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Преводът е любителски и се препоръчва само за общо запознаване с това съчинение на св. 
Атанасий. Желаещите да изучават професионално �За Въплъщението�, трябва да ползват 
приложения оригинал или поне да се консултират със специалисти. Самият превод не е 
правен от оригиналния гръцки текст, а от няколко английски и един руски превод за 
сравнение (предимно от превода под редакцията на Филип Шаф и Хенри Уейс издаден 
през 1885-та година в Единбург - Athanasius: Select Works and Letters, T&T Clark, 
Edinburgh) 
  
 

 
 

 
Предговор към един от съвременните английски преводи на �За Въплъщението� 

 
Навред битува една твърде странна идея, че древните произведения трябва да се четат само от професионалистите, 
а дилетантите трябва да се задоволяват със съвременни книги. Така, като преподавател по английска литература, аз 
откривам, че ако средностатистическият студент реши да потърси нещо във връзка с платонизма, последното 
нещо, което му минава през ума е да свали превод на Платоновите �Диалози� от библиотечния рафт и да прочете 
�Пирът�. Студентът по-скоро би изчел някоя досадна съвременна книга, в която на фона на десет пъти повече 
текст и едва по веднъж на дузина страници измежду предъвкванията за всякакви �-изми� и влияния, ще се 
споменава какво всъщност е казал Платон. В действителност това е една доста мила грешка, тъй като е проява на 
смирение. Студентът се притеснява да срещне един от великите философи лице в лице. Той се чувства незрял и си 
мисли, че няма да е в състояние да го разбере. Да можеше само да знае, че великият мъж именно поради величието 
си е далеч по-разбираем отколкото съвременния негов критик. И най-простоватият студент е в състояние да 
разбере, ако не всичко, то поне болшинството от думите на Платон, но някои съвременни книги върху платонизма 
са неразбираеми за почти всички читатели. По тази причина, едно от основните ми усилия като преподавател 
винаги е било да убеждавам младежите, че прякото запознаване е не само по-ценно като придобивка от 
информацията от втора ръка, но обикновено е по-лесно и по-приятно за придобиване.  
 
Това объркано предпочитание към съвременните книги и тази свенливост пред старите не са никъде другаде така 
дълбоко загнездени, както в богословието. На която и група миряни, заети с подобно изучаване да се спрете, 
можете да бъдете почти сигурни, че те изучават не св. Лука, нито св. Павел, нито бл. Августин, нито пък Тома 
Аквински, Хукър или Бътлър, а господата Бердяев, Маритен, Нийбур, или пък г-ца Сейърс, или дори самия мен.  
 
На мен това ми изглежда като обърнато съвсем наопаки. Естествено като писател, аз не желая обикновеният 
читател да не чете съвременни книги. Но ако ще трябва да избира дали да чете само стари, или само нови книги, аз 
ще го посъветвам да чете старите. И ще дам такъв съвет, именно защото като аматьор, той е много по-беззащитен 
от професионалиста пред опасностите на една селективна диета от съвременна литература. Новите книги са все 
още в своя изпитателен период и аматьорите не се намират в позиция да ги преценяват. Тези книги трябва да бъдат 
проверявани спрямо огромното богатство на християнската мисъл през вековете, за да могат всичките им скрити 
следствия (често неподозирани и от самия автор) да бъдат извадени наяве. Често те не могат да бъдат разбрани 
напълно без познаването на множество други съвременни книги. Ако в единайсет часа се присъедините към 
разговор, започнал в осем, често няма да разбирате пълното значение на онова, което се говори. Изказвания, които 
ви се струват напълно нормални, ще предизвикват без да разбирате защо, смях или раздразнение, а причината, 
естествено ще бъде, че по-раншното развитие на разговора вече им е определило специално място. По същия 
начин изречения в една съвременна книга, които изглеждат съвсем обикновени, могат да бъдат насочени към някоя 

 
Тропар, гл. 3 
Стълб си бил на Православието,  
утвърждавайки църквата с божествени догмати, 
свещеноначалниче Атанасие,  
проповядвайки Сина като единосъщен със Отца, си посрамил Ария.  
Отче преподобни, моли Христа Бога, да дарува нам велика милост. 
 
Кондак, гл. 2 
Като си засял православното учение,  
си изтръгнал тръните на лъжливите догмати 
и семето на вярата си умножил с изливание от Духа �  
затова те възпяваме, отче Атанасие. 
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друга книга и вие можете да се подведете да приемете нещо, което бихте отхвърлили с възмущение, ако знаехте 
истинското му значение. Единствената предпазна мярка, е да притежавате като мерило едно ядро от чисто 
християнство (или както го нарича Бакстър �обикновено християнство�), което да поставя текущите 
противопоставяния в тяхната правилна перспектива. Такова мерило е възможно да се придобие единствено от 
старите книги. Едно добро правило би било след всяка нова книга никога да не си позволявате друга нова, преди 
междувременно да сте прочели и една стара. Ако това ви дойде твърде много, би трябвало да четете поне по една 
стара книга на всеки три нови.  
  
