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'λΊ'δΜ 

ιτζβ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΤ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

1. Καλώς έπ οίησας, δηλώσας μ οι την γενομένην 

παρά σου ζητησιν προς τους τά Άρείου πρεσβεύον- 

γας, έν οίς η σαν χαί των Ευσεβίου τινές έταίρων} 

καί πλεϊστοι.δέ των τά της έχχλησίας φρονούντο>ν 

άδελφών. την μεν ουν σην φιλόχριστον νηφιν άπε- 

δεξάμην, καλώς διελέγξασαν την της αίρέσεως άσέ- 

βειαν’ την δ> έχείνων άναισχυντίαν τεΰαύμαχα, οτι 

χαίτοι χαί ’Αρειανών λογισμών δειχΰέντων σαθρών 

τε χαϊ μ,αταίων, άλλά χαί παρά πάντων αυτοί χατα- 

γ'νωσΰίντες έπί πάση χαχοφροσύνη, όμως χαί μετά 

ταύτα διεγόγγυζον χατά τους Ιουδαίους, λέγοντες' 

διά τί οί έν τη Νιχαίσυνελΰόντες έγραφαν άγράφους 

λέξεις, τδ έχ της ουσίας χαί τδ όμοουσιον; συ μεν 

ουν, ώς λόγιος άνήρ, χαί ούτως αυτούς σχηματιζο- 

μένους ούδέν ηττον άπέδειξας χενολογουντας. έχείνυι 

δε ούδέν ξένον της έαυτών χαχονοίας πράττουσι, 

πλαττόμενοι προφάσεις. εισί γάρ ποιχίλοι χαί πα- 

λίμβολοι τάς γνώμας, ώς οί χαμαιλέοντες έν τοίς 

χρώμασι, χαί έλεγχόμενοι μεν έρυΰριώσιν, άναχρινό- 

μενοι δε άπορούσι, χαί λοιπδν άναιδευόμενοι προ¬ 

φασίζονται. άν δέ τις αυτούς χαί έν τούτοις διε- 

λέγξη, χάμνουσιν έως άν έπινοησωσι τά μη γ>ντα, χαί 



χ.ατά το γεγραμμίνον λογίζωνται μάταια,1 Ίνα μόνον 

διαμείνωσιν άσεβουντες. το δε τοιουτον έπιχείρημα 

οΰδέν έτερόν έστιν η γνώρισμα μεν άντιχρυς της 

άλογίας αυτών, μίμησις δε χαθά προείπον της Ίου- 

δαϊχης χαχοηθείας. χάϊ γάρ ελεγχόμενοι χαχείνοι 

παρά της αλήθειας, χαί μη δυνάμενοι προς αυτήν 

άντιβλέπειν, έπροφασίζοντο λέγοντες* τί ποιείς συ 

σημείον, ίνα ίδωμεν χάϊ πιστευσωμέν σοι; τί έρ- 

γάζη * 2 χαίτοι σημείων τοσουτων γενομίνων, ώςτε 

λίγειν χ.αι αυτους' τί ποιούμενη δτι ουτος ο άνθρω¬ 

πος πολλά ποιεί σημεία. 3 νεχροϊ γάρ ηγείροντο, 

χωλοί περιεπάτουν, τυφλοί άνίβλεπον, λεπροί έχα- 

θαρίζοντο, ζα': το δ&ο,ο οίνος έγίνετο, χάϊ άπό πέντε 

άρτων έχορέσθησαν πενταχιςχίλιοι. χάϊ οί μεν πάν- 

τες έθαυμαζον χαί προςεχυνουν τον χυριον, ομολο- 

γουντες έν αύτω πληρουσθαι τάς προφητείας χαί 

αυτόν είναι θεόν του θεού τον υίόν μόνοι δε οί Φα¬ 

ρισαίοι, ει χαί λαμπρότερα η λ ίου φαινόμενα ην τά 

σημεία, όμως πάλιν έγόγγυζον ως άμαθείς χαί ελεγον' 

διατί συ άνθρωπος ών ποιείς σεαυτον θεόν;4 άφρο¬ 

νες χαί τω οντι τυφλοί την διάνοιαν. δέον το εμπαλιν 

αΰτους λέγειν’ διατί συ θεός ών άνθρωπος γέγονας\ 

τά γάρ έργα θεόν αυτόν έδείχνυεν, ίνα την μεν άγα- 

θότητα του πατρός προςχυνησωσι, την δέ δι’ ημάς 

αυτοί) οίχονομίαν θαυμάσωσι' τούτο μεν ούτε ελεγον, 

άλά ούτε τά γινόμενα βλέπειν έβουλοντο. η εβλεπον 

1)Ρδ&1.2,1. 2)Ιοαη.6,30. 3) Ιοαη. 11,47. 4) Ιοαη. 10,33. 
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μέν* έζ ανάγκης γάρ ην όράν αύτά' πάλιν δέ έγόγγυ- 

ζον μεταβαλλόμενοι* διατί έν τω σαββάτω θερα¬ 

πεύεις τον παραλυτικόν, και τον έκ γενετής τυφλόν 

τότε ποιείς άναβλέπειν)1 τούτο δε πρόφασις πάλιν 

ην και μόνον γογγυσμός. και γάρ έν ταϊς άλλαις 

ημέραις θεραπεύοντος του κυρίου πάσαν νόσον κάϊ 

πάσαν μαλακίαν, έκεϊνοι συνήθως έμέμφοντο, και 

μάλλον ηθελον άθεότητος εχειν υπόνοιαν Βεελζεβουλ 

όνομάζοντες, η άρνησασθαι την ιδίαν πονηριάν, άλλα 

και ούτως του σωτηρος πολυμ,ερώς κάϊ πολυτρόπως 

δεικνύοντος έαυτου την θεότητα κάϊ εύαγγελιζομένου 

πάσι πατέρα9 ουδέν ηττον ωςπερ εις κέντρα λακτί- 

ζοντες άντέλεγον έκεϊνοι μωρολογουντες, ϊνα μόνον 

κατά την θείαν παροιμίαν προφάσεις έφευρίσκοντες 

χωρίσωσιν έαυτους άπο της άληθείας. 

2. Ιουδαίοι μεν ουν οΐ τότε τοιαυτα πονηρευό- 

μενοι, και άρνούμενοι τον κύριον, εικότως των τε 

γόμων κάϊ της προς τούς πατέρας έπαγγελίας εςω 

γεγόνασι. κάϊ Άρειανοϊ δέ νυν Ίουδαΐζοντες ταύτόν 

μοι δοκούσι πάσχειν τω Καϊάφα και τοϊς τότε Φαρι- 

σαίοις' ουδέν γάρ ορώντες εύλογον εχουσαν έαυτών 

την άίρεσιν, προφάσεις έπινοούσι, διατί τούτο και 

μη τούτο γέγραπται; κάϊ μη τοι θαυμάσης9 εϊ τοιαύτα 

νύν μηχανώνται* μετ ολίγον γάρ κάϊ εις ύβρεις έκ- 

τραπησονται, καϊ μετά τούτα την σπείραν κάϊ τον 

χιλίαρχον άπειλησουσιν* έν τούτοις γάρ έστιν αυτών 

1) Ιο8π. 5. οί 9. 



■η δοχουσα σύστασις της χαχοδοξίας, τον γάρ του 

&εοΰ λόγον άρνουμενοι ειχότως χαί λόγου παντός 

είσιν έρημοι, ταυτα γουν είδώς ουδεν αν άπεχρινάμην 

έρωτώσιν έχείνοις* επειδή δέ η ση διάάεσις άπητησε 

γνώναι τά έν τη συνόδω πραχάέντα, ουχ ΰπερε&έμην 

άλλ’ ευάυς, ως τότε γέγονε, δεδηλωζα, δ εις ας δι’ 

ολίγων, δσον ευσεβούς φρονησεως η Άρειανη α'ίρε- 

σις έστέρηται, χ.αι μόνον προφσ,σεις πλάττονται, 

σχ.όπει δέ χ.αι συ, αγαπητέ, εί μη ούτως εχει, ει 

ϋ-αρρουσιν οίς έφευρον αύτο\ χαχοίς, έπισπείραντος 

αύτοΊς του διαβόλου την χαχοφρυσυνην, άπολογεί- 

σάωσαν περ\ ων έγζληΰέντες άπεδείχβησαν αίρετι- 

χοί, ζαί τότε λοιπόν αιτιάσάωσαν, εί δυνανται, τα 

ζ.ατ* αυτών όρισάέντα * ουδε)ς γάρ έλεγχΰέίς έπ\ 

<ρύνω χ.αι μοιχεία μετά την δίχην χώραν εχει την 

άπόφασιν του χρίναντος αίτιάσάαι, διατί μη ούτως 

άλλ’ έχείνως έλάλησε; τούτο γάρ ουχ έλευάεροί τον 

χρίδέντα, ζα'ί μάλλον αυτου το εγχλημα διά 

την προπέτειαν ζ.αΐ την τόλμαν έπαυςάνει, ούχουν 

χ.αι ουτοι η δειχνύτωσαν το φρόνημα έαυτών ευσε¬ 

βές ' χατηγορηάέντες γάρ ηλέγχάησαν, ου μεμφά- 

μενοι πρύτερον * χ.όΧ δίχαιόν έστι τους αίτιαέλέντας 

μηδέν έτερον ποιείν η άπολογείσάαι, η ει το συνει- 

δός έχουσι ρυπαρόν χ.αι συνορώσιν ίαυτους άσεβουν- 

τας, μη αίτιάσάωσαν α άγνοουσίν, ίνα μη χαΧ δι- 

πλουν χαζόν άσεβείας εγχλημα χ.αΧ άπαιδευσίας άπ- 

ενέγχωνται μέμφιν, έξεταζέτωσαν δέ μάλλον φιλο- 

μα&ώς, ίν έπιγνόντες ά πρότερον ηγνόουν, άπονίφων- 



ται τάς έαυτών άσεβείς άχοάς τώ της άλη&είας νά~ 

μάτι χολ τοίς της εύσεβείας δόγμασιν. ουτω γάρ 

χολ έν τη χατά Νίχαιαν συνόδω γέγονε τοίς περ) 

Ευσέβιον. 

3. 'Ως έφιλονείχουν άσεβούντες χολ δεομαχείν έπ- 

εχείρουν, τά μεν λεγόμενο τζορ αυτών άσεβείας ην 

μεστά. ο[ δέ συνελδόντες έπίσχοποι, η σαν δέ πλέον 

η ελασσον τριαχόσιοι, πράως χολ φιλο,νΨρώπως άπ- 

ητουν αυτούς, περ£ ών ελεγον διδύναι λόγον χα) απο¬ 

δείξεις ευσεβείς. ώς δέ χ.αι μόνον <ρΨεγγόμενυΐ 

χατεγινώσχοντο χολ προς έαυτούς διεμάχοντο, πολλην 

όρώντες της έαυτών αίρέσεως την απορίαν, αχανείς 

μεν ε μεν ον ούτοι χολ διά της σιωπής ώμ,ολόγουν την 

επί τη χαχοδοξία αυτών αισχύνην * οί τοίνον επί- 

σχοποι λοιπόν άνελόντες τά παρ' αυτών έπινοηϋέντα 

ρημ.ατα9 ούτως έξέ&εντο χατ αυτών την ύγιαίνουσαν 

χαλ έχχλησιαστιχην πίστιν * πάντων τε ύπογραψάν- 

των, υπέγραψαν χολ οί περί Ευσέβιον τούτοις τοίς 

ρημασιν, οίς αϊτιώνται νυν ούτοι ’ λέγω δη τώ έχ 

της ουσίας χολ τώ όμοουσίω, χαί ότι μήτε χτίσμα η 

ποίημα μήτε τών γενητών έστιν ό τού έλευύ υιός, 

άλλά γέννημα έχ της ουσίας τού πάτους έστιν ό λό¬ 

γος. χολ τό γε παράδοξον, Ευσέβιος ό άπό Και¬ 

σαρείας της Παλαιστίνης, χολ τοι προ μιας άρνού- 

μενος, δμως ύστερον ύπογράψας, έπέστειλε τη έχ- 

χλησία έαυτυύ, λέγων ταύτην είναι της έχχλησίας 

την πίστιν χαί τών πατέρων την παράδοσίν, πάσί τε 

φανερώς εδειξεν, δτι πρότερον έσφάλλοντο χολ μ.ά- 
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την έφιλονείχουν προς την άληθειαν. εΐ γάρ κ.αι 

ησγυνθη τότε ταυταις τάϊς λέξεσι γράφαι, καί ώς 

ηθέλησεν αυτός άπελογησατο τη εκκλησία, αλλά γε 

διά της Επιστολής τό όμοοΰσιον και τό έκ της ου¬ 

σίας μη άρνησάμενος, <ρανερώς τούτο σημάναι βού¬ 

λεται. καί πέπονθέ τι δεινόν * ώς γάρ άπολογου- 

μενος, κατηγόρησε λοιπόν των Άρειανών, δτι γράφαν- 

τες * ουκ ην ό υίός πρίν γεννηθηναι, ούκ ηθελον αυ¬ 

τόν είναι ουδέ προ της κατά σάρκα γενέσεως. και 

τούτο οΊδε κ,α\ Ακάκιος, αν μη και αυτός φοβηθείς 

νυν διά τον καιρόν υποκρίνηται και άρνησηται την 

άληθειαν. υπέταξα γουν έν τώ τέλει την έπιστολην 

Ευσεβίου, Ίνα έκ ταΰτης γνώς των τε χριστομάχων 

καί κατά περιττόν την Ακακίου προς τους έαυτών 

διδασκάλους άγνωμοσυνην. 

4. Πώς τοίνυν ουκ άδικουσιν υυτοι, καν ενθυμού¬ 

μενοι μόνον άντιλέγειν τη τοσαυτη και οικουμενική 

συνόδω · πώς ου παρανομουσι τολμώντες άντιβλέ- 

πειν τοίς καλώς όρισθείσι κατά της Άρειανης αίρέ- 

σεως καί μαρτυρουμένοις υπό τών αυτους πρότερον 

άσεβείν διδαξάντων; εϊ δέ χολ μετά τό υπογράφαι 

μετεβάλοντο οί περί Ευσέβιον, καί ώς χυνες είς τό 

ίδιον έξέραμα της άσεβείας έπέστρεφαν,1 πώς ουχί 

και μάλλον άξιοι μίσους οί νυν άντιλέγοντες, δτι την 

έλευθερίαν της έαυτών φυχης άλλοις προπίνοντες 

τουτους κάϊ καθηγεμόνας της αίρέσεως εχειν έθέλου- 

1) 2 Ρβίχί 2, 22. 



σιν, άνβρώπους, ώς είπεν ό Ίάχωβος, διφυχους χαι 

άχαταστάτους όντας εν πάσαις ταϊς όδοϊς αυτών, 1 

χάλι μη μίαν μέν έχοντας γνώμην, άλλοτε δέ άλλως 

μεταβάλλομένους, χο\ νυν μεν έπαινουντας ο λέγουσι, 

μετ ολίγον δε Ψέγοντας οπερ είρηχασι, χάλι πάλιν 

έπαινουντας δπερ προ μιχροίυ διέβαλλον. τούτο δέ, 

ώς ό Ποιμην είρηχεν, εχγονύν έστι διαβόλου, χα) 

χα:ζήλων δέ μάλλον χα) ού διδασχάλων έστ) γνώρισμα, 

εστι γάρ, ώς οί πατέρες παραδεδώχασιν, όντως δι¬ 

δασκαλία, χάλι διδασχάλων άληβώς τούτο τεχμηριον, 

τό τά αυτά άλλη λα ις ό μολογ είν χα) μη άμφισβητείν 

μήτε προς έαυτους μήτε προς τους έαυτών πατέρας, 

οί γάρ μη τούτον διαχείμενοί τον τρόπον μοχβηροι 

μάλλον ν.αι ουχ άληβεις άν χαλοϊντο διδάσχαλ.οι. 

Έλληνες γουν ουχ όμολυγουντες τά αυτά, άλλά χ.αλι 

προς άλληλους άμφισβητουντες, ουχ άληβη την δι- 

δασχαλίαν εχουσιν * οί δέ άγιοι χα) τω δντι της 

άληβείας χήρυχες άλληλοις τε συμφωνουσι χάλι οί) 

διαφέρονται προς έαυτους. εί γάρ χα\ διαψόροις 

χρόνοις γεγόνασιν, άλλ’ εις ταυτον άλληλοις όρμώ- 

σιν, ένδς δντες του βεου προφηται χάϊ τον αυτόν 

συμφώνως ευαγγελικό μεν οι λόγον. 

