητες τής θείας ούσίας. Αλλά 
τά άποδιδόμενα κοινή είσιν έν τω θεω κατά τούς ίδιους αύτών λόγους 
μόνον. Αί άναφοραί άρα είσιν έν τω θεω κατά τούς έαυτών μόνον λόγους 
καί ού πραγματικαί.

η'. — Έ τ ι τέλειόν έστιν, ού μηδέν άπεστιν, ως λέγεται έν τω τής 
Φυσικής τρίτω. Ά λλ ’ ή θεία ουσία έστί τελειοτάτη. Ούδέν άρα των εις 
τελειότητα των οντων άπεστιν αυτής. Περιττόν τοίνυν τιθέναι άναφοράς έν 
τω  θεω παρά τά άπολελυμένως λεγόμενα καί ούσίαν δηλοΰντα.

θ'. — Έ τ ι τού θεού οντος άκρας των οντων αρχής καί έσχάτου 
τέλους, τά εις άλλα πρότερα άναφερόμενα άνάγκη μή έν τω θεω είναι, 
άλλά μόνον ταύτα, εις ά τά άλλα άναφέρονται. "Ωσπερ το είναι το κινητόν 
προς το άκίνητον* καί τό κατά συμβεβηκός είναι εις τό καθ’ αυτό. Καί 
διά τούτο ό θεός ού κινείται, ούδέ έ'στι τι συμβεβηκός έν αύτω. Παν δέ το 
προς τι άναφέρεται προς άπολελυμένον, οπερ έστί καθ’ εαυτό. Ούδέν άρα 
έστίν έν τω θεω προς τι, άλλά μόνον τό καθ’ αύτό λεγόμενον.

ι'. — Έ τ ι ό θεός έστι καθ’ αυτό άναγκαΐον είναι* δ δέ έστι καθ 
αύτό άναγκαΐον είναι, έστιν άπολελυμένον, τό δέ άναφορικόν ού δύναται 
είναι άνευ τού συναναφορικοΰ* δ δέ έστι καθ’ αύτό άναγκαΐον είναι, καί τού 
έτέρου άναιρουμένου είναι δύναται. Έ ν τω  θεω άρα ούκ έστιν άναφορά 
πραγματική.

ια'. — Έ τ ι πάσα πραγματική άναφορά, ως έν τοΐς άνω εΐρηται, 
έπεταί τινι ποσότητι ή ένεργεία ή πάθει* ποσότης δέ έν τω θεω ούκ έστι. 
Φαμέν γάρ κατά τον Αύγουστΐνον τον θεόν μέγαν άνευ ποσού* αριθμός τε 
αύτω ούκ έστι κατά τον Βοήτιον, φ  άναφορά άκολουθεΐν δύναται, εί καί 
τεθείη άριθμός, δν άναφορά ποιεί. Δει τοίνυν, εί έστιν άναφορά τοιαύτη 
έν τω θεω, προσήκειν αύτω κατά τινα ένέργειαν αυτού. Ού δύναται δέ 
κατά τήν ένέργειαν, ή τά οντα δημιουργεί, έφόσον μηδεμία άναφορά 
πραγματική αύτής έστι προς τήν κτίσιν* ουτ’ αύ κατά τήν προσωπικήν 
ένέργειαν, ήτις έπεται έν τοΐς θείοις ώσπερ τό γεννάν. Έ πεί γάρ τό 
γεννάν έν τοΐς θείοις ούκ έστιν, εί μή τού υποκειμένου τού διακεκρι
μένου, τό δέ διακεκριμένου μόνη ή άναφορά ποιεί έν τοΐς θείοις, δει προ- 
επινοεΐσθαι τήν άναφοράν τής τοιαύτης ένεργείας. Καί ούτως αυτή ή άνα
φορά τή τοιαύτη ένεργεία έπεσθαι ού δύναται. Λείπεται τοίνυν, εΐ τινι 
ένεργεία έπεται, ή τοιαύτη πραγματική άναφορά ή έν τω  θεω ούσα έπε- 
σθαΐ τή αίωνίω αύτού ένεργεία, ήτις έστί τό νοεΐν αύτού καί βούλεσθαι* 
άλλ’ ούδέ τούτο είναι οίόν τε* τή γάρ τοιαύτη ένεργεία έπεται άναφορά 
ή τού νοούντος προς τό νοούμενου, ήτις ούκ έστιν έν τω θεω πραγματική. 
’'Αλλως γάρ τό νοούν έν τοΐς θείοις καί τό νοούμενου δει διακρίνεσθαι 
πραγματικώς, δπερ έστίν άτεχνώς ψεύδος, έφόσον άμφότερα καθ’ έκάστου 
προσώπου κατηγορεΐται* ού γάρ μόνον ό πατήρ έστι νοών, άλλά καί ό 
υιός καί τό άγιον πνεύμα. Όμοίως δέ καί καθέκαστόν έστι νοούμενου
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κοινώς καί άπολελυμένως του νοεΐν καί νοεΐσθαι, ώς εΐρηται, λεγομένου. 
Ούδεμία άρα πραγματική άναφορά έν τω θεω ώς δοκεΐ έστιν.

ιβ' — Έ τ ι δ ανθρώπινος λόγος δύναται έφικέσθαι τής του θεοΰ γνώ- 
σεως, δτι έστι νους. Δέδεικται γάρ παρά των φιλοσόφων, δτι ό θεός έστι 
νους. Εί τοίνυν τω νοεΐν του θεοΰ έπονται άναφοραί πραγματικά ί, αί έν 
τοΐς θείοις πρόσωπα διακρίνουσι, δοκεΐ τον άνθρώπειον λόγον τδ τριττδν 
των προσώπων δύνασθαι εύρεΐν καί ούτως ούκ έστι κεφάλαιον τής πί- 
στεως* ή γάρ π  ί στις έστίν ύπόστασις πραγμάτων έλπιζομένων καί τά λοιπά, 
ώς έν τω  ΧΑ'ω τής προς Εβραίους.

ι γ '— Έ τ ι τά άναφορικά άντικείμενα προς τά άλλα άντικείμενα 
άντιδιαιρούνται. 5Αλλ5 έν τω  θεω τά άλλα άντικείμενα είναι άδύνατον* ούδ5 
άρα τά άναφορικά.

α'. — Α λλά τουναντίον φησίν ό Βοήτιος έν τω  Περί τριάδος βιβλίω, 
δτι μόνη ή άναφορά πληθύνει τήν τριάδα. Ούτως δε δ πληθυσμός ούκ έστι 
κατ5 έπίνοιαν, άλλά κατά τό πνεύμα, ώς φαίνεται διά του Αύγουστίνου, 
δς φησιν δτι δ πατήρ καί δ υιός καί τό άγιον πνεύμα είσί τρία πράγματα. 
Ανάγκη άρα τήν άναφοράν έν τοΐς θείοις είναι ού κατά τον λόγον μόνον, 
άλλά καί κατά τό πράγμα.

β'.-—Έ τ ι ούδέν γίνεται πράγμα εί μή πράγματι. Αί δέ άναφοραί 
έν τοΐς θείοις είσίν ιδιότητες* ποιοΰσι τά πρόσωπα. Τό δέ πρόσωπόν έστιν 
ονομα πράγματος. Δει άρα τάς άναφοράς έν τοΐς θείοις πράγματα είναι.

γ\ — Έ τ ι τελειοτέρα έστίν ή γέννησις έν τοΐς θείοις ή έν τοΐς ούσιν 
άλλά κατά τήν γέννησιν έν τοΐς ούσιν έπεται πραγματική άναφορά του 
πατρός καί του υίοΰ. Πολλω άρα μάλλον έν τοΐς θείοις είσί πραγματικαί 
άναφοραί.