Всяка епоха има своя собствен облик. Тя е забележително добра в съзирането на определени истини и особено 
податлива към допускането на определени грешки. Всички ние, следователно, се нуждаем от книгите, които са в 
състояние да коригират характерните за нашата собствена епоха грешки. А това ще рече старите книги. Всички 
съвременни автори споделят донякъде съвременния облик � дори и тези като мен, които са му най-отявлените 
противници. Когато чета противопоставянията в предходни нам епохи, нищо не ми прави по-силно впечатление от 
факта, че и двете страни приемат за даденост множество неща, които ние днес бихме отхвърлили абсолютно. Те са 
мислели, че са такава пълна противоположност една на друга, колкото изобщо е възможно за двама опоненти, но в 
действителност през цялото време те са били тайни съюзници � съюзени срещу по-раншните и по-сетнешни епохи 
благодарение на солидното количество споделяни виждания. Можем да бъдем сигурни, че характерното 
заслепение на двайсти век � заслепение, за което  потомците ни ще се чудят �Как изобщо са могли да мислят 
така?�, ще бъде нещо, за което изобщо не сме и подозирали, и по отношение на което цари безпроблемно 
единодушие между Хитлер и Рузвелт или между Хърбърт Уелс и Чарлз Барт. Никой от нас не е в състояние 
напълно да се предпази от това заслепение, но със сигурност ще го утежним и ще отслабим бдителността си 
спрямо него, ако четем само съвременни книги. Където са правдиви, те ще ни навеждат към истини, които така или 
иначе почти сме съзнавали. Където са в грешка, те ще утежняват заблудата, от която и без това сме сериозно 
болни. Единственото противодействие е да не пречим на чистия морски бриз на столетията да полъхва през 
умовете ни, а това може да стане единствено чрез четенето на стари книги. Не че в миналото се таи някаква магия. 
Тогава хората не са били по-умни от сега. Правили са също толкова грешки, колкото и ние днес. Но не и същите 
грешки. Те не биха се ласкали от грешките, допускани от нас сега, нито пък техните грешки, след като вече са 
станали явни, ще ни застрашат. Две глави е по-добре от една, не защото някоя от тях е незаблудима, а защото е по-
малко вероятно и двете да се заблудят в една и съща насока. Със сигурност книгите от бъдещето ще представляват 
също толкова добър коректив като книгите от миналото, но за съжаление няма как да се сдобием с тях.  
 
Самият аз бях въвлечен в четенето на класическите християнски автори почти случайно � в резултат от 
филологическото си образование. Прочетох някои като Хукър, Хърбърт, Трахерн, Тейлър и Бънян, просто защото 
самите те са велики английски писатели. Други като Боеций, бл. Августин, Тома Аквински и Данте � понеже бяха 
оказвали �влияние�. Джордж Макдоналд открих сам на шестнайсетгодишна възраст и никога не съм се отмятал от 
верността си към него, макар дълго да се опитвах да игнорирам неговото християнство. Както и сами забелязвате, 
гореизброените са една пъстра смесица � представители на много църкви, култури и епохи. И това ме отвежда до 
още една причина за четенето им. Разцепленията в християнството са неоспорими и някои от тези автори застават 
на съвсем крайни позиции. Но ако някой се изкушава да мисли (както може да се очаква при четящите само 
съвременни книги) как �християнство� е дума с толкова много значения, че вече не означава нищо, може да се 
убеди без всякакво съмнение, че това не е така, като просто прекрачи извън рамките на своя век. Наложено срещу 
аршина на вековете, �обикновеното християнство� се оказва не една блудкава интерденоминационна мъгла, а нещо 
позитивно, самостоятелно и необозримо. Изпитах това на собствения си гръб. През годините, когато все още 
ненавиждах християнството, аз се научих да разпознавам също като някоя привична миризма онова почти 
неизменно нещо, което ме посрещаше ту у пуритана Бънян, ту у англиканеца Хукър, ту у томиста Данте. То беше 
налице (подправено с мед и цветя) у Франсоа де Сал, беше налице (тържествено и непретенциозно) у Спенсър и 
Уолтън, беше налице (сурово, но мъжествено) и у Паскал и Джонсън, и пак � с лек и плашещ привкус на Небето, у 
Воган, Бьоме и Трахерн. Човек не можеше да се укрие от него в урбанистичната трезвост на осемнайсти век � Лоу 
и Бътлър стояха като два лъва на пътя. Не можа да го удържи и предполагаемото �езичество� на Елизабетинската 
епоха � то причакваше в засада именно там, където човек би се чувствал в безопасност � насред Вълшебните 
Кралици и Аркадия. То разбира се, беше разнолико, и все пак, в края на краищата � все същото � невъзможно да се 
сбърка, нито да бъде избегнато � уханието, което е смъртоносно за нас докато не му позволим да стане наш живот:  

Убийствен полъх, 
Идещ от земя отвъд.  

  
С право трябва да се притесняваме, и срамуваме, от разцепленията в християнството. Онези, които винаги са 
живели в пределите на християнството, могат да се обезсърчат твърде лесно. Разцепленията са зло, но тези хора 
нямат представа как изглеждат нещата отвън. Гледано отдалеч, онова, което остава незасегнато въпреки 
разцепленията, продължава да изглежда (както е и в действителност) като необятно, страховито единство. Аз знам, 
понеже го изпитах, враговете ни също го знаят. Това единство може да бъде открито от всеки, които пристъпи 
извън собствената си епоха. Не е достатъчно, но е повече, отколкото сте си представяли до този момент. И вече 
добре пропити от него, ако се решите да издигнете глас, ще станете свидетели на нещо забавно. Ще ви смятат за 
папист, докато в действителност възпроизвеждате Бънян; за пантеист, докато цитирате Аквински, и така нататък. 
Защото вече ще сте стъпили на големия равен виадукт, който прекосява вековете и който от равнините изглежда 
твърде висок, от планините � твърде нисък, твърде тесен в сравнение с мочурищата и твърде широк в сравнение с 
козите пътеки.  
 