5. *Λ γουν Μωσης έδίδασχε, ταύβ’ 'Αβραάμ έφυ- 

λαττεν' ά δέ Αβραάμ έφυλαττε, ταυτα Νώε χαι 

Ένώγ έγίνωσχον, διαχρίνοντες χαβαρά χαι άχάβαρτα 

χολ ευάρεστοι γινόμενοι τω βεω. χαι γάρ χα\ νΑβελ 

1) «Ι&οοΐ>ί 1,8. 
2 
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ούτως έμαρτυρησεν, έπιστάμενος ταΰτα, άπερ ην 

μαέλών παρά του Άδάμ, του χάλι αυτου μαΰόντος 

παρά κυρίου, δ'ς χα) έπ) συντέλεια των αιώνων έλΨών 

είς άϋ-έτησιν της αμαρτίας ελεγεν * ουχ έντυλήν και¬ 

νήν δίδω μι υμΤν, άλλ’ έντολην παλαιάν, ην ηχούσατε 

άπ’ άρχης. 1 διά τούτο χα) ό παρ’ αυτου μαάών ο 

μακάριος άπόστολος Παύλος, τά μεν έχχλησιαστιχά 

διατυπών, ουδέ διακόνους ηΰέλησεν είναι διλόγους,2 

μητιγε έπισχόπους * τοΐς δέ Γαλάταις έπιπληττων, 

άπεφηνατο χαά’ δλου λέγων * ε* τίς υμάς ευαγγελί¬ 

ζεται παρ’ ο παρελάβετε, άνάάεμα έστω, χα#ώς 

προείρηχα χα) πάλιν λέγω * αΜά χα} έαν ημείς η 

άγγελος έξ ουρανου ευαγγελίζηται υμάς παρ’ δ πα/?- 

ελάβετε, άνάάεμα έστω.8 του τοίνυν άποστόλου 

ταυτα λέγοντος, η χα) ουτοι τους περ) Ευσέβιον 

μεταβ άλλο μένους χα) λέγοντας ετερα παρά τά υπ¬ 

έγραφαν, άνάάεμα ποιείτωσαν * ^ εί γινώσχουσιν 

αΰτους καλώς υπογράφοντας, //ή γογγυζέτωσαν κατά 

της τηλιχαυτης συνόδου, εί δέ μήτε τούτο μήτε 

έχείνο ποίουσι, δηλοί εισι χα) αυτό) παντ) άνέμω χα) 

χλυδωνι περιφερόμενοι, χα} μή τα?ς Ιδίαις άλλ’ άλλο- 

τρίαις έλχόμενοι γνώμαις. τοιουτοι δέ οντες, ουδέ 

νυν τοιαυτας προβαλλόμενοι προφάσεις άξιόπιστοί 

είσιν * αΜα χα} παυέσάωσαν αίτιώμενοι ά μη γινώ- 

σχουσι * τά^α δέ ουδέ διαχρίνειν είδότες, απλώς τδ 

μέν πονηρόν λέγουσι καλόν, τδ δέ χαΛδν πονηρόν, χα) 

1) 1 Ιο&η. 2, 7. 2) 1 Τίιη. 3, 8. 3) Οαΐ. 1, 9. 8. 
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νομίζουσι τδ μεν πιχρδν εΐναι γλυκό, τδ δέ γλυχύ 

πιχρόν.1 άμέλει τα μεν χριΰέντα χαχά χα) άποδοχι- 

μασύέντα χρατείν έ&έλουσι, τά δέ χαλώς όρισϋέντα 

βιάζονται διαβάλλειν. εδει μεν ούν μή&’ ή μάς ετι 

τινά τούτων άπύλογον ποιείσάαι, χα) πρδς τάς μα- 

τα.ίας αυτών προφάσεις άποχρίνεσύαι, μήτ’ έχείνους 

ετι φιλονειχεΐν, αλλά συντίύεσύ-αι ο\ς υπέγραψαν υί 

■ηγεμόνες της αϊρέσεως αυτών, είδότας ώς η μεν 

μετά τούτα μεταβολή τών περ) Ευσέβιον ύποπτός 

έστι χα) χαχοήύης. τδ δέ ύπογράψαι μετά τδ δυνη- 

Ψήναι χαν τδ βραχυτατον άπολογήσασϋαι, τούτο δεί- 

χνυσίν άληύώς άσεβή τήν Άρειανήν αίρεσιν. χα) 

γάρ ου πρότερον όπ έγραψαν, ει μ ή χατέγνωσαν αυ¬ 

τής * χα) ου πρότερον χατέγνωσαν, ει μη πανταχόΰεν 

άπορήσαντες ήσχύνάησαν. ώστε τδ μεταβάλλεσΰαι 

τής εις άσέβειαν φιλονειχίας ελεγχός έστι. διδ εδει 

μέν, χαΰάπερ εϊρηται, χα] τούτους ήρεμείν. έπειδή 

δέ δεινό) πρδς άναισ/υντίαν εισί, χα) νομίζουσιν ίσως 

αυτό) μάλλον έχείνων δυνασ&αι προστήναι τής δια¬ 

βολικής ταύτης άσεβείας * ει χα) φύάσας διά τής 

προτέρ ις έπιστολής τής πρδς σέ γραφείσης, πλα- 

τυτέρω τώ χα.τ αυτών έλέγχω χεχρημένος, όμως 

φέρε χα) νυν τούτους ώσπερ έχείνους χα& εχαστον 

τών ύπ αυτών λεγομένων έςετάσωμεν. δείχέλήσεται 

γάρ οΰδέν ήττον χα) νυν ούχ υγιής, άλλα τις δαιμο¬ 

νιώδης αυτών ή αίρεσις. 

1) Εδα. δ, 20. 
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6. Φασ) τοίνυν, ώσπερ χαχείνοις έδόχει, χα) τε- 

τολμήχασι λέγειν' οοχ άε) πατήρ, οοχ άε) υίός’ ουχ 

ην γάρ ό οίδς πρ)ν γέννησή, άλλ’ έξ οοχ οντων γέ¬ 

γονε χα) αυτός · διό χαι οΰχ άε) πατήρ ό Ψεός γέγονε 

του υιου, άλλ’ οτε γέγονε χα) έχτίσΨη ό υίός, τότε 

χα) ό έλεος έχλήέλη πατήρ αυτου * χτίσμα γάρ έστι 

χα\ ποίημα ό λόγος, 'χα) ξένος χα\ ανόμοιος χατ οϋ- 

σίαν του πατρός έστίν * ούτε δ'ε φύσει χα£ αληθινός 

λόγος του πατρός έστιν ό υίός, ούτε ή μόνη χαι αλη¬ 

θινή σοφία αυτου έστιν, άλλά χτίσμα χα) εΤις των 

ποιημάτων ών, χαταχρηστιχώς λέγεται λόγος χα) σο¬ 

φία ’ λόγω γάρ τώ οντι έν τώ έλεώ γέγονε χα) αυτός, 

ώσπερ χα) τα πάντα * διό ουδέ αληθινός έλεος έστιν 

ό υίός. έγώ δέ τούτο πρώτον χα) τουτους έρωτή- 

σαι βουλομαι} τί έστιν ολως υίός\ χα) τίνος έστ) το 

όνομα τούτο σημαντιχόν · ίν ούτως αυτό) τά λεγά¬ 

μενα παρ’ αυτών χαν ούτως νοήσαι δυνηέλώσιν. ή 

μεν γάρ έλεία γραφή διπλήν τήν έχ του όνόματος 

τουτου διάνοιαν ήμϊν σημαίνει, μίαν μέν περ) ών 

Μωϋσής έν τω νόμω φησίν * έάν εϊςαχουσητε τής 

φωνής χυρίου του έλεου υμών, φυλάσσειν πάσας τάς 

έντολΛς αυτου, δσα έγώ έντέλλομαί σοι σήμερον, 

ποιείν τό χαλόν χα) τό άρεστόν έναντίον χυρίου του 

έλεου σου, υΐοί έστε χυρίου του έλεου ημών.1 χαέλώς 

χα )έν τω ευαγγελίω φησ)ν ό’ Ιωάννης * 2 οσοι δέ ελα- 

βον αυτόν, εδωχεν αυτοίς έξουσίαν τέχνα έλεου γε- 

1) ΏβυίβΓ. 13, 18. θΐ14, 1. 2) Ιο&η. 1, 12. 
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νέαδαι * έτέραν δέ διάνοιαν, καδ9 ην Ισαάκ του 

Αβραάμι έστιν υίός χ.αι ό ’Ιακώβ του Ισαάκ κα) οί 

πατριάρχαι του Ιακώβ. αυτό) δέ κατά ποιαν άρα 

τούτων νομίσαντες είναι τον του ΰεοΰ υίόν, τοιαυτα 

τζερ) αυτου μυϋολογουσιν ; εις γάρ την αυτήν ασέ¬ 

βειαν ευ οΊδ9 δτι συνδραμουνται τοίς περ) Ευσέβιον, 

ει μέν οΐ)ν κατά την πρώτην, ο\οί είσι κα) οί έκ βελ- 

τιώσεως τρόπων έπικτώμενοι την του Ονόματος γά- 

ριν, κα) λαμβάνοντες έξ ουσίαν, ίνα υΙο) ΰεου γίνον¬ 

ται * τούτο γάρ ελεγον χαχεΤνοι * ουδέν διαιρέρειν 

ημών δόξειεν, ουδέ μονογενής άν είη, έξ άρετης κα) 

αυτός έσχηκώς την του υίός προσηγορίαν. καν γάρ, 

ώς ιρασι, προγνωσ$ε)ς εσεσάαι τοιουτος, προλαμ- 

βάνη κα) αμα τω γενέαδαι δέχηται τό τε όνομα κα) 

την του ονόματος δόξαν, άλλ9 ουδέν διοίσει των μετά 

τάς πράξεις λαμβανόντων τό όνομα, έως ουτω κα) 

αυτός υίός είναι μεμαρτυρηται. κα) γάρ Άδάμ προ- 

λαμβάνων την χάριν, κα) αμα τω γενέσδαι τεάε)ς έν 

τω παραδείσω, ουδέν διηνεγκεν ούτε του Ένώχ, δς 

μετά χρόνον της γενέσεως ευαρεστησας μετέ&η, ούτε 

του άποστόλου κα) αυτου μετά τάς πράξεις άρπαγέν- 

τος εις τον παράδεισον, άλλ9 ουδέ του ποτέ λησ του, 

3ς διά την ομολογίαν ί π αγγελίαν έλα β εν ευάυς εις 

τον παράδεισον έσεσάαι. 

7, Άλλ9 έν τουτοις διωκόμενοι λέξουσιν ίσως δ 

πολλάκις λέγοντες ησχυνΰησαν * ούτως νομίζομεν 

τον υιόν πλέον έχειν παρά τά άλλα, κα) διά τούτο 

μονογενή λέγεσ&αι, οτι μόνος μέν αυτός υπό μόνου 
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του άεου γέγονε, τό. δλ άλλα πάντα παρά του άεου 

διό του υιου έχτίσΰη. τίς άρα ταύτην υμιν την 

μωράν χάι χ.αινην έπίνοιαν ΰπέβαλεν, ίνα ειπητε * 

τον μεν υιόν μόνον μόνος ό πατήρ αύτούργησε, τό. 

$ άλλα πάντα διό. του υιου γέγονεν ώς δι υπουργού; 

εΐ μεν γόρ διό. τό χάμνειν ήρχέσάη μόνον αυτουργέ- 

σαι τον υιόν ο $εος·, τό. δ’ άλλα ούχέτι, άσεβές τοι- 

αύτα περ\ του #εού λογίζεσϋαι, μάλιστα, τους όχου- 

σαντας Ήσαΐου λέγοντος * άεός αιώνιος, άεός ό 

χατασχευάσας τό. άχρα της γης, ου πεινάσει, οό<5έ 

χοπιάσει, έοτίν έζεύρεσις της φρονησεως αυ¬ 

τού. 1 χαΐ μάλλον αυτός τοΊς πεινώσι δίδωσιν 

ίσχύν, χ.άι διό. του λόγου αυτού τους χάμνοντας ανα¬ 

παύει. εϊ δε ώς ταπεινόν άπηξίωσεν αυτός τό μετό. 

τον υιόν αύτουργησαι, χ.άι τούτο μεν άσεβές. ουχ 

εστι γόρ τύφος έν τω #εώ, ος γε μετό. του Ίαχώβ 

εις Αίγυπτον χατέρχεται, χα\ διό. μεν τον £Αβραό,μ 

διοράουται τον Άβιμέλεχ χάριν της Σάρρας, τω δε 

Μωϋση άνάρώπω οντι στόμα /.ατό. στόμα λαλεϊ, χάι 

εις μεν τό Σινά ορος χατέρχεται, τω δέ λαω συν- 

επολέμει χρυφαία χάριτι τον Άμαλήχ. ψεύδεσάε 

δέ όμως χάι τούτο λέγοντες * αυτός γόρ έποίησεν 

ημάς, χ.αι ούχ ημείς * 2 αυτός τέ έστιν ό δια του 

λόγου αυτού τό. πάντα τά τε μιχρό. χάι τό μεγάλα 

ποιησας ’ χ.αι ουχ εστι διελεΐν την χτίσιν, ώστε είπε'ιν 

τούτο μεν του πατρός, τούτο δέ του υιου * άλλ} ίνός 

1) Εδα. 40, 28. 2) Ρδαΐ. 100 [99. ΕΧΧ], 3. 



15 

έστι δεού ώς χειρ) χρωμένου τώ ίδίω λόγω, ζ.αι έν 

αύτώ ποιούντος τά πάντα, ζαι τουτ’ αυτός μεν ό 

ι9εος δειζνύς έλεγεν * η χειρ μου ίποίησε ταύτα 

πάντα * 1 ο δε Ιίαυλος τούτο μαϋων έδίδασζ.εν * είς 

ι9εος έξ ου τά πάντα, ζαι είς χύριος Ιησούς Χριστός, 

δι’ 'ου τά πάντα.2 αυτός γουν αεί ζαι νυν λέγει τώ 

μεν ηλίω, ζ.αι ανατέλλει, ταίς δε νεφέλαις έντέλλεται, 

ζ,αι βρέχει έπ] μίαν μερίδα, έφ’ ην δε ου βρέχει, ξη¬ 

ραίνεται. ζα\ την μεν γην ζελεΰει τους ζαρπους 

άποδιδόναι, τον δε Ιερεμίαν εν τη ζ.οιλία πλάττει. 

ει δε ταυτα νυν αυτός ποιεί, ούζ εστιν αμφίβολον, 

ότι ζα\ ζ.ατά την άρχην ούζ άπηξίωσεν αυτός τά 

πάντα διά του λόγου ποίησαι * μέρη γάρ των όλων 

έστ) ταυτα. 

8. Ει δε οτι μη έδυνατο τά λοιπά χτίσματα της 

άζράτου χειρός του άγενητου την ϊργασίαν βαστά¬ 

ς αι, μόνος ό υιός υπό μόνου του &εου γέγονε, τά δ9 

άλλα ώς δι’ υπουργού ζα'ι βοη&ού τού υιού γέγονε * 

ζαι τούτο γάρ Άστέριος ό έλύσας εγραψεν, ο δε 

'Άρειος μεταγράψας δέδωζ.ε τοίς ίδίοις' ζαι λοιπόν 

ώς ζαλάμω τε&ραυσμένω χρώνται τώ ρημ,ατίω τού- 

τω, άγνοούντες το έν αύτώ σαθρόν ώς παράφρονες. 

εί γάρ αδύνατον ην τά γενητά βαστάξαι την χείρα 

τού ΰεού * έστι δε ζα$ υμάς ό υιός εϊς τών γενη- 

τών * πώς αυτός ηδυνήάη γενέσ&αι παρά μόνου τού 

ϋεού', ζ.αι εί ίνα τά γενητά γένηται, μεσίτου γέγονε 

1) Εβ&. 66, 2. 2) 1 Οογ. 8, 6. 
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χρεία, γενητός δέ χαυμάς έστίν ό υίός * εδει χα\ 

προ αυτου μέσον τινά είναι, ίνα χ.τισΰη * του δε με¬ 

σίτου πάλιν χολ αυτου χτίσματος τυγχάνοντας, άρα- 

ρεν οτι χαχεϊνος έδέετο μεσίτου έτέρου προς την 

ιδίαν συστασιν. χαν τις άλλον έπινοηση, προεπινοη- 

σει τον έχείνου μεσίτην, ώστε χαί εις άπειρον έχπε- 

σεϊν. ουτω δέ αεί του μεσίτου ζητούμενου, ουδέ 

η χτίσις συστηναι δυνησεται διά το μη δυνασάαι, ώς 

λέγετε, μ,ηδένα των γενητών βαστάξαι την άχρατον 

χεϊρα του άγενητου. εΐ δέ το άτοπον τούτο συν- 

ορώντες άρχεσΨε λέγειν, οτι ό υίός χτίσμα ών ίχανός 

γέγονεν, ώστε υπό του άγενητου γενέσΰαι, ές άν- 

άγχης χάϊ τα. άλλα πάντα γενητά όντα, δυνατά ην 

παρά του άγενητου αυτουργηΰηναι ' χ.τίσμα γάρ 

χα&’ υμάς χαχεϊνος, ώσπερ ουν χαι ταυτα πάντα., 

έστί' χ.αι περιττή λοιπόν του λόγου η γένεσις χατά. 

την άσεβη χαι μωράν υμών επίνοιαν, αύτάρχους όν¬ 

τας του ΰεου τά πάντα αυτουργείν, πάντων δέ των 

γενητών δυναμένων την άχρατον χείρα βαστάξαι του 

&εου. άνοητου δη ουσης αυτών της τοιαυτης φρε- 

νοβλαβείας, ίδωμεν εί μη χ.αι το λεγόμενον τούτο 

τών άσεβών το σόφισμα πλέον τών άλλων αυτών 

άλογώτερον άναφανείη. Άδάμ μόνος υπό μόνου του 

&εου διά του λί)γου γέγονεν. άλλ’ ούχ έν τώ πάλιν 

τόν Άδάμ πλέον τι τών πάντων άνΰρώπων εχειν η 

διαφέρειν τών μετ αυτόν άν τις φησειεν, εί μόνος 

μέν αυτός υπό μόνου του &εου πεποίηται χάϊ πέ- 

πλασται, ημείς δέ πάντες έχ του Άδάμ γεννώ με^α, 
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χάλι χατά. διαδοχήν του γένους συνιστάμε#α% έως μό¬ 

νον χάλι αυτός έχ. γης έπλάσύ-η, χ.αλι μη ών πρυτερον, 

ύστερον γέγονεν. 

9. Ει δέ ζολ πλέον τις τω πρωτοπλάστω δοίη δια. 