\Α π ό κ ρ ι σ ι ς

'Ρητέον, δτι τό άξίωμα τής καθολικής πίστεως τάς έπομένας τή τά
ξει έν τοΐς θείοις άναφοράς πραγματικάς είναι υποτίθεται* ή γάρ καθολική 
πίστις τρία τίθησιν έν τω  θεω πρόσωπα μιάς ούσίας. Αριθμός δέ πάς 
διακρίσει τινί έπεται. *Όθεν έν τω θεω άνάγκη είναι τινα διάκρισιν ου 
μόνον τή προς τά δημιουργήματα άποβλέψει τά κατά τήν ούσίαν του θεοΰ 
διαφέροντα, άλλά καί τίνος άποβλέψει ύφεστώτος έν τω θεω. Αύτη δέ ή 
διάκρισις ού δύναται είναι κατά τι των άπολελυμένων* δ, τ ί ποτέ γάρ 
έν τοΐς θείοις άπολελυμένως λέγεται, τήν ούσίαν δηλοΐ τοΰ θεοΰ, ώς δέ- 
δεικται πολλαχώς* δθεν έψεται τά θεία πρόσωπα κατ5 ούσίαν διακρίνεσθαι, 
δπερ έστι τής Άρείου αίρέσεως. Λείπεται τοίνυν κατά μόνα τά άναφορικά 
τήν διάκρισιν έν τοΐς θείοις προσώποις θεωρεΐσθαι. Αύτη δέ ή διάκρισις ού 
δύναται είναι κατά τον λόγον μ,όνον* τά γάρ λόγω μόνον διακεκριμένα 
ούδέν κωλύει κατ5 άλλήλων λέγεσθαι, ώσπερ φαμέν τήν άρχήν είναι 
τέλος* τό γάρ σημεΐον έν ύπάρχον κατά τό πράγμα, έστιν άρχή καί τέλος, 
εί καί τω  λόγω διαφέρει* καί ταύτη έψεται τον τε πατέρα είναι υιόν 
καί τον υιόν πατέρα. Έ πεί δέ τά ονόματα τίθενται, ώστε δηλοΰν τούς 
όνοματώδεις λόγους, έψεται μή διακρίνεσθαι τά πρόσωπα, εί μή κατά τά 
ονόματα, δπερ έστι τής Σαββελίου αίρέσεως. 'Υπόλοιπον δή λέγειν τάς 
άναφοράς έν τω θεω πράγματα είναι* δ τίνα τρόπον έστί, τοΐς λόγοις των

21 2 јуа АШлка
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άγιων δίερευνάσθαι χρή, οίς δει στοιχεΐν ημάς. Εί καί τελείως ό ανθρώπινος 
νους έφικέσθαι τούτου ού δύναται. Είδέναι τοιγαρούν αξιον, δτι έπει πραγμα
τική άναφορά νοεΐσθαι ού δύναται εί μή εποιτο ποσότητι ή ένεργεία ή πάθει, 
ανάγκη ένί γέ τω τούτων των τρόπων τιθέναι αναφοράν εν τω Οεω πραγ
ματικήν, καί δήλον μή είναι ποσότητα εν τω Οεω ούτε συνεχή ούτε δια
κεκριμένη ν. ουδέ τι μετά τού ποσού ομοιότητα έχειν, εί μή τό πλήθος, 
ό ή άναφορά ποιεί’, ού δει προεπινοεισθαι τήν αναφοράν. Καί ή μονάς ή 
προσήκουσα τή ουσία, ή άναφορά ούχ έπεται πραγματική, αλλά κατά 
τον λόγον μόνον, ώσπερ ή άναφορά, ήν εμφαίνει τό ταυτόν όνομα, ώς 
προείρηται. Λείπεται τοίνυν τω θεω τιθέναι άναφοράν έπομένην τή ένερ
γεία. Λέγω δε ενέργειαν ούχ ή προς τι πάσχον μεταβαίνει* έν γάρ τω 
Οεω ούδέν έστι πάσχον, εφόσον μή έστιν εκεί ύλη, προς δέ τά έξω τού 
θεού, ούκ έστιν έκει πραγματική άναφορά, ώς έν τοίς μετά ταύτα δειχθή- 
σεται. Λείπεται τοίνυν έ;:ε τθαι πραγματικήν άναφοράν έν τω θεω κατά 
τήν ενέργειαν τήν μένουσαν έν τω ένερνούντι, ώσπερ έστί τό νοειν καί τό 
θέλειν* αΐσθησιν γάρ μή είναι έν τω θεω προαποδέδεικται* όθεν ούδέ ενέργεια 
αισθητική εϊη άν έν αύτώ* τό γάρ αίσθάνεσθαι γίνεται όργάνω σωματι- 
κω. Ό  δέ θεός έστι πάντη άσώματος* διό καί φησίν ό Διονύσιος έν τω 
δευτέρω κεφαλαίο) τω Περί θείων ονομάτων ότι έν τω θεω έστι 
τελεία πατρότης* εΐτουν ού στοματική ούδέ υλική, άλλά νοερά. 4.) δέ 
νους έν τω νοειν προς τέτταρα τέτακται* δηλαδή προς τό νοούμενο ν

~  \ '  ~  ГЧ / Г  / ΐ  ~  » ι  \ \πραγμα, προς το ειοος το νοητον, ω γίνεται ο νους ενεργεια, προς το 
νοειν αύτού καί προς τον ύπ* αυτού συλλαμβανόμενον λόγον, ός των λοι
πών τριών διαφέρει. 5Από μέν τού νοητού πράγματος, ότι τό νοούμενον 
πράγμα, ένίοτέ έστιν έξω τού νού. Τό δέ τού νού γέννημα ούκ έστιν, 
εί μή ένδον τού νού* καί αύθις τό γέννημα τού νού τέτακται προς 
τό νοούμενον πράγμα ώς προς τέλος. Διά τούτο γάρ ό νους τό νόημα 
τού πράγματος έν έαυτω διαρθροί, έφ’ ω νοήσαι τό νοούμενον πράγ
μα" διαφέρει δέ άπό τού είδους τού νοητού, εφόσον το νοητόν είδος, 
ф γίνεται ο νους ενεργεια, θεωρείται ώς αρχή τής ένεργείας τού νού, έφό- 
σον παν τό ενεργούν ενεργεί καθό έστιν ένεργεία. Ένεργεία δέ γίνεται 6 
νούς διά τίνος νοητού είδους, δ δεί ένεργείας είναι αρχήν. Διαφέρει δέ 
άπό τής ένεργείας τού νού, ότι τό προειρημένου γέννημα τού νού Οεωρεί- 
ται ως πέρας τής ένεργείας καί ώς τι бГ αυτής γεγεννημένον* ό γάρ νους τή 
εαυτού ένεργεία ορίζεται τό πράγμα ή καί τήν καταφατικήν καί άποφα- 
τικην προτασιν. .! ουτο οε το εν ημιν γέννημα του νου ιόιως λογος κα
λείται* ούτος γάρ έστιν ό τω εξωτερικοί λόγω σημαινόμένος* ή φωνή γάρ 
έξωθεν εμφαίνει αυτόν τον νουν, ού τό είδος τό νοητόν ούδέ τήν ενέργειαν 
τού νού, αλλα τό γέννημα τού νού, ού μεσιτεύοντας άναφέρεται προς τό 
πράγμα. Γούτο τοίνυν τό γέννημα ή ό τού νού λόγος, έπειδάν ό νούς 
ημών νοή άλλο παρ’ αυτόν πράγμα, άπ’ άλλου άνίσχει καί ά.λλο άμφαί- 
νει* άνίσχει μέν γάρ άπό τού νού διά τής αύτού ένεργείας* έστι δέ όμοιο της 
τού νοουμένου πράγματος. Έπειδάν δέ ό νούς εαυτόν νοή, ό προειρημέ
νος λόγος, ή το νόημα αυτού, έστιν οίονεί βλάστημα καί όμοιότης αυτού 
του νοούντος εαυτόν νου* καί τούτο συμβαίνει διά τόδε* ότι τό άποτέλε- 
σμα όμοιούται τή αυτού αίτια κατά τό αυτής είδος. Το δέ είδος τό νοούν 
έστι αυτό τό νοούμενον πράγμα* καί διά τούτο ο άνίσχων λόγος άπό
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; άπό του θεού, η
τό άνίσχον άπτεται της φύσεως τής ίδιας άρχής, 