Настоящата книга е нещо като експеримент. Този превод е предназначен за читателите като цяло, а не само за 
изучаващите богословие. Ако има успех, вероятно ще го последват преводи и на други от великите творби на 
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християнството. На пазара вече са излезли преводи на Теология Германика, на Подражанието, на Стълбицата на 
съвършенството и на Откровенията на Джулиана от Норуич и са много ценни, макар някои от тях да не са кой знае 
колко академични. Видно е обаче, че всички те са по-скоро молитвени, отколкото доктринални книги. Но 
миряните трябва и да се образоват освен да се увещават, а в нашата епоха нуждата от знание е особено належаща. 
Изобщо няма да се опитвам да правя явно разграничение между двата типа книги. Колкото до самия мен, аз съм 
склонен да считам доктриналните книги често за по-полезни при молитвите, отколкото молитвените книги и 
подозирам, че същото преживяване може да очаква и мнозина други. Вярвам, че доста хора, които се жалват как 
�нищо не се получава�, когато седнат или коленичат с молитвена книга, ще открият как сърцето запява без подкана 
докато си проправят път през някой богословски гъсталак с лула между зъбите и писалка в ръка.  
 
Това е добър превод на една велика книга. Св. Атанасий е потърпевш в очите на общественото мнение, което е 
свързано с едно изречение в �Атанасиевия Символ на вярата�. Няма да се спирам подробно на факта, че този труд 
не е точно Символ на вярата, и че не е писан от Св. Атанасий, защото го смятам за прекрасна творба. 
Оскърблението е в следното изречение: �И освен ако някой не пази тази вяра пълна и неосквернена, той бездруго 
ще погине навеки.� И постоянно го разбират неправилно. Отправната дума е �пази� � не �придобие�, нито 
�повярва�, а �пази�. На практика авторът не говори за невярващи, а за отстъпници; не за онези, които никога не са 
чували за Христа, нито дори за онези, които са разбрали неправилно и са отказали да Го последват, а за онези, 
които наистина са разбрали и наистина са повярвали, но са се оставили под натиска на леност или увлечение, или 
каквото и да било друго прието от тях объркване, да бъдат повлечени в суб-християнския начин на мислене. Тези 
думи са предупреждение против любопитното съвременно схващане, че всякакви и независимо как предизвикани 
промени, щом са промени във вярата, задължително са освободени от вина. Но това не е моята непосредствена 
грижа. Споменавам �Символа на вярата, (често приписван) на Св. Атанасий� само колкото да отстраня от пътя на 
читателя едно привидение и да поставя истинския Атанасий на мястото му. Епитафът му е �Атанасий срещу 
света�. Ние също се гордеем как и нашата страна неведнъж се е противопоставяла на света. Атанасий е сторил 
същото. Неговото е било в защита на доктрината за Троицата �пълна и неосквернена�, когато е изглеждало как 
сякаш целият цивилизован свят изпада от християнството в религията на Арий � една от онези �разумни� съчинени 
религии, които толкова се препоръчват днес и които тогава, както и сега, са наброявали между своите 
привърженици множество високообразовани клирици. Неговата слава е в това, че не се е движил според вятъра. 
Негова награда е, че той остава изправен и сега, когато онези някогашни ветрове, както става и с всички ветрове, са 
отдавна отминали.  
  
Когато за пръв път отворих �За Въплъщението�, аз открих много бързо и лесно, че чета истински шедьовър. Знам 
твърде малко �християнски� гръцки извън Новия Завет и очаквах затруднения.  
За свое изумление, открих, че е леко за четене почти като Ксенофон, а само един гениален ум би могъл да пише, и 
то през четвърти век, с такава класическа простота по такава тема. Всяка прочетена страница потвърждаваше това 
ми впечатление. Неговият подход към чудесата е болезнено належащ днес, бидейки окончателен отговор към 
онези, които възразяват срещу тях като �произволни и безсмислени нарушения на природните закони�. Тук 
чудесата са представени като преразказване, но с главни букви, на същото послание, което и природата изписва със 
своя нестроен и навързан почерк � именно онези действия, които трябва да се очакват от Него, Който Е толкова 
пълен с живот, че когато решава да умре, Му се налага да �заеме умирането от други�*. И наистина цялата книга е 
картина на Дървото на Живота � знойна и златна книга, изпълнена с увереност и приповдигнатост. Признавам, че 
днес не сме в състояние да оценим пълната й увереност. Не сме в състояние със същата сигурност, която Атанасий 
приема за нещо прозаично, да посочим висшите добродетели на християнския живот и жизнерадостния, почти 
насмешлив кураж на християнското мъченичество като доказателство за своите доктрини. Но който и да е виновен 
за това, той не е и Атанасий.  
 