το χ.ατηζιώσιλαι της τού #εού χειρός αυτόν * άλλ' έν 

τιμή χ.αλι μη τη φύσει τό πλέον εις αυτόν ο τοιούτος 

λογιζέσϋ-ω. έχ γης γάρ γέγονεν, ώσπερ χ.αι πάντες * 

χολ η χειρ δέ η πλάσασα τότε τον Άδα.μ, χ.αι αύτη 

χάλι νυν χάλι άε) τούς μετ' έχεΐνον πάλιν πλάττει χ.αι 

διασυνίστησι * χ.αλι τούτο υ Ψεός αυτός τω μεν Ιερε¬ 

μία, ώς προείπον, φησίν * προ τού με πλάσαι σε έν 

χοιλία, έπίσταμαι σε. 1 περ) δέ των πάντων έλεγεν * 

η χειρ μου έποίησε ταύτα πάντα. 2 χάλι πάλιν διά 

Ησαλίου φησίν * ούτως λέγει χύριος ό λυτρούμενός 

σε χα) πλάσσων σε έν χοιλία * έγώ χύριος ο συντελών 

πάντα, έςέτεινα τον ουρανόν μόνος χάλι έστερέωσα 

την γην, 3 ό δέ Δαβίδ τούτο γίνώσχων έφαλλεν * αΐ 

χείρές σου έποίησάν με χαλ επλασάν με ' 4 χάλι ό έν 

τω (Ησαία λέγων * ούτως λέγει χύριος ό πλάσας με 

έχ χοιλίας δούλον έαυτω, 5 τούτο σημαίνει. ούχούν 

χατά την φύσιν ούδέν ημών διαφέρει, χαν προάγη 

τω χρόνω} έως χ.αλι τη αύτη χειρ\ συνιστάμεύα χα\ 

χτιζόμενα πάντες. εί τοίνυν ούτως, ώ Άρειανυί, 

χαλί περ\ τού υιού τού ύεού φρονείτε, ότι ούτως χάλι 

αυτός ύπέστη χ.αι γέγονεν, ούδέν χ.αύλ υμάς των άλ¬ 

λων χατά την φύσιν διοίσει, έως χ.αι αυτός ούχ ην, 

1) Ιθγθγπ. 1, 5. 2) Ε$η. 66, 2. 3) Εβα. 44, 24. 
4) ΡδΗΐ. 110 [118. ΕΧΧ), 73. ό) Ε$α. 49, 5. 

3 
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χα) γέγονε} χα) έξ άρετής χαί αυτώ συνεχτίσϋη του 

ονόματος ή χάρις. εΓς γάρ έστι χαί αυτός, άφ’ ών 

λέγετε, περί ών έν ψαλμοίς τό πνεΰμά φησιν * αυτός 

είπε, χαί έγενήΰησαν * αυτός ένετείλατο, χαί έχτίσα¬ 

σαν, 1 τις τοίνον έστίν, ω ό ΰεός ένετείλατο, ί'να 

χαί ουτος χτισ$9}; εΤναί Τ'α^ο <5ε? λόγον, ω έντέλλεται 

ο #εος, χαί έν ω τα ποιήματα χτίζεται. ουχ 

αν έχοιτε δείςαι έτερον παρ’ όν άρνείσϋε λόγον, εί’ 

μ.ή άρα τινά πάλιν έννοιαν έπινοήσητε. να) γάρ, 

φήσουσιν, ευρομεν * ή'ν πάτε λεγόντων χαί των περί 

Ευσέβιον ηχούσα * $ίά τούτο πλέον των άλλων εχειν 

τον του άεου υίόν, χα) λέγεσάαι μονογενή τούτον νο- 

μίζομεν, έπειδή μόνος μέν αυτός μετέχει του πατρός, 

τα αΛΛα πάντα του υίου μετέχει. χεχμήχασι μέν 

οδν ήδη μεταβαλλόμενοι και μεταλλάσσοντες τά ρή¬ 

ματα ώς τά χρώματα. * δειχΰήσονται δέ όμως χαί 

ούτως ώς οί έχ τής γής 2 χενολογουντες, χα) χυλιό- 

μενοι ώς έν βορβόρω ταίς ιδίαις έννοίαις. 

10. Εί μέν γάρ έχείνος μέν του ΰεου υίός, ημείς 

δέ του υίου υιοί χαλούμεάα, πιθανόν ήν αυτών τό 

πλάσμα * εί <5έ του #εοΰ χαι ημείς υιοί λεγόμε#α, 

ου χα) αυτός έστιν υιός, δήλον οτι χα) ημείς του 

πατρός μετέχομεν του λέγοντος * υίους έγέννησα χαί 

ύψωσα. 3 εί* //ή ^α^ο μετείχομεν αΰτου, ούχ έ7ε^εν * 

έγέννησα. εί δέ αυτός έγέννησεν, ου^ έτερος άλλ’ 

αυτός ημών έστι πατήρ * χα) ου διαφέρει πάλιν, εί 

1) Ρβαΐ. 33 [32. ΚΧΧ.], 9. 2) Ιοαη. 3, 31. 3) Εβα. 1, 2. 
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πλέον έχεϊνος έχει χα) πρώτον γέγονεν * ημείς δέ εί 

έλαττον, χα) ύστερον γεγόναμεν, έως του αύτοΰ πάν- 

τες μετέχομεν χα) του αύτού πατρδς υίο) λεγάμενα, 

το γάρ πλέον χα) ελαττον ου την φύσιν άλλην δείχνυ- 

σΐν * έχάστω γάρ της αρετής η πράςίς τούτο προς- 

τίέλησι * χαι ο μεν έπ) δέχα πόλεων, ό δέ έπ) πέντε 

χα&ίσταται * 1 χα) οί μέν χαΰέζονται έπ) δώδεχα 

θρόνους χρίνοντες τάς δώδεχα φυλάς του Ισραήλ^ 2 

ο[ δέ άχούουσι * δεύτε οί ευλογημένοι του πατρός 

μου * χαί · εύ δούλε άγαΰέ χαι πιστέ. 3 τοιαύτα 

μέν ούν έχείνοι φρονούντες ειχότως φαντάζονται τοι- 

ούτου υιού άεί μη είναι τον Ψεόν πατέρα, μηδέ τον 

τοιούτον υιόν άε) είναι, άλλ’ ές ούχ δντων χτίσμα 

γεγενησάαι, χαι μη είναι πρ)ν γέννηση ' άλλος γάρ 

έστιν ούτος παρά τον άλη&ΐνόν τού ΰεού υιόν, 

έπειδη δέ ταύτα λέγειν ετι τούτους ούχ εστιν εύαγές1 

μάλλον γάρ Σαδδουχαίων χα) τού Σαμοσατέως έστ) 

τούτο τό φρόνημα ' λείπει άρα χατά την έτέραν διά¬ 

νοιαν, χα& ην Iσαάχ τού Αβραάμ: έστιν υιός, λέγειν 

είναι χα) τον τού {λεού υίόν * τό γάρ έχ τίνος φύσει 

γεννώμενον χα) μη 'εςωάεν έπιχτώμενον υίόν οίδεν η 

φύσις, χα) τούτο τού όνόματός έστι τό σημαινόμε- 

νον * άρ’ ούν άνύρωποπαάης η τού υιού γέννησις; 

τούτο γάρ ίσως χατ έχείνους χα) αητό) άελήσουσιν 

άντιύεΐναι μη γινώσχοντες. ούδαμώς. ού γάρ ώς 

άνά-ριοπος 6 $εός, έπε) μηδέ οί άνθρωποι ώς ο έλεος. 

1) Ιλιο 19, 17. 19. 2) ΜαΗΐι. 19, 28. 
34 βί 23. 

3) Μ&ηΐι. 25, 



οί μέν γάρ έξ ύλης χάϊ ταυτής ούσης παθητιχής 

έχτίσθησαν, ό δέ θεός άϋλος χαϊ άσώματος. εί δε αί 

αύταϊ λέξεις έπ) θεού χάϊ ανθρώπων έν ταις θείαις 

ποτέ χείνται γραφάΐς, άλλ’ ανθρώπων έστϊ διορατι¬ 

κών ώς παρήγγειλεν ό Παύλος, προςέχειν τη άναγνώ- 

σει, 1 χάϊ ουτω διαχρίνειν, χάι χατά την έχάστου των 

σημαινομένων φύσιν τα γεγραμμένα διαγινώσχειν, χάϊ 

μη συγχέειν την διάνοιαν, ώστε τα του θεού μη άν- 

θρωπίνως νοεϊν, μηδέ τα των ανθρώπων ώς περϊ 

■δέον ποτέ λογίζεσθαι. τούτο γάρ έστι τον οίνον 

ύδατι μίξαι, 2 χάϊ πυρ άλλότριον έπιβάλλειν έπ) το 

θυσιαστήριον τω θείω πυρί. 

11. Και γάρ χα\ ό θεός χτίζει, χάλι έπ* ανθρώπων 

δέ το χτίζεΐν εϊρηται. χάι ό μέν θεός ών έστι, λέ¬ 

γονται δέ χάϊ οί άνθρωποι είναι, παρά θεού χάι τούτο 

λαβόντες εχειν. άρ’ ούν ούτως ό θεός χτίζει ώς άν¬ 

θρωποι ; ή ούτως ών έστιν ώς άνθρωπος; μη γέ- 

νοιτο * άλλως έπϊ θεού τάς λέξεις λαμβάνομεν, χάι 

έτέρως έπ) των ανθρώπων ταύτας διανοούμεθα. ο 

μέν γάρ θεός χτίζει, χαλών τα μή οντα3 εϊς τό 

είναι, ούδενός έπιδεόμενος, οί δέ άνθρωποι την ύπο- 

χειμένην ύλην έργάζονται, εύξάμενοι πρότερον χάϊ 

την έπιστήμην τού ποιείν λαβόντες παρά τού πάντα 

δημίουργήσαντος θεού διά τού ίδιου λόγου. πάλιν 

τε οί μέν άνθρωποι, ου δυνάμενοι χαθ’ έαυτούς είναι, 

έν τόπω τυγχάνοντές είσι περιεχόμενο£, χαϊ συν- 

1) 1 Τίιη. 4, 13. 2) Ε8&. 1, 22. 3) Κοηι. 4, 17. 
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εστώτες έν τώ τού άεού λόγω, ό δέ #εός ών έστι 

χα& έαυτόν, περιέχων τά πάντα, χα'ι ύπ’ ούδενός 

περιεχόμενος, χα'ι έν πάσι μέν έστι χαζά την έαυτού 

αγαθότητα χα'ι δύναμιν, εςω δέ των πάντων πάλιν 

έστ'ι χατά την ιδίαν φύσιν. ώσπερ ούν ού τον αυτόν 

τρόπον οι άνθρωποι χτίζουσιν, ονπερ τρόπον 0 Ψεός 

χτίζει, ούδ* ούτως είσ'ιν ο[ άνθρωποι, ώσπερ έστ'ιν ο 

ΰεός * ούτως άλλως έστ'ιν η των ανθρώπων γένεσις, 

χα'ι άλλως έστ'ιν ό υιός έχ του πατρός. των μεν γάρ 

ανθρώπων τά γεννήματα μέρη πως των γεννώντων 

είσίν, έπε'ι χαι αυτή των σωμάτων ή φύσις ούγ απλή 

τις έστ'ιν, άλλα ρευστή, χαι έχ μερών έχει την συν- 

ϋεσιν ’ άπορρέουσί τε άνθρωποι γεννώντες, χα'ι πά¬ 

λιν έπιρρε'ι τά έχ των τροφών είς αυτούς ειςαγόμενα * 

δι ήν αιτίαν χα'ι πολλών χατά χαιρόν τέχνων γίνονται 

πατέρες οΐ άνθρωποι * ό δέ ϋεός άμερής ών λιμέ- 

ρίστως έστ'ι χα'ι άπαάής του υιού πατήρ, ούτε γάρ 

απορροή του άσωμάτου έστίν, ουτ έπιρροή τις είς 

αυτόν γίνεται, ώς έπ’ άνϋ-ρώπων * απλούς δέ ών την 

φύσιν, ένας χα'ι μόνου τού υιού πατήρ έστι. διά 

τούτο γάρ χα'ι μονογενής έστι, χα'ι μόνος έν τοϊς 

χόλποίς τού πατρός έστι, μόνον τε αυτόν ές έαυτού 

δείχνυσιν ό πατήρ λέγων * αυτός έστιν ό υιός μου ό 

αγαπητός, έν ω ηύδόχησα * 1 λόγος δέ έστιν ούτος 

τού πατρός, έν ω το άπα&ές χα'ι άμερές τού πατρός 

νοεΊν δυνατόν * λόγος γάρ ουδέ ό των ανθρώπων 

1) Μα«ϊι. 3, 17. 



/.ατά πάάος χα\ μέρος γεννάται, μήτιγε ό τού δεού. 

διό χολ χαδέζεται μεν αυτός έν δεςια του πατρός ώς 

λόγος ' ενδα γάρ έστίν ό πατήρ, έχεϊ χα\ ό τούτου 

λόγος έστίν * ημείς δέ στ ηχομεν χρινόμενοι παρ' 

αυτω, ώς ποιήματα · χ.αι προςχυνειται μεν αυτός 

διά τό είναι αυτόν υιόν του προς/.υνητού πατρός * 

ημείς δέ προςχυνουμεν, χύριον χαι δ-εόν αυτόν ό μο¬ 

λογ ο υντες, διά τό είναι ημάς χτίσματα χ.αι άλλους 

παρ’ έχεϊνον. 

12. Τούτων δε ούτως οντων, σχοπείτω λοιπόν ό 

βουλόμενος αυτών, χ.αι γενέσάω τις αυτούς έντρέ- 

πων, εί τό έχ του &εοΰ χα\ ίδιον αυτού γέννημα $έμις 

είπείν ές ούχ οντων, η λόγον εχει χαν εις έν&ύμησίν 

τίνος δλως έλΰ-εϊν, ότι τό έχ του άεού έπισυμβέβηχεν 

αυτω, ίνα χαι τολμησας είπη, δτι ούχ εστιν σ.ε\ ό 

υιός. χ.αι γάρ ϊν τουτω πάλιν τάς άνάρώπων έν¬ 

νοιας υπερεςηλάε χ.αι ύπεραναβέβηχεν η του υιού 

γέννησις. ημείς μεν γάρ των Ιδίων τέχνων έν χρόνω 

γινόμε&α πατέρες, έπε\ χ.αΧ αυτό\ ούχ οντες πρότερον 

ύστερον γεγόναμεν * ο δέ άεός άε) ών άε\ τού·. υιού 

πατήρ έστι. χα\ των μέν η γένεσις έχ των ομοίως 

οντων εχει την πίστιν. έπειδη δέ ούδε)ς οΊδε τον 

υιόν εί μη ό πατήρ, ουδέ τον πατέρα τις έπιγινώσχει 

μη ο υιός, χαι ω αν ο υιός αποχαλυψη. 1 οια 

τούτο οι άγιοι, οίς άπεχάλυφεν ό υίός, ειχ.όνα τινά 

δεδώ/.ασίν ημίν έχ των δρωμένων λέγοντες ’ ος· ών 

1) ΜαΙΙ;1ι. 11, 27. 
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απαύγασμα τής δόςης χαι χαραχτήρ τής ύποστάσεως 

αύτοΐ) * 1 χ.αι πάλιν * οτι παρά σο) πηγή ζωής, έν 

τω <ρωτί σου όψόμεθα φως * 2 δτε χα\ μεμψλ)μένος 

τον Ισραήλ ό λόγος φησίν * έγχατέλιπες την πηγήν 

της σοφίας * 3 αυτή δέ έστιν η πηγή η λέγουσα * έμέ 

έγχατέλιπον πηγήν υδατος ζώντος. 4 χαι μιχρδν μίν 

έστι το παράδειγμα χαι λίαν άμυδρόν προς το ποθού- 

μενον * δυνατόν δέ όμως έξ αυτου πλέον της ανθρώ¬ 

που φυσεως χατανοείν, χαι μη νομίζειν ϊσην την 

ημών είναι χαι την του υίου γίννησιν. τις γάρ δό- 

ναται χαν λογίσασθαι, μη είναι ποτέ το απαύγασμα, 

'ίνα χα] τολμήσας εΐ'πη, μη είναι άεί τον υιόν, η οτι 

ουχ ήν ό υίός πριν γεννηθή ; η τις [χάνος διελεΐν από 

του ήλιου το απαύγασμα, η την πηγήν έπινοήσαί ποτέ 

της ζωής έρημον, ίνα χα) μανε'ις ε ΐ π η, ές ουχ όντων 

έστίν ό υιός ο λίγων * έγώ είμΐ η ζωή, 5 ή άλλότριος 

τής του πατρός ουσίας ό λίγων * ό έμέ ίωραχώς, 

έώραχε τον πατέρα · 6 ουτω γάρ ημάς οι άγιοι βουλό- 

μενοι νοεΐν, τοιαυτα χαι παραδείγματα δεδώχασι, χολ 

εστιν ατοπον χαι λίαν ασεβές, τοιαύτας έχούσης τής 

γραφής τάς είχόνας, έξ άλλων ημάς περί του χυ- 

ρίου διανοεϊσθαι των μήτε γεγραμμένων, μήτε τίνά 

διάνοιαν εις ευσέβειαν έχόντων. 

13. Ουχουν λοιπόν λεγέτωσαν, πόθεν άρα χολ ουτοι 

μαθόντες, ή τίνος αυτοίς παραδεδωχότος, τοιαυτα 

περί του σωτήρος υπονοείν ήρζαντο. άνέγνωμεν, 

1) ΗβΪ3Γ. 1, 3. 2) Ρβαΐ. 36 [3δ. ΒΧΧ.], 10. 3) Βαι\ 3, 12. 
4) Ιβί'βπι. 2, 13. δ) Ιοαη. 14, 6. 6) Ιοαη. 14, 9. 
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φήσουσιν, έν ταίς παροιμίαις' κύριος εκτισέ με αρχήν 

οδών αυτού εις έργα αυτού. 1 και γάρ και οί περί Ευ¬ 

σέβιον τούτο λέγειν έδόκουν, και συ δε γράφων έδηλω- 

σας, οτι διά πολλών μεν αποδείξεων άνατρεπόμενοί 

και ούτοι κατεγινώσκοντο, τούτο δε όμως αυτοί τό 

ρητον άνω καί κάτω περκρέροντες, εν τών χτισμάτων 

τον υιόν είναι ελεγον, καί τοΊς γενητοις αυτόν συν- 

ηρίθμουν. άλλα καί τούτο δοχούσί μοι μη νενοη- 

κέναι κάλλος * έχει γάρ την διάνοιαν ευσεβή καί λίαν 

Ορθήν, ην εί καί αυτοί νενοηκεισαν, ουκ άν τον κύ. 

