
ΓΡΗ ΓΟ ΡΙΟ Τ ΤΟ Τ ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ

„Πραγματεία εις το Περί ουσίας καί ενεργείας ζήτημα/6 Βιβλ. Δ' 
(Ѕесипс1шп СосПсет М агаапиш шѕ. Ог. Ζ 155)

Τ ά  κ ε φ ά λ α ι α  τ ο υ  τ ε τ ά ρ τ ο υ  β ι β λ ί ο υ
α'— Πρόλογος εις το τέταρτον βιβλίον δεικνύς το άναγκαΐον της τά- 

ξεως αύτοΰ
β'— "Οτι ή του Θεού δύναμις ούκ έστι δύναμις εν τινι άλλ5 αύτοδύ- 

ναμις
γ '— "Οτι ή του γεννάν καί δημιουργεΐν δύναμις είσί το αυτό εν τω 

Θεω
б'— Πότερον ή γεννητική δύναμις εΐληπται ύπο τη παντοδυναμότητα; 
ε'— 'Ό τι ή δημιουργική δύναμις υπάρχει το αύτό τή αύσία τού Θεού 
στ'—'Ό τι τρισσόν έστι το των άναφορών γένος 
ζ'— Πότερον ή δημιουργία έστι τι εν τοΐς δημιουργητοΐ:;

Κεφ. Α '. Π ρ ό λ ο γ ο ς  ε ι ς  τ ό  τ έ τ α ρ τ ο ν  β ι β λ ί ο ν  
δ ε ι κ ν ύ ς  τ ο  ά ν α γ κ α ΐ ο ν  τ ή ς  τ ά ξ ε ω ς  α ύ τ ο ΰ

Έ π εί δέ προτέρα πρόοδός έστι των οντων ή έκ τού μή οντος ά- 
πλώς εις το είναι, ή έκ τού μή είναι εις το τι εΐναι, καί τούτο μεν κα
λείται γένεσις καί ποίησις, έκεΐνο δέ δημιουργία’ διά τούτο καί περί 
της δημιουργικής δυνάμεως τού Θεού ρητέον πρότερον, ή τής ποιητικής. 
Ού διά τούτο δέ μόνον, άλλ’ ότι καί διά τής δημιουργικής δυνάμεως μά
λιστα ή τού Θεού ισχύς καταφαίνεται, ή τής ποιητικής. Τού μέν γάρ 
τίνος οντος καί τού τίνος μέν οντος, έξ ού παν γίνεται το γινόμενον, 
ούκ άπειρον το διάστημα’ διο ούδέ άπειρου δει δυνάμεως ποιεΐν τι ον 
έκ τίνος μή οντος. Τού δέ άπλώς μέν οντος προς το ον, άπειρον το διά
στημα’διο καί άπειρου δει δυνάμεως έκ τού μηδαμή μηδαμώς ποιεΐν* 
όθεν καί τά μέν άλλα φυσικά ποιεί, δημιουργεί δέ ούδέν, ότι μή μόνος 
ό Θεός. Τά μέν γάρ άλλα, όσα ποιεί, δύναμις οντα ποιητική έν ύπο
κειμένω, δεΐται παθητικής δυνάμεως έν ύποκειμένω, προς το προάγειν 
τά άποτελέσματα. Ό  δέ Θεός μή ών δύναμις έν ύποκειμένω ποιητική, 
άλλ’ αύτοδύναμις καί διά τούτο άπειρος, οΐα μή ούσα έν τινι, ούδέ δυ
νάμεως παθητικής έν ύποκειμένω δεΐται προς το ποιεΐν, άλλ5 έξ άπει
ρου διαστήματος τού μηδαμή μηδαμώς είναι τά όντα άναφέρει.
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Κεφ. В'. "Ο τ ι ή τ  ο ΰ Θ ε ο ΰ δ ύ ν α μ ι ς ο ύ κ έ σ τ ι  δύ- 
ν α μ ι ς ε ν  τ  ι ν ι, ά λ λ5 α ύ τ ο δ ύ ν α μ ι ς

'Ό τι γάρ ή του Θεεΰ δύναμις ούκ έστι δύναμις εν τινι, άλλ3 αύ- 
τοδύναμις καί άπειρος δύναμις, εντεύθεν δήλον* έπεί γάρ ή ένεργητική 
δύναμις έπεται τω ένεργεία, άνάγκη καί τήν ποσότητα τής δυνάμεως 
έπεσθαι τή ποσότητι του ένεργεία* έκαστον γάρ τοσοΰτον περιγίνεται 
έν τή του ένεργεΐν δυνάμει, δσον έστίν ένεργεία. Ό  δε Θεός έστιν ένέρ- 
γεια καί έντελέχεια άπειρος, ό δήλον έντεΰθεν* ή γάρ έντελέχεια διχή 
περαίνεται ένί μεν τρόπω έκ του μέρους του ποιοΰντος, ώσπερ έκ τής 
θελήσεως του τεχνίτου λαμβάνει τήν ποσότητα καί τον δρον τό κάλλος 
τής οικίας* έτέρω τρόπω, έκ του μέρους του λαμβάνοντος, ώσπερ ή θέρ
μη του πυρός ορίζεται καί τήν ποσότητα δέχεται έκ τής των ξύλων πα
ρασκευής* αυτή δέ ή θεία είτε ένέργεια είτε έντελέχεια ούχ ορίζεται 
έκ τίνος ποιοΰντος* ού γάρ έστιν άπ5 άλλου* ουτ* αυ ορίζεται διά τίνος 
δεχομένου. Έ π εί γάρ έστιν άμιγής πάσης ύλης καί δυνάμεως ποιητικής, 
έστιν έντελέχεια ψιλή ούκ έν τινι ειλημμένη, ως δέδεικται. Έ σ τ ι γάρ ό 
Θεός αυτό τό είναι αύτοΰ έν ούδενί είλημμένον* δθεν δήλον τον Θεόν 
είναι άπειρον* τό γάρ είναι του άνθρώπου ορίζεται προς τό είδος αύτοΰ. 
Έ σ τι γάρ είλημμένον έν τω εΐδει τής άνθρωπείας φύσεως* έχει δ5 ως 
καί περί τοΰ είναι τοΰ ίππου καί των άλλων. Τό δέ είναι τοΰ Θεοΰ 
έφόσον μή έστι συνεσχημένον έν τινι, άλλ3 έστιν είναι ψιλόν, ούχ ορί
ζεται έν τινι τρόπω τής κατά τό είναι τελειότητος, άλλ3 δλον έχει έν 
έαυτω τό είναι* διό καί ούκ άπειρα μόνον τω είδει δύναται ποιείν* οθεν 
δήλον καί τήν ποιητικήν δύναμιν αύτοΰ είναι άπειρον καί μηδέ έτερον 
τής ένεργείας. Δύο γάρ άπειρα κατά τό έξω αδύνατον υπάρχειν, έφόσον 
τό έν έστι πέρας τοΰ ετέρου, καλείται δέ δύναμις ή έντελέχεια διά τό 
άρχή είναι ποιητική* τοΰτο γάρ έστιν έκ τοΰ λόγου τής δυνάμεως. Καί 
ταΰτα μέν έν προοίμιοις.

Κεφ. Γ \  'Ό  τ  ι ή τ ο ΰ  γ ε ν ν ά ν  κ α ί  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί ν  δύ- 
ν α μ ι ς  ε ί σ ί  τ ό  α ύ τ ό  έν  τ ω  Θ ε ω

α'. Ζητήσαι δέ άξιον, πότερον ή τοΰ γεννάν δύναμις καί ή τοΰ δη- 
μιουργείν έστι τό αύτό; Καί δοκεί μή* ή γάρ γέννησίς έστιν ένέργεια 
ή έργον φύσεως, ως ό Δαμασκηνός φησιν. 'Н  δέ δημιουργία έστίν έργον 
θελήσεως, ώς ό Τλλάριος έν τω Περί συνόδων βιβλίω εΐρηκεν. Ή  θέλη- 
σις δέ καί ή φύσις ουκ είσι μία άρχή* άντιδιήρηνται γάρ ώς έν τω β'ω 
τής φυσικής* παν γάρ ή φύσει ή θελήσει. Ή  τοΰ γεννάν άρα δύναμις καί 
ή τοΰ δημιουργείν ουκ είσι τό αύτό.

β'. Έ τ ι  αί δυνάμεις διακρίνονται κατά τάς ένεργείας, ώς περιέχεται 
έν τω Περί ψυχής δευτέρω. Ή  δέ γέννησίς καί ή δημιουργία είσίν ένέρ- 
γειαι πλείστον άλλήλων διεστηκυίαι. Καί ή τοΰ γεννάν άρα δύναμις καί 
ή τοΰ δημιουργείν ουκ είσι τό αύτό.

γ'. Έ τ ι  έλάττων ένωσίς έστι των έν τινι συνωνυμουμένων ή των έ- 
χόντων τό αύτό είναι, άλλ5 ή δύναμις τοΰ γεννάν καί ή δύναμις τοΰ δη- 
μιουργεΐν έν ούδενί συνωνυμοΰνται, ώσπερ ούδέ ή γέννησίς ούδέ ή δη
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μιουργία, ούδέ ό υιός ούδέ το δημιούργημα. Ή  δύναμις άρα του γένναν 
καί ή δύναμις του δημιουργεΐν ουκ είσι το αύτό είναι, ώσπερ ούδέ ή 
δημιουργία.

δ'. Έ τ ι  εν τοΐς ούσι τό αύτό ού πίπτει τάξις* άλλ5 ή τού δημιουρ- 
γεΐν δύναμίς έστι προτέρα κατ’ επίνοιαν τής τού γένναν δυνάμεως, ώσ
περ τό ούσιώδες τού γνωριστικοΰ. Αί προειρημέναι άρα δυνάμεις ουκ εί- 
σι τό αύτό.

α'. 5Αλλά τουναντίον ο Θεός ού ποιεί διά πλειόνων, δ δύναται ποι- 
εΐν δι5 ενός* δύναται δέ ό Θεός γεννάν καί δημιουργεΐν μια δυνάμ,ει, καί 
μάλιστα της γεννήσεως τού υιού αίτιας οΰσης τής παραγωγής των δη
μιουργημάτων κατ’ εκείνο τού Αύγουστίνου εις τό ,,αύτός εΐπε καί έγε- 
νήθησαν“. Φησί γάρ δτι γεγέννηκεν υιόν, εν φ ήν τό γενέσθαι αύτά' ή 
αύτή άρα έστί δύναμις τού γεννάν καί δημιουργεΐν.

β'. Έ τ ι,  εί έχει ό πατήρ τινα δύναμιν ήν μή έχει ό υιός, ό υιός 
ούκ έσται παντοδύναμος· αλλά τουναντίον λέγεται εν τω τού άγιου Α θα
νασίου συμβόλω „παντοδύναμος ό πατήρ, παντοδύναμος ό υίός“ .'Η αύτή 
άρα έστί δύναμις ή γεννητική καί ή δημιουργική, εί καί έν τω πατρί 
έστί γεννητική άμα καί δημιουργική* έν δέ τω υίω δημιουργική μόνον.

5 Α π  ό κ ρ ι σ ι ς

'Ρητέον δτι τά περί τής δυνάμεως λεγόμενα έν τοΐς θείοις έπισκε- 
πτέον έξ αύτής τής ούσίας. Έ ν τοΐς θείοις τοίνυν εί καί μία άναφορά 
διακρίνεται τής έτέρας πραγματικούς διά τήν άντίθεσιν των άναφορών, ά 
πράγματά έστιν έν τω Θεω, αύτή μέντοιγε ή άναφορά ούκ έστιν άλλο κατά 
τό πράγμα παρά τήν ούσίαν, μόνω δέ τω λόγω διαφέρει* ή γάρ άναφο
ρά προς τήν ούσίαν άντίθεσιν ούκ έχει, καί διά τούτο ού συγχωρητέον 
τι των άπολελυμένων έν τοΐς θείοις πληθύνεσθαι. "Ωσπερ ένιοί φασι δισ- 
σόν είναι τό θειον είναι, ούσιώδες καί προσωπικόν* πάν γάρ τό είναι 
έν τοΐς θείοις ούσιώδές έστιν* ούδέ έστι πρόσωπον είμή κατά τό τής ού
σίας είναι. Καί έν τή δυνάμει τοίνυν χωρίς τούθ5 δπερ έστιν αύτή ή δύ- 
ναμις θεωρείται άπόβλεψίς τις ή τάξις προς τινα ύποκείμενα τή δυνά
μει* δηλονότι προς τε τήν γέννησιν τού υιού καί τήν δημιουργίαν των 
οντων.

Εί μέν ούν ή δύναμις, ήτις έστιν άποβλέψει τού υποκειμένου ού- 
σιώδης, ούσπερ ή δύναμις τού δημιουργεΐν, παροιβάλλεται προς τήν δύνα- 
μιν ήτις άποβλέψει τού υποκειμένου έστί γνωριστική, οΐα έστιν ή τού 
γεννάν κατ’ αύτό τούτο δπερ έστί δύναμις, έστι μιά καί ή αύτή δύνα- 
μις, ώσπερ έστιν εν καί τό αύτό είναι τής φύσεως καί τού προσώπου, 
δταν τό πρόσωπον μή θεωρήται προς πρόσωπον, άλλά προς τήν ούσίαν. 
Εί δέ θεωρείται προς τά υποκείμενα, οιον τό γεννώμενον καί τά δη
μιουργούμε να, είσί διάφοροι κοιτά τήν άπόβλεψιν τήν προς τά διάφορα 
ύποκείμενα, ώσπερ καί ή ούσία; ήτις έστί τά θεία πρόσωπα, θεωρουμέ- 
νη ώς πρόσωπα, έστι τά άντικείμενα, ή μέντοιγε πρόσωπα καί ού κατά 
τον τής ούσίας λόγον.

Προς τό Α'ον ούν ρητέον, δτι εί καί έν τοΐς κτιστοΐς διαφέρει ή 
φύσις καί ή θέλησις, έν τοΐς θείοις μέντοιγε είσί τό αύτό? καθάπερ ε’ώ
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ρητά?, κατά τό πράγμα* ή ρητέον, δτι ή του δημιουργεΐν δύναμις ού δη- 
λοΐ πρόθεσιν ή θέλησιν, άλλά δύναμιν, ή προστάσσεται παρά τής θελή- 
σεως. Ή  δε του γεννάν δύναμις δηλοΐ δύναμιν, καθό ή φύσις ενεργεί 
άπροστάκτως* τούτο δέ ού ποιεί διαφοράν δυνάμεως* ούδέν γάρ κωλύει δύ- 
ναμίν τινα προς μέν ταύτην την ένέργειαν προστάττεσθαι υπό τής θελή- 
σεως, προς δ5 άλλην κλίνεσθαι υπό τής φύσεως, ώσπερ ό ήμέτερος νους. 
Προς μέν τό πιστεύειν κλίνεται θελήσει τά συμπεράσματα, προς δέ τό 
νοεΐν τάς πρώτας άρχάς άγεται υπό τής φύσεως.

Προς τό Β'ον ρητέον, δτι δσω δύναμίς τις έστιν ύψηλοτέρα, το- 
σούτω προς πλείω έαυτήν εκτείνει* δθεν καί ήκιστα πληθύνεται τή δια
φορά των αντικειμένων. Ή  γάρ φαντασία έστί μία δύναμις άποβλέψει 
πάντων των αισθητών, οις έκάστοις ΐδιαι αισθήσεις άποκέκρινται. Ή  δέ 
θεία δύναμίς έστιν άκρως ύπερτάτη. Ό θεν ή διαφορά των άποτελεσμά- 
των αύτής τής δυνάμεως, δσον προς τούθ’ δ έστι, διάκρισιν ούκ εισάγει, 
άλλά κατά μίαν δύναμιν πάντα δύναται.

Προς τό Γ'ον ρητέον, δτι ή τού γεννάν καί δημιουργεΐν δύναμις, 
δσον προς αύτήν ίν5 ούτως εΐπω την ούσίαν τής δυνάμεως, ού μόνον συ- 
νωνυμοΰνται, άλλά καί είσίν εν* τό δέ άναλογικώς λέγεσθαι έστιν έκ τής 
τάξεως των υποκειμένων.

ΓΙρός τό Δ'ον ρητέον, δτι αί προειρημέναι δυνάμεις ού τάττονται 
κατά τό πρότερον καί ύστερον είμή ή διακρίνονται* δθεν ή τάξις αύτών 
ού θεωρείται, είμή τή άποβλέψει τή προς τά ύποκείμενα* διό καί του
ναντίον φαίνεται του είρημένου, την του γεννάν δύναμιν προτέραν είναι 
τής τού δημιουργεΐν, ώσπερ ή γέννησις τής δημιουργίας. 'Όσον δέ κα
τά τό προς την ούσίαν παραβάλλεσθαι, είσίν εν καί ούκ έστιν έν αύταΐς 
διάκρισις.

Κερ. Δ'. Π ό τ ε ρ ο ν  ή γ ε ν ν η τ ι κ ή  δ ύ ν α μ ι ς  ε ΐ λ η π τ α ι  
υ π ό  τ ή  π α ν τ ο δ υ ν α μ ό τ η τ ι .

α'. Έ π ί δέ τούτοις θεωρητέον, πότερον ή γεννητική δύναμις περιεί- 
ληπται τή παντοδυναμότητι ή έστιν έτέρα παρ’ αύτήν* καί δοκεΐ είναι 
έτέρα. Ή  γάρ παντοδυναμότης προσήκει τω υίώ κατ5 εκείνο τό τού συμ
βόλου „παντοδύναμος ό πατήρ, παντοδύναμος ό υιός, παντοδύναμον τό 
πνεύμα τό άγιον46. Ού προσήκει δέ αύτώ καί ή τού γεννάν δύναμις* ού 
περιέχεται άρα υπό τή παντοδυναμότητι.

β'. Έ τ ι  ό Αύγουστΐνός φησιν, δτι ό Θεός λέγεται παντοδύναμος διά 
τό δύνασθαι πάνθ5 δσα θέλει* άφ5 ού φαίνεται ταύτην τήν παντοδυναμό- 
τητα εκείνη τή δυνάμει προσήκειν τή προσταττομένη υπό τής θελήσεως. 
Ή  δέ τού γεννάν δύναμις ούκ έστι τοιαύτη* ούδέ γάρ ό πατήρ θελήσει 
γεγέννηκε τον ο ιόν. Ή  τού γεννάν άρα δύναμις ού προσήκει τή παντο- 
δυναμότητι.

γ '. ’Έ τ ι τω Θεω παντοδυναμότης άποδίδοται, εφόσον ή αύτοΰ παν
τοδυναμότης προς πάντα τά δντα καθ5 αύτά δυνατά εκτείνεται* άλλ5 ή 
τού υιού γέννησις ή αύτός ό υιός ούκ έστιν έκ των δυνατών, άλλ5 έκ τών 
άναγκαίων. Ή  τού γεννάν άρα δύναμις ού υπόκειται τή παντοδυναμό- 
τητι.
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δ'. Έ τ ι  τό προσήκόν τισι καινώς προσήκει αύτοίς κατά τι αύτοίς 
κοινόν, ώσπερ τό έχειν τάς τρεις δυσίν όρθαίς ΐσαις τω ίσοπλεύρω καί 
τω σκαληνω, ή δή είσι τρίγωνα. Λ0  άρα προσήκει τινί αύτω μόνω, προ- 
σήκει αύτω, ή δή ϊδιόν έστιν αύτοΰ. Ή  παντοδυναμότης δέ ούκ έστιν 
ιδία του πάτρος, άλλ5 ή του γένναν δύναμις. διό καί ού προσήκει αύτω, 
ή δή έστί παντοδύναμος, καί ούτως ου περιληφθήσεται ύπό τη παντοδυ- 
ναμότητι.

ε'. Έ τ ι ,  ώσπερ έστί μία ουσία πατρός καί υιού, ουτω καί μία παν
τοδυναμότης· άλλ5 ύπό τη πατοδυναμότητι τού υιού ούκ άναφέρεται τό 
δύνασθαι γεννάν, ούδ5 άρα προς τήν τού πατρός παντοδυναμότητα· καί 
ταύτη ούδενί τρόπω ή τού γεννάν δύναμις ύπό τή παντοδυναμότητι πίπτει.

στ'. Έ τ ι  τά μή οντα ομόλογα ού πίπτει ύπό μίαν άπόδοσιν, ούδέ 
γάρ έπειδάν λέγηται πάς κύων, μία άπόδοσις ληφθήσεται, φέρε είπείν ή 
τού ύλακτικού, έφόσον πάς κύων μή έστι τού αύτού λόγου* άλλ5 ή τού 
υιού γέννησις καί ή των άλλων πρόοδος των ύποκειμένων τή παντοδυνα- 
μότητι ουκ είσι τού αύτού λόγου. Έπειδάν τοίνυν λέγηται ο Θεός παν
τοδύναμος, ού περιέχεται έκεΐ ή τού γεννάν δύναμις.