Преводачката познава толкова по-добре от мен �християнския� гръцки, че ще бъде неуместно да хваля качествата 
на превода й. На мен ми изглежда издържан в добрата традиция на английските преводи. Не мисля, че читателят 
ще открие тук някакви следи от онова �прашно� качество, което толкова често присъства в съвременните преводи 
на древни текстове. Това поне ще се забележи от четящите на английски. Онези, които сравняват превода с 
оригинала, ще могат да оценят колко мисъл и талант се крие в лингвистични находки като например онова "тези 
умници� още на първата страница.  
 
К.С.Луис   
 
* (21)�Той не приел Сам, а получил от ръцете на други�� 
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СВ. АТАНАСИЙ ВЕЛИКИ, АРХИЕПИСКОП 
АЛЕКСАНДРИЙСКИ 
 
�СЛОВО ЗА ВЪЧЕЛОВЕЧАВАНЕТО НА 
СЛОВОТО И ЗА ЯВЯВАНЕТО МУ ЧРЕЗ 
ТЯЛО ПРЕД НАС� преводна версия 1.0 
/подзаглавията и разделянето на части и глави не са от автора/ 
 
Част 1. Творение и падение  
1. В своята предходна книга1 обърнахме достатъчно 
внимание на някои от многото прояви на идолската измама 
у езичниците и демонското им страхопочитание. Разяснено 
бе как се е появило това първоначално, а именно, че хората 
са измислили за себе си идолите поради своята греховност. 
С помощта на Божията благодат взехме предвид и 
божествеността на Словото на Отца, на промисъла Му към 
всичко и на Неговата сила; както и, че благият Отец с Него 
дава порядък на всичко, благодарение на Него всичко се 
движи и в Него получава живот. 
 
Сега, Макарие, който си възлюбил истинно Христа, ще 
трябва да сторим крачка по-напред във вярата на нашето 
свято изповедание и да разгледаме още как Словото е 
станало Човек, а също и Неговото божествено Явяване 
сред нас, което евреите злословят, гърците подиграват, но 
ние превъзнасяме; за да може въпреки привидното 
принизено състояние на Словото, твоята собствена любов 
и преданост към Него да се увеличат. Понеже колкото 
повече презрение изливат невярващите върху Него, 
толкова повече свидетелства дава Той за Своята собствена 
Божественост, тъй като Той не просто Сам представя за 
възможно онова, което те грешейки, изкарват невъзможно, 
но онова, което подиграват като неприлично, Той със 
Своята собствена благост облича в приличие, и онова, на 
което тези умници се присмиват като човешко, Той със 
свойствената Нему мощ явява за божествено като разтурва 
парадирането на идолите чрез Своята привидна унизеност 
на кръста и тихо и потайно спечелва невярващи и 
присмивачи да признаят Неговата божественост и власт.  
  
Но за да се обсъжда този въпрос, е необходимо да се 
припомни казаното отпреди, за да може хем да не 
пропуснеш да разбереш причината за телесното явяване на 
Словото на Отца � такова велико и превъзвишено, хем да 
не счетеш, че Спасителят е обитавал тяло като следствие 
от Своята собствена природа, но че бидейки безтелесно по 
природа, изначалното Слово поради любовта и благостта 
на Неговия Отец ни е било явено в човешко тяло за наше 
спасение. 
 
Подходящо е тогава да започнем излагането на този въпрос 
със сътворението на света и с Бог, неговия Творец, за да 
може основателно да се проумее как обновлението на 
творението е било извършено от Същото онова Слово, 
Което го е и сътворило изначално. Така ще се яви, че няма 
несъгласуваност Отецът да е произвел неговото спасение 
чрез Същия, посредством Когото Той го и сътворил. 
 
2. По създаването на вселената и сътворяването на всички 
неща, мнозина са приемали различни възгледи и всеки 
човек е излагал закона по свой собствен вкус. Някои 
говорят как всички неща са произлезли от само себе си и 
по воля на случайността, като например епикурейците, 
които в своето самопрезрение ни казват как зад вселената 
не съществува промисъл, противоречейки на явните факти 

TOU AGIOU AQANASIOU  
 
      
LOGOS PERI THS ENANQRWPHSEWS 
TOU LOGOU KAI THS DIA SWMATOS 
PROS HMAS EPIFANEIAS AUTOU  
    
 
 