ριον της δόξης έβλαςφήμησαν. τά γάρ προειρημένα 

προς το ρητόν τούτο συμβαλλέτωσαν, καί οφονται 

πολλην έν ο,ύτοίς ούσαν την διαφοράν. τίς γάρ ου 

σύνορα διάνοιαν 'εχων όρθήν, οτι τά μεν κτιζόμενα 

καί ποιούμενα εςωθεν του ποιουντος, ο οίός, ως 

εν τοΐς έμπροσθεν ε δεις εν ο λόγος, ουκ έξωθεν άλ'λ 

έκ του γεννώντος πατρός υπάρχει; καί γάρ άνθρω¬ 

πος κτίζει μεν οικίαν, γεννά δέ υιόν, καί ουκ άν τις 

άναστρέφων ε'ίποι την μεν οικίαν καί την ναύν γεν- 

νάσθαι παρά του κατασκευάζοντας, τον δέ υίόν κτί- 

ζεσθαι καί ποιείσθαι παρά του αύτου, ουδέ πάλιν 

την μέν οικίαν εΙκόνα τού κτίζοντας, τον δέ υίόν άν- 

όμοιον τού γεννώντος * άλλα μάλλον τον μέν υίόν 

εικόνα τού πατρός ομολογήσει, την δέ οικίαν τέχνης 

είναι δημιούργημ.α, εί μη τις άρα την διάνοιαν νο- 

σοίη καί τάς φρένας παρεζεστηκώς τυγχάνοι. άμ.έλει 

1) Ργο ν. 8, 22. 
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πάντων μάλλον η δεία γραφή, γινώσχουσα την έχά- 

στου φυσιν, περ) μεν των χτιζόμενων διά Μωυσέως 

φησίν* ,έν άρχη έποίησεν ό δεός τόν ουρανόν χα) την 

γην* 1 περ) δέ του υίου ουχ "έτερον, άλλ’ αυτόν τόν 

πατέρα σημαίνει λέγοντα * έχ γαστρός πρό έωςφόρου 

έγέννησά σε * 2 χα) πάλιν ' υιός μου εΐ συ, έγώ σή¬ 

μερον γεγέννηχά σε * 3 4 αυτός τε περ) έαυτου ό χυριος 

έν παροιμίαις λέγει * πρό δέ πάντων βουνών γεννά 

με * * χα) περ) μέν των γενητών χα) χτιστών ό Ιωάν¬ 

νης φησί' πάντα δέ αυτου έγένετο * 5 περ) δέ του 

χυρίου εύαγγελιζόμένος λέγει · ό μονογενής υιός, ό ών 

εις τόν χόλπον του πατρός, έχεΐνος έζηγησατο. 6 ε*1 

τοίνυν υίός, ου χτίσμα, εί δέ χτίσμα, ουχ υιός * πολλή 

γάρ έν αύτοΐς η διαφορά, χα) ουχ άν είη αυτός υιός 

χα) χτίσμα, ίνα μη χα) έχ του &εου χα) έξωθεν του 

#εου η ουσία αυτου νομίζηται, 

ΙΙμ Αρ' ουν μάτην γέγραπται τούτο το ρητόν, 

τούτο γάρ πάλιν έχεΐνοι περιβομβουσιν ώς αγέλη 

χωνώπων. νύχι γε, ου μάτην γέγραπται, αλλά χα) 

μάλα άναγχαίως · χα) γάρ χα) χτίζεσάαι λέγεται, άλλ’ 

οτε γέγονεν άνάρωπος * ανθρώπου γάρ ίδιον τούτο. 

την δέ διάνοιαν ταυτην εΰρησει χαλώς έν τοίς λογίοις 

χειμένην υ μη πάρεργον ηγούμενος την άνάγνωσιν, 

αλλά χα) τόν χαιρόν χα) τά πρόςωπα χίά την χρείαν 

τών γεγραμμένων έρευνών, χα) ουτω τά α.ναγνώσματα 

διαχρίνων χα) διανοούμενος, τόν μέν ουν χαιρόν του 

1) Οβηβδ. 1. 2) Ρδαΐ. 110 [109. ΚΧΧ.], 3. 3) Ρδ&1. 2, 7. 
4) ΡΓον. 8, 25. 5) Τοίΐη. 1,3. 6) Ιοαη. 1, 18. 
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ρητού τούτου εύρησει χάι γνώσεται, οτι άε) ών 6 

χύριος ύστερον έπ) συντέλεια των αιώνων γέγονεν 

άνθρωπος, χάϊ υιός ών τού θεού γέγονε χα) υιός αν¬ 

θρώπου. την δέ χρείαν νοησειεν, οτι τον ημών θά¬ 

νατον χαταργησαι θέλων ελαβεν έαυτώ σώμα έχ της 

παρθένου Μαρίας, ίνα τούτο προςενέγχας θυσίαν 

υπέρ πάντων τώ πατρϊ άποΛλάςη πάντας ημάς, οσοι 

ιρόβω θανάτου διά παντός τού ζην ένοχοι ημεν δου¬ 

λείας. 1 τό δέ πρόςωπον τού μέν σωτηρός έστι, 

τότε δέ λέγεται, δτε λοιπόν λαβών τό σώμα λέγει * 

χύριος έ'χτισέ με αρχήν οδών αυτού εις έργα αυτού.2 

ώς γάρ υιώ θεού όντι αρμόζει χαλώς τό άϊδίως είναι 

χάι έν χόλποις είναι τού πατρός, ούτως χα) άνθρώπω 

γεν ο μένω πρέπουσα <ρωνη τό χύριος έ'χτισέ με. τότε 

γάρ λέγεται περ) αυτού * χάι έπείνασε, χάϊ έδίφησε, 

χα) έπυνθάνετο πού Λάζαρος χείται, χάϊ πέπονθε, 

χα) άνέστη. χα) ώσπερ άχούοντες αυτόν χύριον χα) 

θεόν χα) <ρώς άληθινόν, νοούμεν αυτόν οντα έχ τού 

πατρός, ούτως δίχαιόν έστιν άχούοντας τό εχτισε 

χαϊ το δούλος χα) τό πέπονθε, μη τη θεότητι λογί- 

ζεσθαι, άνοίχειον γάρ, άλλα τη σαρχ) ταύτα μετρείν, 

ην δι ημάς έ<ρόρεσε * ταύτης γάρ ίδια ταύτα, χα) 

αύτη η σάρς ούχ έτέρου, άλλά τού λόγου έστίν. εί 

δέ χα) τό έχ τούτου χρήσιμον έθέλοι τις μαθείν, 

εύρησει χα) τούτο · ο γάρ λόγος σάρς έγένετο, 3 ίνα 

χα) προςενέγχη τοίντο ύπέρ πάντων, χα) ημείς έχ τού 

1) ΗθΙ)γ. 2, 15. 2) Ρτον. 8, 22. 3) Ιοαη. 1, 14. 
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πνεύματος αυτου μεταλαβόντες ϋεοποιηάήναι δυνη- 

Ψώμεν, άλλως ουχ αν τούτου τυχόντες, εί μη τδ 

κτιστόν ημών αυτός ένεδυσατο σώμα * ουτω γάρ καί 

άνθρωποι ύ-εου λ.οιπδν κάϊ έν Χριστώ άνθρωποι χρη- 

ματίζειν ηρξάμεϋα, άλλ’ ώσπερ ημείς τδ πνεύμα 

λαμβάνοντες ουκ άπόλλυμεν την Ιδίαν έαυτών ουσίαν * 

ούτως δ κύριος γενόμενος δι’ ημάς άνθρωπος κα\ 

σώμα φορέσας ουδέν ήττον ήν έλεος· ου γάρ ήλατ- 

τουτο τη περιβολή του σώματος, αλλά και μάλλον 

έάεοποιείτο τούτο καί άέλάνατον άπετέλει. 

15. Ικανά μεν ουν ταυτα στηλιτευσαι την αϊρεσιν 

τών Άρειανών. καί γάρ, ως 6 κύριος δέδωκεν, έξ 

ών ελεγον αυτοί διηλέγχέλησαν άσεβουντες, φέρε δη 

καί ημείς προτείνω μεν καί άπ αιτήσωμεν καί αυτους 

άποκρίνασΰαι * καιρδς γάρ έστιν, άπορησαντας αυ¬ 

τους έν τοίς ίδίοις έρωτάσέλαι λοιπδν παρ ημών ' 

τάχα καν ούτως έντραπέντες άναβλέψωσιν οέλεν κατ¬ 

έπεσαν οί κακόφρονες. τδν υΐδν του έλεου μεμαέλήκα- 

μεν έκ τών έλείων γραφών, ά>ς προείπομεν, αυτδν 

είναι τδν λόγον καί την σοφίαν του πατρός. ο μέν 

γάρ απόστολός φησι * Χριστδς άεου δυναμις καί 

έλεου σοφία * 1 ό δε Ιωάννης ειρηχώς * και ο λόγος 

σάρζ έγίνετο, έπήγαγεν ευάυς * καί έέλεασάμεάα την 

δόςαν αυτου, δόςαν ώς μονογενούς παρά πατρος, 

πλήρης γάριτος καί αλητείας * 2 ώς, του λόγου ον- 

τος μονογενούς υιού, εν τε τοΰτω τώ λόγω καί τή 

1) 1 Οογ. 1, 24. 2) Ιοαη. 1, 14. 
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σοφία γεγενήσθαι τόν τε ουρανόν χα) την γην χα) 

πάντα τά έν αύτοΐς. χα) ταυτής της σοφίας πηγήν 

είναι τον θεόν9 έν τω Βαρούχ μεμαθήχαμεν, αίτια- 

θίντος του Ισραήλ, οτι έγχατέλιπε την πηγην τής 

σοφίας. 1 εϊ μεν ούν άρνουνται τά γεγραμμένα 9 

αΰτόθεν άλλότριοι χα) του όνόματος οντες, οίχείως 

άν χαλοίντο χα) παρά πάντων άθεοι χα) χριστομάχοι 9 

οΰτω γάρ ίαυτούς έπωνόμασαν χα) αυτοί9 εί δε συν¬ 

ομολογούσα ήμίν είναι θεόπνευστα τά τής γραφής 

ρήματα, τολμησάτωσαν φανερώς είπεϊν, α χεχρυμ- 

μένως φρονούσα, οτι άλογος χα) άσοφος ήν ο θεός 

ποτέ, χα) μανίντες εϊπωσίν 9 ήν οτε ούχ ήν, χα) πρ)ν 

γεννηθήναι ούχ ήν ό Χριστός9 πάΑίν τε άποφηνά- 

σθωσαν την πηγήν μη ές ίαυτής γεγεννηχέναι την 

σοφίαν, άλλ’ έξωθεν ίαυτής χεχτήσθαι ταυτην, Γν/α 

χα: τολμήσωσιν είπείν 9 έξ οΰχ οντων γέγονεν ο υιός, 

τούτο γάρ οΰχ ετι πηγήν ταυτην δείχνυσίν, άλλα τινα 

λάχχον ώσπερ έξωθεν ύδωρ λαβόντα, χεχρημένον τω 

όνόματι τής πηγής. 

16. Οσης μεν οδν άσεβείας έστ) τούτο μεστόν, 

οΰδένα των χαν βραχείαν αϊσθησίν έχόντων άμφιβάλ- 

λειν ηγούμαι. έπειδή δε τονθορΰζοντες λέγουσιν, 

ονόματα μόνον είναι τού υιού λόγος χα) σοφία, άν- 

αγχαίον έρωτήσαι τούτους 9 εί όνο ματ α μόνον έστ) 

ταύτα τού υιού, άλλ,ος άν αυτός εϊη παρά ταύτα. 

χα) εί μεν βελτίων έστ) των ονομάτων, ούχ οσιον 

1) Β&γ. 3, 12. 
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έχ τών έλαττόνων τον βελτίονα αημαίνεσίλαι' εί δέ 

έλάττων έστ) τών Ονομάτων, πάντοχζ έχει χαι την 

αιτίαν της έπ) τό χάλλιον προςηγορίας · τούτο δέ 

πάλιν προκοπήν αυτού σημαίνει, χα) ού με ιόν έστ ι 

των προτέρων χα) τούτο τό άσέβημα. τον γάρ έν 

τώ πατρ) όντα, έν ω χα) ό πατήρ έστι, τον λέγοντα ' 

έγώ χα£ ό πατήρ εν έσμ,εν, 1 ον χα) ό έωραχώς έώ- 

ραχε τον πατέρα, 2 όνομάζειν υπό τίνος εξωύεν βελ- 

τιούσΰαι, πάσαν υπερβάλλει μανίαν. άλλα τούτων 

έχπίπτοντες, χα) χατά τούς περ) Ευσέβιον υπό πολ¬ 

λής συνεχόμενοί της απορίας, έχεϊνο λοιπόν εχουσιν 

ύπολειπόμενον, ο χα) έν ασματίοις 'Άρείος χαι έν τη 

έαυτοϋ Θαλία ώς έπαπορών μυθολογεί * πολλούς 

λαλει λόγους ό ύεός. ποίον αυτών άρα λέγομεν 

ημείς υιόν χα) λόγον μονογενή τού πατρός; ανόητοι 

χα) πάντα μάλλον η Χριστιανοί. πρώτον μέν γάρ 

τοιαύτα λαλούντες περ) ύεού, μιχρού δείν άνάρωπον 

τον #εόν ύπολαμβάνουσιν, ούτω λαλούντα χα) παρα- 

μείβοντα τούς προτέρους τοίς δευτέροις λόγοις, 

ώσπερ ούχ άρχούντος ένός έχ τού ύεού λόγου πάσαν 

την έχ τού βουληματος τού πατρός δημιουργίαν χα) 

την τούτου πρόνοιαν πληρώσαι · το μέν γάρ πολλούς 

αυτόν λαλείν λόγους, άσάένεια των πάντων έστίν, 

έχάστου λειπομένου της τού έτέρου χρείας * τό δέ 

έν) χεχρησάαι λόγω τον Ηεόν, ιός χαι έστιν άληύώς, 

τούτο χαι τού &εού την δύναμιν δείχνυσι, χα) τού έζ 

1) Ιοπη. 10, 30. 2) Ιο&η. 14, 9. 
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αυτού λόγου την τελειότητα, χαϊ των οάτω φρονούν- 

των την ευσεβή σύνεσιν. 

17. Είδε δε χαϊ ούτοι χαν ές ών λέγουσι νυν, 

έδελησουσιν όμολογειν την άληδειαν * ει γάρ άπας 

διδόασι τον δεόν προφέροντα λόγους, ϊσασιν ολως 

αυτόν πατέρα * τούτο δέ γινώσχοντες σχοπείτωσαν, 

δτι μη δέλοντες Ενα δίδόναί τού δεού λόγον πολλών 

αυτόν είναι πατέρα φαντάζονται, χάϊ το μέν ολως 

είναι τού δεού λόγον ου δέλουσιν άρνείσδαι, το δέ 

είναι τούτον τού δεού υιόν ούχ όμολογούσιν. εστι 

δέ τούτο της άληδείας αγνωσία χαϊ των δε ίων γρα¬ 

φών απειρία. ει γάρ ολως ό δεός πατήρ έστι λό¬ 

γουι, διατί μη χάϊ ό γεννώμενος υιός έστιν; υίός δέ 

πάλιν τού δεού τις άν είη, η ο λόγος αυτού; χάϊ γάρ 

ου πολλοί λόγοι, ίνα μη εχαστος ένδεης η, ό.λλά είς 

ό λόγος, ίνα τέλειος, μόνος αυτός, χάϊ δτι ένός δντος 

τού δεού μίαν εδει χαϊ την εϊχόνα είναι αυτού, ητις 

έστϊν ο υιός, χάϊ γάρ ο τού δεού υίός, ώς ές αυ¬ 

τών τών λογιών έστϊ μ,αδε'ιν, αυτός έστιν ό τού δεού 

λόγος χαϊ η σοφία χάι η είχών χάι η χειρ χαϊ η δύνα- 

μις * Εν γάρ έστι το τού δεού γέννημα., χαϊ ταύτα 

της έχ τού πατρός γεννησεώς εισι γνωρίσματα. άν 

τε γάρ τον υίόν είπης, το ές αυτού φύσει δεδηλωχας * 

άν τε τον λόγον ένδυμηδης, το έζ αυτού πάλιν χάϊ 

το άδιαίρετον αυτού λογίζη * χάϊ την σοφίαν δέ λέ- 

γων, ούδέν ηττον τό μη εςωδεν, αλλά το ές αυτού 

χαϊ έν αύτώ πάλιν φρονείς * άν δέ χαϊ την δύναμιν 

χάι την χΕ'ιρα όνομάσης, τό ίδιον πάλιν της ουσίας 
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λέγεις 9 χαι την είχόνα δέ λίγων, τον υΐδν σημαίνεις 9 

Τί <2ν ε*τ? ομοιον τώ θεώ, η τδ ές αΰτου γέννημα 9 

άμέλει απερ διά του λόγου γέγονε, ταυτα τη σοφία 

τεθεμελίωται 9 χα\ α έν τη σοφία τεθεμελίωται, 

ταυτα πάντα εν τη χειρί πεποίηται, χαι διά του υίου 

γέγονε. χαί τούτων ούχ έξωθεν ημείς, άλλ’ έχ των 

γραφών έχομεν την πίστιν 9 ο //έν γάρ θεός αυτός 

διά Ήσαίου του προφήτου λέγει 9 η χειρ μου έθεμε- 

λίωσε την γην, χαί η δεςίά μου έστερέωσε τον ουρα¬ 

νόν. 1 χαι πάλιν9 χαι υπό την σχιάν της χειρός 

μου σχεπάσω σε, έν η έστησα τον ουρανόν χαι έθεμε¬ 

λίωσα την γην. 2 ο δέ Δαβίδ τούτο μαθών χαι είδώς 

την χείρα αυτήν ουσαν την σοφίαν έψαλλε 9 πάντα 

έν σοφία Ιποίησας9 έπληρώθη ή γη της χτίσεώς 

σου 9 3 ώς χαί Σολομών παρά θεού λαβών έλεγεν 9 

6 θεός τη σοφία έθε με λιώσε την γην. 4 Ιωάννης τε 

γίνώσχων την χείρα χαί την σοφίαν είναι τον λόγον 

ευαγγελίζετο 9 έν άρχη ην 6 λόγος, χαί ο λόγος ην 

προς τον θεόν, χαι θεός ην ό λόγος 9 υυτος ην έν 

άρχη προς τον θεόν. πάντα δέ αυτού έγένετο, χαί 

χωρίς αυτού έγένετο ουδέν. 5 ο δέ απόστολος βλέ- 

πων την χείρα, την σοφίαν, τον λόγον αυτόν όντα 

τον υιόν φησι 9 πολυμερώς χαί πολυτρύπως πάλαι ό 

θεός λαλήσας τοίς πατράσιν έν τοίς προφηταις, έπ' 

έσχάτου των ημερών τούτων έλάλησεν τ,μίν έν υΐώ, 

ον έθηχεν χληρονόμον πάντων 9 δέ ου χαι έποίησε 

1) Εδα. 48, 13. 2) Εδα 51, 16. 3) Ρβαΐ. 104 [103. ΕΧΧ], 

24. 4) Ργου. 3, 19. 5) Γο&η 1, 1—3. 
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Τους αιώνας * 1 χαι πάλιν ° είς κύριος Ιησούς Χρι¬ 

στός, δι' ου τά πάντα, χαι "ημείς δι αύτού. 2 είδώς 

δε πάλιν τον λόγον, την σοφίαν, τον υιόν αυτόν όντα 

την είχόνα του πατρός, φησίν έν τη προς Κολασ- 

σαείς Επιστολή * εύχαριστούντες τώ δεω χαί πατρ\ 

Τω [χανώσαντι ημάς εις την μερίδα του κλήρου των 

άγιων έν τώ φωτί, δς έρβύσατο ημάς έχ της έξου· 

σίας του σκύτους, και μετέστησεν εις την βασιλείαν 

του υίου της άγάττης αύτού * έν ω εγομεν την άπο· 

λύτρωσιν, την άφεσιν των αμαρτιών * δς έστιν ειχών 

του δεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως · 

δτι έν αύτώ έκτίσδη τά πάντα, τά τε έν τοϊς ούρανοΐς 

χα} τά έπ} της γης, τά ορατά χα\ τά άόρατα, είτε 

θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε άργαί, είτε έξουσίαι, 

τά πάντα δδ αυτού χαι εις αυτόν εχτισται, χ.αι αυτός 

έστι προ πάντων, χα] τά πάντα έν αύτώ συνέστηχεν.3 

ώς γάρ διά τού λόγου, ούτως εικόνας αυτού οντος 

έν αύτώ έκτίσδη τά πάντα% ούτως δί τις περί τού 

κυρίου διανοούμενος, ού προςχόψει τώ λίδω τού προς- 

κόμματος, 4 άλλά μάλλον πορευσεται προς την λάμ- 

ψιν κατέναντι τού φωτός της αλητείας * τούτο γάρ 

όντως έστ\ της άληδείας τό φρόνημα, καν διαρβα- 

γώσιν ουτοι φιλονειχούντες, μήτε τον δέον σεβόμενοι, 

μήτε τούς έχ τών αποδείξεων έλέγχους έντρεπόμενοι. 