ζ'. Έ τ ι  τούτ5 εις δ ή παντοδυναμότης έαυτήν έκτείνει, έστι της 
παντοδυναμότητος υποκείμενον, ως ό 'Ιερώνυμός φησιν. Ούδ5 άρα ή τού 
υιού γέννησις ή ό υιός τή παντοδυναμότητι υπάγονται* καί ταύτη τό 
πρότερον.

η'. Έ τ ι  κατά τον Φιλόσοφον έν τω τής φυσικής εκτω, ή άναφορά 
ού δύναται είναι πέρας κινήσεως καθ5 αύτό, καί κατά τό είκός ούδέ 
ένεργείας, καί ούτως ούδέ δυνάμεως άντικείμενον, ή λέγεται άποβλέψει 
τή προς ένέργειαν, άλλά ποιητική. 5Αλλ5 ή γέννησις καί ό υιός έν τοΐς 
θείοις άναφορικώς λέγονται. Ή  τού Θεού δύναμις άρα ούκ εις ταΰτα 
έαυτήν έκτείνει' καί ουτω τό δύνασθαι γεννάν ού περιέχεται ύπό τή παν- 
τοδυναμότητι.

α'. Άλλ5 έναντίον έστί τό λεγόμενον ύπό τού Αύγουστίνου κατά 
Μαξίμου* εί ό πατήρ ού δύναται γεννάν υιόν ίσον έαυτω, πού έστιν ή 
παντοδυναμότης αυτού* ή παντοδηναμότης άρα έφικνείται τής γεννήσεως.

β'. Έ τ ι  παντοδυναμότης έν τω Θεω λέγεται ού μόνον άποβλέψει 
των έξωτερικών ένεργειών, αί είσι τό δημιουργεΐν καί προνοεΐσθαι καί 
τά άλλα, άλλά καί προς τάς ένδον ένεργείας, ώσπερ έστί τό νοείν καί 
θέλειν. Εί γάρ τις τον Θεόν λέγοι μή δύνασθαι νοείν ή θέλειν, τό πλεί- 
στον τής αύτού παντοδυναμότητος άφηρηκώς έσται. Άλλ5 ό υιός πρόεισιν 
άπό τού πατρός ως λόγος άπό νοΰ τή προς τήν γέννησιν άρα άποβλέψει 
τού υιού ή τού Θεού παντοδυναμότης νοείται.

γ '. Ετι μείζον έστι γεννήσαι τον υιόν ή δημιουργήσαι τον ούρανόν 
καί τήν γήν. Άλλά τό δύνασθαι δημιουργεΐν ούρανόν καί γήν έστι τής 
παντοδυναμότητος, πολλω άρα τό δύνασθαι γεννάν τον υιόν.

δ'. Ετι έν ότωούν γένει έστί μία άρχή, προς ήν πάντα τά τού αύ
τού γένους άναφέρονται* έν δέ τω των δυνάμεων γένει άρχή έστιν ή παν
τοδυναμότης· καί πάσα άρα δύναμις προς τήν παντοδυναμότητα άναφέρε- 
ται* καί ή τού γεννάν άρα δύναμις, ή περιέχεται ύπό τή παντοδυναμό- 
τητι* ή έν τω των δυνάμεων γένει έσονται δυο άρχαί, δπερ έστιν άδύνατον.
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5А π ό κ р ι σ ι ς

'Ρητέον, δτι ή του γένναν δύναμής προσήκει τη παντοδυναμότητι 
δού πατρός καί ούχ απλώς τη παντοδυναμότητι, δ ταύτη δήλον τής γάρ 
τυνάμεως έν τη ούσία ίδρύσθαι νοουμένης καί ουσης αρχής τής ένεργείας 
δει τήν αύτήν κρίσιν είναι δυνάμεως πέρι καί ένεργείας, ή καί περί ού- 
σίας. Έ ν τή θεία δε ουσία τούτ’ έστι θεωρητέον, δτι διά τήν αύτής ά- 
κραν απλότητα, δ τί ποτέ έστιν έν τω Θεώ, έστιν ή θεία ούσία’ δθεν καί 
αύταί αί άναφοραί, αΐς τά πρόσωπα άλλήλων διακρίνεται, είσίν αύτή ή 
θεία ούσία, ώς δέδεικται · κατά τό πράγμα. Εί καί μία μέντοιγε καί ή 
αύτή ούσία έστί τοΐς τρισί προσώποις, δμως ή αναφορά τού ένός προσώ
που ούκ έστι κοινή τοΐς τρισί προσώποις διά τήν προς άλλήλας άντίθε- 
σιν των αναφορών' αύτή γάρ ή πατρότης έστίν ή θεία αύσία. ού μέντοι- 
γε ή πατρότης έστί τω υίώ διά τήν άντίθεσιν τής πατρότητος καί υιό— 
τητος* δθεν ο ιόν τε λέγεσθαι, δτι ή πατρότης έστίν ή θεία ούσία, ή έστιν 
έν τω πατρί, ούχ ή έστιν έν τω υίώ* έν μεν γάρ τω υίώ έστιν ώς άπ5 
άλλου ειλημμένη, έν δέ τω πατρί ου* ούχ έπεται δέ, εί καί τήν πατρό
τητα μή έχει ό υιός, ήν ό πααήρ έχει, έχειν τι τον πατέρα, δ μή έχει 
ό υιός. Αύτή γάρ ή άναφορά κατά τον λόγον τού ίδιου γένους, τουτέστιν 
έφόσον έστίν άναφορά, ούκ έχει είναι έν τινι, άλλά μόνον είναι πρός τι* 
τούτο γάρ έστιν αύτή τό είναι, τό πρός έτερόν τι πώς έχειν δτι δέ έστι 
τ ι πράγμα., έχει έκ τού μέρους έκείνου, ώ ένυπάρχει ή ώς τό αύτό κατά 
τό πράγμα, ώς έν τοΐς θείοις, ή ώς έχον τήν αιτίαν έν τω ύποκειμένω, 
ώς έν τοΐς κτιστοΐς* δθεν έπεί τοΰθ5 δ έστιν άπολελυμένον κοινώς έν τω 
πατρί καί τω υίώ ού διακρίνεται κατά τι, άλλά κατά τό πρός τι μόνον, 
διό ούχ οιόν τε λέγειν έχειν τι τον πατέρα, δ μή έχει ό υιός, άλλ5 δτι 
τό αύτό κατά μέν μίαν άπόβλεψιν προσήκει τω υίώ, καθ5 έτέραν δέ τω 
πατρί, τον αύτόν δή τρόπον καί περί τής δυνάμεως καί ένεργείας ύπο- 
ληπτέον τής γεννητικής, τής γάρ αύτής ουσης δυνάμεως καί ένεργείας 
τού πατρός καί τού υιού, εί λέγοι τό γεννάν ό πατήρ, ούκ άνάγκη είναι 
τι έν τή δυνάμει καί ένεργεία τού πατρός, δ μή έστιν έν τή τού υιού* 
τή γάρ πρός αύτήν άποβλέψει παν, δ τι λέγεται, έστιν αύτή, τή δέ πρός 
τήν τού υιού δύναμιν καί ένέργειαν διαλλάττει, ώσπερ οδν καί περί τής 
τού υιού δυνάμεως. Πάν γάρ ό λέγεται τή πρός αύτήν άποβλέψει, έστιν 
αύτή καί ή ούσία’ τή δέ πρός τήν τού πατρός διαλλάττει διά τήν άντί- 
θεσιν δθεν ού τω τινί διαφέρουσιν, άλλά τώ πρός τι καί τω τού πρός τι 
πράγματι.

Πρός τό α'ον ούν ρητέον, δτι τό δύνασθαι γεννάν τή παντοδυναμό- 
τητι προσήκει άλλ5 ούχ ή έστιν έν τώ υίώ, ώς εΐρηται.

Πρός τό β'ον ρητέον, δτι ό Αύγουστΐνος ού σκοπεί άποδιδόναι δλον 
τον λόγον τής παντοδυναμότητος, είμή καθό εις τά κτίσματα έαυτήν, 
έκτείνει.

Πρός τό γ'ον ρητέον, δτι τά δυνατά, πρός ά ή παντοδυναμότης 
έαυτήν έκτείνει, ού ληπτέον άντί τού ένδοχομένου μόνον καί γάρ καί τά 
άναγκαΐα τή τού Θεού δυνάμει εις τό είναι προήλθε. Καί ούτως ούδέν 
προσίσταται τήν γέννησιν καταριθμεΐσθαι έν τοΐς δυνατοΐς τή θεία δυνάμει.

Πρός τό δ'ον ρητέον, δτι εί καί ή παντοδυναμότης απλώς θεωρου- 
μένη ούκ έστιν ιδία τού πατρός, δμως ή συύεπινοεΐται αύτή ώρισμένος
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τρόπος του είναι ή ώρισμένη άναφορά έστιν ιδία τού πατρός* ώσπερ τοΰθ5 
όφαμεν Θεός πατήρ, έσσιν ίδιον του πατρός, εί καί τό Θεός έστι κείνον 
τοίς τρισίν.

Προς τό ε'ον ρητέον, ότι ώσπερ μία καί αύτή έστιν ουσία των 
τριών προσώπων ούκ έστι δε ή αύτή τή άναφορα ή τω του υπάρχειν 
τρόπω εν τοίς τρισίν, οότως έστί καί περί τής παντοδυναμότητος.

Προς τό έκτον ρητέον, ότι ή γέννησις τού υιού καί ή πρόοδος των 
κτισμάτων ουκ είσι τού αυτού λόγου κατά τό εν, άλλα κατά τό εν, άλ
λα κατά άναλογίαν μόνον. Φησί γάρ ό μέγας Βασίλειος τό λαμβάνειν ό 
υιός έχει κοινόν μετά πάσης τής κτίσεως* καί τούαω τω λόγω λέγεται 
πρωτότοκος πάσης τής κτίσεως εν τω Ε'ω τής προς Κολασσαείς* καί 
καί τούτω τω λόγω δύναται ή γέννησις αύτοΰ κοινωνείν τή προόδω των 
κτισμάτων υπό μια άποδόσει.

Προς τό ζ'ον ρητέον, οτι ή γέννησις τού υιού έστιν ύποτεταγμένη 
τή παντοδυναμότητι ού τούτω τω τρόπω, ώ τό υποκείμενον ένίδρυσιν 
δηλοί, άλλ5 ώ μόνον δηλοί δυνάμεως άντικείμενον.

Προς τό η'ον ρητέον, ότι ή γέννησις σημαίνει άναφοράν κατά τον 
τής ένεργείας τρόπον, καί ό υιός κατά τον οίς ύφέστη κυίας ύποστάσεως 
τρόπον, καί διά τούτο ούδέν κωλύει μη λέγεσθαι την παντοδυναμότητα 
τή προς αύτά άποβλέψει. Οί δέ άλλοι λογισμοί ού συμπεραίνουσιν, είμή 
ότι τό δύνασθαι γεννάν προς την παντοδυναμότητα τείνει τού πατρός.

Κεφ. Ε'. " Ο τ ι  ή δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή  δ ύ ν α μ ι ς  υ π ά ρ χ ε ι  τ ό  
α ύ τ ό  τ ή  ο ύ σ ί α  τ ο ύ  Θε ο ύ .

α'. Έ κ  δή τούτου, καθάπερ τι πόρισμα τοίς είρημένοις έπεται, 
τό τήν δημιουργικήν ενέργειαν ταυτόν ύπάρχειν τή ούσία τού Θε
ού. Έ πεί γάρ ή παντοδυναμότης τού Θεού δέδεικται ταυτόν ούσα
τή τού γεννάν δυνάμει, ή δύναμις* ή δέ πάλιν ταυτόν τή τού νοείν
καί τή ούσία. Ή  δέ τού δημιουργείν δύναμις άνάγεται υπό τήν παν
τοδυναμότητα, λοιπόν τήν τού δημιουργείν δύναμιν είναι τήν ούσί- 
αν τού Θεού. Καί έπεί πάσης δραστικής δυνάμεως έντελέχειά έστιν ή 
ένέργεια, παν γάρ κατά τό ένεργείν ή τό δύνασθαι έστί τελειώτερον, 
άνάγκη τήν τού δημιουργείν ένέργειαν είναι τήν τού δημιουργείν δύναμιν, 
καί δι* ίσου τήν θείαν ούσίαν. Εί γάρ ή θεία ούσία έστιν ή δημιουργι
κή ένέργεια, τή δέ δημιουργική δυνάμει μή έστι τό αύτό ή δημιουργι
κή ένέργεια, έστι δέ τελειότης αύτής, άνάγκη τήν δημιουργικήν ένέργειαν 
όμολογείν είναι τελειότητα τής θείας ούσίας έκ τού δημιουργείν έπισυμ- 
βαίνουσαν, άφ’ ού έπεται πολλά τε άτοπα καί τού οικείου ένεκα άγαθού 
ποιείν τον Θεόν, έφόσον ή έκάστου τελειότης έστί τό ίδιον έκάστου 
άγαθόν, καί ούτως είναι τά όντα ως προς τέλος τον Θεόν, έφόσον παν 
κατά τό ένεργείν ή τό δύνασθαι βέλτιόν έστιν.

β'. Έ τ ι  δήλον τό τήν αύτήν δύναμιν καί ένέργειαν είναι παρακτι- 
κήν των οντων καί των θείων προσώπων έκ τού μή μόνον τήν νόησιν 
άρκείν προς τήν τού υιού γέννησιν άφ5 ής πρόεισιν ως λόγος, καί τήν θέ- 
λησιν προς τήν προβολήν τού άγιου πνεύματος άφ5 ής πρόεισιν ώς άγάπη, 
άλλά καί τού αύτά ταύτα προς τήν των οντων παραγωγήν άρκεΐν* τό γάρ
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έννοήσαι τά οντα καί θελήσαι άπόχρη προς την των οντων δημιουργίαν. 
Διαφέρει δε ή πρόοδος των όντων τής προόδου των θείων προσώπων, τό 
τον μέν υιόν προιέναι άπό του πατρός φύσει, ώσπερ άπό του ήμετέρου 
νοΰ αί πρώται άρχαί. Τά δέ οντα ως τά συμπεράσματα, ά διά τά πρώ
τα έστί καί τό μέν άγιον πνεύμα φύσει προβάλλεσθαι παρά τού πατρός 
κατά τον τής άγάπης τρόπον, έπειδάν εις τό οίκεΐον άγαθόν καί τέλος 
φέρηται, διό καί θέλει τό αύτό άεί καί ούχ έτερον. Τά δέ οντα προϊέ- 
ναι άπό τής θελήσεως τού Θεού, ως τά προς τό τέλος, ών καί άνευ τού 
τέλους τυχειν δυνάμεθα* διό καί τού μέν υιού καί τού άγιου πνεύματος 
μόνος ό πατήρ αίτιος' των δέ οντων ό πατήρ όμοΰ καί δ υιός καί τό 
άγιον πνεύμα* ώσπερ αί διά τον νοΰν πρώται άρχαί τών συμπερασμάτων 
είσίν αιτίαι καί ή διά τήν θέλησιν τού τέλους τών προς τό τέλος αίτιαι.

Κεφ. Σ Τ '. ' Ό τ ι  τ ρ ι σ σ ό ν  έ σ τ ι  τ ό  τ ώ ν  ά ν α φ ο ρ ώ ν  γ έ ν ο ς

'Υπάρχει δέ τό τών άναφορών γένος τρισσόν καί γάρ αί μέν είσιν 
εξ έκατέρου μέρους πράγματα, ώσπερ ή πατρότης καί ή υίότης* άλλως 
γάρ λόγω καί ού πράγματι διακρίνοιντ5 άν τά πρόσωπα, ως ό Σαβέλλιος 
εΐρηκεν' αί δέ είσιν εξ έκατέρου μέρους λόγω μόνον καί ού πράγματι, ώσ
περ φαμέν τήν θείαν δύναμιν είναι έκ τής θείας ούσίας, ή τήν θείαν 
ένέργειαν έκ τής θείας δυνάμεως. Αί γάρ προθέσεις αύται σχέσεις δηλού- 
σί τινας καί άναφοράς, αΐ εί πράγματα ειεν, πρόσωπα άν έποίουν* καί 
ήν άν πρόσωπα ή ούσία καί ή δύναμις προς άλληλα θεωρούμενα, καί ή 
δύναμις καί ή ενέργεια. Έ σ τ ι γάρ άξίωμα θεολογικόν τάς πραγματικάς 
άναφοράς εν τώ Θεώ πρόσωπα διακρίνειν. Διό άναγκαΐον ταύτας τάς άνα
φοράς ύμολογεΐν είναι κατά τον λόγον μόνον. Έ π εί γάρ καθόλου πράγμα 
καί άπλούν καί ένοειδές τον Θεόν μερικών πραγμάτων όνόμασιν όνομάζο- 
μεν άπό γάρ τών οντων επί τον Θεόν τά ονόματα μεταφέρομεν καί ου
σίαν αύτόν καλούμεν καί δύναμιν καί ενέργειαν ιδία δι5 έκάστου τούτων 
ίδιον λόγον άποδιδόντες, ους εν μέν τή ψυχή άνάγκη διακεκριμένους 
ύπάρχειν, καθά δή καί έκ διακεκριμένων λαμβάνονται πραγμάτων. Έ κ  γάρ 
τών οντων τον Θεόν νοοΰμεν, ού καθ’ αυτόν* εν δέ τώ Θεώ τούς πολ
λούς τούτους λόγους άνάγκη είναι ένα λόγον, καθ5 δν δή καί αύτός εαυ
τόν έπιγινώσκει καί τά οντα καί ήμεΐς τά οντα καί αύτόν είσόμεθα, δτε 
γνωσόμεθα, καθώς καί έπεγνώσθημεν. Έ ν τή παρούση μέντοιγε κατα- 
στάσει έπειδή δύναμις καί ενέργεια τώ Θεώ άποδίδονται αί κατά τον 
εαυτών λόγον άρχήν άπαιτοΰσιν ή τάξιν, άποδίδοται αύταΐς καί άναφορά 
τού οντος εξαρχής ή μάλλον τάξις έχοντος προς έτερον. 'Όθεν αύτή ή 
άναφορά έστι κατά τον λόγον μόνον. Έ σ τ ι δέ έκ τού λόγου τής ένερ- 
γείας, ούκ έκ τού λόγου τής ούσίας* δθεν εί καί ή θεία ούσία μή έχει 
άρχήν μήτε κατά τό πράγμα μήτε κατά τον λόγον, ή θεία μέντοιγε ένέρ- 
γεια έχει άρχήν κατά τον λόγον μόνον. Έ πεί τοίνυν περί τούτων ίκανώς 
εΐρηται τών ειδών τής άναφοράς έν τοΐς άνω, ρητέον νΰν καί περί τού 
τρίτου είδους τής άναφοράς, καθ5 ήν ό Θεός λέγεται άναφορικώς προς τά 
όντα* οιον δημιουργός, κύριος, δεσπότης, κριτής* καί ζητητέον δση δύ- 
ναμις, πότερον πράγματά είσιν έξ έκατέρου μέρους αύται αί άναφοραί*
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οΐον έν τώ Θεώ καί τη κτίσει, ή ου* λόγοι δέ μόνον, ή έν θατέρω μέν 
λόγοι, έν θατέρω δέ πράγματα. Καί εί τούτο, έν τινι λόγοι καί έν τινι 
πράγματα.

Κεφ. Ζ'. Π ό τ ε ρ ο ν  ή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  έ σ τ ι  τ ι  έν τ ο ΐ ς  δ η- 
μ ι ο υ ρ γ η τ ο ΐ ς ;

α \ Διό καί πρώτον ζητήσαι άξιον, πότερον ή δημιουργία έστι τ ι 
έν τοΐς δη μ ιουργητοΐς; καί εί έστι, τι έστι καί δοκεΐ μή είναι τι πράγ
μα έν τοΐς δημιουργητοΐς. Ώ ς γάρ λέγεται έν τώ Περί αιτιών βιβλίω, 
παν ό λαμβάνεται έν τινι, έστιν έν αύτώ κατά τον τρόπον του δεχομέ- 
νου. 5 Αλλ5 ή ένέργεια του Θεού λαμβάνεται έν τώ άπλώς μή οντι* ό γάρ 
Θεός δημιουργών τι έκ του μή οντος άπλώς αύτό ποιεί. Ή  δημιουργία 
άρα ούδέν έν τοΐς δημιουργητοΐς τίθησι πράγμα.

β \ Έ τ ι  πάν ή έστι δημιουργός ή δημιούργημα. 5 Αλλ5 ή δημιουρ
γία ούκ έστι δημιουργός* ουτω γάρ έσται έξ άϊδίου, άλλ5 ούδέ δημιούρ
γημα· τινι γάρ δημιουργία δημιουργηθείη άν* πάν γάρ δημιούργημα δη
μιουργίας δεΐται προς τό δημιουργεΐσθαι καί ταύτη έπ5 άπειρον. Ή  δη
μιουργία άρα ούκ έστι τι έν τη τών οντων φύσει.