του άνθρώπου γεννήσει. Έ νθα  πραγματική άναφο-

του νου εστιν ομοιοτης του νοούμενου πράγματος, είτε εστιν εν μετά του 
νοοΰντος νου είτε άλλο. Ούτος δέ ό λόγος του ήμετέρου νοΰ εστιν άλλο- 
τριος τής ουσίας του ήμετέρου νοΰ· ού γάρ εστιν έκ τής ουσίας αύτοΰ, 
άλλ’ εστιν ώσανεί τι άποτέλεσμα αύτοΰ. Ού μέντοι έστίν άλλότριον 
αύτοΰ τοΰ νοείν τοΰ νοΰ, εφόσον αύτό το νοεΐν συμπληροΰσθαι ού δύ- 
ναται άνευ αύτοΰ τοΰ λόγου. Εϊ τις ούν εϊη νοΰς, ού τό νοεΐν έστι τό 
είναι αύτοΰ, δε ή σε ι τον εκείνου λόγον μή είναι άλλότριον τής ούσίας 
αύτοΰ τοΰ νοΰ, ώσπερ ούδέ τοΰ νοεΐν. Έ σ τ ι δέ τοιοΰτος ό θείος νοΰς, ώς 
δέδεικται* έστι γάρ έν τώ θεώ ταυτόν τό είναι καί τό νοεΐν. Δει άρα 
τον αύτοΰ λόγον μή είναι άλλότριον τής ούσίας αύτοΰ, άλλ5 όμοούσιον 
αύτώ. Οΰτω τοίνυν έν τω θεώ δύναται εύρίσκεσθαι πρόοδός τίνος έκ τίνος· 
εΐτουν τοΰ λόγου καί τοΰ προφέροντος αύτόν νοΰ τής κατά τήν ούσίαν 
μονάδος φυλαττομένης. ’Ένθα δέ έστι πρόοδός τίνος άπό τίνος, έκεΐ 
άνάγκη τιθέναι πραγματικήν άναφοράν ή μόνον έκ τοΰ μέρους τοΰ προϊ
όντος, ότι μή λαμβάνει τήν αύτήν φύσιν, ήν έχει ή ιδία αρχή, ώσπερ 
φαίνεται έν τή προ ό δω τής κτίσεως άπό τοΰ θεοΰ, ή έκ τοΰ μέρους άμ- 
φοτέρων, ή νίκα 
ώς φαίνεται έν τή 
ρά έστι καί έν τω πατρί καί τω υίω. Ό  λόγος δέ εστιν όμοούσιος έν 
τοΐς θείοις τή ίδια άρχή, ώς δέδεικται. Αεί πέτα ι άρα έν τοΐς θείοις 
είναι άναφοράν πραγματικήν, ώς μέν έν τω πατρί, ώς δέ έν τω υίω κάν 
τω άγίω πνεύματι έξ άμφοτέρων των μερών δηλαδή καί των προϊόν- 
το:» ν καί τοΰ προφέροντος.

Προς τό πρώτον ούν ρητέον, ότι κατά τών ούσιωδώς τοΰ θεοΰ λε
γομένου ν έστιν άληθές τό εν τώ πράγματι, καταλήψει δέ καί έπινοία τό 
έτερον ή διακεκριμένου* καί γάρ καί τά άναφερόμενα έν τώ θεώ ού δια- 
φέρουσι τής ούσίας εί μή τώ λόγω μόνον.

Προς τό δεύτερον ρητέο ·, ότι ή άναφορά ή ούσα έν θείοις προσώποις 
έχει ομοιότητα μετά τής άναφοράς τής ταυτότητας, εί τό εν τής ούσίας 
Οεωροΐτο* εί δ3 αύ θεωροΐτο ή πρόοδος τοΰ ενός άπό τοΰ έτέρου έν τή 
αύτή φύσει, δει τάς προειρημένας άναφοράς είναι πραγματικάς.

Προς τό τρίτον ρητέον, ότι καθάπερ ό θεός ού μεταβάλλει έν τή 
προ ό δω τής δημιουργίας αύτοΰ, ούτως ούδέ έν τή προ 6 δω τοΰ λόγου 
αύτοΰ μεταβάλλει. Πλήν ή μέν δημιουργία ούχ άπτεται τής θείας ούσίας 
καί φύσεως* όθεν ή θεία ούσία ού μετέχεται τή κτίσει* καί διά τούτο ή 
άναφορά τοΰ θεοΰ προς τήν κτίσιν ούκ έστι κατά τι, οπερ έστίν έν τώ 
θεώ, άλλά μόνον κατά τοΰθ3, ό έστιν έκ τοΰ μέρους τής κ τ ί
σεως. Ό  δέ λόγος καί τό πνεΰμα προΐασιν ομοούσια τώ θεώ, καί διά 
τούτο κατά τοΰθ’, ό έστιν έν τώ θεώ, άναφέρεται προς τον αύτοΰ λόγον 
καί προς τό αύτοΰ πνεΰμα ού μόνον κατά τοΰθ3, ό έστιν έκ τοΰ μέρους 
τοΰ λόγου καί τοΰ πεύματος. Τό τε γάρ έστιν άναφορά πραγματική 
έκ τοΰ μέρους τοΰ ενός καί ούκ έκ τοΰ μέρους τοΰ έτέρου, ότε ή άνα
φορά έπεται κατά τοΰθ5, δ ενός έστι καί ού κατά τοΰθ’, δ έκ τοΰ έτέ
ρου έστίν, ώσπερ φαίνεται έν τοΐς έπιστητοΐς καί τή επιστήμη. Αί γάρ 
τοιαΰται άναφοραί τήν αιτίαν ΐσχουσι διά τής ένεργείας τοΰ έπισταμένου, 
ού διά τίνος έπιστητοΰ.

Προς τό τέταρτον ρητέον, ότι ή άναφορά έχει είναι άσθενέστατον, 
ήτις έστι τοΰτο μόνον. Ούκ έστι δέ ούτως έν τώ θεώ* ού γάρ έστιν

21*



324 Ј. Филовски — М. Д. Петрушевски

αυτής έτερον τό είναι παρά την ούσίαν, ώς ύποκατιόντες λέξομεν* δθεν 
ό λόγος ούχ επεται.

Πρός το  ε'°ν ρητέον, δτι ό λόγος εκείνος πρόεισι περί τής πραγμα
τικής αναφοράς, ής έτερόν έστι τό είναι παρά το τής ουσίας είναι, ή 
ενυπάρχει. Ούκ έλ ει δέ ούτως έν τω  προκειμένω, ώς δείξομεν.

Προς τό στ'ον ρητέον, δτι των θείων προσώπων αναφορά διακρινο- 
μένων ούκ άλλω διακρίνονταί ή έαυτοίς* αί γάρ άναφοραί είσιν αυτά 
τά πρόσωπα ύφεστώτα, ώς μετά ταΰτα δειχθήσεται.

Προς τό ζ'ον ρητέον, δτι τά ούσιωδώς άποδιδόμενα, άτινά είσιν 
ιδιότητες ουσιώδεις, είσιν έν τω θεω πραγματικώς, καί ού κατά τον 
λόγον ή γάρ άγαθότης τού θεού έστι πράγμα* ομοίως καί ή σοφία αυτού. 
Καί περί των άλλων ούτως, εί καί τής ούσίας μή διαφέρουσιν, εί μή 
τω  λόγω* έοσπερ ούν καί περί των άναφορών έστιν, ώς δειχθήσεται.

Προς το  δγδοον ρητέον, δτι ήν άν άτελής ή τού θεού ούσία, εί τ ι 
ένυπήρχεν αύτή μή ον αυτή. 'Η αναφορά δε έν τω θεω έστιν ή ούσία 
αυτού, ώς δειχθήσεται.

Προς τό θ'ον ρητέον, δτι τό κινούμενου καί τό συμβεβηκός άναφέ- 
ρονται προς τ ι πρότερον, ώσπερ άτελές προς τέλειον* τό γάρ συμβεβηκός 
άτελές έσ τ ιν  ώσπερ ούν καί ή κίνησίς έστιν άτελής ένέργεια. Τούτο δέ, 
δ λέγεται προς τι, ενίοτε έπιλαμβάνεται τελειότητας πράγματος, ώσπερ 
φαίνεται έν τω νω* επεται γάρ τή ένεργεία αύτοΰ, ήτις έστι τελειότης 
αυτού. Καί διά τούτο ή θεία τελειότης ού κωλύει τήν άναφοράν έν τω  
θεω τιθέναι.