18. 0[ μέν οδν περί Εύσέβιον ούτως έξεταζό- 

μενοι τότε διά πολλών χ.αι χαταγνόντες ίαυτών, χαδά 

1) ΗβΙ)Γ. 1,1.2. 2) 1 Οογ. 8, 6. 3) Οο1θ89. 1, 12—17. 

4) Κοηη. 9, 32. 
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προείπον, υπέγραψαν, χα) μεταγνόντες ηρέμησαν χα) 

άνεχώρησαν. έπειδη δέ οΰτοι νεανιευόμενοι ταίς 

άσεβείαις χα) σχοτοδινιίώντες περ) την άλη&ειαν ου- 

δέν έτερον η χατηγορείν την σύνοδον έπιχειροϋσιν, 

είπάτωσαν ημίν έχ ποιων αυτό£ γραφών μαέλυντες, η 

παρά τίνος των άγιων άχουσαντες, συμπεφορηχασιν 

ίαυτοίς ρη μάτια, τδ εξ ουχ υντων, χα) ουχ ην πρ)ν 

γέννηση, χάϊ τδ ην ποτέ δτε ουχ ην, χα) τδ τρεπτδν, 

χάϊ τδ προϋπάρχειν, χα) τδ έλελήματι, έν οϊς χατά 

του χυρίου παίζοντες μυ&υλογουσιν. ό μέν γάρ μα¬ 

κάριος Παύλος έν τη πρδς Εβραίους φησί' πίστει 

νοουμεν χατηρτίσ#αι τους αιώνας ρ η μάτι έλεου, εις 

τδ μη έχ φαινομένων τδ βλεπομενον γεγονέναι. 1 άλλ’ 

οΰδέν χοινδν τώ λόγω πρδς τους αιώνας' αυτδς γάρ 

έστιν ό προϋπάρχων πρδ τών αϊώνων, δι ου χα) οί 

αιώνες γεγόνασιν * έν τώ Ποιμένι γέγραπται * 

έπειδη χάδι τούτο χαί τοι μη ον έχ του χανόνος προ- 

φέρουσι· πρώτον πάντων πίστευσον, δτι εΙς έστιν 

ό έλεος, ό τά πάντα χτίσας χα) χαταρτίσας, χα) ποιή- 

σας έχ του μη οντος εις τδ είναι τά πάντα.2 αλλά 

χα) τούτο πάλιν ουδέν πρδς τδν υιόν έστι * περ) γάρ 

τών πάντων λέγει τών δι’ αυτου γενομένων, ων χα) 

άλλος έστ)ν αυτός * ου γάρ οΐόν τε τδν δημιουρ- 

γοϋντα τοίς υπ’ αυτου γενομένοις συγχαταριδμεϊν, 

εί μη χα) τδν αρχιτέκτονα τοίς υπ’ αυτου γενομένοις 

οιχοδομημασι τδν αυτδν άν τις παραφρονών λέγοι. 

1) Ηβϊπ·. 11, 3. 2) υβ. 2. ιηαικί. 1. 

5 
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διατί τοίνυν άγραφους αύτο\ λέξεις προς ασέβειαν 

έφευρόντες, αίτιώνται τους άγράφοίς λέξεσιν εύσε- 

βούντας; το μεν γάρ άσεβείν παντελώς χεκώλυται, 

καν π οικίλοις μη μα σι και πίδανοίς σοφίσμασί περί- 

βάλλεΐν αυτά) τις έπίχειρι) * το #έ εόσεβείν οσιον 

παρά πάσιν ώμολόγηται, καν ξενιζούσαις λέξεσί τις 

χρησηται, μόνον 6 λέγων ευσεβές έχοι το φρό¬ 

νημα , ζα) αυτών, ο νενόηκεν, ευσεβώς βούλεται 

σημαίνεΐν. τά μέν ο ον προειρημένα τών χριστομά- 

χων χαμαίζηλα ρημάτια προαπέδειξεν ο λόγγος και 

τότε κ.αι νυν πάσης άσεβείας οντα μεστά · τα 

παρά της συνόδου γραφέντα κάϊ όρισδέντα κατ αυ¬ 

τών εάν έρευνηση τις ακριβώς, ευρησει πάντως έν 

αύτοίς τον της άληδείας νουν περιεχόμενον, άν μά¬ 

λιστα και την πρόφασίν τών τοιούτων λέξεων έ'χου- 

σαν το εύλογον, φιλομαΰώς έρο)τησας7 άχουση ' έ'στι 

γάρ αύτη. 

19. Της συνόδου βουλομένης τάς μέν τών Άρεια- 

νών της άσεβείας λέξεις άνελειν7 τάς δέ τών γραφών 

ομολογουμένας φωνάς γράψαι7 δτι τε υιός έστιν ούχ 

έξ ούκ οντων, άλλ7 έχ του δεού7 κα\ λόγος έστι καί 

σοφία, άλλ7 ου χτίσμα ουδέ ποίημα7 ίδιον δέ έχ του 

πατρός γέννημα * οί περί Ευσέβιον υπό της πολυ¬ 

χρονίου χακοδοξίας ίαυτών ίλχόμενοι έβουλοντο το 

έχ τού δεού κοινόν είναι προς ημάς χα\ τον τού δεού 

λόγον, μηδέν τε έν τούτω διαφέρειν ημών αυτόν, διά 

τό γεγράφδαι * εϊς δεός έξ ού τά πάντα. 1 χάι πά- 

1) 1 Οον. 8, 6. 
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λιν · τά αρχαία 7ταρηλϋεν, ιδού γέγονε τά πάντα 

καινά * τά δέ πάντα έκ του έλεού. 1 άλλ’ οι πατέρες 

*Γ>εωρήσαντες έχείνων την πανουργίαν χολ την της 

άσεβείας κακοτεχνίαν, ηναγκάσύησαν λοιπόν λευκότε- 

ρον είπεϊν τό έχ του *9ευύ χα) γράψαι έκ της ουσίας 

του ΰευυ είναι τον υιόν, υπέρ του μη το έχ του Ψεού 

κοινόν χα) Ισον τού τε υιού χα) των γενητών νομί- 

ζεσϋαι, άλλα τά μεν άλλα πάντα χτίσμα, τον δέ λό¬ 

γον μόνον έχ τού πατρός πιστεύεσΰαι, καν γάρ έχ 

τού #εού τά πάντα λέγηται, άλλ’ άλλως, η ως εστιν 

ό υιός, είρηται. τά μέν γάρ χτίσματα, διά τό μη 

είναι είχη χα) έκ ταυτομΑτου, κατά τύχην εχειν 

την γένεσιν, ζατά τ^υς’ λέγοντας ές ατόμων συμπλο¬ 

κής κα) ομοιομερών, ^ ώς· Τίνες τώ> αιρετικών άλλον 

δημιουργόν λέγουσιν, ^ ώς· πάλιν άλλοι υπό τινων 

άγγέλων λέγουσιν είναι την τών πάντων σύστασιν, 

οτί τοδ #εί>5 οντος* τά πάντα παρ’ αυτού διά 

τού λόγου ούχ όντα πρότερον εις το είναι γέγονε, διά 

τούτο είρηται το έχ τού ΰεού. ο δέ λόγος, έπε) μη 

χτίσμα, έστίν, είρηται χα) έ'στι μόνος έκ τού πατρός, 

της <5έ τοιαύτης διανοίας γνώρισμα, τό είναι τον 

υίόν έχ της ουσίας τού πατρός * ούδεν) γάρ τών γε¬ 

νητών υπάρχει τούτο, άμέλει τά πάντα λέγων ό 

Παύλος έκ τού ΰεού, εύδ-ύς έπηγαγε · και εϊς κύριος; 

Ιησούς Χριστός, «δ τά πάντα, 'ίνα δείςη πάσιν, 

οτί άλλος μέν έστιν ο υιός τών πάντων τών έκ τού 

ϋεού γεν υμένων * τα &ζ τοδ ΰ-εού γ εν ό μένα διά 

1) 2 Οογ. 5, 17. 18. 
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υίοΰ γέγονε * της δε δημιουργίας χάριν της παρά 

&εοϋ γενομένης ταυτ9 ειρηχε, χα) ού διά τό είναι χα) 

τά πάντα, ώς εστίν 6 υίός έχ του πατρός. ούτε γάρ 

τά πάντα ως ό υιός, ούτε ό λόγος εις των πάντων 

έστί' των γάρ πάντων χυριος χα] δημιουργός έστι. 

διά τούτο γάρ χα) η άγια σύνοδος λευχότερον εϊ'ρη- 

χεν έχ της ουσίας αυτόν είναι του πατρύς, 'ίνα χαι 

άλλος παρά την των γενητών φυσιν ό λόγος είναι 

πιστευτή, μόνος ών άληϋώς έχ του $εου, χα) μηχέτι 

πρόφασις προς απάτην υπολειφάησηται τοΐς άσε- 

βουσι. περ) μέν ουν του γεγράφϋαι έχ της ουσίας 

η πρόφασις αυτή. 

20. Των δε έπισχόπων πάλιν λεγόντων, δεΐν γρα- 

<ρηναι δυναμιν άληάινην χα\ είχ,όνα του πατρός τον 

λόγον, όμοιόν τε χαι άπαράλλαχτον αυτόν χατά πάντα 

τω πατρ) χαι άτρεπτον χαι άε\ χαι ίν αυτω είναι 

άδιαιρίτως * ουδέποτε γάρ ουχ ην, αλλά ην ο λόγος 

άεί, υπάρχων άϊδίως παρά τω πατρί, ώς απαύγασμα 

φωτός ' οι περί Ευσέβιον ηνείχοντο μέν μ.η τολμών- 

τες άντιλέγειν, διά την αισχύνην, ην εΤχον έφ <ης 

ήλέγχΰησαν * χατελήφΰησαν δέ πάλιν προς έαυτους 

τονάορυζοντες χαι διανευοντες τοΐς όφάαλμοΐς, δ τι 

χαι τό ομοιον χα) το άε) χα) το της δυνάμεως όνομα 

χαι τό έν αυτω χοινά πάλιν έστ) προς ημάς χα) τον 

υιόν, χα) ουδέν λυπεΐν τοΰτοις ημάς συνάέσάαι * τό 

μέν ομοιον, ότι χα) περ) ημών έγράφη * είχών έστιν 

ο άνθρωπος χαι δόξα ΰεου υπάρχει, 1 τό δέ άεί, οτι 

1) 1 Οογ. 11, 7. 



— 37 — 

γέγραπται' άεί γάρ ημείς οι ζώντες, 1 το δε έν 

αύτώ, δτι έν αύτώ ζώμεν χαί χινουμεΰα χαί έσμεν. 2 

χαί τό στρεπτόν δέ, δτι γέγραπται * ουδέν ημάς χω¬ 

ρίσει από της άγάπης του Χρίστου, 3 περί δε της 

δυνάμεως, δτι χαί η χάμπη χαί δ βροϋχος μεν λέγον¬ 

ται δυναμις χαί δυναμις μεγάλη, 4 πολλάχις δέ περί 

του λαού γέγραπται, ώςπερ * έςηλ&ε πάσα η δυναμις 

χορίου έχ γης Αίγυπτου, 5 χαί αλλαι δέ ουρανίαι δυ¬ 

νάμεις είσι * χυριος γάρ, φησέ, των δυνάμεων μεά’ 

ημών άντιληπτωρ ημών ό άεός Ίαχώβ. 6 τοιαυτα 
\ 5 Τ'α^ο χαΐ Άστέριος ό λεγόμενος σοφιστής παρ' αυτών 

μαΰών έγραφε, χαί ττ^οο αύτου δέ ’Άρειος μα&ών, 

ώςπερ εϊρηται. άλλ’ οί έπίσχοποί χαί έν τούτω 

{λεωρήσαντες την ύπύχρισιν έχείνων, χαί δτι χατά τό 

γεγραμμένον έν χαρδίαις τών άσεβών δόλος έστί τε- 

χταινομένων χαχα, 7 ήναγχάσάησαν χαί αυτοί αυάις 

συναγαγείν έχ τών γραφών την διάνοιαν, χαί απερ 

πρότερον έλεγον, ταυτα πάλιν λευχότερον είπείν χαί 

γράφαι, όμοουσιον είναι τώ πατρί τόν υίον, ίνα μη 

μόνον δμοιον τόν υιόν, αλλά ταυτυν τη ομοιώσει έχ 

του πατρός είναι σημαίνωσι, χαί άλλην ουσαν την 

του υιοΐ) όμοίωσιν χαί άτρεψίαν δείςο)σι παρά την 

έν ημίν λεγομένην μίμησίν, ην ές άρετης διά την τών 

έντολών τηρησιν ημείς προςλαμβάν ο μ. ε ν. τά μέν γάρ 

τών σωμάτων όμοια προς έαυτά τυγγάνοντα δυνατόν 

πως διίστασόαι χαί μαχράν άπ’ άλληλων γίνεσάαι, 

1) 2 Οογ. 4,11. 2) Αοί;. 17, 28. 3)Κοιη.8,3δ. 4)Ιοβ1.2,25. 

5) Εχοά. 12, 41. 6) Ρε&Ι. 46 [4δ. ΕΧΧ.], 8. 7) Ργου. 12,20. 
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υιοί εισιν οϊ των ανθρώπων υίοι προς τούς γεννή- 

σαντας, ώς γέγραπται περ\ του Αδάμ χαι του ές 

αυτού γεννηθέντος Σήθ, ώς ην δμοιος αύτω χατά 

την ιδέαν αυτου. 1 έπειδη δέ η έχ πατρός του υίοΰ 

γέννησις άλλη παρά την άνθρώπων φύσιν έστι, χάι 

ού μόνον δμοιος, άλλα χαι αδιαίρετός έστι της του 

πατρός ουσίας, χαι έν μέν εισιν αυτός χ,αι ο πατήρ,2 

ώς αυτός ειρηζεν, αεί δέ έν τω πατρί έστιν ό λόγος, 

χαι ο πατήρ έν τω λόγω, ό^ς έστι τό απαύγασμα 

προς τό <ρώς * τούτο γάρ χα\ η λέςις σημαίνει * διά 

τούτο η σύνοδος τούτο νοούσα χαλώς όμοούσιον 

έγραφεν, ίνα την τε των αίρετιχών χαχοήθειαν άνα· 

τρέφωσι, χαι δείςωσιν άλλον είναι των γενητών τον 

λόγον. χαι γάρ τούτο γράφαντες ευθύς έπήγαγον * 

τούς δέ λέγοντας ές ούχ οντων τον υιόν τού θεού η 

χτιστόν η τρεπτόν η ποίημα: η ές έτέρας ουσίας, τού- 

τους αναθεματίζει η αγία χαι χαθολιχή έχχλησία. 

τούτα δέ ειρηχότες έδήλωσαν ψανερώς, οτι τό έχ 

της ουσίας χαι τό όμοούσιον άναιρετιχά των της 

άσεβείας λογορίων είσίν, απερ έστ\ χ.τίσμα χαι ποί¬ 

ημα χάλι γενητυν χαι τρεπτόν χαι ούχ ην πρ\ν γεννηθή. 

ό γάρ ταύτα <ρρονών αντιλέγει τη συνόδω * ό δέ τα 

Αρείου μη <ρρονών ές άνάγχης τά της συνόδου ταύτα 

φρονεί χαι διανοείται, χαλώς αυτά βλέπων, όπως 

έστ\ τό απαύγασμα τζρός τό φίύς, χούι £ξ αυτού την 

είχόνσ. της άληθείας λαμβάνων. 

1) 061168. 5, 3. 2) Ιοαη. 10, 30. 