γ '. Έ τ ι  πάν τό ον ή ουσία έστίν ή συμβεβηκός* άλλ5 ή δημιουργία 
ούκ έστιν ούσία* ούδέ γάρ έστιν ύλη ή είδος, ούτε μήν σύνθετον ώς έκ 
του προχείρου φαίνεσθαι δυνατόν' άλλ5 ούδ αύ συμβεβηκός* τό γάρ συμ
βεβηκός έπεται τώ εαυτού ύποκειμένω. Ή  δέ δημιουργία έστι φύσει 
προτέρα τού δημιουργητοΰ* μόνη γάρ αυτή υποκείμενον ού προϋποτίθη- 
σιν. Ή  δημιουργία άρα ούκ έστι τι έν τη τών οντων φύσει.

δ'. Έ τ ι ,  ώσπερ έχει ή γέννησις προς τό γεννώμενον πράγμα, ού
τως έχει καί ή δημιουργία προς τό δη μιουργούμενο ν' τής δέ γεννήσεως 
ύποκείμενον ούκ έστι τό γεννώμενον πράγμα, άλλά μάλλον πέρας* υπο
κείμενον δέ αύτής υπάρχει ή πρώτη ύλη, ώς λέγεται έν τώ περί γενέ- 
σεως καί φθοράς ά' ω* ούδ5 άρα τής δημιουργίας υποκείμενόν έστι τό δη- 
μιουργητόν πράγμα* ουτ5 αύ οΐόν τε λέγειν ύποκείμενον αύτής είναι ύλην 
τινά. Τό γάρ δημιουργούμενον ού δημιουργεΐται έξ ύλης τινός. Ή  δημι
ουργία άρα ούκ έχει τ ι ύποκείμενον καί ταύτη συμβεβηκός ούκ έστι* δέ- 
δεικται δέ μηδέ ούσία ούσα. Ούκ άρα έστι τι έν τη τών οντων φύσει.

ε \ Έ τ ι,  εί ή δημιουργία έστι τι έν τη τών οντων φύσει, έφόσον 
μή έστι μεταβολή ώς έκ του προχείρου δείκνυσθαι φανερόν, μάλιστα δο
κεΐ είναι άναφορά* άλλ5 ούκ έστιν άναφορά, έφόσον ούδενί άναφοράς εΐδει 
περιέχεσθαι δύναται. Τώ γάρ άπλώς μή οντι άφ5 ού έστι τό δημιούργη
μα. Τό όν ούτε ύποβιβάζεται ούτε έξισοΰται. Ή  δημιουργία άρα ούκ 
έστι τι έν τη τών οντων φύσει.

στ'. Έ τ ι ,  εί ή δημιουργία έμφαίνει άναφοράν τού οντος, εΐη άν 
προς τον Θεόν, άφ5 ού έστιν. Έφόσον δέ ή άναφορά αΰτη μένει έν τοΐς 
δημιουργήμασιν, ού μόνον ήνίκα τού είναι άρχεται, άλλά καί έφόσον έστι, 
λείπεται συνεχώς τι δημιουργεΐσθαι, ό δοκεΐ έωλον. Ή  δημιουργία άρα 
ούκ έστιν άναφορά* καί ταύτη τό πρότερον.

ζ'. Έ τ ι  πάσα άναφορά πραγματικώς έν τινι ούσα λαμβάνεται άπό 
τίνος, δ έστι διάφορον αύτή τη άναφορά ώσπερ ή ίσότης, άπό τής ποσό-
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τητος καί ή όμοιοτης άπό τής ποιότητος. Εί τοίνυν ή δημιουργία εΐη 
τις άναφορα πραγματικώς έν τοΐς ούσιν ύπάρχουσα, άνάγκη διαφέρειν του 
άφ3 ού προσγίνεται τω έχοντι* τούτο δέ έστι τδ διά τής δημιουργίας λαμ- 
βανόμενον* έπεται τοίνυν τήν δημιουργίαν μη διά τής δημιουργίας λαμ- 
βάνεσθαι.

η'. Έ τ ι  πάσα μεταβολή άναφέρεται εις δ περαίνεται γένος, ώσπερ 
ή άλλοίωσις εις τήν ποιότητα καί ή αυξησις εις τήν ποσότητα* διό καί 
λέγεται έν τω τής Φυσικής γ'ω, δσα είσί του δντος γένη, τοσαΰτά είσι 
καί τής κινήσεως είδη, άλλ3 ή δημιουργία τελευτά εις τήν ουσίαν ου 
μέντοι οιόν τε λέγεσθαι είναι έν τω τής ούσίας γένει* ού δοκεΐ άρα τι εί
ναι κατά τό πράγμα.

α \ 5Αλλά τουναντίον, εί μεν εΐη τι πράγμα ή δημιουργία, ούδ3 
άρα τι πραγματικώς δημιουργεΐται* τούτο δ5 είναι φαίνεται ψεύδος. Ή  δη
μιουργία άρα έστι τι έν τή των οντων φύσει.

β'. ’Έ τ ι ό Θεός έστι κύριος των δημιουργημάτων, εφόσον δημιουρ
γών εις τό είναι παράγει. 3Αλλ3 ή κυριότης έστι τις άναφορά πραγματι
κώς έν τή φύσει ύπάρχουσα* πολλώ άρα μάλλον ή δημιουργία.

3Λ π ό κ ρ ι σ ι ς

Έητέον, δτι τινές έφασαν τήν δημιουργίαν είναι τι έν τή τών ον- 
των φύσει μέσον τού δημιουργού καί τών δημιουργημάτων καί έπεί τό 
μέσον ούδέτερον τών άκρων έστί, διά τούτο εΐπετο τήν δημιουργίαν μή
τε είναι δημιουργόν, μήτε δημιούργημα. Τούτο δέ πλάνη τις είναι παρά 
τών διδασκάλων έλήλεγκται* πάν γάρ ότωδήποτε τρόπω ύπάρχον ούκ έχει 
τό είναι είμή υπό τού Θεού καί ούτως έστί δημιούργημα* καί διά τούτο 
έτεροι είρήκασιν, δτι αύτή ή δημιουργία ού τίθησί τι πραγματικώς έκ 
τού μέρους τών δημιουργημάτων* άλλά καί τούτο άτοπον δοκεΐ. Έ ν πάσι 
γάρ τοΐς κατά άπόβλεψιν εις άλληλα άναφερομένοις πραγματικώς ή άνα
φορά εύρίσκεται* έν δέ τω έτέρω κατά τον λόγον μόνον, ώσπερ φαίνεται 
έν τή έπιστήμη καί τω έπιστητώ, ώς φησιν ό Φιλόσοφος έν τω πέμπτω 
τών Μετά τά φυσικά. Ή  δέ δημιουργία άναφέρεται κατά τό πράγμα προς 
τον δημιουργόν* καί ήρτηται αύτού πραγματικώς, καί ού τό άνάπαλιν* 
δθεν άνάγκη τήν άναφοράν, ή ή δημιουργία άναφέρεται προς τον Θεόν, 
είναι πραγματικήν έν δέ τω Θεώ είναι άναφοράν κατά τον λόγον μόνον* 
καί τούτο φανερώς εΐρηκεν ό Αύγουστΐνος έν τω Περί τριάδος* καί διά 
τούτο ρητέον, δτι ή δημιουργία δύναται ληφθήναι καί ένεργητικώς καί 
παθητικώς. Καί εί μέν ένεργητικώς λαμβάνοιτο, ουτω δηλοΐ τήν ένέρ- 
γειαν τού Θεού, ήτις έστίν ή ούσία αύτού μετά άναφοράς προς τά δη
μιουργήματα, ήτις ούκ έστιν άναφορά πραγματική, άλλά κατά τον λόγον 
μόνον* εί δέ παθητικώς ληφθείη, τότε ή δημιουργία, ώς ήδη εΐρηται, κυ
ρίως όνομάζουσιν, έπεί μή έστι μεταβολή, ού δύναται λέγεσθαι εΐναί τι 
έν τω τού πάθους γένει, άλλ3 έστιν έν τω τής άναφοράς γένει* δ ταύτη 
δήλον. Έ ν πάση γάρ άληθεΐ μεταβολή καί κινήσει εύρίσκεται διπλή πρό
οδος* μία ή άφ3 ένός πέρατος εις άλλο κίνησις, ώσπερ άπό τής λευκότη- 
τος εις τήν μελανιάν* άλλη άπό τού ποιοΰντος εις τό πάσχον, ώσπερ άπό 
τού ποιοΰντος εις τό γινόμενον. Αύται δέ αί πρόοδοι ούχ ομοίως έχου-
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σιν έν αύτω τώ κινεΐσθαι καί έν τώ πέρατι τής κινήσεως. Έ ν μεν γάρ 
αύτω τώ κινεΐσθαι τό κινούμενου άναχωρεΐ άπό του ένός άκρου τής κι- 
νήσεως καί προχωρεί τω έτέρω, δπερ έστίν έν τω πέρατι τής κινήσε- 
ως, ως φαίνεται έν τω κινουμένω, έκ τής λευκότητος εις την μελανίαν. 
Έ ν γάρ αύτω τω πέρατι τής κινήσεως ήδη ού πρόσεισι τή μελανία, άλλ3 
άρχεται είναι μέλαν ομοίως έπειδάν ή έν αύτω τω κινεΐσθαι το πάσχον 
ή το γινόμενον, μεταβάλλεται ύπό τού ποιοΰντος· έπειδάν δ3 ή έν τω πέ- 
ρατι τής κινήσεως, ούκέτι μεταβάλλεται τό γεγονός τίνος άναφοράς προς 
τό ποιούν, ή δη έχει τό είναι άπ3 αύτοΰ, καί ή έστιν όμοιον αύτω άμη- 
γέπη, ώσπερ έν τω πέρατι τής άνθρωπίνης γεννήσεως, άντιλαμβάνεται 
όγεννώμενος τής υίότητος. Ή  δημιουργία δε ού δύναται ληφθήναι ως τό 
κινούμενου τό όν προ τού τής κινήσεως πέρατος, άλλά λαμβάνεται ως γε
γονός* όθεν έν αυτή τή δημιουργία ού δηλοΰταί τις οδός προς τό είναι* 
ούδέ μεταβολή άπό τού ποιοΰντος, άλλά μόνον εις τό είναι πρόσληψις καί 
άναφορά προς τον δημιουργοΰντα, άφ3 ού έχει τό είναι* καί οδτως ή δη
μιουργία έκ τού μέρους τού δημιουργουμένου ούδέν άλλο έστί πραγματι- 
κώς ή άναφορά τις προς τον Θεόν συν καινότητι τού είναι. Έ ν δε τω 
Θεω έστιν ή ούσία αύτοΰ μετά άναφοράς προς τά όντα, ώς άρτι γεγονό
τα τά έκ τοΰ μηδενός. 3Έστι δε αυτή ή άναφορά κατά τον λόγον μόνον, 
εφόσον έκ τοΰ δημιουργεί ν ούδέν προσγίνεται τω Θεω, ούδέ κινήσει δη
μιουργεί, άλλ3 ομοίως έχει νΰν καί πρότερον* διό καί άληθής έστιν ό φά- 
σκων λόγος, δτι ό Θεός άεί μέν ένεργεΐ, πρόεισι δέ τά έργα αύτοΰ δτε 
βούλεται. Θέλει γάρ έξαΐδίου τά όντα* άρκούσης δέ τής αύτοΰ θελήσεως 
μόνης προς τήν των οντων παραγωγήν μηδεμιάς μ,εσιτευούσης κινητικής 
δυνάμεως, παράγει κατά τον ώρισμένον τή αύτοΰ θελήσει χρόνον.

Προς τό πρώτον ούν ρητέον, δτι έν τή δημιουργία τό μή όν ούκ 
έχει, ώσπερ τό λαμβάνον τήν θείαν ένέργειαν, άλλά τό δεδημιουργημένον 
καθάπερ εΐρηται.

Προς τό β'ον ρητέον, δτι ή δημιουργία ένεργητικώς λαμβανομένη 
δηλοΐ τήν θείαν ούσίαν μετά τίνος άναφοράς έπινοουμένης, ώς έν τοΐς με- 
ταταΰτα δειχθήσεται, καί ούτως έστίν άκτιστος* ληφθεΐσα δέ παθητικώς, 
καθάπερ εΐρηται, έστιν άναφορά τις πραγματική δηλουμένη ώς μεταβολή 
τω τής κοινότητος λόγω καί τής ένάρξεως* αύτή δέ ή άναφορά έστι τι 
δημιούργημα κοινώς ληφθέντος τοΰ δημιουργήματος άντί παντός τοΰ έκ 
Θεοΰ οντος. 3Αλλ3 αύδέ προϊέναι έπ3 άπειρον άνάγκη* ή γάρ τής δημι
ουργίας άναφορά ούκ άναφέρεται προς τον Θεόν άλλη άναφορά πραγματι
κή, άλλ3 έαυτή* ούδεμία γάρ άναφορά άναφέρεται άλλη άναφορά, ώς ό 
Άβίκενός φησιν έν τοΐς Μετά τά φυσικά αύτοΰ. Εί δέ τό τής δημιουρ
γίας δνομα έκλάβοιμεν μάλλον ιδίως άντί τοΰ ύφισταμένου μόνον, δπερ 
ιδίως γίνεται καί δημιουργεΐται, καθάπερ καί ιδίως έχει τό είναι* τηνι- 
καΰτα ή προειρημένη άναφορά ούκ έστι τι δημιουργητόν, άλλά συνδεδη- 
μιουργημένον, ώσπερ ούδέ δν έστι κυρίως διαλεγομένοις, άλλ3 ένόν* έχει 
δ3 ώς καί περί πάντων τών συμβεβηκότων.

Προς τό τρίτον ρητέον, δτι έκείνη ή άναφορά έστι συμβεβηκός καί 
κατά τό αύτής είναι θεωρουμένη, ή δή ένυπάρχει ύποκειμένω, έστιν υσ
τέρα τοΰ δημιουργηθέντος πράγματος, ώσπερ τό συμβεβηκός τοΰ υποκει
μένου έπινοία καί φύσει ύστερόν έστιν* εί καί μή έστι τοιοΰτον συμβεβη
κός, ό τήν αιτίαν ΐσχει έκ τών άρχών τοΰ υποκειμένου. Εί δέ θεωρείται
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κατά τον αυτής λόγον, ή δή έκ τής του ποιοΰντος ένεργείας έγγίνεται ή 
προειρημένη άναφορά ούτως έστιν άμηγέπη προτέρα του ύποκειμένου, 
ώσπερ καί ή θεία ενέργεια, ήτις έστίν αίτια προσεχής αυτής.

Προς τό δ'ον ρητέον, ότι εν τή γεννήσει έστί μεταβολή καί άνα
φορά, ή άναφέρεται τό γεγεννημένον προς τό γεννών. Τω λόγω τοίνυν τής 
μεταβολής ούκ έχει υποκείμενον αύτό τό γεννώμενον εν δέ τή δημιουρ
γία ούκ έστι μεταβολή κυρίως, ως εϊρηται, άλλ5 άναφορά, καί διά τού
το ούκ έστιν όμοιον.

Προς τό ε'ον ρητέον, ότι ή προειρημένη άναφορά ου χρή νοεΐσθαι 
τού οντος προς τό μή ον* ή γάρ τοιαύτη άναφορά ου δύναται είναι πραγ
ματική, ως ό Άβίκενός φησιν* άλλ5 έστι τού δημιουργητοΰ όντος προς τό 
μή όν ως ύπερόν όθεν φαίνεται είναι άναφορά υποταγής.

Προς τό έκτον ρητέον, ότι ή δημιουργία εμφαίνει τήν προειρημέ- 
νην άναφοράν συν καινότητι του είναι' όθεν ούκ άνάγκη, ότεδήποτε τό 
πράγμά έστι, δημιουργεΐσθαι* εί καί άεί άναφέρεται προς τον Θεόν* εί δέ 
καί μή έστιν άτοπον λέγειν, ότι ώσπερ ό άήρ, έφόσον λάμπει, φωτίζεται 
ύπό τού ήλιου, ουτω καί τά δημιουργήματα, έφόσον έχει τό είναι, γίνεται 
άπό τού Θεού, ως καί ό Αύγουστΐνός φησιν. 5Αλλ5 ή διαφορά έστι κατά 
τό όνομα, ή δή τό όνομα τής δημιουργίας δύναται λαμβάνεσθαι συν και
ν ότητι του είναι.

Προς τό έβδομον ρητέον, ότι τούτο, άφ5 ου λαμβάνεται ή άναφορά 
τής δημιουργίας, κυρίως έστί τό ύφεστώς πράγμα, άφ5 οδ διαφέρει αύτή 
ή τής δημιουργίας άναφορά, ήτις έστί δημιουργητή ούκ άρχοειδώς, άλλ5 
οίονεί δευτοροειδώς, ώσπερ τι δεδημιουργημένον.

Προς τό όγδοον ρητέον, ότι ή κίνησις άναφέρεται προς τό γένος 
τού ίδιου πέρατος, έφόσον πρόεισιν έκ τού δυνάμει εις τό ένεργεία* έν αύ
τή γάρ τή κινήσει τό πέρας τής κινήσεώς έστιν έν δυνάμει. Ή  δέ δύνα- 
μις καί ή ένέργεια άναφέρονται εις τό αύτό γένος. Έ ν δέ τή δημιουργία 
ούκ έστιν ή πρόοδος έκ τού δυνάμει εις τό ένεργεία, καί διά τούτο ούκ 
έστιν όμοιον.

Τ ά  κ ε φ ά λ α ι α  τ ο ύ  π έ μ π τ ο υ  β ι β λ ί ο υ

α' — Προοίμιον εις τό πέμπτον βιβλίον 
β' — Τίνα τρόπον ό Θεός ποιεί;
Υ  — 'Ό τ ι έστιν έν τω Θεω δύναμις ποιητική 
δ' — "Οτι ή ποιητική τού Θεού δύναμις έστιν ή ούσία αύτοΰ 
ε' — 'Ό τ ι ή ποιητική τού Θεού ένέργεια έστιν ή ποιητική δύνα- 

μις αύτού καί ή ούσία
σ τ — 'Ό τι έστι τις άναφορά μεταξύ τού Θεού καί των κτισμάτων 
ζ' — 'Ό τι αί άναφοραί αί ούσαι έν τω Θεω καί τοΐς κτίσμασιν 

είσί πραγματικώς έν τοΐς κτίσμασιν
η' — 'Ό τι ούκ άναφέρεται πραγματικώς ό Θεός προς τήν κτίσιν 
θ' — 'Ό τ ι αί έκ χρόνου άναφοραί λόγω είσίν έν τω Θεω
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Κεφ. Α'. Π ρ ο ο ί μ ι ο ν ε ι ς  τό  τ τ έ μ π τ ο ν  β ι β λ ί ο ν

Περί μέν ούν τής ένεργείας του Θεοΰ τής έπιταττομένης μεν τή θε
λήσει αύτοΰ, ποιούσης δε εκ του μηδαμή μηδαμώς, ήτις καί δημιουργία 
καλείται, καί τής άναφοράς εκ του μέρους των δημιουργημάτων προς τον 
δημιουργόν, καί αύθις έκ του μέρους του δημιουργού προς τά δημιουργή
ματα ικανά τά είρημένα. Περί δε του έτέρου σκέλους τής ένεργείας καί 
δυνάμεως αύτοΰ, τής ύποκειμένης μέν τή αύτοΰ θελήσει, ένεργούσης δε 
έκ τίνος υποκειμένου, εϊτε έστι τό αύτό τή ούσία αύτοΰ είτε έτερον, νυνί 
πρόκειται λέγειν.