Προς τό ι'ον ρητέον, δτι τό καθ5 αυτό άναγκαίον είναι ούκ άνα- 
φέρεται προς τι έξωτερικόν αύτού. Ούδέν μέντοι προσίσταται άναφέρε- 
σθαι πρός τ ι των έν έαυτω* δθεν καί μή λεγόμενον άναγκαίον είναι 
δι5 άλλο, λέγεται είναι άναγκαίον δι5 εαυτό.

Πρός τό ια'°ν ρητέον, δτι ή πραγματική άναφορά έν τω θεω επεται 
τή ένεργεία τού νού ούχ ούτως, ώστε πραγματικήν άνοφοράν νοείσθαι τού 
νοούντος πρός τό νοούμενου, άλλά πρός τον λόγον ού γάρ τό νοούμενου 
άνίσχει από τού νού, άλλ5 ό λόγος.

Πρός τό ιβ'ον ρητέον, δτι εί καί ο φυσικός λόγος δύναται έλθει ν 
πρός τό δεικνύναι, δτι ό θεός έστι νοών, τον τού νοείν μέντοι τρόπον ού 
δύναται εύρεΐν άποχρώντως. 'Ώσπερ γάρ περί τού θεού δυνάμεθα νοείν 
δτι έστιν, άλλ5 ού τ ί έστιν, ουτω καί περί αύτού δυνάμεθα νοείν δτι 
νοεί, άλλ5 ού πώς νοεί. Τό δέ συλλαμβάνειν τον λόγον έν τω νοείν 
προσήκει τω  τροπω τού νοείν* δθεν ό λόγος αύτάρκως άποδεικνύναι ού 
δύναται, άλλά στοχάζεται έκ τού έν ήμίν οντος άμηγέπη δι5 όμοιότητος.

Πρός τό ιγ'ον ρητέον, δτι έν ταίς άλλαις άντιθέσεσιν άεί τό 
ετερόν έστιν ώς άτελές ή ώς μή ον ή ώς έ'χον τι τού μή οντος* ή μέν 
γάρ άπόφασίς έστιν ώς μή ον καί ή στέρησις έστι τις άπόφασις. Καί 
των δύο εναντίων τό έτερον έχει άεί τι στερήσεως* δθεν αί άλλαι άντιθέ- 
σεις έν τω  θεω είναι ού δύνανται, ώσπερ ή άντίθεσις τής άναφοράς, 
ήτις έξ ούδετέρου μέρους παρέχει τι άτελές.
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Κεφ I'. — Π ό τ ε ρ ο ν  α ί ά ν α φ ο ρ α ί  εν  
ή ο ύ σ ί α  α ύ τ ο ΰ

■ ω ι ε ω ε ι σ ι ν

α'. — Νυν δέ έπ5 αύτό τό καρτερώτατον είμι* πότερον αί άναφοραί 
εν τω θεω είσίν ή ούσία αύτοΰ; καί δοκεΐ μή* ούδεμία γάρ ουσία έστίν 
άναφορά, καί έστι τούτο πρότασίς τις άμεσος, ώσπερ καί τό ούδεμία 
ούσία έστί ποσότης* ούδ5 άρα ή θεία ούσία έστίν άναφορά, καί άντίστρέ- 
φον τι άρα* άλλ5 έλεγεν, ότι ή θεία ούσία έστίν ή άναφορά κατά τό 
πράγμα, ού μην κατά τον λόγον.

β'. — Α λλά  τουναντίον* ό λόγος, ώ μηδέν άποκρίνεται πράγμα 
έστι κενός καί μάταιος. Ούδέν δέ διά κενής έν τω θεω προσήκει τίθεσθαι* 
ούκ άρ5 ο ιόν τε τήν άναφοράν διαφέρειν της ούσίας τω λόγω.

γ '. — Έ τ ι τά θεία πρόσωπα διακρίνονται ταΐς άναφοραΐς* μόνη 
γάρ ή άναφορά πληθύνει τά πρόσωπα έν τή τριάδι, ως φησιν ό Βοήτιος 
έν τω Περί τριάδος βιβλίω. Εί τοίνυν τά θεία πρόσωπα μη διακρίνοιντο 
κατά τήν ούσίαν, ή δ’ άναφορά ούδέν προστίθησιν έπί τήν ούσίαν κατά 
τό πράγμα, άλλά κατά τον λόγον μόνον, έπεται τά θεία πρόσωπα δια- 
κρίνεσθαι τω  λόγω μόνω, όπερ έστί τής Σαβελλίου αίρέσεως

δ'. — Έ τ ι τά θεία πρόσωπα ού διακρίνονται κατά τι άπολελυμέ- 
νον* εψεται γάρ διακρίνεσθαι κατά τήν ούσίαν. Τά γάρ του θεού άπολε- 
λυμένως κατηγορούμενα δηλοΐ τήν ούσίαν αύτοΰ* ώς ή άγαθότης, ή 
σοφία καί τά τοιαΰτα. Εί τοίνυν αί άναφοραί είσί τό αύτό όπερ ή θεία 
ούσία, δεήσει ή τά πρόσωπα μή διακρίνεσθαι κατά τάς άναφοράς ή τήν 
διάκρισιν των προσώπων είναι κατά τήν ούσίαν.

ε'. —- Έ τ ι, εί ή άναφορά έστιν αύτή ή ούσία τοΰ θεοΰ εψεται, ότι 
καθάπερ ή μεγαλειότης αύτοΰ ήκει εις τήν τής ούσίας κατηγορίαν, καθό 
δή ό θεός έστιν ή αύτοΰ μεγαλειότης, δι’ ίσου λόγου καί τήν πατρότητα 
ήκειν εις τήν τής ούσίας κατηγορίαν* καί ουτω πάν τό περί θεοΰ λεγό
μενον ρηθήσεται κατ’ ούσίαν* όπερ έστίν έναντίον τοΐς τοΰ Αύγουστίνου 
έν τω Περί τριάδος πέμπτω, ός φησιν, ού πάν το περί θεοΰ λεγόμενον, 
λέγεται κατ’ ούσίαν* λέγεται γάρ ο θεός προς τι, ώσπερ πατήρ προς υιόν.

σ τ '.— Έ τ ι, εΐ τ ι κατηγορειται τοΰ κατηγορουμένου, κατήγορειται 
καί τοΰ υποκειμένου. Ά λ λ 5 εί άναφορά έστιν αύτή ή ούσία, αΰτη ή κα
τηγορία έστιν άληθής. 'Η θεία ούσία έστι πατρότης* καί τω ΐσω λόγω 
αύτή ή ούσία έσται υίότης. "Εψεται άρα τήν υίότητα είναι τήν πατρότητα.

ζ\ — Έ τ ι όσα είσί τό αύτό, ούτως εχουσιν, ώστε ό,τί ποτέ κα
τήγορε ιται τοΰ ενός, κατηγορεΐ’σθαΐ καί τοΰ λοιπού* κατά γάρ τον Φιλό
σοφον έν τω α'φ των Τοπικών, όσηνδήποτε διαφοράν άποδώσομεν, άπο- 
δεικνύντες έσόμεθα, ότι ού τό αύτό, άλλά τής θείας ούσίας κατηγορεΐ- 
ται, ότι έστί σοφή, ότι δημιουργεί τον κόσμον καί τά τοιαΰτα, ά μή 
δοκεΐ κατηγορεισθαι τής πατρότητος ή τής υίότητος. Ή  άναφορά άρα 
ούκ έστιν ή ούσία έν τοις θείοις.

η'. — Έ τ ι τό διάκρισιν ποιούν έν τοΐς θείοις ούκ έστι τό αύτό 
μετά τοΰ άδιακρίτου. Ούκ άρα έστι τό αύτό ή άναφορά τή ούσία.