21, ΟΙ)/, ουν εί τά ρημ τα χα} αυτοί ώς ξένα προ* 

φασίζονται, φρονείτωσαν την διάνοιαν, καθ'1 ην η 

σύνοδος ούτως έγραψεν, αναθεματίζοντας απερ αν* 

εθεμάτισεν η σύνοδος, καί λοιπόν, ει βυνανται, μεμ* 

φέσθωσαν τάς λέξεις. εί δέ οΊδα, δτι φρονησαντες 

Την διάνοιαν της συνόδου χ.αι τά βήματα της διάνοιας 

πάντως άποδίξονταΐ. άν δέ χα} ταυτην αίτιάσθαι 

θελήσωσι, δηλοΐ πάσίν είσΐ μάτην χα} περ} εκείνων 

λέγοντες, χα} μόνον άφορμάς έαυτοίς εις ασέβειαν 

έπινοουντες, η μεν ουν πρόφασίς των τοιουτων 

λέξεων αυτή ' εί δ1 οτι χάι μη έγγραφοί είσι πάλιν 

γογγυζουσιν, αότόθεν μέν αότο} έχβαλλέσθωσαν ως 

'/.ενολογουντες χα} τον νουν οΰχ ΰγιαίνοντες 4 έαυτους 

δέ χα} έν τουτοις αίτιάσθωσαν, δτι Πρώτοι παρα- 

σχόντες την τοίαΰτην πρόφασιν έξ άγράφων θεομα- 

χείν ηρξαντο, γίνωσκέτω δέ όμως, εϊ τις έστι φι¬ 

λομαθής, οτι εί χάι μη ούτως έν τάίς γραφάις είσιν 

αί λέξεις, άλλάι, χαθάπερ είρηται πρόιτερον, την έχ 

των γραφών διάνοιαν έγουσι, χα} ταυτην έχφωνουμε- 

ναι σημαίνουσι τοίς έχουσιν εις εόσέβειαν την ακοήν 

Ολόκληρον, σχοπείν δέ τούτο σε μέν εξεστίν, εκεί¬ 

νους δέ χαταχουειν τους απαίδευτους, δέδειχται έν 

τοΐς έμπροσθεν, χα} τουτ έστ}ν αληθές πιστευειν, 

τον λόγον έχ του πατρός είναι χα} μόνον ίδιον αύτου 

χα} φύσει γέννημα, πόθεν γάρ άλλοθεν νοησειέ τις 

τον υίόν, δς έστιν η σοφία χα} ο λόγος, έν ω τά 

πάντα γέγονεν, η έξ αΰτου του θεού 4 δμως τούτο 

και παρά, τών γραφών μεμαθηχαμεν, του μέν πατρός 



40 

£εα του _)αβιδ λέγοντοζ * έςηρευςατο ή χαρδία μοο 

λόγον αγαθόν, 1 χαί* έχ γαστρός προ έωςφόρου 

έγέννησά σε, 2 3 του <5έ υίου περ) έαυτου δειχ,υντος 

τοίς Ίουδαίοις * εί ο θεός πατήρ υμών ήν, ήγαπάτε 

«ν έμέ * έχ του πατρός έςήλθον, δ χα) πά- 

/.εν * ο οχ οτι τον πατέρα τις έώραχεν, εε μή ό ώ> 

ίταμα θεού, ουτος έώραχε τον πατέρα, 4 χαε μήν 

χαε τό * χα) ό πατήρ εν έσμεν,5 χαί' έγώ έν 

Τω πατρί, χ«ί ο πατήρ έν έμοί, 6 Ίσον έστι τω λέ¬ 

γε ίν * έγω έχ του πατρός είμι χα] αδιαίρετος αυτοί). 

χολ ό Ιωάννης δέ λέγων * ό μονογενής υιός, ο ών εε’ς1 

Τον κόλπον του πατρός, έχείνος έζηγήσατο, 7 μαθών 

τούτα παρά του σωτήρος εΐρηχε. τί γάρ άλλο τ<>* 

χόλποις σημαίνει, ^ τήν γνησίαν έχ τού πατρός 
% 

του υίου γέννησίν; 

£ϊ μεν ο£ν τον #εον ηγείται τες είναι σύν¬ 

θετον, ώς έν τή ουσία το συμβεβηχός, ή εςωθέν 

τίνα περιβολ,ήν έχειν χα\ χαλυπτεσθαι, ή είναι τινα 

περ) αυτόν τα συμπληρουντα την ουσίαν αυτοί), ώςτε 

λέγοντας ημάς θεόν ή ονομάζοντας πατέρα μή αυτήν 

τήν αόρατον αυτου χα) άχατάληπτον ουσίαν σημαί- 

νείν, αλλά τι των περί αυτήν* μεμφέσθωσαν μεν τήν 

σύνοδον γράψασαν έχ τής ουσίας είναι του θεού τον 

υιόν, χατανοείτωσαν δέ, οτι δυο ταυτα βλαςφημουσιν 

ουτω διανοούμενοι. τόν τε γάρ θεόν σωματιχόν τινα 

1) Ρδαΐ. 45 [44. ΡΧΧ.], 2. 2) Ρδίΐΐ. 110 [109. ΡΧΧ.], 3. 

3) Ιοαη. 8, 42. 4) Ιοαη. 6, 46. 5) Ιοαη. 10, 30. 6) Ιοαη. 14, 10. 

Τ) Ιοηϊι. I, 18. 
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Βίςάγουσι, κα) τον κύριον ούκ αυτού του πατρός, 

άλλο, τών περ) αυτόν είναι υιόν καταψεύδονται. εί 

<δέ άπλούν τί έστιν ό Φεός^ ώςπερ ουν καί ϊστι, δη~ 

λον οτι λέγοντες τον Φεόν κα) όνομάζοντες τον πατέρα 

ούδέν τι ώς περ) αυτόν όνομάζομεν, άλλ1 αυτήν την 

ουσίαν αυτου σημαίνομεν, καν γάρ καταλαβείν, οτι 

ποτέ έστιν η του Φεού ουσία, μη % δυνατόν, αλλά 

μόνον νοουντες είναι τον Φεόν, και της γραφής έν 

τουτοις αυτόν σημαινουσης, ούκ άλλον τινά κα) ημείς 

η αυτόν σημάναι Φέλοντες, λέγομεν Φεόν κα) πατέρα 

κολ κύριον, όταν γουν λέγη * έγώ εϊμι ό ών, κα) τό 

έγώ ειμι κύριος ό Φεός, κα) οπού ποτέ λέγει η γραφή 

ό Φεύς, ημείς άναγίνώσχοντες ούδέν έτερον η αυτήν 

την άκατάληπτον αυτου ουσίαν σημαινομένην νοούμεν, 

και οτι έστ)ν δνπερ λέγουσινχ ουκουν μη ςενιζέσΦω 

τις άκούων έκ της ουσίας του Φεού είναι τον υίόν του 

Φεού, άλλα κα) μάλλον άποδεχέσΦω τους πατέρας 

όιακαΦάραντας τον νουν, λευκότερον κα) ώς έκ παρ¬ 

αλλήλου τό έκ του Φεού γρά^αντας τό έκ της ού- 

σίαςΧ ταύτόν γάρ ηγησαντο λέγειν έκ του Φεού κα) 

το λέγειν έκ της ουσίας του Φεού είναι τον λόγον · 

έπε) κα) τό Φεός, χαΦά προείπον, ούδέν έτερον η την 

ουσίαν α.ύτού τού όντος σημαίνει. εί μέν ουν μη έκ 

τού Φεού έστιν ό λόγος, ώς άν υιός είη φύσει γνήσιος 

έκ π ατμός, άλλ ώς τά -χτίσματα: διά τό δεδημιουρ- 

γησΦαι, λέγεται και αυτός ώς τά πάντα έκ τού Φεού * 

ούτε έκ της ουσίας έστι τού π ατμός, ούτε αυτός ό 

υίός κατ ουσίαν έστ) οίός, άλκ ές αρετής, (ος ημείς 

Η 
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ο{ κατά χάριν καλούμενοι υΙοί. εϊ δε ίκ του #εου 

έστι μόνος ώς υιός γνήσιος? ώςπερ ουν κ.αι έστι, λεχ- 

#είη αν εικότως καί Ικ τής ουσίας του δεοΐ) ο υιός. 

23. Και γάρ καί το παράδετγμα του φωτός και 

του απαυγάσματος τοιουτον έχει τον νουν. οΰ γάρ 

κατά το ίξαπτόμενον εκ τής $ έρμης του ήλιου πυρ, 

οπερ και σβέννυσΰαι πάλιν είωάεν, είρήκασίν οί άγιοι 

είναι τον λόγον πρός τον έλεόν * τούτο γάρ έργον ές- 

ωάεν κ.αι χτίσμα του ποιουντος ήν ° αλλά απαύγασμα 

αυτόν ευηγγελίσαντο πάντες, ίνα το έχ τής ουσίας 

ίδιον κ.αι αδιαίρετον και τήν πρός τον πατέρα ένό- 

τητα δηλώσωσι. χαλί γάρ ουτο) κα\ τό άτρεπτον καΧ 

άναλλοίωτον αυτόν άλ,ηδώς είναι σωΰήσεται · πώς 

γάρ άν άλλως είη τοιουτος, εί μ ή τής του πατρός 

ουσίας ίδιον έστι γέννημα ♦ άνάγκ.η γάρ κα) έν τοΰτω 

τήν ταυτότητα προς τον έαυτου πατέρα σώζειν. 

ούτω δή του λόγου φανέντος ευσεβούς7 άκ.όλουάον 

άν είη μηδέ έπ'ι τω ύμοουσέω ξενίζεσ&αι τους χρι- 

στομάχους, ίγουσης κ.αι τής λέςεως ταυτής υγιή τήν 

διάνοιαν και τήν άπόδείςιν. εί γάρ δή φαμεν έκ τής 

ουσίας είναι του άεου τον λόγον * λοιπόν γάρ ή λέςις 

όμολογείσάω κ.αι παρ αυτών * τί άν είη τούτο, ή 

τό άληάώς χολ άίδιον τής ουσίας, ες ής και γεγέν- 

νηται; ου γάρ έτεροειδές, ίνα μή ςένον κ.αι άνόμοΐον 

τή ουσία του πατρός έπιμιγνυηται * ουδέ έςωάεν 

άπλώς δμοιος, ίνα μή καά7 έτερον ή δλως έτεροου- 

σιος ιραίνηται, ώσπερ χαλκός στίλβων καί χρυσός 

και άργυρος και κασσίτερος. ταυτα γάρ ςένα κ.αι 
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έτεροφυή άλλήλων χαϊ άπεσχοινισ μένα τή φύσει χάι 

τη δυνάμει τυγχάνου σι * χαϊ ούτε ό χαλχός ίδιος τού 

χρυσού, ούτε η φάσσα έχ της περιστεράς * άλλα 

ομοια μεν νομίζεται είναι, έτεροούσια δέ άλλήλων 

έστίν * εί μεν ούν χαϊ ο υίδς ούτως έστίν, έστω 

χτίσμα ώςπερ χάι ημείς χάί μη όμοούσιος * εί δέ 

υιός έστι λόγος, σοφία, είχών τού πατρός, απαύγα¬ 

σμα, είχότως όμ,οούσιος άν είη. εί γάρ το μη έχ 

τού ΰεού, άλλ’ ως οργανον έτεροφυές χαϊ έτεροού- 

σΐον δείχνυται, χαλώς άρα η σύνοδος έγραφε χάι 

νενόηχεν όρέλώς. 

2]/.. Έςηρήσΰω πάλιν έν τούτοις πας λογισμός 

σωματιχός, φαντασίαν τε πάσης αίσ^ήσεως ύπερ- 

βάντες, χαέλαρα τη νοήσει χάϊ μόνω τώ νω νοώ μεν 

υιού προς πατέρα τό γνήσιον, χάϊ λόγου την προς 

τον #εόν ιδιότητα, χάϊ την άπαράλλαχτον ομοιότητα 

τού άπαυγάσματος προς τό φως * ως γάρ τό γέν¬ 

νημα χαϊ τό υιός ούχ άνάρώπινον, άλλ’ ως ΰεω πρέ- 
3 _ \ π ον έστίν, είρηταί τε χαϊ έστι, τον αυτόν τροπον την 

λέςιν τού όμοουσίου άχούοντες, μή εις τάς άνέλρω- 

πίνας αισθήσεις πίπτοντες μερισμούς χαϊ διαιρέσεις 

τής ΰεότητος λογιζώμεάα * άλλ’ ως έπϊ άσωμάτων 

διανοούμενοι, τήν ένότητα τής φύσεως χάι την ταυ¬ 

τότητα τού φωτός μή διαιρώμεν. τούτο γάρ ίδιον 

υιού προς πατέρα, χαϊ τούτο δείχνυσι τον ΰεόν άλη- 

άώς όντα πατέρα τού λόγου. πάλιν γάρ τό παρά¬ 

δειγμα τού φωτός χαϊ τού άπαυγάσματος άναγχαίον 

εις τούτο, τις τολμήσει λέγειν τό άπαύγασμα ξένον 
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και άνομοιον είναι τού ήλιου ; ή τις μάλλον ίνορών 

ούτως τό απαύγασμα προς τον ήλιον κα} τήν ταυτό¬ 

τητα τού φωτός, ούκ αν είποι άαβρήσας * όντως τό 

φως κα} τό απαύγασμα εν εϊσι, κα} τούτο ίν ίκείνω 

δείκνυται, κα] τό άπαύγασμα ίν τω ήλίω τυγχάνει ον, 

ωςτε τον όρώντα τούτο βλέπειν κακ,εϊνο ; τήν δε τοιαύ- 

την ίνότητα και φυσικήν ιδιότητα πώς άν ο[ πιστεύον- 

τες κα} βλέποντες όρύώς καλέσαιεν ή όμοούσιον γέν¬ 

νημα; τό δε τού #εού γέννημα τί άν τις οϊκείως και 

πρεπόντως νοήσειεν, ή λόγον κα} σοφίαν κα} δύναμιν, 

ήνπερ ούτε τού πατρός λέγειν ξένην όσιόν ίστιν, ούτε 

μη άϊδίως είναι παρά τω πατρ} καν φαντάζεσάαι #έ- 

μις ίστί; τούτω γάρ τω γεννήματι τά πάντα πεποίη- 

κεν 6 πατήρ, και τήν^εις πάντα πρόνοιαν ίκτείνων δι' 

αυτού φιλάν#ρωπεύεται’ κα} ούτως εν αυτός κα} ό πα¬ 

τήρ εΐσιν,1 ώςπερ εϊρηται, εί μή άρα οί κακόφρονες 

τολμήσαντες πάλιν εϊποιεν, άλλην είναι την τού λόγ¬ 

γου ουσίαν, κα} άλλο τό ίκ τού πατρός ίν αύτω φώς, 

ίν ή τό μεν ίν τω υιω φώς εν προς τον πατέρα, 

αυτός δε ξένος κατ ουσίαν ως κτίσμα. άλλα τούτο 

τού Καϊάφα κα} τού Σαμ,οσατέως άτεχνώς ίστι τό 

φρόνημα, οπερ ή μεν ίκκλησία ίξέβαλεν, ούτοι δε 

νύν ύποκρίνονται, διό κα} αύτο} τής άληύείας ίκπε- 

σόντες άπεδείχάησαν αιρετικοί. εϊ γάρ ολως μετέ¬ 

χει τού ίκ τού πατρός φωτός, διατί μή μάλλον αυ¬ 

τός ίστι το μετεχόμενον, ϊνα μή μέσον αυτού τι κα} 

1) Ιοαη. 10, 30. 
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Γ ' του πατμός εύρισχηται·, εί γαρ μη ούτως έστιν, 

ούχέτ: δείχνυται δίά του υιού γεγενησάαι τά πάντα, 

άλλα δι’ έχείνου, ου χα) ούτός μετέχει. εί δε ούτός 

έστιν 6 λόγος, η σοφία του πατρός, έν ω 6 πατήρ 

άποχαλΰπτεται χ.αι γινώσχεται χα] δημιουργεί, χα) ου 

άνευ ούδέν ό πατήρ ποιεί, δηλον οτι αυτός έστι τδ 

έχ του πατρός · αυτού γάρ χα] πάντα τά γενητά μετ¬ 

έχει, μετέχοντα του άγιου πνεύματος. ούτω δέ 

ών οΰχ έσται έξ ουχ οντων ούτε ολως χτίσμα., άλλα 

μάλλον έχ του πατρός ίδιον γέννημα, ώς έχ φωτός 

τό άπαυγασμα. 