Κεφ. Β'. Τ ί ν α  τ ρ ό π ο ν  ό Θ ε ό ς  π ο ι ε ί ;

5Αλλ5 έπεί καί ταύτης δισσόν έστι τό είδος, τά μέν γάρ ποιεί δι 
έαυτοΰ, ώσπερ τό του άνθρώπου σώμα παρά τής ύλης ήδη προϋποστάσης, 
τά δέ ποιεί τής φύσεως μεσιτευούσης, αύτός γάρ έστιν ό ένεργών τά πάν
τα έν πάσι, περί μέν του προτέρου έατέον λέγειν, έπεί μηδέ προσήκει 
τώ παρόντι θεωρήματι ή περί τούτου ζήτησις. Περί δέ του λοιπού έπι- 
σκεπτέον* έπεί καί δόξαι γεγόνασι πολλών άλλως άλλα ύπολαμβανόντων. 
'Απλώς μέν γάρ πάντες όμολογοΰσι τον Θεόν ένεργεΐν έν τή φύσει τών 
οντων καί τή θελήσει τών άνθρώπων. Τούτο δέ μη συνορώντες ένιοι, τ ί
να δει τρόπον έκλαμβάνειν, εις πλάνην ένέπεσον οίόμενοι μηδέν το πα- 
ράπαν ένεργεΐν τό φυσικόν πράγμα ίδια δύναμει καί προς τό τούτο τιθέ- 
ναι διαφόροις ώρμηνται λόγοις. Τινές γάρ τών κατά τον νόμον λογιών, 
ως ό ραββί Μωϋσής διηγείται, είρήκασι τά φυσικά τάδε εΐδη είναι κατά 
συμβεβηκός· καί έπεί τό συμβεβηκός εις άλλο ύποκείμενον μεταβαίνειν ού 
δύναται, άδύνατον ωοντο είναι τό φυσικόν πράγμα διά του έαυτοΰ είδους 
τι είσάγειν δμοιον είδος εις τι υποκείμενον δθεν έλεγον τό πΰρ μη θερ- 
μαίνειν, άλλά τόν Θεόν άνάπτειν την θέρμην έν τώ θερμαινομένω* καί εΐ 
τις άντιτιθείη αύτοΐς τό έκ τής προσαγωγής τοΰ πυρός προς τό θερμαντόν 
άεί έπεσθαι την θέρμανσιν, είμη κατά συμβεβηκός τι γένοιτο έμποδών, δ 
δείκνυσιν άντίαν ον καθ’ αύτό θέρμης τό πΰρ, άπεκρίνοντο ούτω τόν Θεόν 
όρίσασθαι, ως τόν δρόμον τοΰτον φυλάττεσθαι έν τοΐς οδσι, μηδέποτε αυ
τόν θέρμην ποιεΐν, είμή πυρός προσαγομένου* ούχ δτι τό πΰρ προσαγόμε- 
νόν τι προς θέρμανσιν δρά. Αύτή δέ ή θέσις φανερώς τή αίσθήσει πολε- 
μεΐ. Έ πεί γάρ ή αϊσθησις ουκ αισθάνεται, είμή καθό υπό τοΰ αίσθητοΰ 
πάσχει, δ εί καί έν τή δψει έστίν άμφισβητήσιμόν διά τούς λέγοντας την 
δρασιν έν τώ έκπέμπειν γίνεσθαι, άλλ5 έν τή άφή καί ταΐς άλλαις αί- 
σθήσεσίν έστι φανερόν, επεται εί μή ό άνθρωπος αισθάνεται τής θέρμης 
τοΰ πυρός έν τώ αίσθανομένω όργάνω. Εί γάρ έκεΐνο τό είδος τής θέρ
μης έν τώ όργάνω άπ5 άλλου ένεργοΰντος, ή αϊσθησις εί καί αίσθάνοιτο 
θέρμης, δμως ουκ ήσθάνετο άν θέρμης πυρός* ούδ5 ήσθάνετο τοΰ πυρός 
δντος θερμοΰ. Καίτοι τής αίσθήσεως τοΰτο κρινούσης, ής ή κρίσις έν τώ 
ίδίω αίσθητώ έστιν άνεξαπάτητος.

Έ τ ι  τε ή θέσις αύτη διαμάχεται τώ λόγω, δι5 ού δείκνυται μηδέν 
είναι έν τοΐς ούσιν είκή. Εί γάρ μή τι τά όντα δρώεν, τά εϊδη καί αί 
φυσικαί δυνάμεις, μάτην άν εΐεν αύτοΐς; ώσπερ εί μή τέμνει ή μάχαιρα,



174 Ј. Филовски — М. Д. Петрушевски

μάτην άν ήν αύτή ή όξύτης* είκή τε έζητείτο ή προσαγωγή του πυρός 
προς τά ξύλα, εί μηδέν το πυρ προς την καύσιν συντελεί.

Έ τ ι  τε διαμάχεται τή θεία άγαθότητι, ήτις έστίν έαυτής με
ταδοτική, αφού προήλθε μή μόνον κατά τό είναι δμοια είναι τω 
Θεώ τά οντα, άλλά καί κατά τό ένεργείν* ό δε λόγος, όν υπέρ 
εαυτών είσάγουσιν, έστίν έ'ωλος. Ή νίκα γάρ λέγεται τό συμβεβηκός 
έξ υποκειμένου εις υποκείμενόν τι μή μεταβαίνειν, νοείται περί του 
συμβεβηκότος του αυτού τω άριθμώ· ούχ δτι τό δμοιον κατά τό 
είδος. Συμβεβηκός ού δύναται είσάγεσθαι εις άλλο υποκείμενον τή δυνά
μει τού συμβεβηκότος, ό ύποκειμένω τινί ύλικώ ενυπάρχει καί γάρ τούτ* 
έστίν άναγκαίον έν πάση ένεργεία φυσική συμβαίνειν. Ψεύδος τέ έστίν 
ό ύποτίθενται πάντα τά εΐδη είναι συμβεβηκότα* ούδέ γάρ άν ήν έν τοΐς 
φυσικοίς πράγμασιν είναι ουσιώδες, ού αρχή τό κατά συμβεβηκός είδος 
ούχ οΐόν τε είναι. Αλλά καί ή φυσική γένεσις καί φθορά άπώλετ5 άν* 
καί πολλά άλλα άτοπα έψεται έκ ταύτης τής ύποθέσεως. Έ ν τω 
βιβλίω τε τής πηγής τής ζωής λέγεται, δτι ούδεμία ούσία σωματική ένερ- 
γεΐ* άλλ5 ή νοητή φύσις διιοΰσα διά πάντων τών σωμάτων, ένεργεΐ έν 
αύτοΐς’ καί τοσοΰτό τι σώμα μάλλον έστι δραστήριον, δσον έστί καθαρώ- 
τερον καί λεπτότερον καί κατά τό εύδιεξοδευτότερον υπό τής νοητής ου
σίας· καί προς τούτο εισάγει τρεις λογισμούς* ών πρώτος έστιν, δτι παν 
τό ποιούν μετά Θεόν ζητεί ύλην ύποκειμένην έν ή δράσει* τή δέ σωμα
τική ουσία ούχ ύπόκειταί τις ύλη, καί ταύτη δοκεί μή δύνασθαι ένερ- 
γείν. Δεύτερος δτι ή ποσότης έμποδών γίνεται τή ένεργεία καί τή κι
νήσει, ού τεκμήριον τίθησι τό τον πολλαπλασιασμόν τής ποσότητος βρα- 
δυτέραν ποιείν τήν κίνησιν καί προστιθέναι τω σώματι βαρύτητα, καί 
διά τούτο ή σωματική ούσία, ήτις έστί ποσότητι συμπεπλεγμένη, ένερ- 
γείν ού δύναται. Τρίτος λόγος έστίν, δτι ή σωματική ούσία εστι πορρω- 
τάτω άπό τού πρώτου ποιοΰντος, δπερ έστί ποιούν μόνον καί ού πά- 
σχον αί δέ μέσαι ούσίαι είσί ποιοΰσαι καί πάσχουσαι. 'Όθεν άνάγκη τήν 
σωματικήν ούσίαν, ήτις έστί τελευταία, είναι πάσχουσαν μόνον καί ού 
δρώσαν. Άλλ5 έν τούτω έστί κατάδηλος ή απάτη, δτι λαμβάνεται πάσα 
ή σωματική ούσία ώσπερ μία καί ή αύτή τω άριθμώ καί μή κατά τό 
ούσιώδες διακεκριμένη, άλλά μόνοις τοίς συμβεβηκόσιν. Εί γάρ διάφοροι 
ούσίαι σωματικαί ούσιωδώς διακεκριμέναι ληφθείεν, τηνικαΰτα ού πάσα 
ούσία σωματική εστι τελευταία τών οντων καί άπωτάτω τού πρώτου 
ποιητικού, άλλά μία έσται τής έτέρας ύπεροχικωτέρα καί έγγυτέρω τού 
πρώτου ποιητικού* καί ταύτη άλλη προς άλλην δράν δυνήσεται.

Έ τ ι  εις τά προειρημένα εί θεωροίτο ή σωματική ούσία κατά τον 
λόγον μόνον τής ύλης καί ού κατά τον λόγον τού ίδιου είδους, έπειδή 
έξ άμφοτέρων έστί σύνθετος. Τή γάρ σωματική ούσία προσήκει τό είναι 
τελευταίον πάντων τών οντων καί μή έχειν περαιτέρω υποκείμενον τώ 
λόγω τής ύλης έν τώ λόγω τού είδους* τώ γάρ λόγω τού είδους έστίν 
υποκείμενον ύποβεβηκός πάσα ούσία, ής προς τήν ύλην έστίν έν δυνάμει 
έκεΐνο τό είδος, δ τόδε τό άποδιδόμενον πράγμα έχει ένεργεία* έπεται 
είναι άμοιβαίαν ένέργειαν έν ταΐς σωματικαΐς ούσίαις, έφόσον προς τήν 
τού ενός ύλην έστίν έν δυνάμει τό τού ετέρου είδος καί άνάπαλιν* εί δέ 
μή έστιν αύτό τό είδος άρκοΰν προς τό ποιείν, τώ αύτώ λόγω ούδέ ή 
δύναμις τής νοεράς ούσίας* τήν γάρ σωματικήν ύλην ύποκειμένην κατά
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τον έαυτής τρόπον άνάγκη ύποδέχεσθαι* ή τε ποσότης ούκ άναιρεΐ την 
κίνησιν καί την ενέργειαν, εφόσον μηδέν κινείται είμή το ποσόν, ώς έν 
τω έκτω της Φυσικής άποδείκνυται, ούδε έστιν άληθές τήν ποσότητα εί
ναι αιτίαν βαρύτητος’ τούτο γάρ άποδεδοκίμασται έν τω του Ούρανοΰ 
καί κόσμου τετάρτω. Ή  γάρ ποσότης μάλιστα προστίθησιν εις τήν τα
χύτητα τής φυσικής κινήσεως. Τό γάρ βαρύ σώμα δσον έστί μεΐζον, το- 
σοΰτο θάττον καταφέρεται* καί το κοΰφον ομοίως άνω* ή τε ποσότης εί 
μή έστι καθ’ αύτήν άρχή κινήσεως, ου μέντοι δύναται άποδοθήναι λόγος 
τω τρόπω τή ένεργεία έμποδών άν γένοιτο, έφόσον μάλιστά εστιν οίο- 
νεί τις βάσις τής ποιητικής ποιότητος, είμή καθόσον ύπολαμβάνουσι τά 
ποιητικά είδη έν τή ύλη τή ποσότητι ύποκεινένη ληφθέντα, είναι τι ώρι- 
σμένον καί άτομίζεσθαι προς τήν ύλην έκείνην, ώς ταύτη δι3 ένεργείας 
εις άλλην μή μεταφέρειν έαυτά, άλλ3 εί καί το είναι ήτομισμένον έν τή 
ύλη θεωρείται, τον λόγον μέντοι τού είδους ούκ άποβάλλουσιν άφ3 ού 
δμοια έαυτοΐς προάγειν τω εϊδει δύναται. εί καί αύτά έν άλλω ύποκει- 
μένω είναι ού δύνανται’ ούχ οΰτω τοίνυν ύποληπτέον τό λεγόμενον έν 
παντί φυσικώ πράγματι ένεργεΐν τον Θεόν, ώς άν εί μηδέν αύτά δρώεν, 
Διό καί τίνι χρή τρόπω νοεΐν αύτό, δεικτέον καί γάρ άξιον είδέναι, δτι 
ένεργείας τίνος πράγματος πράγμά τι πολλαχώς δύναται λέγεσθαι είναι 
αίτια’ ένί μέν τρόπω καθό δίδωσι δύναμιν ένεργεΐν, ώσπερ λέγεται έν 
τω η' ω τής Φυσικής, δτι τό γεννών κινεί τό βαρύ καί τό κοΰφον, έφό
σον δίδωσι δύναμιν, δι5 ής έψεται ή τοιαύτη κίνησις’ καί τούτω τω 
τροπή) ό Θεός ποιεί πάσας τάς ένεργείας τής φύσεως, καθόσον δέδωκε 
τοΐς φυσικοΐς πράγμασι τάς τοιαύτας δυνάμεις, δι5 ών ένεργεΐν δύνανται. 
Έτέρω δέ τρόπω, ού γάρ μόνον ώς τό γεννών τήν δύναμιν ποιεΐν λέγε
ται τάς ένεργείας, άλλά καί κατά τό κατέχειν τήν δύναμιν εις τό είναι’ 
έστι γάρ αίτια τής καταβεβλημένης δυνάμεως τινί ού μόνον δσον προς 
τό γενέσθαι ώς τό γεννών, άλλ3 δσον καί προς τό είναι καί συντηρεΐσθαΐ’ 
ώς ταύτη δύνασθαι λέγεσθαι τον Θεόν αιτίαν τής ένεργείας, έφόσον ποιεί 
καί συντηρεί τήν φυσικήν δύναμιν εις τό είναι. Καί γάρ άλλω τρόπω λέ
γεται τό συντηρούν τήν δύναμιν εις τό είναι. Καί γάρ άλλω τρόπω λέ
γεται τό συντηρούν τήν δύναμιν ποιεΐν τήν ένέργειαν, ώσπερ ή ιατρική 
συντηρούσα τήν δψιν λέγεται ποιεΐν όράν. Ά λλ5 έπεί ούδέν πράγμα καθ’ 
αύτό ποιεί καί κινεΐ, εί μή εΐη κινούν μή κινούμενον. Τρίτω λόγω λέγε
ται εν πράγμα είναι αίτια τής ένεργείας έτέρου, έφόσον κινεί αύτό προς 
τό ποιεΐν’ έν ώ ού νοείται ή καταβολή ή ή συντήρησις τής παρεσχημέ- 
νης δυνάμεως. Ά λλ5 ή προσαγωγή τής δυνάμεως προς τήν ένέργειαν, ώσ
περ ό άνθρωπός έστιν αίτια τής τομής τής μαχαίρας προς τό τέμνειν κι- 
νών αύτήν. Καί έπεί ή ύποβεβηκεΐα φύσις ποιούσα ού ποιεί είμή κινου- 
μένη, έφόσον ταύτα τά ύποβεβηκότα σώματα άλλοιούμενα άλλοιοΐ’ ό δ5 
ούρανός έστιν άλλοιοΰν ούκ άλλοιούμενον’ καί δμως ούκ έστι κινούν εί
μή κινούμενον, καί τούτο ού παύεται άχρις άν άφίκηται εις Θεόν, έπε- 
ται έξ3 άνάγκης τον Θεόν είναι αιτίαν τής ένεργείας παντός φυσικού 
πράγματος ώς κινοΰντα καί προσάγοντα τήν δύναμιν τω ένεργεΐν. ’Έ τ ι 
τε  εύρίσκομεν κατά τήν τάξιν τών αιτιών είναι τήν τάξιν τών άποτε- 
λεσμάτων, δπερ έστιν άναγκαΐον διά τήν ομοιότητα τού άποτελέσματος 
προς τήν αιτίαν’ ούδε δύναται ή δευτέρα αίτια προς τό άποτέλεσμα τής 
πρώτης αίτιας τή ιδία δυνάμει, εί καί έστιν οργανον τής πρώτης αιτίας
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άποβλέψει τη προς το άποτέλεσμα. Το γάρ όργανον έστιν αιτία άμηγέπη 
του άποτελέσματος της άρχοειδούς αίτιας ού κατά το είδος ή την ποιη
τικήν ιδίαν δύναμιν, άλλα καθόσον μετέχει τι της άρχοειδοΰς αιτίας κα
τά την αύτής κίνησιν ώσπερ τό λαξευτήριον, ούκ έστιν αιτία του τεχνη
τού πράγματος κατά τό είδος ή την ίδιαν δύναμιν, άλλά κατά την δύνα- 
μιν του τεχνίτου, άφ5 ού κινείται καί ής τρόπον τινά μετέχει. Ό θεν τε- 
τάρτω τρόπω έν τί έστιν αίτια της ένεργείας του ετέρου, ώσπερ τό άρ- 
χοειδές ποιητικόν έστιν αίτια τής ένεργείας του οργάνου* καθ’ όν δη 
τρόπον καί χρή λέγειν τον Θεόν πάσης φυσικού πράγματος ένεργείας εί
ναι αιτίαν. 'Όσον γάρ έστιν αίτια τις ύψηλοτέρα, τοσούτόν έστι κοινο- 
τέρα καί δραστικωτέρα* καί όσον έστί δραστικωτέρα, τοσοΰτο βαθύτερον 
είσδύεται εις τό άποτέλεσμα καί έκ πορρωτέρω δυνάμεως αύτό άναφέρει 
εις τό ένεργεία. Έ ν  παντί δε πράγματι φυσικώ εύρίσκομεν, ότι έστιν 
ον καί ότι έστί πράγμα φυσικόν, καί ότι έστί τοιάσδε ή τοιάσδε φύ- 
σεως* ών τό πρώτον έστι κοινόν πάσι τοΐς ούσι. Τό δεύτερον κοινόν πά- 
σι τοίς φυσικοΐς πράγμασι, τό τρίτον ενός είδους, καί τέταρτον, εί 
προσθείημεν τά συμβεβηκότα. εύρίσκομεν είναι ίδιον τώδε τω άτόμω. 
Τό άτομον τοίνυν έν τω ποιείν ού δύναται* καθιδρύειν εις τό όμοιον εί
δος, είμή ής έστιν δργανον της σκοπούσης αιτίας τό όλον είδος, καί πε
ραιτέρω όλον τό είναι τής ύποβεβηκείας φύσεως. Καί διά τούτο ούδέν 
ποιεί προς τό είδος έν τούτοις τοίς ύποβεβηκόσιν, είμή τη δυνάμει τού 
ουρανίου σώματος* ούδέ ποιεί τι προς τό είναι, είμή τη δυνάμει τού 
πρώτου όντος. Αύτό γάρ τό είναι έστι κοινότατον άποτέλεσμα, πρώτον 
καί οίκείον πάσι τοίς άποτελέσμασι, καί διά τούτο μόνω τω Θεώ προ- 
σήκει κατά τήν ίδιαν αύτού δύναμιν τό τοιούτον άποτέλεσμα. "Οθεν, καί 
καθάπερ λέγεται έν τω Περί αιτιών βιβλίω, ό νούς ού δίδωσι τό είναι, 
είμή ή έστιν έν αύτώ θεία δύναμις. Ουτω τοίνυν ό Θεός έστιν αίτια 
πάσης ένεργείας, καθό παν τό ποιούν έστιν οργανον τής θείας δυνάμεως 
ποιούσης. Εί τοίνυν θεωροίημεν τά ύποβεβηκότα ποιοΰντα μερικά, παν 
τό ποιούν έστιν άμεσον ποιητικόν προς τό αυτού άποτέλεσμα. Εί δε θε
ωροίημεν τήν δύναμιν, ή δή γίνεται ή ένέργεια, ούτως ή δύναμις τής 
ύπερκειμένης αίτιας έστιν άμεσωτέρα προς τό άποτέλεσμα παρά τήν δύ- 
ναμιν τής ύποβεβεκυίας* ή γάρ δύναμις τής ύποβεβηκυίας ού προσάγεται 
τω άποτελέσματι είμή τη δυνάμει τής ύπερκειμένης* δθεν λέγεται έν τω 
Περί αιτιών βιβλίω, ότι ή δύναμις τής πρώτης αίτιας πρότερον δρα εις 
τό αίτιατόν καί ραγδαιότερον εϊσεισιν εις αύτό. Ουτω τοίνυν άνάγκη 
τήν θείαν δύναμιν παρείναι έν ότωοΰν πράγματι ποιούντι, ώσπερ τήν δύ- 
ναμιν τού ούρανίου σώματος άνάγκη παρείναι φτινιοΰν σώματι στοιχει- 
ώδει ένεργούντι έν τούτω δε διαφέρει, ότι ένθα μέν έστιν ή θεία δύνα- 
μίς έστι καί ή θεία ούσία τό αύτό ούσα* ού μήν καί ή ουσία τού ούρα
νίου σώματός έστι πανταχοΰ* καί αύθις, ότι ό μέν Θεός έστιν ή αύτού 
ποιητική δύναμις, ως δειχθήσεται ού μήν καί τό ούράνιον σώμά έστιν ή 
αύτού ποιητική δύναμις* καί διά τούτο οιόν τε λέγεσθαι, ότι ό Θεός έν 
ότωοΰν πράγματι ένεργεΐ, έφόσον τη αύτού δυνάμει παν τό δν ένεργεί. 
Άμήχανον δε τον ούρανόν κυρίως λέγειν ένεργείν έν τω στοιχειώδει σώ- 
ματι, εί καί τή αύτού δυνάμει τό στοιχειώδες σώμα ένεργεί. Ουτω τοί
νυν ό Θεός έστιν αίτια τής ένεργείας παντός οντος, έφόσον δίδωσι τήν 
τού ένεργείν δύναμιν, καί έφόσον συντηρεί αύτήν καί έφόσον προσάγει
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τη ένεργεία, καί έφόσον τη δυνάμει αύτοΰ πάσα άλλη δύναμις ενεργεί, 
καί έπί τούτοις συνήψαμεν τον Θεόν είναι την δύναμίν αύτοΰ την ποι
ητικήν έπαγγειλάμενοι τούτο δεικνύναι* καί δτι έστίν εν ότωοΰν πράγμα- 
σι ούχ ώς μέρος ούσίας, άλλ5 ώσπερ συνέχων τό πράγμα εις τό είναι, 
έπεται αύτόν έν ούτινόσοΰν πράγματος φύσει ή θελήσει ένεργοΰντα άμέ- 
σως ένεργεΐν.