θ'. — Έ τ ι τό αύτό κατά τήν έαυτοΰ ούσίαν ού δύναται είναι 
άρχή των έναντίων, εί μή κατά συμβεβηκός. ’Αλλ5 ή διάκρισίς, ής άρχή
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έστιν ή αναφοράς αντίκειται τή μονάδι, ής αρχή έστιν ή ούσία. Ή  ανα
φορά άρα καί ή ούσία οΰκ είσι τό αυτό.

ι'. — ’Έ τι, όσα είσί τό αυτό, έν ω έστι τό εν, έστι καί τό 
έτερον. Εί τοίνυν ή θεία ούσία καί ή πατρότης εστι τό αυτό, έν ώ έστιν 
ή θεία ούσία, έσται καί ή πατρότης. 5 Αλλ5 ή θεία ούσία έστιν τω υίω, 
ούκοΰν καί ή πατρότης* ο φαίνεται είναι ψεύδος.

ία'. — ’Έ τι ή αναφορά καί ή ούσία λόγω γουν διαφέρουσιν άλλήλων 
έν τοΐς θείοις. 5 Αλλ5 ένθα έστί διάφορος λόγος είθ5 όρος, έστι καί διά
φορον είναι* ό γάρ όρος έστί λόγος δηλών τό τ ί έστι τό είναι ’Άλλο 
άρα έσται τό είναι τής άναφαράς, καί άλλο τό τής ούσίας. Ή  ουσία 
άρα καί ή άναφορά διαφέρουσι κατά τό είναι* καί ουτω διαφέρουσι 
πραγματικώς.

φ λ  — ’Έ τι προς τι λέγονται, ών τό είναι έστι τό προς άλλο πως 
έχειν, ώς λέγεται έν ταίς Κατηγορίαις. Τό είναι' τοίνυν τής αναφοράς 
έστιν έν τή προς άλλο άποβλέψει, άλλ5 ού τό γε τής ούσίας το ιού τον. 
ΤΙ άναφορά άρα καί ή ούσία ουκ είσι τό αυτό κατά τό είναι* καί ταύτη 
τό πρότερον.

ίγλ — ’Έ τι ό Αυγουστίνος φησιν έν τώ Περί τριάδας πέμπτω, 
.ότι τό προς τι λέγεται έν τω θεω ούκ ούσιωδώς, άλλ5 άναφορικώς. *Ό δέ 
την θείαν ούσίαν δηλοί, λέγεται ούσιωδώς. Α ί άναφοραί άρα έν τοΐς θεί
οις ού δηλούσι την θείαν ούσίαν* καί ταύτη τό πρότερον.

ίδ'. — ’Έ τι φησιν ό αυτός, ότι 6 θεός ού τούτο) έστί θεός, ω πα
τήρ, άλλά τή θεία ουσία έστι θεός, τή δέ πατρότητι έστι πατήρ. ΤΙ ούσία 
άρα ούκ έστιν ή πατρότης* καί ταύτη αί άναφοραί έν τω θεω ουκ 
είαιν ή ούσία.

αλ — 5Αλλά τουναντίον, ό,τί ποτέ έστιν έν τω θεω, έστι θεός, 
ώς φησιν ό Αυγουστίνος ΤΙ δ5 άναφορά έστιν έν τω θεω, ώσπερ ή πα
τρότης έν τω πατρί. 'II άναφορά άρα έστιν αυτός ό θεός. Τ ί δέ ούσία 
τού θεού έστιν δ θεός, ώς δέδεικται. Ή  ούσία άρα τού θεού έστιν ή 
άναφορά αυτού.

βλ ·— ’Έ τι παν, έν ω το προσκείμενόν έστι διάφορον τού ω πρό
κειται, έστί σύνθετον, άλλ5 έν τω  τού πατρός προσωπω έστι καί ή 
πατρότης καί ή θεία ούσία. Εί τοίνυν ή πατρότης καί ή ούσία είσί 
δύο πράγματα, έψεται τό πρόσωπον τού πατρός είναι σύνθετον, ό δή- 
λον είναι ψεύδος. Δει άρα την άναφοράν έν τοΐς θείοις είναι την ούσίαν 
αυτήν* έχει δ5 ώς καί περί τού υιού καί τού άγιου πνεύματος.