25. Οί μεν ονν έν τη Νιχαία συνελάόντες τ αυτήν 

εχοντες την διάνοιαν τοιαΰτας χάϊ τάς λέξεις έγρα¬ 

φαν. δτι δέ ουχ έαυτοίς πλάσαντες έπενόησαν ταύ- 

τας, έπειδη χα) τούτο προφασίζονται, άλ2 άνωθεν 

παρά των προ αυτών παραλαβόντες είρηχασι, φέρε 

χ.αι τούτο διελέγξωμεν, ίνα μηδέ αυτή αυτοίς η πρυ- 

φασις περιλείπηται. μάάετε τοίνυν, ώ χριστομάχοι 

Άρειανοί, οτι Θεόγνωστος μέν, άνηρ λόγιος, ου παρ- 

ητησατο τό έχ της ουσίας είπείν. γράφων γάρ περί 

« υιού έν τω δευτέρω των υποτυπώσεων ούτως είρη- 

χεν * ουχ έ'ξωάέν τις έστιν έφευρεΰείσα η του υιού 

ουσία, ουδέ έχ μη οντων έπειςηχάη, άλλά έχ της του 

πατρός ουσίας έφυ, ώς του φωτός το άπαυγασμα, 

όνς υδατος άτμίς * ούτε γάρ τό άπαυγασμα ούτε η 

άτμις αυτό το ύδωρ έστιν η αυτός ό ήλιος * ούτε 

άλλότριον, άλλά άπόρροια της τού πατρός ουσίας, ού 

μερισμόν ύπομεΐνάσης της τού πατρός ουσίας, ώς 
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γάρ μένων ο ήλιος ο αυτός ου μειούται ταΐς έκχεο- 

μέναις υπ αυτού αύγαίς, ούτως ουδέ ή ουσία του 

7τατρός αλλοίωσή ύπέμεινεν, εικόνα έαυτής εχουσα 

τον υιόν. 6 μεν ουν Θεόγνωστος τα πρότερα ώς έν 

γυμνάσιά έξετάσας, ύστερον την έαυτού δόξαν τιϋείς, 

ούτως είρηκεν. Διονύσιος δέ ό γενόμένος έπίσκοπος 

της Αλεξάνδρειάς κατά τού Σαβελλίου γράφων, την 

τε κατά σάρκα οικονομίαν τού σωτήρος διά πλειόνων 

εξηγούμενος, και έξ αυτής διελέγχων τούς Σαβελλί- 

ζοντας, δτι μη ό πατήρ έστιν ό γενό μένος σάρξ^ άλλ' 

ο τούτου λόγος, 1 όος είπεν ό Ιωάννης, έπειδή ύπ- 

ενοηάη ώς ποίημα και γενητόν λίγων τον υιόν και μη 

όμοούσιον τώ πατρί, γράφει προς τον ομώνυμον 

αύτω Διονύσιον τον έπίσκοπον * Ρώμης, άπολογού- 

μένος συκοφαντίαν είναι ταύτην κατ' αυτού, μήτε 

γάρ ποιητόν είρηκέναι τον υιόν, αλλά κ.αι όμοούσιον 

αυτόν όμολογείν διεβεβαιώσατο. εχει δε αυτού η 

λέξις ούτως * κ.αι δι’ άλλης έπιστολης έγραφα, έν 

οίς ηλεγξα κ.αι ο προφέρουσίν έγκλημα κατ έμού 

ψεύδος ον, ώς ου λέγοντος τον Χριστόν όμοούσιον 

είναι τω #εω. εί γάρ κ.αι το όνομα τούτο φημι μη 

εύρηκέναι που των άγιων γραφών, άλλά γε τά έπι· 

χειρηματά μου τά έξης, α σεσιωπηκασι, της διανοίας 

ταύτης ούκ άπάδει. και γάρ* άνύρωπίνην γονην παρ- 

ε&έμην δηλον ώς* ούσαν ομογενή, φησας πάντως τούς 

γονείς μόνον έτέρους είναι των τέκνων, οτι μη αυτοί 

1) Ιοίΐη. 14. 
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είεν τά τέκνα, ή μήτε γονείς άναγκαΧον ύπαρχον 

είναι μήτε τέκνα, κ.αι τήν μέν ίπιστολήν, ώς προ· 

εΧπον, διά τάς περιστάσεις ούκ έχω προκομίσαι * είδ’ 

ο ον, αυτά σοι τα τότε ρήματα, μάλλον δέ κ.αι πάσης 

άν έπεμψα το άντίγραφον, οπερ άν εύπορήσω, ποι¬ 

ήσω, οίδα δέ και μέμνημαι πλείονα προςδε'ις των 

συγγενών ομοιώματα * και γάρ και ιρυτον είπον από 

σπέρματος ή από ρίζης άνελδόν έτερον είναι του 

δδεν έβλάστησε, και πάντως έκείνω καδέστηκεν όμο- 

ψυές * και ποταμόν είπον από πηγής ρέοντα έτερον 

όνομα μετειληφέναι * μήτε γάρ τήν πηγήν ποταμόν 

μήτε τον ποταμόν ~ηγήν λέγεσδαι κ.αι άμσότερα ύπ- 

άρχειν, κ.αι τον ποταμόν είναι το ίκ τής πηγής ύδωρ, 

26. (Οτι δε ου ποίημα ουδέ κτίσμα ό τού δεού 

λόγος, άλλ.ά ίδιον τής τού πατρός ούσίας γέννημα 

άδιαίρετόν έστιν, ώς ϊγραψεν ή μεγάλη σύνοδος, ιδού 

και ό τής 'Ρώμης έπίσκοπος Διονύσιος, γράδων 

κατά των τα τού Σαβελλίοο ιρρονούντων, σχετλιάζει 

κατά των τούτα τολμώντων λέγειν καί ιρησιν ούτως * 

έςής δ* άν εικότως λέγοιμι κα) προς διαιρούντας και 

κ.ατατέμνόντας κα'ι άναΐρούντας το σεμνότατον κή¬ 

ρυγμα τής εκκλησίας τού δεού, τήν μοναρχίαν, εις 

τρεις δυνάμεις τινάς και μεμερισμένας υποστάσεις 

και δεότητας τρεις * πέπυσμαι γάρ είναι τινάς των 

παρ’ ύμΧν κατηχούντο>ν και διδασκόντων τον δεΧον 

λόγον τούτης ύφηγητάς τής (ρρονήσεως · οΊ κ.ατά. 

διάμετρον, ώς έπος ειπεΧν, άντίκεινται τή Σαβελλίοο 

γνώμη. ό μέν γάρ βλαςφημεΧ αυτόν τον υιόν είναι 
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λέγων τον πατέρα χαι έμπαλίν, οί δέ τρεις βεους 

τρόπον τινά χηρύττονσίν^ εις τρεϊς υποστάσεις ξένας 

άλληλων παντάπασί χεχωρισμένας διαιρουντες την 

άγίαν μονάδα* ηνώσβαι γάρ ανάγκη τφ βεφ των 

όλων τον βεΐον λόγον ' έμφίλοχωρεϊν δέ τφ βεφ χα} 

ένδιαιτάσβαι δεϊ τό άγιον πνεύμα · η δη χα\ την βείαν 

τριάδα εις ένα, ώςπερ εις κορυφήν τινα5 τον βεόν 

τών όλων τον παντοκράτορα λέγω> συγκεφαλαιουσβαί 

τε χαι συνάγεσβαι πάσα ανάγκη* Μαρχίωνος γάρ 

του ματαιόφρονος δίδαγμα, εις τρεις άρχάς της μο~ 

ναρχίας τομήν χολ διαίρεσιν, παίδευμα ον διαβολικόν, 

ουχί δέ των όντως μαβητών του Χρίστου κα\ τών 

άρεσχομένων τοΐς του σωτηρος μαβημασιν. ουτοι 

γάρ τριάδα μέν χηρνττομένην υπό της βείας γραφής 

σαφώς έπίστανται, τρεις δέ βεους ούτε παλαΐάν ούτε 

καινήν διαβηχην χηρυττουσαν. ού μεϊον δ* άν τες 

καταμέμφοιτο χαι τους ποίημα τον υιόν ει,αι δόξά- 

ζοντας, χα\ γεγονέναι τον κύριον? ώςπερ εν τι τών ον- 

τ<ος γενομένων νομίζοντας, τών βείων λογιών γέννησιν 

αντφ την άρμόττουσαν χα] πρέπουσαν? άλλ’ οί>χ\ 

πλάσιν τινά κα\ ποίησίν προςμαρτυρουντων, βλάς- 

φημον ούν οί) τό τυχόν, μέγιστον μέν οδν, χειροποίη- 

τον τρόπον τινά λέγειν τον κύριον. εί1 γέγονεν 

νιος, ην οτε ουκ ην * αεί οε '^ν, εί ^ε έν τω πατρι 

έστιν, 1 ίός αύτός· φησι, και ει λόγος χα) σοφία χ.άι 

δύναμις ο χριστός * ταυτα γάρ είναι τόν Χριστόν αί 

1) Ιο:ιυ. 14, 11. 



&ειαι λέγουσι γραφαί, ώςπερ έπίστασάε * ταυτα δε 

δυνάμεις οδσαι του ΰεου τυγχάνουσιν. εΐ τοίνυν 

γέγονεν δ υϊός^ ην δτε ουχ ην ταυτα, ην άρα χαιρός, 

δτε χωρϊς τούτων ην 6 άεός. άτοπώτατον δέ τούτο, 

χάϊ τί άν έπϊ πλέον περϊ τούτων προς υμάς διαλεγοί- 

μην, προς άνδρας πνευματοφόρους χαϊ σαφώς έπι- 

σταμένους τάς άτοπίας τάς έχ του ποίημα λέγειν τον 

υίδν άναχυπτουσας; αϊς μοι δοχουσι μη προςεσχη- 

χέναι τον νουν οι χαάηγησάμενοι της δοςης ταυτης, 

χάϊ διά τούτο χομιδη του άληάους διημαρτηχέναι, 

έτέρως η βούλεται ταυτη η ΰεία χάϊ προφητιχη 

γραφή το χυριος έχτισέ με άρχην οδών αυτου 1 έχ- 

δεξάμενοι. ου μία γάρ η του εχτισεν, ως ΐστε, ση¬ 

μασία · έχτισε γάρ ένταΰ&α άχουστέον άντϊ του έπ- 

έστησε τοϊς ΰπ’ αυτου γεγονόσιν έργοις, γεγονόσι δέ 

δέ αυτου του υίου * οΰχϊ δέ γε το έχτισε νυν λέγοιτ’ 

άν έπι του έποίησε * διαφέρει γάρ του ποιησαι τό 

χτίσαι. ουχ αυτός ουτός σου πατήρ έχτησατδ σε, 

χολ έποίησέ σε χάϊ έχτισέ σε\ 2 τη έν τώ δευτερονο- 

μίω μεγάλη ώδη 6 Μωϋσης φησι. προς οΰς χαλί εϊποι 

άν τις * ώ ρίφοχίνδυνοι άνάρωποι, ποίημα δ πρωτό- 

τοχος πάσης χτίσεως, 3 4 δ Ιχ γαστρός προ ίωςφόρου 

γεννηθείς, * δ είπών ώς σοφία * προ δέ πάντων βου¬ 

νών γέννα με; 5 χάϊ πολλαχου δέ τώ)ν άείων λογίων 

γεγεννησ&αι, άλλ' ον γεγονέναι τον υΙόν λεγόμενον 

ευροι τις άν, υφ? ών χαταφανώς έλέγχονται τά ψευδή 

1) ΡΓον. 8, 22. 2) ϋβιιίβΓ. 32, 6. 3) Οοΐοββ. 1, 15. 
4) Ρβ&1. 110 [109. Ι,ΧΧ.], 3. 5) Ρτον. 8, 25. 

7 
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περϊ της του χορίου γεννησεως ύπολαμβάνοντες, οϊ 

ποίησιν αυτού την ίλείαν χαϊ άρρητον γέννησίν λέγειν 

τολμώντες. ούτ’ οιτν χαταμερίζειν γρη εις τρεις 

θεότητας την θαυμαστήν χαι ΰείαν μονάδα, ούτε 

ποίησε: χωλύειν το αξίωμα χαϊ τδ ύπερβάλλυν μέγε* 

#ος του χορίου, άλλα πεπιστευχέναι εις ΰεδν πατέρα 

παντοχράτορα, χα': ε*ς Χρίστον Ίησούν τον υιόν αυ- 

του, χα: ε;ς το «^ίον πνεύμα, ήνώσάαι δέ τω #εω 

των όλων τον λόγον * έ^ώ ^<7ί, χα: ο πατήρ 

έν ίσμεν · 1 χα'ί έν τω πατρί, χαι ο πατήρ έν 

έμοί. 2 ουτω γάρ άν χαι η ΰεία τριάς χάϊ τδ άγιον 

κήρυγμα της μοναρχίας διασώζοιτο, 

27. Ϊ1 ερϊ δε του άϊδίως συνείναι τδν λόγον τω 

πατρί, χαϊ μη ίτέρας ουσίας η υποστάσεως, άλλα 

της του πατρδς ίδιον αυτόν είναι, ως είρήχασίν οϊ 

έν τη συνόδω, έξέστω πάλνν υμάς άχουσαι χαι παρά 

του φιλοπύνου Ήριγένους. ά μεν γάρ ως ζητών 

χαϊ γυμνάζων εγραψε, τούτα μη ώς αύτου φρονούν* 

τος δεγέσϋω τις, αλλά των προς εριν φιλονειχούντων 

έν τω ζητεϊν. ά δέ ώς όρίζων άποφαίνεται, τούτο 

τού φιλοπόνου τδ φρόνημά έστι. μετά γούν τά ώς 

έν γυμνάσιά λεγάμενα προς τούς αιρετικούς, εύύύς 

αυτός έπιφέρει τά ίδια λίγων ούτως · εί εστιν ειχών 

τού ΰεού τού αοράτου, αόρατος ειχών * έγώ δέ τόλ¬ 

μη σας προςύείην άν, ο τι χαϊ όμοιότης τυγχάνων τού 

πατρδς ούχ εστιν δτε ούχ ην. πότε γάρ ό Ψεδς ο 

1) Ιοαη. 10, 30. 2) Ιοπη. 14, 10. 
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χατά τον Ίωάννην φώς λεγόμενος, ό Ψεός γάρ φως 

έστιν, 1 άιταυγασμα οΰχ είχε της Ιδίας δόζης, ϊνα 

τόλμ η σας τις άρχην δω είναι υίου πρότερον ουχ ον- 

τος; πότε δε ή της άρρητου χολ άχατονομαστού χολ 

άφάέγχτου υτζοατάσεως του πατρδς είχών, ό χα- 

ραχτηρ, 2 λόγος, ό γίνώσχων τον πατέρα, ουχ ην; 

χατανοείτω γάρ ό τολμών χαι λίγων * ην ποτέ οτε 

ουχ ην ό υίός, δτι Ιρεϊ χάϊ το σοφία ποτέ ουχ ην, 

χαι λόγος ουχ ην, χολ ζωη ουχ ην. χα) πάλιν έν έτέ- 

ροις ουτω λέγει* άλλέ ου άέμις έστίν ουδέ άχίνδυνον 

διά την ασθένειαν ημών τδ δσον έφ’ ημίν άποστερεί- 

σάαι τον ά-εδν του άε\ συνόντος αυτώ λόγου μονο- 

γένους, σοφίας δντος η προςέχαιρεν * 3 ουτω γάρ 

ουδέ άε} χαίρων νοηάησεται. ίδου ημείς μέν ίχ 

πατέρων εις πατέρας διαβεβηχέναι την τοιαΰτην διά¬ 

νοιαν άποδειχνυομεν * υμείς δέ, ώ νέοι Ιουδαίοι χ,αλ 

του Καϊάφα μαάηταί, τίνας άρα τών ρημάτων υμών 

εχετε δείςαι πατέρας; άλ/έ ουδένα τών φρονίμων 

χαι σοφών άν εϊποιτε * πάντες γάρ υμάς άποστρέ- 

φονται, πλην μόνου του διαβόλου * μόνος γάρ υμίν 

ουτος της τοιαυτης αποστασίας πατήρ γέγονεν, 6 

χαι χατά την αργήν υμίν έπισπείρας την ασέβειαν 

τ αυτήν, χαί νυν λοιδορείν την οίχου μενιχην σύνοδον 

πείσας υμάς, οτι μη τα υμέτερα άλλά ταυτα γεγρά- 

φασιν, απερ οί άπ’ αρχής αυτόπται χαι υπηρέται 

του λόγου γενύμενοι παραδεδώχασίν. ην γάρ η συν- 

1) ΙΙοαη. 1, 5. 2) ΗβΙ>ι\ 1, 3. 3) Ργου. 8, 30. 

υΝιν^3ΙΤγ 
*υ./(νο/5 ορ 
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οδος έγγράφως ώμολόγησε πίστίν, αυτή τής ζα&ολι- 

χής έχχλησίας έστί. ταύτην έχδιχούντες οί μαχάριοι 

πατέρες ούτως έγραψαν, ζα\ χατέζριναν τήν Άρεια- 

νήν άίρεσιν * δίό μάλιστα χαι διαβάλλειν την σύνοδον 

έπιχειρούσιν. ου γάρ αί λέςεις αυτούς λυπούσιν, 

άλλ’ δτι έν αύταις άπεδείχύησαν αίρετιχοι χα\ των 

άλλων αιρέσεων τολμηρότεροι. 

28. ' Α μέλει των λεςειδίων αυτών δείχ&έντων τότε 

φαύλων, χαι άει δε εύελέγχτων δντων ως ασεβών, 

εχρησαντο 7:αρ Ελλήνων λοιπόν την λέξιν του αγενή- 

του, ίνα προφάσει ζάι τούτου τού ονόματος έν τοϊς 

γενητοίς πάλιν χαι τοίς χτίσμασι συναριύμώσι τον 

τού &εού λόγον, δι ου αυτά τά γ#νητά 'γέγονεν * ού¬ 

τως είσι προς ασέβειαν αναίσχυντοι χαι προς τάς 

τού χυρίου βλαςφημίας φιλόνειχοι. ει μεν ούν άγνο- 

ούντες τό δνομα ούτως άναισγυντούσιν, εδει μα- 

{λείν αυτούς παρά τών αύτοΐς δεδωχότων αυτό, δτι 

χαι ον λέγουσιν έχ τού άγαέλού νούν χαι την έζ τού 

νού ψυχήν, ζαίτοι γίνώσζοντες το ές ών είσιν, ούχ 

έφοβή&ησαν όμως χ.αι αυτά είπείν άγένητα, είδότες 

δτι χαι τούτο λέγοντες ούχ έλαττούσι το πρώτον, ές 

ού χα\ τούτα πέφυχε, χ.αι ή χαι αυτούς ούτω λέγειν, 

ή μηδόλως λέγειν περ\ ών ούχ 'ίσασιν. εί δε νομί- 

ζουσι γινώσχ.ειν, άναγχ.αίον αυτούς έρωτήσαι, έπε) 

μάλιστα χαι ούχ έστιν έζ τών {λείων γραφών ή λέςις, 

άλλά πάλιν άγράφως λαλούντες φιλονειχούσιν. έγώ 

μεν γάρ την αιτίαν χ.αι την διάνοιαν, ζα$ ήν ή σύν¬ 

οδος τό έχ τής ούσίας χα\ τό όμοούσιον συμφώνως 
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τοϊς έχ τών γραφών περί του σωτηρος είρημένοις, 

χάϊ οαοι προ αυτών έζέάεντο πατέρες χαλί έγραφαν, 

διηγησάμην 9 χαι αυτό: δέ, εϊπερ άρα δύνανται, άπο- 

χρινέσύωσαν πώς εύρον την άγραφον ταυτήν λέζιν, 

^ ποί'α διανοία τον &εόν άγένητον λέγουσι, διαφόρους 

γάρ σημασίας έχειν τδ ονομα άχηχοα, λέγεσάαι 

γό.ρ φασιν άγένητον τδ μηπω μέν γενόμενον, δυνάμε- . 