 
  AÙt£rkwj �n to�j prÕ toÚtwn �k pollîn Ñl�ga  
dialabÒntej, per� tÁj tîn �qnîn per� t¦ e�dwla 
pl£nhj ka� tÁj toÚtwn deisidaimon�aj, pîj �x 
¢rcÁj toÚtwn g�gonen ¹ eÛresij, Óti �k kak�aj o� 
¥nqrwpoi �auto�j t¾n prÕj t¦ e�dwla qrhske�an 
�penÒhsan· ¢ll¦ g¦r c£riti Qeoà shm£nantej 
Ñl�ga ka� per� tÁj qeiÒthtoj toà LÒgou toà 
PatrÕj ka� tÁj e�j p£nta prono�aj ka� dun£mewj 
aÙtoà· ka� Óti Ð ¢gaqÕj Pat¾r toÚtJ t¦ p£nta 
diakosme� ka� t¦ p£nta Øp' aÙtoà kine�tai ka� �n 
aÙtù zwopoie�tai· f�re kat¦ ¢kolouq�an, mak£rie 
ka� ¢lhqîj filÒcriste, tÍ per� tÁj eÙsebe�aj 
p�stei, ka� t¦ per� tÁj �nanqrwp»sewj toà LÒgou 
dihghsèmeqa, ka� per� tÁj qe�aj aÙtoà prÕj ¹m©j 
�pifane�aj dhlèswmen· ¿n 'Iouda�oi m�n 
diab£llousin, �Ellhnej d� cleu£zousin, ¹me�j d� 
proskunoàmen· �n' �ti m©llon �k tÁj dokoÚshj 
eÙtele�aj toà LÒgou me�zona ka� ple�ona t¾n e�j 
aÙtÕn eÙs�beian �cVj.  
�OsJ g¦r par¦ to�j ¢p�stoij cleu£zetai, tosoÚtJ 
me�zona t¾n per� tÁj qeÒthtoj aÙtoà martur�an 
par�cei· Óti te § m¾ katalamb£nousin ¥nqrwpoi 
æj ¢dÚnata, taàta aÙtÕj �pide�knutai dunat£· 
ka� § æj ¢prepÁ cleu£zousin ¥nqrwpoi, taàta 
aÙtÕj tÍ �autoà ¢gaqÒthti eÙprepÁ 
kataskeu£zei· ka� § sofizÒmenoi o� ¥nqrwpoi æj 
¢nqrèpina gelîsi, taàta aÙtÕj tÍ �autoà 
dun£mei qe�a �pide�knutai, t¾n m�n tîn e�dèlwn 
fantas�an tÍ nomizom�nV �autoà eÙtele�v di¦ toà 
stauroà katastr�fwn, toÝj d� cleu£zontaj ka� 
¢pistoàntaj metape�qwn ¢fanîj éste t¾n 
qeiÒthta aÙtoà ka� dÚnamin �piginèskein.  
E�j d� t¾n per� toÚtwn di»ghsin, cre�a tÁj tîn 
proeirhm�nwn mn»mhj· �na ka� t¾n a�t�an tÁj �n 
sèmati fanerèsewj toà tosoÚtou ka� thlikoÚtou 
patrikoà LÒgou gnînai dunhqÍj, ka� m¾ nom�sVj 
Óti fÚsewj ¢kolouq�v sîma pefÒreken Ð Swt»r· 
¢ll' Óti ¢sèmatoj ín tÍ fÚsei, ka� LÒgoj 
Øp£rcwn, Ómwj kat¦ filanqrwp�an ka� ¢gaqÒthta 
toà �autoà PatrÒj, di¦ t¾n ¹mîn swthr�an, �n 
¢nqrwp�nJ sèmati ¹m�n pefan�rwtai.  
Pr�pei d� poioum�nouj ¹m©j t¾n per� toÚtou  
di»ghsin, prÒteron per� tÁj tîn Ólwn kt�sewj ka� 
toà taÚthj Dhmiourgoà Qeoà e�pe�n, �na oÛtwj 
ka� t¾n taÚthj ¢naka�nisin ØpÕ toà kat¦ t¾n 
¢rc¾n aÙt¾n dhmiourg»santoj LÒgou gegenÁsqai 
¢x�wj ¥n tij qewr»seien· oÙd�n g¦r �nant�on 
fan»setai, e� di' oá taÚthn �dhmioÚrghsen Ð 
Pat»r, �n aÙtù ka� t¾n taÚthj swthr�an 
e�rg£sato.  

    
  T¾n dhmiourg�an toà kÒsmou ka� t¾n tîn p£ntwn 
kt�sin pollo� diafÒrwj �xeil»fasi, ka� æj 
�kastoj  
ºq�lhsen, oÛtwj ka� ær�sato. O� m�n g¦r 
aÙtom£twj, ka� æj �tuce, t¦ p£nta gegenÁsqai 
l�gousin, æj o� 'EpikoÚreioi, o� ka� t¾n tîn Ólwn 
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и опита. Защото ако, както казват те, всичко беше 
възникнало самостоятелно и без замисъл, щеше да следва, 
че всичко съществува по един начин, така че да е 
еднородно и без никаква отлика; понеже във връзка с 
единството на нещата би следвало всичко да трябва да е 
слънце или луна, а по отношение на човеците, би следвало 
цялото да трябва да е ръка или око или крак, но това никак 
не е така � напротив, ние виждаме различаване на слънце, 
луна и земя, и още веднъж по отношение на човешкото 
тяло � на крак, ръка и глава. Но такова отличително 
устройство като настоящото ни говори не за техния 
спонтанен произход, а за причина, която ги предхожда, от 
която причина е възможно да осъзнаем Бог като 
Устроителя и Твореца на всичко.  
  
Други пък, включително Платон, който е на такава почит 
сред гърците, твърдят, че Бог е направил света от вече 
съществуваща и несътворена материя, понеже Бог не 
можел да направи нищо, ако материалното вече не 
съществувало, също както и дървесината трябва вече да 
съществува и да е налице за дърводелеца, за да може той 
изобщо да работи. Но говорейки така, те не осъзнават, че 
налагат на Бог ограничения, защото ако Сам Той не е 
причината за материята, а прави неща единствено от 
предварително съществуваща материя, означава че Той е 
слаб, понеже е неспособен да направи нищо от правените 
неща без материята, също както, без съмнение, е слабост и 
за дърводелеца да не може да направи нищо от 
необходимото, без своята дървесина. При такова 
разсъждение, ако материята не е съществувала, Бог не би 
направил нищо; и как би могло Той да бъде наричан 
Създател и Творец, ако Той дължи Своята способност да 
твори на някакъв друг източник, а именно на материята? 
Тъй че, ако това беше така, по тяхната теория Бог ще бъде 
просто занаятчия, а не Създател от нищо (тоест, ако Той 
изработваше само от съществуваща материя, а не беше 
Сам причината за материята), понеже Той не би могъл в 
какъвто и да е смисъл да бъде наричан Създател, освен ако 
не е Създател на материята, от която на свой ред са били 
направени сътворените неща.  
 