5Α π ό κ ρ ι σ ι ς

'Ρητέον, οτι ύποτεθέντος άναφοράς έν τοΐς θείοις είναι, δεΐ άναγ- 
καίως ομολογεΐν είναι την θείαν ούσίαν. 5/Αλλως γάρ άναγκασθησόμεθα 
σύνθεσιν ομολογεΐν έπί θεού, εί καί μή τής· ούσίας, άλλά τής ούσίας 
καί τού προς τι. °0  δή προς τι, έφόσον έστι πράγμα καί ον, σύνθεσιν 
ποιήσει, ώ αν προσγένηται. ’Έ τι τε δεήσει συμβεβηκός τούτο φάσκειν* 
παν γάρ ότιοΰν χρήμα έν τω ένυπάρχειν τό είναι έχον έστι συμβεβηκός* 
έτι εε δεήσει τ ι πράγμα παρά την τού θεού ούσίαν είναι αιώνιον* ά πάν-
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τα  έσ τιν  α ιρετικά . Πρός κα τάληψ ιν το ινυν εναργή του  είρημένου έπι» 
σ τητέον άν ε ΐη , ό τι τά  υπό τω  του συμβεβηκότος γ ένει περιεχόμενα, τά  
μεν δηλούνταί κα τά  τον του  σ υμβεβηκότος λ ό γ ο ν  λόγος γάρ του συμ- 
βεβηκότος έσ τ ι τό  ενυπ άρχειν  κα ι διά το ύ το  έκεΐύά  φ ημ ι δηλοΰσθαι τω  
του συμβεβηκότος τρόπω, ά λέγο ντα ι ώς ένυπάρχοντά τ ιν ι ,  ώσπερ ή 
ποσότης κα ί ή π ο ιότης' ή γάρ ποσό τη ς  δηλούτα ί ώς τίνος, έν ώ έ σ τ ιν  
ομοίως κα ί ή ποιότης. Τ ό  δέ προς τ ι ,  ε ί κα ί συμβεβηκός έσ τιν, όμως 
ού δηλουται κα τά  τον του σ υμβεβηκότος λό γ ο ν  ού γάρ δηλουται ώς τ ι ,  
έν ώ υπάρχει, άλλ5 ώς ε ις  τ ι  έξω . Δ ιό  κα ί ο Φ ιλόσοφός φησιν έν τω  
Ε 'ω  τω ν Μ ε τά  τά  φυσικά, ο τ ι ή επ ισ τήμη , εφόσον έσ τιν  αναφορά, ούκ 
έσ τι του έπ ισταμένου, άλλά του έπι σ τη του. "Ο θεν τ ιν ές  σκοποΰντες τον 
τρόπον τή ς  σημασίας τω ν άναφορικών είρήκασι μή ένυπάρχειν αυτά τα ΐς  
ούσίαις, άλλ5 οίον αύτα ΐς  παρυφεστάναι* έχ ε ι γάρ έμφασίν τ ίν ο ς  μέσου 
τή ς  άναφερομένης ουσίας κα ί του προς ό άναφέρεται* κα θ? ο δή κα ί επ ετα ι 
καν το ΐς  κ τ ισ το ΐς  π ρά γμα τι τά ς  άναφοράς μή είνα ι συμβεβηκότα* του γάρ 
σ υμβεβηκότος τό  είνα ι έσ τιν  ένυπάρχειν. "Ο θεν κα ί τιν ες  θεολόγοι Π ο- 
ρετάριοι καλούμενοι τα ύ τη ν  τη ν  δόξαν μέχρι κα ί τω ν  θείω ν αναφορών 
έκτείνουσ ι φάσκοντες τάς άναφοράς μή  είνα ι έν το ΐς  προσώποις, ά λλ5 
ώσανεί τού το ις  παρυφεστάναι. Κ α ί έπεί ή θεία ουσία έσ τιν  έν το ΐς  
προσώποις· ε ϊπ ετο  τά ς  άναφοράς μή είνα ι τη ν  θείαν ουσίαν. 5Ε π εί δέ παν 
τό  συμβεβηκός αύθις ένυπάρχει, ε ϊπ ετο  τάς άναφοράς μή είνα ι σ υμβεβη
κ ό τα ' κα ί κα τά  το ύ το  έλυον τον τού Α ύ γου σ τίνου  λόγον, ό τ ι αί άνα- 
φοραί ούτε κ α τ5 ούσίαν κατηγοροΰνται τού θεού ούτε κα τά  συμβεβηκός. 
5Α λ λ ά  προς τα ύ τη ν  τή ν  δόξαν επ ετα ι τή ν  αναφοράν μή είνα ι πράγμα τ ι ,  
άλλά κ α τ ’ επίνοιαν μ ό νον  παν γάρ ότιούν έσ τ ιν  ή ούσία ή συμβ βηκος* 
όθεν κα ί τ ιν ε ς  άρχαΐοι ύπέθεντο τάς άναφοράς είνα ι έκ  τω ν  δευτέρω ν 
νοητώ ν, ώς ό έ ξη γ η τή ς  φησιν έν τω  ΙΑ 'ω  τω ν Μ ε τά  τά  φυσικά. Ό θ ε ν  
κα ί οί Πορετάριοι έφασκαν τά ς  άναφοράς έν το ΐς  θείο ις μή είνα ι, εί μή 
κα τά  τον λόγον μόνον. Κ α ί ούτως έψ ετα ι τή ν  διάκρίσιν τω ν  προσώπων 
μή  είνα ι π ρα γμα τικήν , όπερ έσ τιν  α ιρετικόν . "Ο θεν  ρητέον μ,ηδέν κω - 
λύειν τό  ένυπάρχειν, δ μ έν το ίγ ε  ού δηλούταί ώς ένυπάρχον ώσπερ κα ί 
ή  ένέργεια ούχ ή ν ίκα  δηλούτα ί έν τω  ένεργούντι, άλλ5 ώς άπό τού ένερ- 
γούντος, ό τε μηδέ σύνθεσίν φασι δηλούν. *Ο μοίω ς ουν, εί κα ί τό  πρός 
τ ι  ού δηλούταί ώς ένυπάρχον, τ ό τ ε  ούκ ένυπάρχει, όμως καθάπερ έν το ΐς  
κ τ ισ το ΐς  άνάγκη είνα ι συμβεβηκός, ούτως έν τω  Οεώ άνάγκη είνα ι τή ν  
ούσίαν αυτού. Δ ε ι  τοίνυν τάς άναφοράς κα τά  τό  πράγμα είνα ι τήν  ού
σίαν, αί μ έν το ίγε  ούκ έχουσι τον τρόπον τή ς  ούσίας, άλλ5 έτερον τρόπον 
κατηγορίας παρά τά  ούσιωδώς λεγύμενα  έν τω  θεώ ' ούτε γάρ ή ούσία 
τού θεού έσ τιν  ούσία ή τό  ηένος ή τ ι  τω ν υπό τό  γένος* ώ σ τε μή δύ- 
νασθαι ε ίνα ι άλλο τ ι ,  ούτε ή άναφορά έσ τι τω ν πρός τ ι  γένος ή τ ι  τω ν 
ύπό το ύ τω , ώ σ τε μή δύνασθαι ε ίνα ι ουσία* ό ,τ ί ποτέ γάρ έσ τιν  αύτό 
τό  θειον χρήμα κα ί ό ,τ ί  π οτέ δ ει κα λεΐν  αύτό, έσ τιν  αρχή γενώ ν πάντα 
έν έαυτώ  τά  γένη  περιέχον κα ί προέχον κα ί ύπερέχον έν έν ί κα ί τω  αύ- 
τώ . "Ωσπερ ουν τή  ούσία τού θεού αποδίδεται π ραγματικώ ς τά  επόμενα 
τή  ά γα θ ό τη τι κα ί τή  σοφία αύτού, εφόσον ή ούσία έσ τιν  ή άγαθότης 
κα ί ή ούσία αυτού, ούτω  κα ί τά  επόμενα τώ  πρός τ ι  άποδίδονται πραγ
μ α τικώ ς  τή  ουσία, έφόσον έσ τι κα ί πρός τι* κα ί διά τούτο κα ί τό  πραγ
μ α τικώ ς διακρίνεσθαι κα ί ά ντικεΐσ θα ι άποδίδοται αυτή  ούκ έφόσον μέν-
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τοι ούσία, άλλ5 εφόσον προς τι. Διό εί και παντί τρόπω άκατάληπτόν 
έστι τό λεγόμενον, ράον μέντοιγε εις π ίστιν έρχεται, είναι τι τό αύτό 
ούσίαν καί προς τι, έν οις μή ενδέχεται είναι συμβεβηκότα ή λέγειν έν τώ  
αύτω τω αριθμώ είναι τα άντικείμενα πράγματι διακεκριμένα άπ5 αύτού* 
ό έπεται τοΐς φάσκουσι τη ουσία του θεού ένυπάρχειν την πατρότητα 
καί υίότητα έτερα οντα προς αύτήν πράγματα. Έ πειτα  κάκεΐνο έψεται 
τό άτοπον, τό ψευδός είναι πρόσωπον έκ προσώπου ύπάρχειν· είναι δέ 
άληθές μάλλον άναφοράν εξ άναφοράς. Έ πεί γάρ τό πρόσωπον έστιν ή 
ούσία μετά άναφοράς, ή δέ ούσία τού θεού μία ούσα καί ή αύτή τω 
άριθμώ, ο ύτ . άγέννητός έστιν ούτε γεννητή ούτε έκπορευτή, λείπεται 
μηδέν άλλο προΐέναι εξ άλλου, εί μή άναφοράν εξ άναφοράς* καί ού
τως άκόλουθον έσται λέγειν μή είναι πρόσωπον έκ προσώπου, άλλά 
προσωπικόν έκ προσο^πικοΰ* δ παρά τάς τής έκκλησίας υπάρχει δόξας. 
Όμοίως δέ κάκεΐνο άπορίαν έχει* εί γάρ τό πρόσωπον έστιν ούσία 
άτομος λογικής φύσεως. Έ σ τ ι δέ καί ή ούσία τού θεού καί ούσία καί 
άτομος καί λογικής φύσεως, πώς ού πρόσωπον λέγεται, δι’ ά δή άναγκα- 
ζόμεθα λέγειν έν τι πάντα ύπάρχειν έν τω  θεώ, δ κατά τάς διαφόρους 
άποβλέψεις διαφόρως ονομάζεται καί έστιν. 'Ώσπερ έλέγομεν τήν θεό
τητα καί τον θεόν είναι πάντη τό αύτό* διό καί ώσπερ εις θεός, οΰτω 
καί μία θεότης* τήν θεότητα μέντοι μή λέγεσθαι άγέννητον ή γεννητήν 
ή έκπορευτήν* τον δέ θεόν καί άγέννητον καί γεννητόν καί έκπορευτόν* 
τούτου γάρ αιτία ούχ ή τών πραγμάτων διαφορά, έφόσον έστι ταυτό 
κατά τον λόγον καί κατά τό πράγμα ή θεότης καί ό θεός. Ά λ λ 5 ή ήμε- 
τέρα διάνοια καί ό άκολουθών αύτή τής ονομασίας τρόπος* έφόσον γάρ 
ή θεότης ως είδος νοείται καί προφέρεται, εί λέγοιμεν αύτήν γεννητήν 
ή έκπορευτήν ή άγέννητον, δόξει ταΰτα διαφόρους ποιεΐν θεότητας* τίνος 
γάρ προστεθέντος ή ύφαιρεθέντος έν τοΐς εΐδεσι διάφορα γίνεται εΐδη. 
'Ό τι δέ ό θεός νοείται ως τό ύφεστώς, δ μέν ποικίλλει πάν τό προσόν 
κατά τό είδος, λέγεται άγέννητός ή γεννητός ή έκπορευτός. Έ πεί τοί- 
νυν τό αύτό κατά τό αύτό έστι καί ήνωμένον καί διακεκριμένον καί πάντα 
άπλώς, 6σα έστι τά πολλά καί μεριστά πολυειδώς καί μεριστώς, δταν τό 
αύτό μέν ού κατά τό αύτό δέ θεωρώμεν, διάφορα άποδίδομεν πράγματα* 
οίον όταν τό αύτό ή κοινόν καί άδιάκριτον βλέπωμεν, ούσίαν αύτό φα- 
μεν, καί πάντα άποδίδομεν τά επόμενα τή ούσία. 'Όταν δέ τό αύτό ως 
ήνωμένον ή διακεκριμένον βλέπωμεν, προς τ ι αύτό καλούμεν καί 
πάντα άποδίδομεν αύτω τά επόμενα τω  προς τι. 'Όταν δέ τό αύτό καί 
ώς ήνωμένον καί διακεκριμένον βλέπωμεν, πρόσωπον αύτό φαμεν καί 
πάντα άποδίδομεν τά έπόμενα τω προσώπω* διό καί τήν ούσίαν τού θεού 
εί καί άτομος έστιν, έφόσον μή ώς άτομος θείΒρεΐται, άλλ5 ώς κοινόν μό
νον πλειόνων, ού πρόσωπον φαμεν. Έπειδάν δέ μετά τού κοινού αύτής 
καί τό διακεκριμένον αύτής θεωρώμεν, δπερ έχει ούχ ώς ούσία, άλλ5 ώς 
άναφορά, διά τό καί ούσίας καί άναφοράς είναι άρχή, πρόσωπον αύτήν 
φαμεν. Καί έπειδάν τό αύτό καί ώς ούσίαν καί τοιάνδε άναφοράν νοώ- 
μεν, τοιόνδε πρόσωπον φαμεν τό εν καί τό αύτό. 'Όθεν εΐρηται καί τήν 
άναφοράν είναι τήν ούσίαν* τό γάρ πρόσωπον ποιεΐν ούκ έχει, ή άναφορά, 
άλλ5 ή τό αύτό τή ούσία κατά τό πράγμα. Έ ν οίς γάρ ή άναφορά μή 
έστιν ούσία, ού πρόσωπον ποιεί, άλλά τό πρόσωπον μόνον χαρακτη
ρίζει* εί γάρ ή άναφορά συμβεβηκός ουσα πρόσωπον ποιοίη, δπερ έστιν
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ούσία άτομος λογικής φύσεως, έψεται το συμβεβηκδς αίτιον είναι τής 
ούσίας* έχει δέ άνάπαλιν.Ή γάρ ούσία έστίν αίτια των συμβεβηκότων 
καί των άναφορών δθ~ν δήλον, δτι έπεί ή άναφορά πρόσωπον έν τοΐς 
θείοις ποιεί, ούκ εχει τούτο, ή άναφορά, άλλ’ ή τδ αύτδ κατά τδ πράγμα 
τή ουσία καί άρχή άτομότητος· διδ καί ενιοί φασι τάς άναφοράς έν τοΐς 
θείοις άναλογεΐν τή ύλη, ήτις έστίν άτομότητος άρχή.