Κεφ. Ρ .  " Ο τ ι  ε σ τ  ιν εν  τ ω  Θ ε ω  δ ύ ν α μ ι ς  π ο ι η τ ι κ ή

α \ .Γίοσαχώς μεν ούν ποιεΐν τον Θεόν λέγεται, εϊρηται. Έ κ  τούτου 
δέ κάκεΐνο συναναφαίνεται, τό δύναμιν έν τω Θεω ποιητικήν είναι' ή γάρ 
δύναμις ή τοιαύτη έστιν αρχή του δράν εις άλλο, καθό άλλο. Τω δέ Θεω 
προσήκει τό είναι αρχήν τοΐς άλλοις του είναι* προσήκει άρα αύτω τό 
δυνατόν είναι, καί κατά τό είκός δύναμιν εχειν ποιητικήν.

β \  Έ τ ι, ώσπερ ή παθητική δύναμις έπεται τω οντι δυνάμει, ούτως 
ή δύναμις ή ποιητική έπεται τω δντι ένεργεία* έκαστον γάρ ποιεί καθό 
έστιν ένεργεία, πάσχει δέ καθό έστι δυνάμει. Τω δέ Θεω προσήκει τό 
είναι ένεργεία, προσήκει αύτω άρα δύναμις ποιητική.

γ \  Έ τ ι, ή θεία τελειότης περιέχει έν έαυτή τάς πάντων τελειότη
τας. Ή  δέ ποιητική δύναμις έστιν έκ τής τελειότητος του πράγματος* 
έκαστον γάρ τοσοΰτο τελειότερον εύρίσκεται, δσον μείζονός έστι δυνάμε- 
ως. Ούκ άρα οϊόν τε στέρεσθαι τον Θεόν ποιητικής δυνάμεως.

δ'. Έ τ ι  πάν τό ποιούν δυνατόν έστι ποιεΐν* τό γάρ μή δυνάμενον 
ποιεΐν άδύνατόν έστι ποιεΐν* δ δέ άδύνατόν έστι ποιεΐν άναγκαΐόν έστι 
μή ποιεΐν. Ό  δέ Θεός έστι ποιων καί κινών* δυνατός άρα έστι ποιεΐν, 
καί δύναμις αύτω προσηκόντως άποδίδοται ποιητική* έντεΰθεν κάν τοΐς 
ψαλμοΐς λέγεται*,, ένεδύσατο κύριος δύναμιν.

Κεφ. Δ'. ' Ό τ ι  ή π  ο ι η τ ι κ ή τ ο υ  Θ ε ο ύ  δ ύ ν α μ ι ς  έ σ τ ι ν  
ή ο ύ σ ί α  α ύ τ ο ΰ

αλ Έ κ  δέ τούτου περαιτέρω δεικνύναι δυνατόν, δτι ή ποιητική τοΰ 
Θεοΰ δύναμις έστιν ή ούσία αύτοΰ. ΤΙ γάρ ποιητική δύναμις προσήκει 
τινί καθό έστιν ένεργεία. Ό  δέ Θεός έστιν αυτός ένέργεια. Ούκ έστι δέ 
ών ένεργεία κατά τινα έντελέχειαν, ή μή έστιν, δπερ έστίν αύτός, έφό
σον μή έστιν έν αύτω μηδεμία δύναμις παθητική, ώς έν τω πρώτω βι- 
βλίω δέδεικται. Έ στιν άρα αύτός ή έαυτοΰ δύναμις.

β'. "Έτι πάς δυνατός, δς μή έστιν ή αύτοΰ δύναμις, έστι δυνατός 
μετουσία δυνάμεώς τίνος. Περί δέ τοΰ Θεοΰ ούδέν δύναται λέγεσθαι με- 
τοχικώς, έφόσον έστι τό είναι αύτοΰ, ώς έν τω πρώτω βιβλίω δέδεικται* 
αύτός άρα έστίν ή αύτοΰ δύναμις.

γ'. Έ τ ι  ή ποιητική δύναμις τή τελειότητι τοΰ πράγματος προσή- 
κει, ώς έν τοΐς άνω δέδεικται. Πάσα δέ ή θεία τελειώτης έν αύτω τω 
είναι αύτοΰ περιέχεται, ώς έν τω πρώτω δέδεικται* ή θεία άρα δύναμις 
ούκ έστι παρά τό είναι αύτοΰ* τό δέ αύτοΰ είναι έστιν ή ούσία αύτοΰ. 
Ή  δύναμις αύτοΰ άρα έστιν ή ούσία αύτοΰ.
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δ'. ’Έ τι. έν οΐς μή έστιν ή δύναμις αύτών ή ούσία αύτών, αί δυ
νάμεις είσί συμβεβηκότα. "Οθεν ή φυσική δύναμις έν τω δευτέρω εϊδει 
τής ποιότητας τίθεται. Έ ν δε τω Θεω ούκ έστι τι συμβεβηκός, ώς δέδει- 
κται. Ό  Θεός άρα έστίν ή αύτοΰ δύναμις.

ε'. ’Έ τ ι παν τό δι’ άλλο άναφέρεται εις τό καθ’ αυτό ώς προς πρώ
τον. Πάντα δέ τά άλλα, δσα ό Θεός ποιεί, άναφέρονται εις αύτόν ώς 
προς πρώτον ποιούν έστιν άρα ποιούν καθ’ αυτό. Λ0  δέ ποιεί καθ’ αυτό, 
ποιεί κατά την εαυτού ούσίαν τούτο δέ, ώ τις ποιεί, έστιν ή αύτοΰ ποι
ητική δύναμις. Ή  ουσία άρα τού Θεού έστιν ή αύτοΰ ποιητική δύναμις.

στ'. ’Έ τι δέδεικται τον Θεόν θελήσει παράγειν τά οντα, ού μήν ώς 
είναι άλλην τινά αύτοΰ μέσην ένέργειαν, ώσπερ έν ήμΐν ή ένέργεια τής 
κινητικής δυνάμεώς έστι μέση τής ένεργείας τής θελήσεως καί τού άπο- 
τελέσματος. ’Έσται γάρ αυτή ού μόνον έντελέχεια τού κινούντος, άλλά 
καί τού κινουμένου, ή κινητόν* ώσπερ ή οικοδόμησης ού μόνον έστίν έν 
τελέχεια τής οίκοδομητικής δυνάμεο^ς, άλλά καί τού οίκοδομητού, ή οί- 
κοδομητόν, δπερ άτοπον. Συμβαίνει γάρ θίξει ποιεΐν τον Θεόν, καί κι- 
νούμενον κινεΐν, καί είναι είδος τι κοινόν αύτοΰ τε καί τών δντων, τήν 
ποίησιν. Έ σ τι γάρ ή ποίησίς τό αύτό κατά τό πράγμα, εί καί άλλως άπό 
τού ποιοΰντος προς τό ποιούμενον νοείται, καί άλλως άπό τού ποιουμένου 
προς τό ποιούν, ώσπερ ή άνάβασις καί ή κατάβασις, καί ή Άθήνηθεν 
Θήβαζε οδός τή Θήβηθεν Άθήναζε, εί καί έτερά είσι τή προς τά πέρα- 
τα άποβλέψει. Ώ ι  δέ τι ποιεί, έστι δύναμις αύτοΰ* τούτο γάρ έστιν έκ 
τού λόγου τής δυνάμεώς τό είναι αρχήν ποιητικήν. Ή  θέλησις άρα τού 
Θεού έστιν ή αύτοΰ ποιητική δύναμις. Δέδεικται δέ τήν ούσίαν τού Θεού 
είναι τήν θέλησιν αύτοΰ. Ή  δύναμις άρα αύτοΰ έστιν ή ούσία αύτοΰ.

Κεφ. Ε '. " Ο τ ι  ή π ο ι η τ ι κ ή  δ ύ ν α μ ι ς  τ ο ύ  Θ ε ο ύ  έ σ τ ι ν  
ή έ ν έ ρ γ ε ι α  α ύ τ ο ΰ  ή π ο ι η τ ι κ ή

α'. Μετά δέ τοΰτο λείπεται δεικνύναι τήν ποιητικήν δύναμιν τοΰ 
Θεού είναι τήν ένέργειαν αύτοΰ* ή γάρ ένέργειά τίνος πράγματός έστι 
συμπλήρωσίς τις τής δυνάμεώς αύτοΰ* παραβάλλεται γάρ προς αύτήν ώσ
περ δευτέρα έντελέχεια προς πρώτην. Ή  θεία δέ δύναμις ού συμπληροΰ- 
ταί τινι άλλω ή έαυτή, έφόσον έστίν ή ούσία τοΰ Θεοΰ. Έ ν τω Θεω 
άρα ούκ έστιν άλλο ή δύναμις ή ποιητική τής ένεργείας τής ποιητικής.

β'. ’Έ τι, ώσπερ ή δύναμις αύτοΰ ή ποιητική έστι τι ποιούν, ούτως 
ή ούσία αύτοΰ έστι τι ον. Άλλ’ ή δύναμις αύτοΰ έστιν ή ούσία αύτοΰ, 
ώς δέδεικται. Τό ποιείν άρα αύτοΰ έστι τό είναι αύτοΰ* τό δέ είναι αύ
τοΰ έστιν ή ούσία αύτοΰ. 'Н  ποιητική άρα ένέργεια αύτοΰ έστιν ή ούσία 
αύτοΰ καί ή δύναμις.

γ'. ’Έ τι ή ένέργεια, ήτις ούκ έστιν ή ούσία τοΰ ποιοΰντος, ένυπάρ- 
χει αύτώ ώς συμβεβηκός ύποκειμένω’ δθεν καί ή ένέργειά έστιν έν έν 
ταίς έννέα κατηγορίαις τοΰ συμβεβηκότος. Έ ν δέ τω Θεω ού δύναταί τι 
ένυπάρχειν τω τοΰ συμβεβηκότος τρόπω. Ή  τοΰ Θεοΰ άρα ένέργεια ούκ 
έστιν έτερον παρά τήν ούσίαν καί τήν δύναμιν αύτοΰ.
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Κεφ. Σ Τ '. ' Ό τ ι  ε σ τ ι  τ ι ς  α ν α φ ο ρ ά  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ  Θ ε ο ΰ  
κ α ί  τ ω ν  χ τ ι σ μ ά τ ω ν

'Ό τι τοίνυν ή δύναμις καί ή ενέργεια του Θεοΰ ή ποιητική έστι τό 
αυτό καί ή ουσία αύτοΰ, ειρηταί’ καί εί έστιν έτερον, δτι κατά τον λό
γον λέγεται καί ου κατά τό πράγμα, καί τούτο εϊρηται* καί τι έστι κα
τά τον λόγον εΐναι έτερον, τό κατά τό πράγμα ον τό αύτό.

α \ Προς οίς δή θεωρήσαι άξιον, εί έστι τις άναφορά μεταξύ του 
Θεοΰ καί των χτισμάτων δοκει τοίνυν μή είναι. Τά γάρ άναφορικά εί- 
σιν όμοΰ κατά τον Φιλόσοφον τά δε ποιήματα ού δύνανται άμα είναι 
μετά τοΰ Θεοΰ. Ό  γάρ Θεός πάσι τρόποις έστι πρότερος των οντων. Ού- 
δεμία άρα άναφορά δύναται είναι έν τω Θεώ καί τοΐς ποιήμασιν.

β'. ’Έ τι έν οίς έστι τις άναφορά, έστι τις καί παράθεσίς προς άλ- 
ληλα αύτών. 5Αλλά τοΰ Θεοΰ καί των δημιουργημάτων ούκ έστι τις πα- 
ράθεσις. Τά γάρ μή όντα ομογενή ούδέ είσί παραβλητά, ώσπερ ό άριθ- 
μός τή γραμμή. Ούκ άρα έστι τις άναφορά τοΰ Θεοΰ καί των ποιημάτων.

γ'. ’Έ τι, έν ώ γένει έστι τό εν των άναφορικών, έστι καί τό έτε
ρον. Ό  δε Θεός ούκ έστιν έν τω αύτω γένει μετά των ποιημάτων ούδ5 
άρα δύνανται άναφορικώς προς άλληλα λέγεσθαι.

δ'. ’Έ τ ι τά ποιήματα ού δύνανται άντικείσθαι τω ποιητή. Τό γάρ 
άντικείμενον ούκ έστιν αίτια τοΰ άντικειμένου αύτω' τά δέ άναφορικά 
προς άλληλα άντίκεινται. "Αδύνατον άρα εΐναι άναφοράν έν τω Θεω καί 
τοΐς ποιήμασιν.

ε'. ’Έ τι καθ’ ού τι έκ νέου άρχεται λέγεσθαι, άμηγέπη δύναται λέ
γεσθαι γεγενημένον. Ε ί τι άρα άναφορικώς προς τά οντα καί τον Θεόν 
λέγεται, έπεται λέγεσθαι γεγενημένον, όπερ έστιν άδύνατον, έφόσον έστιν 
άμετάβλητος ό Θεός.

στ'. ’Έ τ ι πάν ό κατηγορεΐταί τίνος, ή κατηγορείται αύτοΰ καθ’ αύ
τό ή κατά συμβεβηκός. Αλλά τά δηλοΰντα άναφοράν προς τήν κτίσιν ού 
κατηγοροΰνται τοΰ Θεοΰ καθ’ αυτά* τά γάρ τοιαΰτα κατηγορήματα έξα- 
νάγκης καί άεί κατηγοροΰνται, άλλ5 ούδ5 αυ κατά συμβεβηκός, έφόσον 
μηδέν έστι συμβεβηκός έν τω Θεω, ώς εϊρηται. Ούδενί άρα τρόπω τά 
τοιαΰτα άναφορικά τοΰ Θεοΰ κατηγορεΐσθαι δύνανται.

"Αλλ5 έναντίον έστι τό υπό τοΰ Αύγουσίνου έν τω Περί τριάδος 
πέμπτω λεγόμενον, ότι ό δημιουργός άναφορικώς λέγεται προς τά δημι
ουργήματα, ώσπερ ό κύριος προς τον δοΰλον.

5 Α π ό κ ρ ι σ ι ς

'Ρητέον, ότι ή άναφορά έν τούτω διαφέρει τής ποσότητας. "Οτι ή 
ποσότης καί ή ποιότης είσί τινα συμβεβηκότα έν ύποκειμένω μένοντα* ή 
δέ άναφορά ού δηλοΰτοα, ώς ό Βοήτιός φησιν έν τω Περί τριάδος, ώς έν 
ύποκειμένω μένουσα, άλλ5 ώς έν μεταβοίσει τινί προς άλλο. Ό θεν καί οί 
Πορετάριοι έφασαν τάς άναφοράς μή ένίσχεσθαι, άλλά παρυφεστάναι, όπερ 
άμηγέπη άληθές έστιν, ώς έν τοΐς έμπροσθεν δέδεικται. Ό  δέ άποδίδο- 
ταί τινι ώς άπ5 αύτοΰ εις άλλο προϊόν, ου ποιεί σύνθεσιν μετ5 αύτοΰ,
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ώσπερ ουδέ ή ενέργεια μετά του ενεργούντος, όταν άπ5 αύτοΰ προς το 
γινόμενον θεωρήται* καί διατοΰτο άποδείκνυαιν ό Φιλόσοφος εν τω πέμ- 
πτω της Φυσικής, ότι εις τι ου δύναται είναι κίνησις άνευ τίνος μετα
βολής του φερομένου εις τό έτερον. Δύναται δε άναφορά είναι καί έκ μό
νης τής του έτέρου μεταβολής, ώσπερ καί εν τή ένεργεία φαίνεται, ότι 
ούκ έστι κίνησις κατά τήν ενέργειαν, είμή μεταφορικώς καί καταχρηστι
κούς, ώσπερ μεταβάλλειν φαμέν τό έξ εκεχειρίας εις τό ένεργεΐν προελ- 
θόν, όπερ ούκ άν εϊη, εί ή άναφορά ή ή ενέργεια έδηλούτο, ώς εν ύπο- 
κειμένω μένον. Εντεύθεν τοίνυν φαίνεται, ότι ούκ έστι παρά τον λόγον 
τής άπλότητός τίνος, τό πλήθος των άναφορών αυτού προς τά άλλα * μάλ
λον μέν ούν όσον άπλούστερόν έστι, τοσοΰτον πλείους είσί προς αύτό 
άναφοραί* όσον γάρ τί έστιν άπλούστερον, τοσοΰτον αύτοΰ ή δύναμιςήτ- 
τον ορίζεται. 'Όθεν προς πλείω εαυτό εκτείνει κατ’ αιτίαν* καί διατοΰ- 
το εν τω Περί αιτιών βιβλίω λέγεται, ότι πάσα δύναμις ένιαία πλεΐόν 
έστιν άπειρος ή ή πολλαπλασιαζομένη. Δει δε νοεΐσθαί τινας άναφοράς 
τής αρχής καί των από τής αρχής, ού μόνον τήν τής προόδου καθό τά 
ήργμένα άνίσχουσιν άπό τής άρχής, άλλά καί τήν τής έτερότητος άναφο- 
ράν. Δει γάρ τήν αιτίαν διακρίνεσθαι τού αίτιατού, εφόσον μηδέν έστιν 
αίτια εαυτού* καί διατοΰτο προς τήν άκραν τού Θεού απλότητα, έπεται 
άπειρους σχέσεις ή άναφοράς είναι αυτού καί των οντων, καθό διάφορα 
προάγει αύτοΰ άποτελέσματα* άμηγέπη μέντοι αύτώ άφομοιούμενα.

Προς τό πρώτον ούν ρητέον, ότι έκεΐνα τά άναφορικά άμα είσίν 
άληθή, όσα τω ίσω λόγω προς άλληλα άναφέρεται* όσα δηλονότι ήρτη- 
ται άλλήλων πραγματικώς, ώσπερ ο υιός προς τον πατέρα καί ό κύριος 
προς τον δούλον, καί τό διπλάσιον πρόςτό ήμισυ. Έκεΐνα δε τά άναφο
ρικά, έν οις ούκ έστιν ό αύτός λόγος τής άναφοράς έξ έκατέρου μέρους, 
ουκ είσιν άμα άληθή, άλλά τό έτερόν έστι πρότερον φύσει, ώς ό Φιλόσο
φός φησι Περί αίσθήσεως καί αισθητού, καί έπιστήμης καί έπιστητού* 
καί οΰτω φαίνεται άνάγκη μή είναι τον Θεόν καί τήν κτίσιν όμοΰ άλη
θή, έφόσον μή έστιν ό αύτός λόγος τής άναφοράς έξ έκατέρου μέρους. 
Ούμήν άλλ5 ούδέ έν έκείνοις τοΐς άναφορικοΐς, ά έστιν άμα άληθή, έστιν 
άναγκαΐον είναι τάς ουσίας αυτών φύσει όμοΰ, άλλά τάς άναφοράς μόνον.

Προς τό δεύτερον ρητέον, ότι ού πάντων έστι παράθεσις, ών έστιν 
άναφορά προς άλληλα, άλλά μόνον έκείνων, ών έστιν άναφορά κατά μίαν 
ποσότητα ή ποιότγ]τα* ώς έκ τούτου δύνασθαι λέγεσθαι μεΐζον ή κρεΐτ- 
τον τό έτερον τού έτέρου, ή λευκότερον ή τι τοιοΰτον. Αί δέ τών έτε- 
ροτήτων άναφοραί καί τών όσαι είσί διαφόρων γενών, δύνανται προς άλ- 
λήλας άναφέρεσθαι* τά γάρ έτερογενή είσι προς άλληλα διάφορα. Ού μήν 
άλλ5 εί καί ό Θεός μή έστιν έν τω αύτώ γένει μετά τών κτισμάτων ώς 
περιεχόμένος υπό γένος, έστιν όμως έν πάσι τοΐς γένεσιν ώς γενάρχης* 
κάντεύθεν φαίνεται είναι τι να άναφοράν έν τω Θεώ καί τοΐς ποιήμασιν, 
ώσπερ έν τοΐς ήργμένοις καί ταΐς άρχαΐς.