Еретиците обаче, си измислят друг творец на всички неща, 
различен от Отца на нашия Господ Иисус Христос, в 
дълбоко заслепение дори за словата, които използват. 
Понеже когато Господ казва на евреите: �не сте ли чели, че 
Оня, Който отначало ги сътвори, мъж и жена ги сътвори и 
каза: �затова ще остави човек баща и майка и ще се 
прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът?��, а 
след това по отношение на Създателя казва: �Прочее, което 
Бог е съчетал, човек да не разлъчва�2, как тогава тези люде 
считат творението за независимо от Отца? Или пък, по 
думите на св. Иоан, който казва, без да прави изключение: 
�Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от 
онова, което е станало�3, как би могъл творецът да бъде 
някой друг, различен от Отца на Христа?  
  
3. Такива са техните суетни размишления, но божественото 
учение и вярата според Христа заклеймяват глупавите им 
слова като безбожие, понеже е знайно, че нито от само себе 
си, тъй като преднамереност не липсва, нито от 
предсъществуваща материя, тъй като Бог не е слаб, а от 
нищото, и без тя да притежава каквото и да било 
предходно битие, Бог е направил вселената да съществува 
чрез Своето слово, както Той казва първо чрез Мойсей: �В 
начало Бог сътвори небето и земята�4; и отново чрез тази 
най-поучителна книга на Пастира5: �Преди всичко вярвай, 
че има Един Бог, Който е създал и устроил всичко и го е 
извел от небитие в битие.�, на което и Павел указва, когато 
говори: �Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по 

prÒnoian kaq' �autîn oÙk e�nai muqologoàntej, 
¥ntikruj par¦ t¦ �nargÁ ka� fainÒmena l�gontej. 
 E� g¦r aÙtom£twj t¦ p£nta cwr�j prono�aj   
kat' aÙtoÝj g�gonen, �dei t¦ p£nta ¡plîj 
gegenÁsqai ka� Ómoia e�nai ka� m¾ di£fora. `Wj 
g¦r �p� sèmatoj �nÕj �dei t¦ p£nta e�nai ¼lion À 
sel»nhn, ka� �p� tîn ¢nqrèpwn �dei tÕ Ólon e�nai 
ce�ra, À ÑfqalmÒn, À pÒda. Nàn d� oÙk �sti m�n 
oÛtwj· Ðrîmen d� tÕ m�n, ¼lion· tÕ d�, sel»nhn· tÕ 
d�, gÁn· ka� p£lin �p� tîn ¢nqrwp�nwn swm£twn, 
tÕ m�n, pÒda· tÕ d�, ce�ra· tÕ d�, kefal»n. `H d� 
toiaÚth di£taxij oÙk aÙtom£twj aÙt¦ gegenÁsqai 
gnwr�zei, ¢ll' a�t�an toÚtwn prohge�sqai 
de�knusin· ¢f' Âj ka� tÕn diatax£menon ka� p£nta 
poi»santa QeÕn �sti noe�n.  
�Alloi d�, �n o�j �sti ka� Ð m�gaj par' �Ellhsi  
Pl£twn, �k proãpokeim�nhj ka� ¢gen»tou Ûlhj 
pepoihk�nai tÕn QeÕn t¦ Óla dihgoàntai· m¾ ¨n 
g¦r dÚnasqa� ti poiÁsai tÕn QeÕn e� m¾ 
proãp�keito ¹ Ûlh· ésper ka� tù t�ktoni 
proãpoke�sqai de� tÕ xÚlon, �na ka� �rg£sasqai 
dunhqÍ.  
 OÙk �sasi d� toàto l�gontej Óti ¢sq�neian 
peritiq�asi tù Qeù· e� g¦r oÙk �sti tÁj Ûlhj 
aÙtÕj a�tioj, ¢ll' Ólwj �x Øpokeim�nhj Ûlhj poie� 
t¦ Ônta, ¢sqen¾j eØr�sketai, m¾ dun£menoj ¥neu 
tÁj Ûlhj �rg£sasqa� ti tîn genom�nwn· ésper 
¢m�lei ka� toà t�ktonoj ¢sq�nei£ �sti tÕ m¾ 
dÚnasqai cwr�j tîn xÚlwn �rg£sasqa� ti tîn 
¢nagka�wn. Ka� kaq' ØpÒqesin g£r, e� m¾ Ãn ¹ 
Ûlh, oÙk ¨n e�rg£satÒ ti Ð QeÒj. Ka� pîj �ti 
poiht¾j ka� dhmiourgÕj ¨n lecqe�h �x �t�rou tÕ 
poie�n �schkèj, l�gw d¾ �k tÁj Ûlhj; �Estai d�, e� 
oÛtwj �cei, kat' aÙtoÝj Ð QeÕj tecn�thj mÒnon ka� 
oÙ kt�sthj e�j tÕ e�nai, e� ge t¾n Øpokeim�nhn 
Ûlhn �rg£zetai, tÁj d� Ûlhj oÙk �stin aÙtÕj 
a�tioj. KaqÒlou g¦r oÙd� kt�sthj ¨n lecqe�h, e� 
ge m¾ kt�zei t¾n Ûlhn, �x Âj ka� t¦ ktisq�nta 
g�gonen.  
 O� d� ¢pÕ tîn a�r�sewn ¥llon �auto�j 
¢napl£ttontai dhmiourgÕn tîn p£ntwn par¦ tÕn 
Pat�ra toà Kur�ou ¹mîn 'Ihsoà Cristoà, 
tuflèttontej m�ga ka� per� § fq�ggontai. Toà 
g¦r Kur�ou l�gontoj prÕj toÝj 'Iouda�ouj· «OÙk 
¢n�gnwte Óti ¢p' ¢rcÁj Ð kt�saj ¥rsen ka� qÁlu 
�po�hsen aÙtoÚj; ka� e�pen· �neken toÚtou 
katale�yei ¥nqrwpoj tÕn pat�ra ka� t¾n mht�ra 
aÙtoà ka� proskollhq»setai tÍ gunaik� aÙtoà· 
ka� �sontai o� dÚo e�j s£rka m�an«· e�ta 
shma�nwn tÕn kt�sant£ fhsin· «�O oân Ð QeÕj 
sun�zeuxen, ¥nqrwpoj m¾ cwriz�tw«, –pîj oátoi 
x�nhn toà PatrÕj t¾n kt�sin e�s£gousin; e� d� 
kat¦ tÕn 'Iw£nnhn p£nta perilabÒnta ka� 
l�gonta «p£nta di' aÙtoà �g�neto, ka� cwr�j 
aÙtoà �g�neto oÙd� �n«, pîj ¨n ¥lloj e�h Ð 
dhmiourgÒj, par¦ tÕn Pat�ra toà Cristoà;  
  