Πρδς τδ πρώτον ούν ρητέον, δτι ούδεμία ουσία τών ύπδ τδ γένος 
δύναται είναι άναφορά* ώρισται γάρ πρδς εν γένος, καί κατά τδ είκδς 
άποκέκλεισται άλλου γένους. Ή  δέ θεία ούσία ούκ έστιν έν τώ τής 
ούσίας γένει* έστι γάρ υπέρ παν γένος περιειληφυΐα έν έαυτή πάντων τών 
γενών τάς τελειότητας* διδ ούδέ κωλύει τδ τή άναφορά έπόμενον, δπερ 
έστίν ή άντίθεσις, έτι τε αύτήν την άναφοράν έν αύτή εύρίσκεσθαι.

Πρδς τδ δεύτερον ρητέον, δτι άλλος λόγος έστίν ο τής ούσίας καί 
άλλος ο τής άναφοράς* καί άμφοτέροις άποκρίνεταί τι πράγμα, δπερ έστίν 
ό θεός* ού μέντοι άλλο πράγμα διάφορον, άλλ5 έν καί τδ αύτό, καί τούτο 
έξαιρέτως συμβαίνει τδ έν πράγμα δυσί λόγοις άποκρίνεσθαι, ή νίκα 
ούδείς τελείως ορίζει αύτδ τδ πράγμα καί ούτως έστίν έν τώ προκειμένω.

Πρδς τδ τρίτον ρητέον, δτι εί καί ή άναφορά μη προστίθησιν έπί 
την ούσίαν τι πράγμα, άλλά λόγον μόνον* ή άναφορά δμως έστι τι πράγμα. 
"Ωσπερ καί ή άγαθότης έστι τ ι πράγμα έν τώ θεώ, εί καί μη διαφέρει 
τής ούσίας, εί μή τώ  λόγω μόνον. Τδ б5 δμοιον καί περί τής σοφίας, 
καί διά τούτο καθάπερ τά προσήκοντα τή άγαθότητι ή τή σοφία πραγ- 
ματικώς προσήκουσι τή ούσία, οΐον τδ ού πάντα έφίεται ή τδ κατάληψιν 
είναι τών ύπερεχουσών αιτιών καί τά άλλα τά τοιαύτα, ουτω καί τδ 
ίδιον τής πραγματικής άναφοράς είτουν τδ άντικείσθαι καί διακρίνεοθαι 
πραγματικώς έν τοΐς θείοις εύρίσκεται.

Πρδς τδ τέταρτον ρητέον, δτι αί ούσιώδεις άποδόσεις ού μόνον 
δηλοΰσι τοΰθ’ δπερ έστίν ή θεία ούσία, άλλά δηλοΰσι καί τοιώδε τρόπω* 
δηλοΰσι γάρ τι ως έν τώ θεώ ον καί διά τούτο ή διαφορά ή ούσα κατά 
τά άπολελυμένα στρέφοιτο άν εις την τής ούσίας ετερότητα. Α ί δέ θεΐαι 
άναφοραί εί καί δηλοΰσι τοΰθ5 δπερ έστίν ή θεία ούσία, δμως ού κατά 
τδν τής ούσίας λόγον* ού γάρ κατά τδν τού ένόντος τρόπον, άλλά κατά 
τδν τρόπον τού πρδς άλλο έχοντος λέγονται. Ό θεν ή διάκρισις ή θεωρου- 
μένη κατά τάς άναφοράς έν τοΐς θείοις ού δηλοΐ διάκρισιν εις την ούσίαν, 
άλλά μόνον εις τοΰθ5 6 έστι πρδς άλλο έχειν κατά τδν τής προόδου τρόπον, 
ως άνω εΐρηται.

Πρδς τδ ε'ον ρητέον, δτι εί καί ή άναφορά έστιν ή θεία ούσία, 
δμως ού λέγεται κατά τδν τής ούσίας τρόπον, ως προεκτίθεται* καί διά 
τούτο ού λέγονται κατ’ ούσίαν. Ό  γάρ τής σημασίας τρόπος ού προσήκει 
τοΐς κατ5 ούσίαν λεγομένοις.

ΙΙρδς τδ έκτον ρητέον, δτι δ λόγος έκεΐνος ισχύει έν τοΐς καθ5 
αύτδ κατήγορουμένοις. Καθ5 αύτδ δέ κατηγορεΐταί τι κατ5 άλλου, 0τε κα- 
τηγορεΐται αύτοΰ κατά τδν ίδιον λόγον* δ δέ μή κατηγορεΐταί κατά τδν 
ίδιον λόγον, άλλά κατά την τού πράγματος ταυτότητα, ούδέ κατηγορεΐταί 
καθ5 αύτό. Ή  νίκα τοίνυν λέγεται ή θεία ούσία έστίν ή πατρότης, ού 
κατηγορεΐταί ή πατρότης τής θείας ούσίας κατά την ταυτότητα τού λό
γου, άλλά κατά την ταυτότητα τού πράγματος. Όμοίως ούδέ ή ούσία 
κατά τής πατρότητος* ως γάρ είπεΐν, άλλος δ τής ούσίας λόγος καί άλλος
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ο τη ς  πατρότητος* κα ί διά τούτο εν τη  προειρημένη επιχειρήσει εμ π ίπ τε ι 
ή του συμβεβηκοτος απάτη. Ε ί γάρ κα ι μηδέν έν τώ  θεω ε ίη  συμβε- 
βηκός, έσ τιν  όμως τ ις  συμβεβηκοτος ομοιότης* τά  γάρ άλλήλω ν κα τη γο 
ρούμενα κα ι διαφέροντα τω  λόγω είσ ίν  έν τω  ύποκειμένω .