Προς τό τρίτον ρητέον, ότι ού δει τά υποκείμενα τών άναφορών 
είναι ομογενή, άλλά μόνον αύτάς τάς άναφοράς, ώς φαίνεται έν τούτω, 
ό φαμεν τήν ποσότητα, έτερον είναι τής ποιότητος* καίτοι, καθάπερ εΐρη- 
ται, ούκ έστιν ό αύτός λόγος περί Θεού καί δημιουργημάτων, ώσπερ έν 
τοΐς ούσιν έν διαφόροις γένεσιν ούδενί τρόπω προς άλληλα συντεταγμένοις.
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Προς τό τέταρτον ρητέον,1 δτι ή των εναντίων άντίθεσις ου θεω
ρείται εν τω Θεω, εφόσον τό εν των εναντίων θεωρείται ως ήττον άγα- 
θόν τη προς τό έτερον παραθέσει, ώσπερ τό μ,έλαν προς τό λευκόν* διό 
καί έπεί μή έστι τι μάλλον καί ήττον εν τω Θεω, ούδέ ή των εναντίων 
έστίν άντίθεσις. Ή  δέ των κατά στέρησιν καί έξιν άντίθεσις ού λέγεται 
είναι έν τω Θεω, έφόσον ή στέρησίς έστιν ένδεια του πεφικότος καί ού 
πέφυκε καί δτε πέφυκεν* οΐον τό νωδόν. Ού γάρ ή χειρ νωδός λέγεται, 
άλλ5 ή σταγών, καί δτε πέφυκεν έχειν όδόντας μή έχουσα. Ού γάρ πρό- 
τερον λέγεται νωδός. Έ ν δέ τω Θεω ούδεμία έστίν ένδεια τού πεφυκό- 
τος* διό ούδέ στέρησίς. Την δέ προς τι άντίθεσιν καί την τής άποφά- 
σεως καί καταφάσεως ούδέν καλύει εύρίσκεσθαι. Έ πεί γάρ μή μόνον έν- 
δέχεται παν τό μή όν είναι λέγειν καί τό ον μή είναι, άλλ5 έστι καί τό 
μή όν μή είναι λέγειν* καί τό ον είναι ούδέν κωλύει τό τε δν καταφά
σκει ν τού Θεού καί τό μή ον άποφάσκειν, οΐον τού πατρός άποφάσκειν τό 
υιός καί τού υιού τό πατήρ. Ταυτόν γάρ έστι τό πατήρ τω ούχ υιός καί τό 
υιός τω ού πατήρ. Διό καί ό Αύγουστΐνος τήν έκπόρευσιν ού γέννησίν φησι, 
καί τήν γέννησίν ούκ έκπόρευσιν διό ούδέ τήν των προς τι άντίθεσιν 
κα)λύει εύρίσκεσθαι έν τω Θεω, έφόσον καί έν ταύτη τη άντιθέσει πε- 
ριέχεται, ή τής άντιφάσεως άντίθεσις χωρίς τού δηλούν τι ήττον καί 
μάλλον ως έν τοις έναντίοις, ή ένδειαν τού πεφυκότος καί ού πέφυκε καί 
δτε, ώσπερ έν τη κατά στέρησιν καί έξιν άντιθέσει, άλλά μόνον τήν τού 
έτέρου έν τω αύτω θέσιν, τού ετέρου έν τω αύτω άπόφασιν* οΐον τήν 
τού πατρός έν τω πάτρι θέσιν, άπόφασιν τού υιού άπό τού αύτού* καί 
άντιστρόφως.

Προς τό πέμπτο ν ρητέον, δτι καθόσον τό γίνεσθαι κυρίως έστι με
τά βάλλε ιν, ούκ έστι τήν άναφοράν γίνεσθαι είμή κατά συμβεβηκός* εϊ- 
τουν μεταβάλλοντος τούτου, ώ έπεται ή άναφορά, καί ούτως ούδέ γίνε- 
σθαι. Τό γάρ σώμα μεταβάλλον κατά τήν ποσότητα γίνεται ίσον, ούχ 
δτι ή μεταβολή καθ5 αυτήν σκοπεί τήν ισότητα, άλλ5 δτι κατά συμβεβη
κός έχει προς αύτήν* καί δμως ούκ άνάγκη προς τό άναφοράν τινα περί 
τίνος λέγεσθαι μεταβολήν τινα έν αύτω γίνεσθαι, άλλ5 άρκεΐ γενέσθαι με
ταβολήν έν τινι των άκρων* αίτια γάρ σχέσεως έν τισι δυσίν έστι τι 
ένερειδόμενον άμφοτέροις. "Οθεν έξ ότουδήπου άν μέρους γένηται μετα
βολή τού τής σχέσεως αιτίου, άναιρειται ή σχέσις ή έν άμφοτέροις ούσα* 
καί διατοΰτο ή δή έν τη κτίσει γίνεται τις μεταβολή, άναφορά τις έπί 
Θεού άρχεται λέγεσθαι* δθεν αύτός ού δύναται λέγεσθαι γεγενημένος ή 
μεταβεβλημένος είμή μεταφορικώς* δτι έοικε γεγενημένω, έφόσον περί 
αύτού τι έκ νέου λέγεται καί οΰτω φαμέν* „Κύριε, καταφυγή έγενήθης ήμΐν“ .

Προς τό έκτον ρητέον, δτι αί τοιαΰται άναφοραί, έπειδάν περί Θεού 
άρξωνται λέγεσθαι διά τήν έν τή κτίσει γεγενημένην μεταβολήν, φαίνε
ται αίτια διατί περί αύτού λέγονται έκ τού μέρους ούσαι τής κτίσεως 
καί κατά συμβεβηκός έν αύτω θεωρούμεναι. Ουκ είσι τοίνυν τοιοΰτο συμ
βεβηκός, δπερ άν έν αύτω ειη, ως ό Αύγουστΐνος φησιν, άλλά τι έξω 
αύτού ύπάρχον, ό προς αύτόν κατά συμβεβηκός λέγεται. Ού γάρ ήρτηται 
τό είναι τού Θεού των κτισμάτων, ώσπερ ούδέ τό είναι τού οικοδόμου

Χ) Ιη таг^те 1е§киг: δλον τό Δ'ον |άνάγνωθι εις τό| περί δυνάμεως
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ήρτηται τής οικίας* δθεν καθάπερ συμβέβηκε τώ οικοδομώ τδ την οικίαν 
εΐναι, ουτω συμβέβηκε καί τώ Θεώ τδ την κτίσιν είναι* παν γάρ φαμεν 
κατά συμβεβηκός, ού άνευ τι είναι δύναται.

Κεφ. Ζ7. ' Ό τ ι  α ί ά ν α φ ο ρ α ί  α ί ο ύ σ α ι εν τ ω  Θ ε ω  
κ α ί  τ ο ΐ ς  κ τ ί σ μ α σ ι ν  ε ί σ ί  π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ς  εν τ ο ΐ ς  
κ τ  ί σ μ α σ ι

α7. Πότερον δε αί τοιαύται άναφοραί αί ούσαι έν τοΐς κτίσμασι καί 
τω Θεω είσί πραγματικώς έν τοΐς κτίσμασι; καί δοκεΐ μή. Εύρίσκονται 
γάρ τινες άναφοραί, έν αις έξ ούδενδς μέρους ή άναφορά πραγματικώς 
τίθησί τι, ώσπερ δ 5Αβίκενός φησι περί της άναφοράς της ουσης του ον- 
τος προς τδ μή δν. Ούδένα δε μάλλον διεστήκασιν άλλήλων τή δδώ τών 
άναφορών, ώς δ Θεδς κατά τά οντα. Ούδέν άρα αυτή ή άναφορά έξ άμ- 
φοτέρων τών μερών τίθησι πραγματικώς.

β7. ’Έ τι πάν άποφάσκειν δει, ώ έπεται πρόοδος έπ5 άπειρον. 5Αλλ5 
εί έν τή κτίσει έστι τις άναφορά πρδς τδν Θεδν πραγματική, έσται ή 
πρόοδος έπ5 άπειρον* ή γάρ άναφορά έκείνη έσται τι κτιστόν, εΐ έστι 
πράγμα, καί ούτως έσται άλλη αυτής άναφορά πρδς τδν Θεδν τώ ΐσω λό
γω, καί ούτως έπ5 άπειρον. Ού θετέον τοίνυν είναι έν τή κτίσει άναφο- 
ράν τινα πραγματικήν πρδς τδν Θεόν.

γ 7. ’Έ τ ι ούδέν άναφέρεται, είμή πρδς ώρισμένον τι καί έν, ώς λέ
γεται έν τώ Δ7ω τών Μετά τά φυσικά. Ό θεν τδ διπλάσιαν ούκ άναφέ- 
ρεται πρδς δτιοΰν, άλλά πρδς τδ ήμισυ* καί δ πατήρ πρδς τδν υιόν* καί 
ουτω περί τών άλλων. Δεΐ τοίνυν κατά τήν διαφοράν τών άναφερομένων 
είναι τήν διαφοράν τών πρδς ά ή άναφορά γίνεται. Ό  δε Θεός έστιν εν 
άπλούν ον* ούκ άρα δεΐ πάντων τών δντων άναφοράν γίνεσθαι πρδς αύ- 
τδν πραγματικήν.

δ7. ’Έ τ ι κατά τούτο ή κτίσις άναφέρεται πρδς τδν Θεόν, καθόπρό- 
εισιν άπ5 αυτού. Ά λλ5 ή κτίσις πρόεισιν άπ5 αύτοΰ κατ9 αύτήν τήν ού- 
σίαν. Κατ5 αύτήν άρα τήν αύτής ούσίαν άναφέρεται πρδς τδν Θεόν, καί 
ού κατά τινα άναφοράν έπιγιγνομένην.

ε7. ’Έ τ ι ή άναφορά έστι τι μέσον μεταξύ τών άκρων τών άναφορι- 
κών, άλλ5 ούχ οΐόν τε είναι τι μέσον πραγματικώς τού Θεού καί τών 
δντων άμέσως παρά Θεού γεγονότων. 'Η  πρδς τδν Θεδν άρα άναφορά ούκ 
έστι τι πράγμα έν τή κτίσει.

στ7. ’Έ τ ι δ Φιλόσοφός φησιν έν τώ τετάρτω τών Μετά τά φυσικά, 
δτι εί πάντα τά φαινόμενα εΐη άληθή,καί τά πράγματα εΐπετ5 άν τή δό- 
ξη ημών καί τή αίσθήσει. Συμβαίνει δε πάντα τά οντα έπεσθαι τή δό- 
ξη ή τή έπιστήμη τού δημιουργού. Τά δημιουργήματα άρα πάντα ούσι- 
ωδώς άναφέρονται πρδς τδν Θεόν, καί ού κατά τινα άναφοράν ένισχημένην.

ζ7. ’Έ τ ι μεΐζόν έστι διάστημα τής κτίσεως πρδς τδν Θεδν ή ένδς 
κτίσματος πρδς άλλο. Ούκ έστι δέ ή άναφορά ένδς κτίσματος πρδς άλλο 
πραγματική, ώς δοκεΐ. Εφόσον γάρ ή άναφορά μή έστιν ούσία, έστι συμ
βεβηκός· καί ούτως ένυπάρχει ύποκειμένω ώς μή δύνασθαι άποφάσεσθαι 
αύτού χωρίς τής τού ύποκειμένου μεταβολής, ού τουναντίον εΐρηται έν
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τοΐς άνω περί αναφοράς. Ούκ άρα έστι τι πράγμα ή προς τον Θεόν άνα- 
φορά των οντων.

η7. *Έτι, ώσπερ τό κτιστόν ού διενήνοχεν από του μή οντος έπ5 
άπειρον, οΰτω καί του Θεού επ’ άπειρον διέστηκεν. Άλλ5 έν τω κτιστώ 
οντι καί απλώς μή οντι ούκ εστι τις πραγματική άναφορά, ως ό Άβίκε- 
νός φησιν* ούδ5 άρα έν τω κτιστώ οντι καί άκτίστω οντι.

α7. Ά λλ5 έναντίον έστί τό υπό τού Αύγουστίνου λεγόμενον έν τω 
Περί τριάδος πέμπτω, δτι ήνίκα χρονικώς άρχεται λέγεσθαι ό Θεός, ό 
πρότερον ούκ έλέγετο, φανερόν άναφορικώς λεγεσθαι, ού μήν κατά συμ- 
βεβηκός έγγίνεταί τι αύτώ* ούδέ γάρ αύτή τή ούσία του Θεού συμβεβη- 
κέναι τι νοείται, άλλα τή κτίσει* διό καί τηνικαΰτα τον Θεόν καταφυ
γήν ήμών γίνεσθαί φαμεν, ήνίκα ήμεΐς εις αύτόν καταφεύγομεν.

β7. Έ τ ι  πάν, δ άναφέρεται προς τι κατά τήν αύτοΰ μεταβολήν, πραγ- 
ματικώς άναφέρεται προς αύτό. Άλλ5 ή κτίσις άναφέρεται προς τον Θεόν 
κατά τήν αύτής μεταβολήν* πραγματικώς άρα άναφέρεται προς τον Θεόν.

Ά π  ό κ ρ ι σ ι ς

'Ρητέον, δτι ή προς τον Θεόν άναφορά εστι τι πράγμα έν τή κτί
σει, ού προς έναργή παράστασιν είδέναι άξιον, δτι καθάπερ φησιν ό 'Υ πο
μνηματιστής έν τω Ια7ω τών Μετά τά φυσικά, ή άναφορά έχει άμυδρό- 
τερον τό είναι παρά τάς άλλας κατηγορίας. Διατοΰτο καί τινες ωήθησαν 
αύτήν είναι έκ τών δευτέρων νοητών. Τά γάρ πρώτα νοητά είσί πράγ
ματα έξω τής ψυχής, εις ά πρώτα νοών φέρεται ό νους. Δεύτερα δε νο
ητά λέγονται αί έπίνοιαι έπόμεναι τω τρόπω τού νοεΐν* ταΰτα γάρ ό νους 
δευτέρως νοεί, έφόσον έπάνεισιν εις εαυτόν, νοών εαυτόν νοεΐν, καί τον 
τρόπον ώ νοεί. Κατά ταύτην τοίνυν τήν δόξαν έψεται τήν άναφοράν μή 
είναι έν τοΐς έξω τής ψυχής πράγμασιν, άλλ5 έν μόνω τω νώ, ώσπερ ή 
τού γένους καί είδους έπίνοια καί τών διαφορών. Τούτο δε ούχ οΐόν τε 
είναι* ούδεμία γάρ κατηγορία εστι τι είμή πράγμα έξω τής ψυχής* τό 
γάρ έπινοία δν άντιδιαιρεΐται προς τό δν τό διαιρούμενον κατά τάς δέκα 
κατηγορίας, ως φαίνεται έν τω πέμπτω.τών Μετά τά φυσικά. Ε ί τοίνυν 
ή άναφορά μή εΐη έν τοΐς έξω τής ψυχής πράγμασιν, ούκ άν έτίθετο εις 
έ7ν τι γένος κατηγορίας.

Έ τ ι  ή τελειότης τού άγαθοΰ τών έξω τής ψυχής πραγμάτων ού 
μόνον θεωρείται κατά τι άπολελυμένον ένυπάρχον τοΐς πράγμασιν, άλλά 
καί κατά τήν τάξιν τού ένός πράγματος προς άλλο, ώσπερ καί έν τή τά
ξει τών μερών τού στρατού τό άγαθόν τού στρατού συνέστηκε. Ταύτη 
γάρ τή τάξει παραβάλλει ό Φιλόσοφος τήν τάξιν τού παντός έν τω Ια'ω 
τών Μετά τά φυσικά. Δει τοίνυν έν αύτοΐς τοΐς ούσιν εΐναί τινα τάξιν. 
Αΰτη δε ή τάξις άναφορά τις έστιν* δθεν έν αύτοΐς τοΐς ούσι δει τινας 
είναι άναφοράς, καθ5 άς εν προς άλλο τέτακται. Τέτακται δε έν προς άλ
λο ή κατά ποσότητα ή κατά τήν ποιητικήν δύναμιν ή παθητικήν. 5Εκ 
τούτων γάρ μόνον θεωρείται, τις άναφορά έν τω έξωτερικώ πράγματι* με- 
τρεΐται γάρ τι ού μόνον υπό τής έν έαυτώ ποσότητος, άλλά καί υπό τής 
έξωτερικής* τή ποιητική τε δυνάμει τι δρά εις άλλο, καί τή παθητική 
πάσχει ύπ5 άλλου. Τή ούσία δε καί τή ποιότητι τέτακται τι προς εαυτό,
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ού μέντοιγε προς άλλο, είμή κατά συμβεβηκός, καθό ή ποιότης ή τό εί
δος τδ ούσιώδες ή ή ΰλη έχει λόγον δυνάμεως ποιητικής ή παθητικής 
καί καθό έν αύτοΐς θεωρείται λόγος τις ποσότητας, ή δή τό εν τή ούσία 
ποιεί τό αύτό, καί τό εν τω ποιώ ποιεί τό όμοιον. Καί ό άριθμόςκαίτό 
πλήθος έν τοΐς αύτοΐς· ποιεί τό άνόμοιον καί τό έτερον καί τό προς τι, 
καθό τι μάλλον ή ήττον λέγεται λευκόν* οΰτω γάρ τι ετέρου λευκότερον 
λέγεται. Καί διατοΰτο ό Φιλόσοφός φησιν ιν τω πέμπτω τών Μετά τά 
Φυσικά τά εΐδη τής άναφοράς άποδιδούς, τινάς μέν ΐσχειν την αιτίαν από 
τής ποιότητας, τινάς δε άπό τής ποσότητας, τινάς δέ έκ τής ένεργείας 
καί τού πάθους. Οΰτω τοίνυν τά έχοντα τάξιν προς τι πράγμα άνάγκη 
πραγματικώς άναφέρεσθαι προς αύτό* καί εΐναί τι πράγμα έν αύτοΐς τήν 
άναφοράν. Πάντα δέ τά κτίσματα τέτακται προς τον Θεόν, καί ως προς 
αρχήν καί ώς προς τέλος. Ή  γάρ τάξις τών μερών τού παντός προς άλ- 
ληλά έστι διά τήν τάξιν δλου τού παντός προς τον Θεόν, ώσπερ ή τάξις 
ή έν τοΐς μέρεσι τού στρατού έστι διά τήν τάξιν τού στρατού προς τον 
ήγεμόνα, ώς φαίνεται έν τω Ια'ω τών Μετά τά Φυσικά. "Οθεν άνάγκη 
τά κτίσματα πραγματικώς άναφέρεσθαι προς τον Θεόν, καί αύτήν τήν 
άναφοράν είναι τι πράγμα έν τοΐς κτίσμασι.

Προς τό α'ον ούν ρητέον, δτι τις άναφορά έστιν έν τοΐς κτίσμασι 
προς άλληλα, ήτις έν ούδετέρω τών άκρων τίθησί τι πράγμα. Τούτο δέ 
ούκ έστι διά τήν τών κτισμάτων διάστασιν, άλλ5 δτι έκείνη ή άναφορά 
ού θεωρείται κατά τι να τάξιν ουσαν έν τοΐς οδσιν, άλλ5 έν τω νώ, ώσ
περ τού γένους καί τού είδους, δπερ ούκ έστι λέγειν έν τή τάξει τών 
δντων προς τον Θεόν.

Προς τό β'ον ρητέον, δτι αί άναφοραί αύταί ούκ άναφέρονται προς 
τι άλλη άναφορά, άλλά καθ’ αύτάς* ού γάρ εΐσιν αύτή ή ούσία αί άναφο
ραί, άλλ5 έν ούσία* διό καί ούκ έστιν δμοιον περί τε τών άπλώς ούσιών 
καί περί τών έν ούσία. 'Όθεν ούδέ έπ5 άπειρον ή πρόοδος πρόεισι.

Προς τό γ'ον ρητέον, δτι ό Φιλόσοφος έκεΐ συμπεραίνει, εί πάντα 
άναφέρεται προς τό άριστον, δεΐν άπειρον είναι τό είδος τού άορίστου* 
καί ταύτη προς τό άπειρον τω εΐδει μηδέν κωλύειν άπειρα άναφέρεσθαι. 
Τοιοΰτο δέ έστιν ό Θεός, έφόσον ή τελειότης τής αύτού ούσίας πρόςού- 
δέν ώρισται γένος, ώς προείρηται* καί διατοΰτο ούδέν προσίσταται άπει
ρα δημιουργήματα προς αύτόν άναφέρεσθαι.

Προς τό δ'ον ρητέον, δτι ή κτίσις άναφέρεται προς τον Θεόν κατά 
τήν έαυτής ούσίαν, ώσπερ κατ5 αιτίαν άναφοράς* κατά δέ αύτήν τήν άνα
φοράν είδικώς* ώσπερ τι λέγεται δμοιον κατά τήν ποιότητα κατ’ αιτίαν, 
κατά δέ τήν λευκότητα είδικώς. Έ κ  τούτου γάρ ή κτίσις όμοια προσα
γορεύεται.