    Taàta m�n oátoi muqologoàsin. `H d� �nqeoj  
didaskal�a ka� ¹ kat¦ CristÕn p�stij t¾n m�n 
toÚtwn mataiolog�an æj ¢qeÒthta diab£llei. 
OÜte g¦r aÙtom£twj, di¦ tÕ m¾ ¢pronÒhta e�nai, 
oÜte �k proãpokeim�nhj Ûlhj, di¦ tÕ m¾ ¢sqenÁ 
e�nai tÕn QeÒn· ¢ll' �x oÙk Ôntwn ka� mhdamÁ 
mhdamîj Øp£rconta t¦ Óla e�j tÕ e�nai 
pepoihk�nai tÕn QeÕn di¦ toà LÒgou o�den, Î fhs� 
di¦ m�n Mwãs�wj· «'En ¢rcÍ �po�hsen Ð QeÕj tÕn 
oÙranÕn ka� t¾n gÁn«· di¦ d� tÁj çfelimwt£thj 
b�blou toà Poim�noj· «Prîton p£ntwn p�steuson, 
Óti e�j �st�n Ð QeÒj, Ð t¦ p£nta kt�saj ka� 
katart�saj, ka� poi»saj �k toà m¾ Ôntoj e�j tÕ 
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Божия дума и че от невидимото произлезе видимото.�6  
 
А понеже Бог е благ, или по-скоро понеже се явява 
източник на всяка благост, нито пък някой, който е благ 
може да се скъпи за нещо; без, следователно, да се скъпи за 
ничие съществуване, Той е сътворил всички неща от нищо 
чрез Своето собствено Слово � нашия Господ Иисус 
Христос, и като запазил измежду тях особено милосърдие 
за човешкия род7 над всичките неща по земята, и като 
виждал неспособността им поради начина на техния 
произход, да продължат все така, Той им дарувал 
допълнителен дар, и не само сътворил човека, както сторил 
с неразумните същества на земята, но ги сътворил по Своя 
собствен образ, като им дал дял дори от силата на Своето 
собствено Слово, така че притежавайки нещо като 
отражение на Словото и сами бидейки създадени разумни, 
те да могат да пребъдват завинаги в благословение като 
живеят истинния живот, принадлежащ на светиите в рая.  
 
Но също тъй знаейки как човешката воля можела да свърне 
по всякакъв път, Бог още отпърво оградил дадената им 
благодат чрез закон и чрез мястото, където ги поставил, 
понеже Той ги поселил в Своя собствен рай и им наложил 
едничко запрещение: така че, ако опазели благодатта и 
останели добри, те можели да съхранят райския живот � 
без скръб или болка или загриженост, при обещанието в 
крайна сметка за безсмъртие в небесата, но ако се 
отклонели накриво и станели порочни, да знаят, че попадат 
под онова тление на смъртта, което им се полага по 
природа: да не останат повече в рая, а изхвърлени навън от 
него, от тогаз насетне да умират и да пребъдват в смърт и в 
тление.  
 
За това ни предупреждава и Светото Писание, 
съобщавайки от Божие Име: �От всяко дърво в градината 
ще ядеш; а от дървото за познаване добро и зло, да не ядеш 
от него; защото в който ден вкусиш от него, бездруго ще 
умреш.�8 Но под �Бездруго ще умреш� � какво друго би 
могло да се има предвид, освен че не само ще умреш, но и 
завинаги ще останеш да пребъдваш в тлението на смъртта?  
  