νον δε γενέσάαι, χαι πάλιν τδ μήτε ύπαρχον μήτε 

δυνάμενον είς τδ είναι γενέσάαι, χα) τρίτον έστ}ν αυ¬ 

τού σημαινόμενον τδ ύπαρχον μέν, μ^'τε δε γενητδν 

μήτε αρχήν έσχηχδς εις το είναι, άΜ? άΐδιον ον χαί 

άδιάφάορον, ίσως μέν ούν τάς πρώτας δύο διά¬ 

νοιας παρελΰεϊν έΰ-ελησουσι διά τδ έχεϊάεν άτοπον 9 

χατά γάρ την πρώτην έσται τά τε η δη γενόμενα χαι 

τά προςδοχώμενα γενέσ&αι άγένητα 9 τδ γάρ δεύτε¬ 

ρον πλέον έχει τούτου τδ άτοπον, έπί δέ την τρίτην 

λοιπδν βαδιούνται χατ αυτήν όνομάζοντες τδ άγένη¬ 

τον, άλλά χάϊ τούτο λέγοντες ούδέν ηττύν είσιν 

ασεβείς, ει γάρ τδ μη έ'χον αρχήν είς τδ είναι, μηδέ 

γενητδν η χτιστόν, άλλ’ άΐδιον ον, τούτο λέγουσίν 

άγένητον, τουναντίον δέ τούτων είναι τδν $εού λόγον, 

τις ου σύνορα την πανουργίαν τών θεομάχων9 τις 

ούχ αν αυτούς ουτω μαινομένους χαταλιύώσειεν9 

έπειδη γάρ αίσχύνονται προφέρειν έτι τά πρώτα τών 

μύ&ων έαυτών λογάρια, ίφ’ οίς χατεγνώσάησαν, άλ¬ 

λως πάλιν αυτά σημαίνειν έπενύησαν οί δείλαιοι διά 

τού ονόματος τού ώς αυτοί λέγουσίν άγενιητου. εί 

γάρ ό υίδς τών γενητών έστι, δηλονότι ές ούχ δντων 
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ζαι αυτός γέγυ,ε, χ.αι ει αρχήν έχει του είναι, ουχ 

ην άρα πριν Υ^η^η, χάϊ εί μη έστίν άΐδιος, ην ποτέ 
π > τ οτε ουχ ην. 

29, νΕδει ουν τούτα πάλιν αυτους φρονοΰντας ίν 

αυτοΐς τοΐς ίδίοις αυτών ρημασι σημαίνειν ίαυτών 

την ίτεροδοςίαν, χαι μ.η τη λέςει δηΰεν του άγενητου 

σχ.έπειν ίαυτών την χαχόνοιαν. άλλ’ ου ποίουσι τούτο 

οί ζαζυηΰεις, πάντα δε χατά τον πατέρα ίαυτών τον 

διάβολον μετά πανουργίας πράττουσιν, ώς γάρ εζεΐ- 

νος μετά άλλοτρίων ίνδυμάτων άπαταν ίπιχείρεΐ, 

ούτως ουτοί το άγένητον όνομάζειν ίπενόησαν, ϊνα 

προςποίουμενοι τον ϋεόν ευφημεΐν χεχρυμμένην εχωσΐ 

την χατά του χ.υρίου βλαςφημίαν, χαι μετά χαλυμ- 

ματος αυτήν άλλ οις σημαίνωσιν, αλλά χ.αι τουτου 

του σοφίσματος α,υτών γνωσ&έντος, τί άρα πάλιν 

αΰτοις έτερον περιλείπεται, λεγέτωσαν, ευρομεν, 

φασ\ν οί χαχουργοι, χ.αι προςτι&έντες τοΐς προτέροις 

λέγουσιν άγένητον είναι τούτο, το μη έχον του είναι 

τον αίτιον, άλλά ζ.αι τοΐς γενητοΐς αυτόν αίτιον είς 

τό γενέσέλαι τυγχάνοντα. αχάριστοι χ.αι τώ οντι 

τών γραφών άνηζοοι, οί μη διά τιμήν την είς τον 

έϊευν, άλλά διά την είς τον υιόν άτιμίαν πάντα χαι 

ποιοΰντες χ.αι λαλουντες, ουχ είδότες, οτι 6 τον υιόν 

άτιμάζων άτιμάζει τον πατέρα, πρώτον μεν γάρ 

χαν ουτω τον ϋεόν όνομάζωσιν, ου δείχνυται τών 

γεν ητών δ λόγος, της γάρ ουσίας του πατρυς ώς 

γέννημα πάλιν, ούτως παρ' αύτώ ίστιν αιοιως. 
<7 > ~ 

*/Τ—/ν ου 
\ V 1 / 

γαρ το ονομα τούτο παραιρει την του λογου φυσιν, 
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ουδέ πάλιν τό άγένητον προς τον υίόν έχει το σημαί* 

νόμενον, άλλα προς τά διά του υίοΰ γενόμενα. χολ 

ωςπερ ό τον άρχιτέχτονα προςφωνών χαι λίγων δη* 

μιουργόν οϊχίας η πόλεως ού συναριόμεί τω όνόματί 

τοΰτω τον ίς αΰτου γεννηΰέντα υίόν, άλλα διά μεν 

την εις τά έργα τέχνην χ,αι την έπιστήμην, σημαίνων 

μη είναι αυτόν τοιοΰτον, ο\ά έστι τά παρ’ αΰτου γε* 

νόμενα, δημιουργόν αυτόν χαλεΊ7 την δε <ρΰσιν του 

ποιήσαντος ειδώς οίδεν, άλλον είναι παρά ταΰτα τον 

έξ αΰτου γεννηάέντα, χ,αι διά μεν τον υιόν πατέρα 

αΰτόν χαλ,εί, διά δέ τά έργα χτίστην χάι ποιητήν * 

τον αΰτόν τρόπον 6 λίγων ούτως τον #εόν άγένητον 

έχ των έργων αΰτών ονομάζει, σημαίνων μη μόνον 

μη είναι αΰτόν γενητόν, άλλ’ δτι χαι των γενητών 

ποιητής έστιν, οΊδε μέν τοι τον λόγον άλλον όντα 

των γενητών χαι μόνον ίδιον του πατρός γέννημα, δί’ 

ου χολ τά πάντα γέγονε χ,αι συνέστηχε. 

30. Και γάρ χ,αι παντοχράτορα τον {)-εόν οί προ- 

ίρήται λέγοντες, οΰ διά τό είναι τον λόγον ένα των 

πάντων, ούτως αΰτόν έπεχαλοΰντο * ήδεισαν γάρ τον 

υιόν άλλον οντα των γενητών χαι πάντων χ,αι αΰτόν 

χρατοΰντα χατά την του πατρός ομοιότητα, άλλ’ ότι 

πάντων, ών διά του υίοΰ πεποίηχεν, αΰτός χρατεί, 

τούτων τε την έςουσίαν τω υίώ δέδωχε, χ,αι δεδωχώς 

πά,λιν αΰτός τών πάντων διά του λόγου χυριεΰει* 

πάλιν τε χΰριον τών δυνάμεων λέγοντες τον ίλεόν, οΰ 

διά το είναι χαι τον λόγον ένα, τούτων τών δυνάμεων 

τοΰτ έλεγον, άλλ’ ότι του μ.έν υίοΰ πατήρ έστι1 τών 
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δέ διά τού υίού γενομένων δυνάμεων χύριός έστι, 

χα) γάρ χολ αυτός πάλιν ό λόγος έν τώ πατρ\ ών 

πάντων τούτων έστ\ χύριος χαλί πάντων χρατεϊ * 

πάντα γάρ, οσα έχει ό πατήρ, του υίου έστιν. ώς- 

περ ούν τούτο τοιούτον εχει τον νουν, ούτως ό βου¬ 

λωμένος λέγειν τον ΰεόν άγένητον, λεγέτω μήν, εΐ 

απας ούτως αύτω δοχεί, μή μέντοι διά τό είναι τον 

λόγον των γενητών, άλλ’ οτι, χαΰά προειπον, ό $εος· 

ου μόνον ούχ έ'στι γενητός, αλλά χάλι των γενητών 

ποιητής έστι διά του ίδιου λόγου. χαλί γάρ χαλί ού¬ 

τως λεγομένου του πατρός, πάλιν εϊχών ό λόγος έστ) 

χαλί ομοούσιος του πατρός * εϊχών δε ών αυτοί), άλ¬ 

λος άν εϊη των γενητών χαι τών πάντων · ου γάρ 

έστιν εϊχών, τούτου χαι την ιδιότητα χ.ολι την όμοίω- 

σιν εχει9 ώςτε τον λέγοντα άγένητον χ.ολι παντοχρά- 

τορα τον πατέρα νοεϊν έν τώ άγενήτω χαι τώ παντο- 

χράτορι χολ τον τούτου λόγον χαι την σοφίαν, ή τις 

έστίν ό υίός. άλ/λ οι {λαυμαστοί χολ εις άσέβειαν 

ευχερείς ού τής εις τον Ψευν τιμής φροντίζοντες 

έφεύρον τό όνομα τού άγενήτου, τής δέ χατά τού 

σωτήρος γάριν χαχονοίας · ει γάρ έμελεν αύτοϊς 

τιμής χα\ ευφημίας, έ'δει μάλλον, χα\ τούτο βέλτιον 

ήν9 πο,τέρα τον &εόν εϊδέναι τε χ.ολι λέγειν αυτούς, ^ 

έχείνως όνομάζειν αυτούς · λέγοντες μέν γάρ έχεΐνοί 

τόν #εόν άγένητον, έχ τών γεν ο μέν ων αυτόν, χα#ά 

προειπον, ποιητήν μόνον λέγουσιν, ϊνα χολ τόν λόγον 

ποίημα σημάνωσι χατά την ίδιαν ηδονήν * ό δέ τόν 

'άεόν πατέρα, λίγιον εύάύς έν αύτω χολ. τόν υιόν ση- 
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μαίνει, χα) υύχ αγνοήσει, δτι υίου όντος διά του υίου 

τά γεν ο μένα έχτίσάη πάντα. 

31. Ουχουν χα\ μάλλον ή άλη&έστερον άν είη, 

τον #εδν έχ του υίου σημαίνειν πα) πατέρα λέγειν, 

ή έχ μόνων των έργων όνομάζειν χα) λέγειν αυτόν 

άγένητον. τούτο μεν γάρ τά έχ του βουλήματος του 

άεου διά του λόγου γεν ο μένα έργα σημαίνει, τό δέ 

του πατρός όνομα τό ίδιον έχ τής ουσίας αυτου 

γέννημα γνωρίζει, δσω δέ ό λόγος των γενητών δια¬ 

φέρει, τοσουτον χα) πλέον το λέγειν τον ά-εόν πατέρα 

του λέγειν άγένητον διαφέροι άν. χα) γάρ τούτο μεν 

άγραφον χα) ύποπτον, ποιχίλην έχον την σημασίαν 

έστίν · έχεΐνο δέ άπλουν χα) έγγραφον χα) άληέλέστε- 

ρον χα) μόνον σημαίνον τον υίόν. χα) τό μεν άγένη¬ 

τον παρ’ Ελλήνων ευρηται των μή γινωσχόντων τον 

υιόν * το δέ πατήρ παρά του χυρίου ημών έγνώσδη 

χα) χεχάρισται * χα) γάρ είδώς αυτός, τίνος έστ)ν 

υιός, έλεγεν * έγώ έν τώ πατρί, χα) ό πατήρ έν έμοί,1 

χαί* ό έωραχώς έμέ, ίώραχε τον πατέρα, 2 χαί* έγώ 

χα) ό πατήρ έν έσμεν, 3 χα) ουδαμου φαίνεται τον 

πατέρα χαλών άγένητον αυτός, άλλά χα) ημάς ευ- 

χεσάαι διδάσχων ουχ έίπεν * δταν δέ προςευχησάε, 

λέγετε · ΰεέ άγένητε, άλλά μάλλον * δταν προς- 

ευχησέλε, λέγετε * πάτερ ημών ό έν τοΐς ουρανοϊς. 4 

χα) τό χεφάλαιον δέ τής πίστεως ημών εις τούτο 

συντείνειν ήάέλησεν * έχέλευσε γάρ ημάς βαπτίζεσ&αι 

1) Ιοαη. 14, 10. 2) Ιοαη. 14, 9. 3) Ιοαη. 10, 30. 
4) ΜαΙΙΙι. 6, 9. 

8 
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ούχ εις δνομα αγενή του χαι γενητού, ουδέ εις δνομα 

άχτιστου χα) χτίσματος, άλλ’ εις δνομα πατρδς χα) 

υίου χα) άγιου πνεύματος * ούτως γάρ τελείου μεν οι 

υΐοπο ιουμε&α χαι ήμεϊς άλη&ώςΤ χαι τδ του πατρδς 

δε ονομα λέγοντες έπιγινώσχομεν έχ του ονόματος 

τουτου χαι τον έν τώ πατρ) λόγον. ει δε χαι πατέρα 

&έλει λέγειν ήμών τον Ιδιον έαυτού πατέρα, ου χρή 

διά τούτο συνεχτείνειν έαυτους τώ υίώ /.ατά. τήν 

φνσιν, χολ τούτο γάρ δι’ αυτόν λέγεται παρ’ ήμών * 

έπειδή γάρ τδ ήμέτερον 6 λόγος έφόρεσε σώμα χα) 

γέγονεν έν ήμΊν, άχολούϋως διά τδν έν ήμ.ίν λόγον 

χα\ ήμών 6 ΰεδς λέγεται πατήρ. τδ γάρ έν ήμϊν 

πνεύμα του λώγου δι’ ήμ.ών τδν έαυτου πατέρα ώς 

ήμών ονομάζει · ουτος δε τού αποστόλου νους έστι 

λέγοντος · έςαπέστειλεν ο {λεδς τδ πνεύμα τού υίού 

αυτού εις τάς χαρδίας ήμών, χράζον * άβ]3ά 6 

πατήρ. * 1 

32: Άλλ' Ίσως χα) διά τδ δνομα τδ άγένητον 

έλεγχάέντες, πονηροί τδν τρόπον δντες έάελήσουσι 

χαι αυτό] λέγειν * εδει χαι περ) τού χορίου χαι σωτή- 

ρος ήμ.ών Ιησού Χριστού έχ τών γραφών τά περ) 

αυτού γεγραμμένα λέγεσάαι, χολ μή άγραφους έπεις- 

άγεσδαι λέςεις. να) εδει, φαίην άν χαι εγωγε, άχρι- 

βέστερα γάρ έχ τών γραφών μάλλον ή ές έτέρων 

ίστ) τά τής άληέλείας γνωρίσματα * άλλ’ ή χαχοήάεια 

χαι μετά πανουργίας παλίμβολος άσέβεια τών περ) 

, ^ ~ - · ■ · ··· : · · >■·■'· ;: 

1) Οαΐαί. 4, 6. ? - ■'* 
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Ευσέβιον ήνάγχασε, ζαδά προειπον, τους έπισχό- 

τζους, λευχότερον έχδέσδαι τά την ασέβειαν αυτών 

άνατρέποντα ρήματα. χ.αι τά μέν παρά της συνο¬ 

δού γραφέντα διάνοιαν ορδήν εγοντα δέδειχται, των 

(ϊ 'Αρειανών χολ τά λογάρια σαδρά χολ ο τρόπος ποτ 

νηρός έφάνη. χ.αι γάρ χ.αι το άγένητον όνομα ιδίαν 

εγον διάνοιαν χ.αι δυνάμενον ευσεβώς προφέρεσδαι 

αυτόί πάλιν /.ατά την ιδίαν ένδυμησιν, ώς ήδέλησαν$ 

όνομάζουσίν έπ’ ατιμία του σωτηρος, ίνα μόνον ώς 

γίγαντες δεομαχεϊν φιλονειχώσιν. άλλ^ ούτε έχεϊνα 

τά λογάρια προφέροντες έμειναν άχ.ατάγνωστοι, ούτε 

το άγένητον χαλώς χολ ευσεβώς δυνάμενον όνομά- 

ζεσδαι, όμως χαχώς αυτοί φρονουντες, λαδεϊν ουχ 

ήδυνήδησαν * χατησγυνδησαν γάρ έν πάσι, χαί η αίρε- 

σις αυτών έστηλιτευδη πανταγοΰ. ταυτα μέν, ώς 

ηδυνηδην, άτζομνημόνευσας τά έν τη συνόδω τότε 

τ.ραχδέντα δεδηλω/.α * οΊδα δέ ότι τών χριστό μάγων 

οϊ φιλέριδες ουδέ τούτων άχουσαντες μεταβάλλεσδαι 

δελησουσιν, αλλά περιδραμουνται πάλιν έτέρας ζη- 

τούντες προφάσεις, χ.αι μετά ταυτας πάλιν έτέρας 

έπινοήσουσι. χατά γάρ τό προφητιχόν * εί άλλάςε- 

ται Αίδίοψ τό δέρμα αυτου, χ.αι πάρδαλις τά ποι- 

χίλματα αυτής, 1 χαί αυτοί δελησουσιν ευσεβώς ιρρο- 

νε'ιν μεμαδηχότες άσεβειν. συ μέν τοι, άγαπητέ, 

δεξάμενος εντυχε χατά σαυτόν, χαί εί δοχιμάσειας 

χαλώς εχειν, άνάγνωδι χολ τοΐς τότε παρουσιν άδελ- 

1) ΙβΓβηι. 13, 23. 
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φοις, ίνα χαι αυτό) τούτα μαϋόντες άποδέξωνται 

μεν της συνόδου τόν ζήλον της άληΰείας χαι την της 

διάνοιας ακρίβειαν, χαταγνώσι δε της των χριστό- 

μάγων Άρειανών χαι των ματαίων προφάσεων αυτών, 

άς της ασεβούς έαυτών χάριν αίρέσεως άναπλάττειν 

Ιν αυτοίς μεμελετηχασιν · οτι τω $εω χαι πατρ) πρέ¬ 

πει δόξα, τιμή χαι προςχυνησις, συν τω συνανάργω 

αυτου υίώ χα) λό)γω, αμα τω παναγίω χα) ζωοποιώ 

πνευματι, νυν χαι είς τους ατελεύτητους αιώνας των 

αιώνων. αμήν. 

-Ί 

»■» » 