Προς τό ε'ον ρητέον, δτι τής κτίσεως λεγομένης άμέσως υπό τού 
Θεού προϊέναι άπαγορεύεται αιτία μέση δημιουργούσα* ού μήν άποκλείε- 
ται αιτία μέση άναφοράς.

Προς τό έκτον ρητέον, δτι τά κτίσματα έπονται τή τού Θεού γνώ- 
σει, ώσπερ τά άποτελέσματα τή εαυτών αιτία, ούχ ώς ίδίω λόγω τού εί
ναι, ώς ταύτη μηδέν άλλο είναι τήν κτίσιν είναι ή τό γινώσκεσθαι υπό 
Θεού. Τούτω δέ τω τρόπω έτίθεσαν οι λέγοντες, εί πάντα τά φαινόμενά 
έστιν άληθή, πάντα έπεσθαι τή δόξη καί τή αίσθήσει, ώς τούθ5 ύπάρχειν 
έκάστω τό είναι τό ήδη αίσθήσει ύποπίπτειν καί δοξάζεσθαι.
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Προς το ζ'ον ρητέον, δτι αύτή ή άναφορά ή ούδέν έστιν είμή τά
ξις ένός προς άλλο ή άλλο έχει είναι, εφόσον έστί συμβεβηκός, καί άλ
λο, εφόσον έστίν άναφορά ή τάξις. Εφόσον μέν γάρ έστι συμβεβηκός, 
εχει τό είναι εν ύποκειμένω, ού μήν εφόσον έστίν άναφορά ή τάξις, άλλα 
μάλλον τό προς άλλο είναι, ώς άν εις άλλο μεταβαΐνον, καί άμηγέπη τω 
άναφερομένω πράγματι παρυφεστώς* καί ούτως ή άναφορά έστι τι πράγ
μα ένισχημένον, εί καί μή εκ του μέρους, ώ έστιν άναφορά, ώσπερ καί 
ή ενέργεια έκ του θεωρεΐσθαι ώς άπό του ποιουντος ούκ έστιν έν τινι. 
Εφόσον δέ έστι συμβεβηκός, θεωρείται ώς έν ύποκειμένω τω ένεργοΰντι. 
Καί διατοΰτο ούδέν προσίσταται τό τοιοΰτο συμβεβηκός άποφάσκεσθαι 
άνευ μεταβολής τού έν ώ έστιν ού γάρ ό λόγος αύτού έστιν, ή δή έστιν 
έν αύτω τω ύποκειμένω, άλλ5 ή μέτεισιν εις άλλο, ού άναιρεθέντος ό λό
γος τούτου τού συμβεβηκότος άναιρεΐται δσον προς τήν ένέργειαν, μένει 
δέ δσον πρός τήν αιτίαν* ώσπερ καί τής ύλης ύφαιρεθείσης άναιρεΐται ή 
θέρμανσις, μένει δέ ή αιτία τής θερμάνσεως.

Πρός τό δγδοον ρητέον, δτι τό όν τό κτιστόν ούκ έχει τάξιν αι
τίας πρός τό μή ον* πρός δέ τό άκτιστον ον έχει τάξιν αιτίας, καί δια- 
τοΰτο ούκ έστιν δμοιον.

Κεφ. Η'. " Οτ ι  ο ύ κ  ά ν α φ έ ρ ε τ α ι  π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ς  6 Θ ε ό ς
π ρ ό ς  τ ή ν  κ τ ί σ ι ν

Περί μέν ούν τού τήν κτίσιν πραγματικώς άναφέρεσθαι πρός τον 
Θεόν εΐρηται* πότερον δέ καί ό Θεός πραγματικώς άναφέρεται πρός τήν 
κτίσην ούτως ώστε αύτήν τήν άναφοράν εΐναί τι έν τω Θεω πράγμα, ζη- 
τήσαι άξιον καί δοκεΐ ταύτη.

α\ Τό γάρ κινούν πραγματικώς άναφέρεται πρός τό κινούμενον. 
δθεν ό Φιλόσοφος έν τω πέμπτω τών Μετά τά Φυσικά τίθησι τήν άνα- 
φοράν τού κινοΰντος καί κινουμένου ώς εΐδη τής τού πρός τι κατηγορίας. 
Ά λλ’ ό Θεός παραβάλλεται πρός τήν κτίσιν ώς κινούν πρός κινούμενον. 
πραγματικώς άρα άναφέρεται πρός τήν κτίσιν. Άλλ5 έρεΐ τις, δτι ό Θεός 
κινεί τήν κτίσιν άνευ μεταβολής έαυτού. καί διατοΰτο ού πραγματικώς 
άναφέρεται πρός αύτήν.

β\ Αλλά τουναντίον, τό έν τών άναφορικώς άντικειμένων ούκ έστιν 
αιτία τού θάτερον λέγεσθαι έν αύτω* ούδέ γάρ διατοΰτο έστι τι διπλά- 
σιον, δτι έστί καί ήμισυ* ούδέ διατοΰτο έστιν ό Θεός πατήρ, δτι έστι 
καί υιός. Εί τοίνυν τό κινούν καί τό κινούμενον άναφορικώς λέγεται, ού 
διατοΰτο ή άναφορά τού κινοΰντός έστιν έν τινι, δτι έστίν έν αύτω·ή 
άναφορά τού κινουμένου. Τό άρα μή κινεΐσθαι τον Θεόν ούκ έμποδών γ ί
νεται μή άναφορικώς λέγεσθαι ώς κινούντα πρός κινούμενον.

γ \  Έ τ ι  ώσπερ ό πατήρ δίδωσι τό είναι τω υίώ, ούτως ό ποιητής 
δίδωσι τό είναι τοΐς ποιήμασιν. Άλλ’ ό πατήρ πραγματικώς άναφέρεται 
πρός τον υιόν, καί ό ποιητής άρα πρός τά ποιήματα.

δ'. "Ετι τά ιδίως λεγόμενα περί τού Θεού καί μή μεταφορικώς 
πράγματι δηλούμενον τιθέασιν έν τω Θεω. Πρός δέ τοΐς άλλοις όνόμασι 
μέμνηται Διονύσιος καί τού Κύριος ονόματος. Πράγματι άρα δηλούμενον
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διά του Κύριος ονόματος πραγματικώς έστιν έν τώ Θεώ' τούτο δέ έστιν 
άναφορά προς την κτίσιν. Είσιν άρα αί προς τήνκτίσιν άναφοραί του Θεού 
πράγματα έν αύτώ.

ε \ ’Έ τι ή επιστήμη πραγματικώς άναφέρεται προς τον έπιστάμενον, 
ώς φαίνεται έν τώ πέμπτω τών Μετά τά φυσικά. Ά λλ5 ό Θεός παραβάλ
λεται προς τά κτιστά ώς ό έπιστάμενος προς τά έπιστητά. Έ ν τώ Θεώ 
άρα έστι τις άναφορά προς την κτίσιν πραγματική.

στ'. ’Έ τι τό άεί κινούμενον έχει αναφοράν πραγματικήν προς τό άεί 
κινούν. 5Αλλ5 ή θέλησις παραβάλλεται προς τό θελητόν ώς κινούμενον προς 
κινούν κινεί γάρ την δρεξιν τό όρεκτόν, ώς λέγεται έν τώ Ια'ω τών Με
τά τά Φυσικά. Έ πεί ούν ό Θεός θέλει τά όντα είναι, πάντα γάρ όσα ήθέ- 
λησεν έποίησεν, δοκεΐ πραγματικώς άναφέρεσθαι προς τήν κτίσιν.

ζ'. ’Έ τι, εί ό Θεός προς τά κτίσματα μή άναφέρεται πραγματικώς, 
ού δοκεΐ είναι άλλος λόγος, είμή ότι τών ποιημάτων ούκ ήρτηται, και οτι 
τά κτίσματα υπερβάλλει. 5Αλλά καί τά ούράνια σώματα ούκ ήρτηται τών 
στοιχειωδών σωμάτων καί ταΰτα μονονουχί κατά πάσαν άναλογίαν υπερ
βάλλει. Κατά τούτο τοίνυν εψεται μηδεμίαν άναφοράν είναι τών μετεώρων 
σωμάτων προς τά ύποβεβηκότα.

η \ ’Έ τι πάσα παρονομασία έστιν άπό είδους* τό δέ είδος έστι τι 
ένυπάρχον τώ ού έστιν είδος. Έ πεί τοίνυν ό Θεός παρονομάζεται άπό τών 
προς τήν κτίσιν άναφορών, δοκεΐ τι ταύτας είναι τάςάναφοράς έν τώ Θεώ.

θ'. ’Έ τι ή άναλογία έστι τις λόγος πραγματικός, ώσπερ τό διπλάσιον 
προς τό ήμισυ. Δοκεΐ δέ τις άναλογία τού Θεού είναι προς τήν κτίσιν έν 
γάρ τώ κινοΰντι καί κινουμένω άνάγκη εΐναί τινα άναλογίαν. Δοκεΐ άρα 
ό Θεός πραγματικώς άναφέρεσθαι προς τήν κτίσιν.

ι'. ’Έ τι, έπεί τά νοήματά έστιν ομοιότητες τών πραγμάτων καί αί 
φωναί είσι σύμβολα τών νοημάτων, ώς ό Φιλόσοφός φησιν έν τώ α'ω τού 
Περί έρμηνείας, άλλην έχει ταΰτα τάξιν παρά τοΐς διδασκάλοις καί άλλην 
παρά τοΐς μαθηταΐς. Ό  μεν γάρ διδάσκαλος άρχεται άπό τών πραγμάτων, 
άφ5 ών τήν έπιστήμην άναιρεΐται εις τον έαυτοΰ νοΰν, ού τά νοήματα αί 
φωναί αυτού δηλοΰσιν. '0  δέ μαθητής άρχεται άπό τών φωνών, δι5 ών εις 
τά νοήματα άφικνεΐται, καί άπό τούτων εις τήν τών πραγμάτων κατάλη- 
ψιν έρχεται. Δει δέ τά περί τών άναφορών λεγόμενα άπό τίνος διδασκάλου 
πρότερον ληφθήναι* έν τώ Θεώ άρα τά τοιαύτα άναφορικά ονόματα εικό
τως νοημάτων σύμβολά έστι, καί τά νοήματα ταύτα πραγμάτων εικόνες* 
καί ούτο.) δοκεΐ τάς τοιαύτας άναφοράς είναι πράγματα έν τώ Θεώ.

ια'. ’Έ τι τά τοιαύτα άναφορικά, ά περί Θεού λέγονται έκ χρόνου ή 
είσιν άναφορικά κατά τό είναι ή κατά τό λέγεσθαι έν ουδενί τών άκρων τι 
τιθέντα πραγματικώς. Τούτο δέ έστι ψεύδος κατά τά προειρημένα. Αίγάρ 
τής κτίσεως προς τον Θεόν άναφοραί πραγματικώς είσιν έν τή κτίσει* λεί- 
πεται άρα είναι άναφορικά κατά τό είναι* καί ταύτη δοκεΐ έν άμφιοτέρος 
τοΐς άκροις τιθέναι τι πραγματικώς.

ιβ'. ’Έ τι τούτο έστιν ή φύσις τών άναφορικών, ότι τιθεμένου τού 
ένός τίθεται τό άλλο, καί τού ενός άναιρουμένου άναιρεΐται τό άλλο. Εί 
τοίνυν έν τή κτίσει έστι τις άναφορά πραγματική, δει καί έν τώ Θεώ εί
ναι άναφοράν πραγματικήν προς τήν κτίσιν.
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α'. Ά λλ’ εναντίον έστι τό υπό του Αυγουστίνου λεγόμενον εν τώ 
Περί τριάδος ε'ω, φανερόν τον Κύριον άναφορικώς λέγεσθαι κατά τι συμ- 
βεβηκός τού προς ό Κύριος άρχεται λέγεσθαι άναφορικώς. Δοκεΐ άρα ταύ- 
τ ς τάς άναφοράς λέγεσθαι περί Θεού ού κατά τι δ εν αύτω έστιν, άλλα 
κατά τι δπερ έξω αύτοΰ έστιν. Καί ούτως ούδέν αύτω πραγματικώς τί- 
θησιν ή άναφορά.

β'. Έ τ ι,  ώσπερ τό επιστητόν έστι μέτρον τής επιστήμης, ούτως ό 
Θεός έστι μέτρον πάντων των οντων, ως ό 'Υπομνηματιστής φησιν έν τώ 
δεκάτω των Μετά τά Φυσικά. 'Αλλά τό έπιστητόν ούκ άναφέρεται προς 
την έπιστήμην διά τίνος έν αύτω πραγματικής άναφοράς, άλλά μάλλον 
αύτή ή άναφορά τής έπιστήμης έχει πραγματικώς προς τό έπιστητόν, ως 
φαίνεται διά τού Φιλοσόφου έν τω πέμπτω των Μετά τά φυσικά. Δοκεΐ 
άρα μη δε τον Θεόν λέγεσθαι άναφορικώς προς την κτίσιν διά τινα άναφο- 
ράν πραγματικώς ούσαν έν αύτω.

γ'. 'Έ τι ό θείος Διονύσιός φησιν έν τώ ι'ω κεφαλαίω τώ Περί θείων 
ονομάτων.„Έν τοΐς αίτίοις καί αίτιατοΐς ού λαμβάνομεν την άναφοράν τής 
όμοιότητος* τό γάρ άποτέλεσμα δμοιον τή αίτια, ού μήντό άνάπαλιν“. 'Ο 
αύτός δε λόγος δοκεΐ περί τής άναφοράς τής όμοιότητος καί περίτών άλ
λων άναφορών* δοκεΐ άρα μήδ’ δσον προς τάς άλλας άναφοράς γίνεσθαι τήν 
άναστροφήν άπό τού Θεού προς τήν κτίσιν, ως έπεί ή κτίσις πραγματικώς 
άναφέρεται προς τον Θεόν, καί τον Θεόν πραγματικώς άναφέρεσθαι προς 
τήν κτίσιν.

5 Α π ό κ ρ ι σ ι ς

'Ρητέον, δτι αί άναφοραί αί λεγόμεναι άπό τού Θεού εις τήν κτίσιν 
ουκ είσιν πραγματικώς έν αύτω, ού προς άπόδειξιν έπιστητέον άν εΐη, 
δτι έπεί ή άναφορά συνέστηκεν έν τή τού ενός πράγματος προς άλλο ως 
εΐρηται τάξει, έν έκείνοις μόνον άμοιβαία πραγματική άναφορά εύρίσκεται, 
έν οΤς έξ άμφοτέρου μέρους ό αύτός έστι λόγος τής τάξεως τού ένός προς 
τό έτερον, δπερ εύρίσκεται έν πάσαις ταΐς άναφοραΐς ταΐς έπομέναις ταΐς 
ποσότησιν. Έπειδάν γάρ ό λόγος τού ποσού κατά άφαίρεσιν άπό παντός 
αισθητού θεωρήται, τού αύτού έσται λόγου τού ποσού τού έν πάσι τοΐς 
φυσικοΐς σώμασι θεωρουμένου* καί δι5 ΐσου λόγου, έπειδάν τό έν τών 
έχόντων τήν ποσότητα πραγματικώς άναφέρηται προς τό έτερον, καί τό 
έτερον πραγματικώς άναφέρεται προς αύτό, έχη δε άπλώς μία ποσότης 
προς τήν άλλην κατά τον λόγον τού μέτρου καί μετρητού, καί τού όλου 
καί τού μέρους, καί τών άλλων τών τοιούτων δσα έπεται τή ποσότητι. 
Έ ν ταΐς άναφοραΐς δε ταΐς έπομέναις ταΐς ένεργείαις καί τοΐς πάθεσιν 
ή τή ποιητική δύναμει καί τή παθητική έστιν άεί τάξις άμοιβαία έξ έκα- 
τέρου μέρους. Δει γάρ άεί τό έχον λόγον πάσχοντος καί κινουμένου ή 
αίτιατοΰ, τάξιν έχειν προς τό κινούν καί ποιούν, έφόσον τό άποτέλεσμα 
άεί άπό τής αίτιας ΐσχει τήν τελειότητα καί αύτής ήρτηται* δθεν τάττε- 
ται προς αύτήν ως ίδιον τελειωτικόν. Τά τοιαΰτα δε καί κινούντα ή καί 
αίτια ένίοτε έχει τάξιν προς τά πάσχοντα καί κινούμενα καί αίτιατά, 
έφόσον δηλονότι έν αύτή τή έντιθεμένη τώ άποτελέσματι τελειώσει καί 
κινήσει καί πάθει, θεωρείται τι άγαθόν, καί τελειότης τού κινοΰντος καί 
ποιοΰντος, ώσπερ μάλιστα φαίνεται έν τοΐς συνωνύμως ποιοΰσιν, ά τή
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ένεργεία του ίδιου είδους την ομοιότητα εαυτών τοίς άποτελέσμασιν έν- 
τιθέασιν. Καί κατά τό άκόλουθον άΐδιον τό είναι του ίδιου είδους κατά 
τό έγχωροΰν συντηρούσιν. Έ τ ι  τε φαίνεται τό αύτό έν πάσι τοίς άλλοις, 
δσα κινούμενα κινεί, ά δρώσι κατ3 αιτίαν. Ή  φύσις γάρ έξ αύτήςτής έαυ- 
τής κινήσεως τέτακται προς τό προάγειν άποτελέσματα. Όμοίως τε έν πά- 
σιν οις άγαθόν ότιούν πρόεισι τής αίτιας άπό τού άποτελέσματος. Είσί δέ 
ενια, προς ά άλλα μέν τέτακται, ούκ άνάπαλιν δέ αύτά προς έκείνα* είσί 
γάρ πάντη έξω τού γένους εκείνου των ενεργειών ή τών δυνάμεων, αΐς 
έπεται ή τοιαύτη τάξις, ώσπερ φαίνεται, δτι ή επιστήμη άναφέρεται προς 
τό επιστητόν τό γάρ έπιστάμενον διά τής νοεράς ένεργείας έχει τάξιν προς 
τό επιστητόν πράγμα, δπερ έστίν έξω τής ψυχής. Αύτό δέ τό πράγμα τό 
τής ψυχής έξω πάντη ού θίγεται υπό τής τοιαύτης ένεργείας* ή γάρ ένέρ- 
γεια τού νοΰ ού πρόεισιν εις τό μεταβάλλειν την έξωθεν φύσιν. "Οθεν καί 
αύτό τό πράγμα τό τής ψυχής έξω πάντη έστίν έξω τού γένους τού νοη
τού* καί διατοΰτο ή άναφορά ή έπομένη τή ένεργεία τού νοΰ ού δύναται 
είναι έν τώ έπιστητώ. Καί δμοιος δέ λόγος έστί περί τε αίσθήσεως καί αι
σθητού* ή γάρ αίσθησις μεταβάλλει τό οργανον έν τή έαυτής ένεργεία* καί 
διατούτο έχει άναφοράν προς τό αισθητόν, ώσπερ καί τά άλλατά φυσικώς 
ποιοΰντα προς τά πάσχοντα άπ3 αύτών. Ή  άλλοίωσις δέ τού οργάνου τέ
λειοί τήν αίσθησιν εις τό ένεργείν, άλλά τελειούται διά τής ένεργείας τής 
αισθητικής δυνάμεως, ής τό έξω τής ψυχής πάντη έστίν άπείρατον.'Ομοί
ως ό άνθρωπος παραβάλλεται προς την κίονα ως δεξιός τώ λόγω τής κινη
τικής δυνάμεως τής ουσης έν τώ άνθρώπω, καθ’ ήν προσήκει αύτώ τό δε
ξιόν καί αριστερόν, τό έμπροσθεν καί όπισθεν, τό άνω καί κάτω. Διατοΰ- 
το καί αί τοιαύται άναφοραί έν μέν τώ άνθρώπω ή τώ ζώω άναφοραί 
πραγματικαί είσιν, άλλ3 ούκ έν τή κίονι τή τοιαύτης δυνάμεως στερομένη* 
ώς δέ καί τό νόμισμά έστιν έξω τού γένους έκείνης τής ένεργείας, δι3 ής 
γίνεται τίμημα, ήτις έστίν ή συμφώνησις τινών άνθρώπων. Ό  άνθρωπός 
τέ έστιν έξω τού γένους τών κατά τέχνην ένεργειών, δι3 ών αύτώ είκών 
γίνεται* καί διατοΰτο ούτε ό άνθρωπος έχει πραγματικήν άναφοράν προς 
τήν έαυτοΰ εικόνα, ούτε τό νόμισμα τίμημα γινόμενον προς τό ώνιον. 
Έ πεί τοίνυν ό Θεός ούκ ενεργεί διά μέσης ένεργείας, ή νοοίτο αν άπ5 
αύτού προϊοΰσα καί εις τήν κτίσιν περατουμένη, εί καί ή Θεία Γραφή έκ 
τών καθ3 ή μάς περί Θεού διαλεγομένη τοιαύτά τινα άποδίδωσιν αύτώ, 
ώσπερ καί χείρας καί πόδας καί άλλα άττα τοιάδε περιτίθησιν, άλλ3 ή 
ένέργεια αύτού έστιν ή ούσία αύτού, ώς δέδεικται έν τοίς προειρημένοις 
τέτταρσι βιβλίοις* καί δτι ποτέ δέ έστιν έν αύτή έστιν έξω τού είναι τού 
κτιστού, δι3 ού ή κτίσις άναφέρεται προς τον Θεόν. Ουτ3 αύ άγαθόν τι 
προσγίνεται τώ δημιουργώ έκ τής τών δημιουργημάτων παραγωγής* δθεν 
ή αύτού ένέργεια μάλιστά έστιν έλευθεριωτάτη, ώς καί ό Άβίκενός φησι* 
φαίνεται τε μή κινείσθαι κατά τό ένεργείν* καί γάρ άνευ πάντη τής αύ- 
τοΰ μεταβολής ποιεί τά μεταβλητά, διατοΰτο λοιπόν μή είναι τινα άνα
φοράν αύτού πραγματικήν προς τά οντα, εί καί έστι τις τοιαύτη προς 
αύτόν άναφορά τών οντων, ώσπερ άποτελέσματος προς αιτίαν. Έ ν τούτω 
δέ άπολιμπάνεται τής ορθής άποδείξεως ό ’Αβίκενος, δτι ήθέλησεν άπο- 
δεικνύναι μή είναι άναφοράν τού Θεού προς τήν κτίσιν, διά τό μή είναι 
σώμα. Έ πεί γάρ μή έστι σώμα, ούκ έχει άναφοράν οΰτε προς χρόνον ου-
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τε προς τόπον* ενενοησε γαρ μονήν την αναφοραν την επόμενην τη πο- 
σότητι* ού μήν την έπομένην τη ένεργεία καί τω πάθει.