Προς τό  έβδομον ρητέον, δ τι ώσπερ ό Φιλόσοφός φησιν έν τω  τής 
Φ υσ ικής τρ ίτω , ού π άντα τά  αύτά δει κα τηγορεΐσ θα ι τω ν  φ τιν ιούν 
τρόπω τω ν  αυτών, αλλά μόνον τω ν αυτώ ν' κα τά  τον λόγον. Ή  θεία  δε 
ούσία κα ι ή πατρότης, εί κα ί είσ ί τα υ τό  κα τά  το  πράγμα, ουκ είσι με ντο ι 
τό  αυτό κα τά  τον λό γο ν  κα ί διά τούτο  ούχ δ, τ ί  ποτέ κα τή γο ρ ειτα ι 
τού ενός, κα τη γο ρ ε ΐτα ι κα ί τού ετέρου.

5} στέον δέ, ό τι ένια  άκολουθούσι το ίς  ίδίοις λόγοις τή ς  άναφοράς 
κ α ί τή ς  ουσίας, ώσπερ φαμέν τό  είνα ι κοινόν, έπ ετα ι τή  ουσία. Τ ό  δέ 
διακρίνειν έπ ετα ι τή  άναιφορά* όθεν τό  έν τούτω ν άποφάσκεται τού ετέρου* 
ούτε γάρ ή ούσία διακρίνει ούτε ή άναφορ-ά έσ τι κο ινή . Έ ν ια  δέ ούχ 
όσον προς τό  προηγουμένως δηλούμενον, ά λλ5 όσον προς τον τή ς  σημα
σίας τρόπον έχουσί τ ιν α  διαφοράν άπό τού λόγου τή ς  ούσίας ή τή ς  ανα
φοράς ' κα ι τα ύ τα  κατηγορουντα ι τη ς  ουσίας ή τη ς  αναφορας, ε ι κα ι μη 
ιδίως. Κ α ί τα ύ τ ’ είσι τά  έπ ίθετα  κα ί τά  ουσιώδη ρήμα τα ' ώς τό  
αγαθόν, σοφόν, νοεΐν, θέλειν* τά  το ια ύτα  γάρ όσον προς τό  δηλούμενον 
πράγμα σημαίνουσιν αύτήν τη ν  ούσίαν, άλλ5 όρκος δηλοΰσιν αύτήν ως 
υποκείμενον κα ί ού χωρίς* κα ί διά τού το  ιδ ια ίτα τα  λέγοντα ι περί τω ν 
προσώπων κα ί περί τω ν ούσιωδών ονομάτω ν τώ ν ώς έν συνθέσει* ώς ό θεός 
ή ο πατήρ, άγαθός ή σοφός ή δημιουργών, κ α ί τά  άλλα τά  το ια ύτα . Π ερ ί 
τής  ούσίας δέ χωρίς κα ί κα τά  άφαίρεσιν θεωρούμενης ού κα τά  τρόπον 
υποκειμένου ή ττο ν  ιδίως, κα ί έ τ ι  περί τώ ν άναφορών τά  το ια ύτα  γάρ 
προσήκουσι τω  ύποκειμένω  κα τά  τη ν  ούσίαν, ού κα τά  τη ν  αναφοράν 
ο γάρ θεός έστιν αγαθός ή δημιουργός εκ  τού τή ς  ούσίας μέτρου, ούκ 
εκ  τή ς  αναφοράς.

Προς τό  όγδοον ρητέον, ό τ ι τό  διάκρ σιν ποιούν δύναται ε ίνα ι έν 
μ ετά  τού μ ή τε  διακρίνοντος μ ή τε  διακρινομένου π ράγματι, ού λόγω.

Προς τό  ένατον ρητέον, ό τ ι τό  έν τή ς  ουσία: ούκ ά ν τ ίκ ε ιτα ι τή  δια- 
κρίσει τώ ν άναφορών όθεν ούχ έπ ετα ι τη ν  άναφοράν κα ί τη ν  ούσίαν είνα ι 
α ίτια ς  τώ ν ά ντικε ιμ ένω ν.

Προς τό  ι.'ον ρητέον , ό τι όσα είσ ί τά  αύτά π ράγματι κα ί λόγω , 
ανάγκη έν οίς τό  έν είνα ι κα ί τό  άλλο. Ο ύκ ανάγκη δέ το ύ τ5 ε ίνα ι έν 
το ίς  αύτοίς μέν κα τά  τό  πράγμα, τω  λόγω  б5 ου. 'Ώ σπερ τό  ένεστώς 
έσ τι τό  αύτό, όπερ έσ τιν  ή άρχή τού μέλλοντος κα ί τό  πέρας τού πα- 
ρεληλυθότος. Ού μην ή άρχή τού μέλλοντος λ έγ ε τα ι ε ίνα ι έν τώ  παρε- 
ληλυθότι, άλλά τό  αύτό, όπερ έσ τι τού παρεληλυθότος πέρας. 'Ο μο ίω ς 
ού λ έγ ε τα ι, ό τ ι ή πατρότης έσ τιν  έν τώ  υίώ , άλλ ’ όπερ έσ τιν  ό υιός 
κ α τά  τη ν  ούσίαν.

Ιΐρός τό  ί,α'ον ρητέον, ό τι έν το ίς  θ είο ι; ούδενί τρόπω  έσ τιν  είνα ι, 
ε ί μή τή ς  ούσίας, ώσπερ ούδέ νοεΐν εί μή τού νού* κα ί διά τούτο 
ώσπερ έν τώ  θεω έστιν έν μόνον νοεΐν, ούτω κα ί έν είνα ι έστι* κα ί διά 
τούτο  ούδενί τρόπο) συγχωρητέον άλλο είνα ι τό  τή ς  άναφοράς είνα ι έν 
το ις  θείοις κ α ι άλλο τό  τή ς  ούσίας. Ό  λόγος δέ ούκ άποδίδωσι τό  είνα ι, 
αλλα τ ί  ε ίνα ι, ε ίτουν τ ί  έσ τι τ ί.  'Ό θεν  δύο λόγοι ενός πράγματος ού 
δεικνύουσι δισσόν είνα ι αυτού, άλλά δεικνύουσιν, ό τι περί αύτοΰ τού πράγ
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ματος δ ιχή  δύναται λέγεσθαι, ώσπερ περί του σημείου δύναται λέγεσθαι, 
τ ί  έσ τιν ώσπερ άρχή κα ί ώσπερ πέρας διά τον διάφορον λόγον της  αρχής 
κα ί του τέλους.

Προς τό  ί,β'ον ρητέον, ό τι τή ς  άναφοράς ουσης συμβεβηκότος έν 
το ις  κτίσ μα σ ι τό  είνα ι αύτής έσ τιν  ένεΐναι* όθεν τό  είνα ι αυτής ούκ έσ τι 
το  προς άλλο έ χ ε ιν  τό  δέ είνα ι τα ύ τη ς  τή ς  άναφοράς, όπερ προς άλλο 
έσ τίν, έσ τι τό  προς άλλο έχειν .

Προς τό  ιγ '° ν ρητέον, ό τ ι αί άναφοραί λέγοντα ι μή κατηγορεΐσ θα ι 
του θεού ούσιωδώς, ό τι ού κατηγορούντα ι κα τά  τον τρόπον του ύπάρχον- 
τος έν τή  ούσία, άλλά κα τά  τον τρόπον του προς άλλο έχοντας* κα ί 
διά τούτο λ έγ ε τα ι μή δηλοΰν τη ν  ουσίαν.

Προς το  ιδ 'ον ρητέον, ό τι ο θεός ού λ έγ ε τα ι τω  αύτω  θεός, ώ 
κα ί πατήρ διά τον διάφορον τρόπον τή ς  σημασίας τή ς  θεότητας κα ί 
πατρότητας, ώς π ροεκτέθειτα ι.

Скоијс. Ј. Филовски Μ. Д. Пешрушевски.
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