Προς τό πρώτον ούν ρητέον, δτι τό κινούν καί ποιούν τό φυσικόν 
κινεί καί ποιεί ποιήσει καί ένεργεία μέση, ήτις έστί μεταξύ τού κινοΰν- 
τος καί κινουμένου, καί ποιουντος καί πάσχοντος* δθεν άνάγκη έν τούτω 
γοΰν τω μέσω συνιέναι τό ποιούν καί πάσχον, καί κινούν καί κινούμε- 
νον. Καί ουτω τό ποιούν, έφόσον έστί ποιούν, ούκ έστιν άλλότριον τού 
γένους τού πάσχοντος, έφόσον έστί πάσχον. 'Όθεν έκατέρωθέν έστι πρα
γματική άναφορά τού ένός προς τό έτερον* καί μάλιστα, έφόσον αύτή ή 
ένέργεια ή μέση έστι τις τελειότης τού ποιοΰντος ίδια, καί κατά τό εί- 
κός τούτο, προς δ περαίνεται ή ένέργεια, έστιν άγαθόν αύτοΰ. Τούτο δε 
έν τω Θεω ού συμβαίνει, ως εΐρηται* καί διατούτο ούκ έστιν δμοιον.

Προς τό β'ον ρητέον, δτι τό τό κινούν κινεισθαι ούκ έστιν αιτία τού 
την άναφοράντού κινοΰντος είναι έν αυτώ πραγματικώς, άλλά σημεΐόν τι. 
Έ κ  γάρ τούτου φαίνεται πίπτειν εις τό τού κινουμένου γένος άμηγέπη, 
εκ τού καί αύτό κινούμενον κινεΐν, έξ ού φαίνεται, δτι αύτό τούτο, δ 
κινείται, έστι τι άγαθόν αύτοΰ, άφ5 ού προς τούτο διά τής ίδιας κινή- 
σεως τάττεται.

Προς τό τρίτον ρητέον, δτι ό πατήρ δίδωσι τω υίώ τού ίδιου γέ
νους, έφόσον έστί συνώνυμον ένεργοΰν* ού μήν τό τοιούτον είναι δίδωσιν 
ό Θεός τη κτίσει, καί διατούτο ούκ έστιν δμοιον.

Προς τό δ'ον ρητέον, δτι το Κύριος δνομα τρία περιέχει έν έαυτώ* 
δηλονότι τήν δύναμιν τήν συμπιέζουσαν τούς ύποτεταγμένους, τήν προς 
τούς υπηκόους τάξιν τήν έπομένην τη τοιαύτη δυνάμει καί τήν άπο- 
περάτωσιν τής τάξεως των υπηκόων προς τον Κύριον. Έ ν γάρ τω ένί 
άναφορικώ περιέχεται ό νοΰς τού ετέρου άναφορικοΰ* φυλάσσεται τοίνυν 
ή σημασία τούτου τού ονόματος έν τω Θεω, δσον προς τό α'ον καί τρί
τον, ούχ δσον δε προς τό δεύτερον. "Οθεν ό Αμβρόσιός φησιν, δτι τού
το τό ονομα τό Κύριος, έστιν δνομα άξίας. Καί ό Βοήτιός φησιν, δτι ή 
κυριότης έστιν άξια τις, ή ό δούλος συμπιέζεται.

Προς τό ε'ον ρητέον, ;~τι ή γνώσις τού Θεού άλλως παραβάλλεται 
προς τά όντα ή ήμέτερα. Ή  μεν γάρ γνώσις τού Θεού παραβάλλεται 
προς τά δντα ώσπερ αίτια καί μέτροV τοιαύτα γάρ έστι τά οντα, 
οΐα ό Θεός τη αύτοΰ έπιστήμη έταξεν* αύτά δε τά οντα είσίν αίτια καί 
μέτρον τής ήμετέρας γνώσεως. "Οθεν, ώσπερ ή ήμετέρα έπιστήμη πραγ- 
ματικώς άναφέρεται προς τά δντα, καί ού τό άνάπαλιν, ουτω τά δντα 
άναφέρονται πραγματικώς προς τήν τού Θεού γνώσιν, καί ού τό άνάπα- 
λιν. Ή  ρητέον, δτι ό Θεός νοεί τά δντα νοών εαυτόν* δθεν ή άναφορά 
τής αύτοΰ έπιστήμης άναφέρεται προς τήν αύτοΰ ούσίαν, καί ού προς 
τά οντα.

Προς τό έκτον ρητέον, δτι τό κινούν όρεκτόν έστι τέλος τής δρέ- 
ξεως* τά δε προς τό τέλος ού κινοΰσι τήν δρεξιν, είμή τω λόγω τού 
τέλους. Τό τέλος δε τής θείας θελήσεως ούκ έστι τι παρά τήν θείαν θέ- 
λησιν, ώσπερ κινούν προς κινούμενον.

Προς τό ζ'ον ρητέον, δτι τά ούράνια σώματα άναφέρονται πραγμα
τικώς προς τά ύποβεβηκότα κατά τάς άναφοράς τάς έπομένας τή ποσό- 
τητι διά τό είναι τον αύτόν λόγον τής ποσότητος έν άμφοτέροις* καί 
αύθις δσον προς τάς άναφοράς τάς έπομένας τή ποιητική ή παθητική
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δυνάμει* κινοΰσι γάρ κινούμενα διά μέσης ένεργείας, ήτις ουκ έστιν ή 
ούσία αύτών. Έ τ ι  τε θεωρείται τι άγαθόν αυτών, εφόσον είσίν αίτια 
των ύποβεβηκότων.

Προς τό η'ον ρητέον, ότι τούτο, άφ3 ού τι παρονομάζεται ούκ άνάγ- 
κη αεί είναι είδος κατά την τού πράγματος φύσιν* άλλ3 άρκεί δηλοΰ- 
σθαι κατά τον τού πράγματος τρόπον τώ των πραγματικών έθει* παρονο- 
μάζεται γάρ ό άνθρωπος από τού ενδύματος καί άπ3 άλλων τινών τοι- 
ούτων, ά μή έστιν εΐδη πραγματικώς.

Προς τό θ'ον ρητέον, ότι ή άναλογία νοοίτό τις ώρισμένη υπερβο
λή, ούδεμία έστιν άναλογία τού Θεού καί τών όντων" εί δε διάτήςάνα- 
λογίας νοοίτο σχέσις μόνη, ουτω φαίνεται είναι τι άναλογία έν τώ δη
μιουργώ καί τοΐς δημιουργήμασιν* έν τοίς δημιουργήμασι μεν πραγμα
τικώς, έν τώ δημιουργώ δε ου.

Προς τό ι'ον ρητέον, ότι εί καί ό διδάσκαλος άρχεται άπό τών 
πραγμάτων, όμως άλλω τρόπω λαμβάνονται τά νοήματα τών πραγμάτων 
έν τή τού διδασκάλου διανοία ή εστιν έν τή τών πραγμάτων φύσει. 
'Έκαστον γάρ λαμβάνεται έν άλλω κατά τον τού δεχομένου τρόπον* φαί
νεται γάρ τά νοήματα είναι έν τή διανοακ. τού διδασκάλου άύλως* τά δέ 
πράγματα έν υλη.

Προς τό ια'ον ρητέον, ότι ή διάκρισις αυτή τών άναφορών κατά 
τό είναι καί λέγεσθαι ούδέν δρα προς τό είναι την άναφοράν πραγματι
κήν* τινά γάρ είσιν άναφορικά κατά τό είναι, ά μή έστι πράγματα, 
ώσπερ τό δεξιόν καί τό άριστερόν έν τή κίονι* καί τινά είσιν άναφορι
κά κατά τό λέγεσθαι, ά μέντοιγε παρέχονται άναφοράς πραγματικάς, ως 
φαίνεται έκ τής έπιστήμης καί τής αίσθήσεως. Λέγονται γάρ άναφορικά 
κατά τό είναι, ήνίκα είσίν ονόματα έπικείμενα προς τό δηλοΰν αύτάς 
τάς άναφοράς* άναφορικά δέ κατά τό λέγεσθαι, ήνίκα είσίν ονόματα έπι
κείμενα προς τό δηλοΰν ποιότητας ή τι τοιούτον προηγουμένως, ώ έπον- 
ται αί άναφοραί* ού μήν όσον προς τούτο διαφέρει, πότερόν είσιν αί 
άναφοραί πραγματικαί ή λόγω μόνον.

Προς δέ τό τελευταίον ρητέον, ότι εί καί τού ενός τιθεμένου τών 
άναφορικών τίθεται τό άλλο, ούκ άνάγκη όμως τώ αύτώ τρόπω τίθεσθαι 
άμφότερα* άλλ3 άρκεί τό εν τιθέναι πραγματικώς, τό δ3 άλλο λόγω μόνον.

Κεφ. Θ'. 'Ό  τ ι α ύ τ α ι  α ί έ κ  χ ρ ό ν ο υ  ά ν α φ ο ρ α ί  λ ό γ ω
ε ί σ ί ν  έν τ ώ  Θ ε ώ

α'. Προς δέ τούτω ζητητέον, άρα αύται αί έκ χρόνου άναφοραί 
λόγω γοΰν είσιν έν τώ Θεώ; καί δοκεί μή* ό γάρ λόγος, ώ μηδέν άπο- 
κρίνεται πράγμα, εστιν έωλος καί κενός, ως φησιν ό Βοήτιος. 3Αλλ3 αύ- 
ται αί άναφοραί ουκ είσιν έν τώ Θεώ πραγματικώς, ως προαποδέδει- 
κται* είσίν άρα διακενής έν τώ Θεώ* έπεί δέ τούτο άτοπον, λείπεται 
μηδέ κατά τον λόγον είναι.

β'. Έ τ ι  τά κατά τον λόγον μόνον οντα ούκ άποδίδονται τοίς πρά- 
γμασιν, είμή καθό είσιν έν τώ νώ, ώσπερ τό γένος καί τό είδος* άλλ3 
αί τοιαύται χρονικαί άναφοραί ουκ άποδίδονται τώ Θεώ, καθό είσιν έν 
τώ ήμετέρω νώ μόνον. Ουτω γάρ ούδέν άλλο έστί τό λεγόμενον, ότι ό
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Θεός έστι Κύριος ή κριτής, ή ότι ό Θεός νοείται των οντων προεστά- 
ναι, καί ότι των καταξίαν έκάστοις έστί νομεύς, ό φαίνεται είναι ψεύδος. 
Αί τοιαΰται άρα άναφοραί οΰκ είσιν έν τω Θεω κατά τον λόγον.

γ'. Έ τ ι ,  τούτο το δνομα, το Κύριος, άναφοράν σημαίνει, εφόσον 
έστίν άναφορικόν κατά το είναι. 5Αλλ5 ό Θεός ούκ έστι Κύριος κατά τον 
λόγον μόνον* ούδ5 άρα αί τοιαΰται άναφοραί είσι κατά τον λόγον μόνον.

δ'. Έ τ ι  ό Θεός ούδενός κτιστού πράγματος οντος πω ήν Κύριος 
καί δημιουργός* ούκ άν οδν ειεν αί κατά τον λόγον άναφοραί μηδενός 
οντος τού κτιστού. Τό κύριος άρα καί δημιουργός ου παρέχονται άναφο- 
ράς μόνον λόγου.

ε'. Έ τ ι  τοΰθξ όπερ έστί κατά τον ήμέτερον λόγον μόνον, ούκ ήν 
εξ αίώνος* άλλά τινες άναφοραί τού Θεού προς την κτίσιν είσιν έξαίώ- 
νος, ώσπερ ή πρόγνωσις, ό προορισμός καί τα τοιαΰτα. Αί τοιαΰται άρα 
άναφοραί οΰκ είσιν έν τω Θεω κατά τον λόγον μόνον.5Αλλά τουναντίον* 
τα γάρ ονόματα σημαίνουσι τούς λόγους ή τά νοήματα, ως έν τοΐςπρο- 
οιμίοις εΐρηται τού Περί ερμηνείας* συμβαίνει δε ταΰτα τά ονόματα άνα- 
φορικώς λέγεσθαι. Δει άρα ταύτας τάς άναφοράς κατά τον λόγον είναι

Ά  π ό κ ρ ι σ ι ς

'Ρητέον, δτι ώσπερ ή πραγματική άναφορά συνέστηκεν έν τή τού 
πράγματος προς τό πράγμα τάξει, ούτως ή άναφορά τού λόγου συνέστη
κεν έν τή προς τά νοήματα τάξει, δπερ διχή δύναται συμβαίνειν. Έ νί 
μεν τρόπω, καθό αυτή ή τάξις εΰρηται διά τού νοΰ καί άποδίδοται τω 
άναφορικώς λεγομένω* καί αί τοιαΰται άναφοραί είσιν αί άποδιδόμεναι 
διά τού νοΰ τοΐς πράγμασι, καθό νοούνται, ώσπερ ή άναφορά τού γένους 
καί τού είδους* ταύτας γάρ τάς άναφοράς ό λόγος ευρίσκει θεωρών τήν 
τάξιν τού έν τω νω προς τά έξω πράγματα, ή τήν τάξιν των νοημάτων 
προς άλληλα. Έτέρω τρόπω, καθό αί τοιαΰται άναφοραί έπονται τω τρό
πω τού νοεΐν. Έπειδάν ό νοΰς νοή τι έν τάξει τή προς άλλο, εί καί 
έκείνην τήν τάξιν ο νοΰς ούχ ευρίσκει, άλλά μάλλον έκ τίνος άνάγκης
επεται τώ τού νοεΐν τρόπω, καί ταύτας τάς άναφοράς ούκ άποδίδωσιν ό 
νοΰς τω νω, άλλ5 αύτόθεν επεται αύτω. Καί τούτο συμβαίνει, καθό τινα 
μή έχοντα τάξιν τεταγμένως νοούνται, είκαί ό νοΰς νοεί αύτά μή έχον- 
τα τάξιν. Ουτω γάρ ήν άν ήπατημένος. Προς δέ τό έχειν τινά τάξιν δει 
έκάτερον είναι ον καί έκάτερον διακεκριμένον* τούτο γάρ αυτού προς 
έαυτό ούκ έστι τάξις, καί έκαστον έστι τακτόν προς άλλο. Ένιότε δέ ό 
νοΰς λαμβάνει δύο τινά ώς οντα, ών τό έτερον μόνον ή ούδέτερόν έστιν 
ον, ώσπερ δταν λαμβάνη δύο μέλλοντα ή έν παρόν καί άλλο μέλλον καί 
νοή τό έν μετά τάξεως τής προς άλλο λέγων είναι πρότερον τού έτέρου. 
"Οθεν αδται αί άναφοραί είσι τού λόγου μόνον, ώς τω τού νοεΐν τρόπω 
έπόμεναι. Ενίοτε δέ λαμβάνει τό έν ώς δύο καί νοεί αύτά ώς έν τάξει 
τινί, ώσπερ δταν λέγηταί τι είναι έαυτώ ταυτόν, ούτως ή τοιαύτη άνα
φορά έστι τού λόγου μ,όνον. Ένιότε δέ λαμβάνει δύο τινά ώς τεταγμένα 
προς άλληλα, έν οις ούκ έστι μέση τάξις* μάλλον μέν οδν τό έτερον αύ- 
τών έστι τάξις κατά τήν υπαρξιν, ώσπερ δταν λέγη τήν άναφοράν συμ- 
βεβηκέναι τω ύποκειμένω. "Οθεν ή τοιαύτη άναφορά τής άναφοράς προς
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ότιοΰν άλλο έστι του λόγου μόνον. Ενίοτε δε λαμβάνει, τι εν τάξει προς 
έτερον, έφόσον έστί πέρας τής τάξεως του έτέρου προς αύτό, εί καί αύ- 
τό μή τάττεται προς έτερον, ώσπερ λαμβάνει τό επιστητόν ώς πέρας 
τής τάξεως τής επιστήμης προς αυτό, καί ώσπερ μετά τίνος τάξεως προς 
τήν έπιστήμην τό όνομα του έπιστητοΰ άναφορικώς δηλοΐ. Έ σ τ ι τοίνυν 
καί ή τοιαύτη άναφορά του λόγου μόνον. Ό μοιος τε ένια ονόματα άνα- 
φορικά τώ Θεω άποδίδωσιν ό νους ήμών, έφόσον λαμβάνει τον Θεόν ώς 
πέρας των άναφορών των κτισμάτων προς αυτόν. Ό θεν αύται αί άνα- 
φοραί είσι του λόγου μόνον.

Προς τό πρώτον ούν ρητέον, ότι ταΐς τοιαύταις άναφοραΐς άπο- 
κρίνεταί τι εκ του μέρους του πράγματος* είτοΰν ή άναφορά του κτίσμα- 
τος προς τον Θεόν. "Ωσπερ γάρ τό έπιστητόν λέγεται άναφορικώς, ούχ 
ότι αύτό άναφέρεται προς τήν έπιστήμην, άλλ3 ότι ή έπιστήμη άναφέ- 
ρεται προς αυτά, ώς περιέχεται έν τώ πέμπτο τών Μετά τά φυσικά, 
ουτω καί ό Θεός λέγεται άναφορικώς διά τό τήν κτίσιν άναφέρεσθαι 
προς αύτόν.

Προς τό β'ον ρητέον, ότι ό λόγος έκεΐνος πρόεισι περί έκείνων τών 
άναφορών τού λόγου, αί τώ λόγω εΰρηνται καί τοΐς έν τώ νώ πράγμα- 
σιν άποδίδονται. Ουκ είσι δε τοιαίδε αύται αί άναφοραί, άλλ3 έπονται 
τώ τρόπο τού νοειν.

Προς τό τρίτον ρητέον, ότι ώσπερ έστι τι πράγμα ταυτό έαυτώ 
κατά τό πράγμα καί ού κατά τον λόγον μόνον, εί καί ή άναφορά έστι 
κατά τον λόγον μόνον διά τό τήν τής άναφοράς αιτίαν είναι πραγματι
κήν, ε’ίτουν τό εν τής ουσίας, ήν ό λόγος υπό άναφορά θεωρεί, ούτως ή 
τού συμπιέζειν τούς υπηκόους έξουσία, έστιν έν τώ Θεω πραγματικώς, 
ήν ό νοΰς νοεί έν τή τάξει τή προς τούς υπηκόους διά τήν τάξιν τών 
υπηκόων προς αυτήν, καί διατοΰτο λέγεται τό Κύριος πραγματικώς, εί 
καί ή άναφορά έστι κατά τον λόγον μόνον.

Τώ αύτώ δε τρόπω φαίνεται Κύριος είναι μηδενός οντος νοΰ. "Οθεν 
φαίνεται λύσις καί προς τό δ'ον.

Προς τό ε'ον ρητέον, ότι ή άναφορά τής γνώσεως τού Θεού προς 
τά κτίσματα ουκ έστι πρώτως καί καθ3 αυτήν προς αύτά, άλλά προς 
τήν ουσίαν τού κτίστου, καθ3 ήν πάντα ό Θεός γινώσκει.