4. Ти може би се чудиш по каква ли причина, когато уж 
възнамерявахме да говорим за Въплъщението на Словото, 
сега обсъждаме произхода на човеците, но това също спада 
точно към целта на нашия труд, понеже говорейки за 
явяването на Спасителя сред нас, ние трябва също така да 
говорим и за произхода на човеците, за да осъзнаеш как 
причината за Неговото слизане от небесата сме ние, и че 
нашето престъпление е призовало любовта на Словото, 
така че Той да побърза както да ни помогне, така и да се 
яви сред нас. Защото ние сме причината Той да се въплъти 
и заради нашето спасение Той постъпил с такава любов, че 
се е и явил, и родил � дори в човешко тяло, защото Бог е 
сътворил човека по такъв начин и е искал той да пребъде в 
нетление, но човеците, след като се отвърнали и 
отхвърлили съзерцанието на Бога, и измисляли и творили 
зло за самите себе си, както беше отбелязано в предходния 
труд, получили осъждането на смърт, с което били 
заплашени и оттогаз насетне вместо да останат както били 
сътворени, те наченали да се покваряват според делата си и 
смъртта изцяло ги подчинила под своя власт9, понеже 
престъпването на заповедта ги връщало обратно към 
тяхното  природно състояние; тъй че, както в началото те 
дошли от небитието в битие, така и сега, както може да се 
очаква, били на път да се върнат чрез тление отново към 
небитието.  
 
Защото ако човеците са били извикани към битие от 
предходното си естествено състояние на небитие чрез 

e�nai.« �Oper ka� Ð Paàloj shma�nwn fhs�· 
«P�stei nooàmen kathrt�sqai toÝj a�înaj �»mati 
Qeoà, e�j tÕ m¾ �k fainom�nwn t¦ blepÒmena 
gegon�nai.«  
 `O QeÕj g¦r ¢gaqÒj �sti, m©llon d� phg¾ tÁj 
¢gaqÒthtoj Øp£rcei· ¢gaqù d� per� oÙdenÕj ¨n 
g�noito fqÒnoj· Óqen oÙden� toà e�nai fqon»saj, 
�x oÙk Ôntwn t¦ p£nta pepo�hke di¦ toà �d�ou 
LÒgou toà Kur�ou ¹mîn 'Ihsoà Cristoà· �n o�j prÕ 
p£ntwn tîn �p� gÁj tÕ ¢nqrèpwn g�noj �le»saj, 
ka� qewr»saj æj oÙc �kanÕn e�h kat¦ tÕn tÁj 
�d�aj gen�sewj lÒgon diam�nein ¢e�, pl�on ti 
carizÒmenoj aÙto�j, oÙc ¡plîj, ésper p£nta t¦ 
�p� gÁj ¥loga zùa, �ktise toÝj ¢nqrèpouj, ¢ll¦ 
kat¦ t¾n �autoà e�kÒna �po�hsen aÙtoÚj, 
metadoÝj aÙto�j ka� tÁj toà �d�ou LÒgou 
dun£mewj, �na ésper ski£j tinaj �contej toà 
LÒgou ka� genÒmenoi logiko� diam�nein �n 
makariÒthti dunhqîsi, zîntej tÕn ¢lhqinÕn ka� 
Ôntwj tîn ¡g�wn �n parade�sJ b�on.  
 E�dëj d� p£lin t¾n ¢nqrèpwn e�j ¢mfÒtera 
neÚein dunam�nhn proa�resin, prolabën 
ºsfal�sato nÒmJ ka� tÒpJ t¾n doqe�san aÙto�j 
c£rin. E�j tÕn �autoà g¦r par£deison aÙtoÝj 
e�sagagèn, �dwken aÙto�j nÒmon· �na e� m�n 
ful£xaien t¾n c£rin ka� m�noien kalo�, �cwsi t¾n 
�n parade�sJ ¥lupon ka� ¢nèdunon ka� 
¢m�rimnon zw»n, prÕj tù ka� tÁj �n oÙrano�j 
¢fqars�aj aÙtoÝj t¾n �paggel�an �cein· e� d� 
paraba�en ka� straf�ntej g�nointo faàloi, 
ginèskoien �autoÝj t¾n �n qan£tJ kat¦ fÚsin 
fqor¦n Øpom�nein, ka� mhk�ti m�n �n parade�sJ 
zÁn, �xw d� toÚtou loipÕn ¢poqnÇskontaj m�nein 
�n tù qan£tJ ka� �n tÍ fqor´.  
Toàto d� ka� ¹ qe�a graf¾ proshma�nei l�gousa 
�k prosèpou toà Qeoà· «'ApÕ pantÕj xÚlou toà 
�n tù parade�sJ brèsei fagÍ· ¢pÕ d� toà xÚlou 
toà ginèskein kalÕn ka� ponhrÕn oÙ f£gesqe ¢p' 
aÙtoà· Î d' ¨n ¹m�rv f£ghsqe, qan£tJ 
¢poqane�sqe.« TÕ d� qan£tJ ¢poqane�sqe, t� ¨n 
¥llo e�h À tÕ m¾ mÒnon ¢poqnÇskein, ¢ll¦ ka� �n 
tÍ toà qan£tou fqor´ diam�nein;  
 
     �Iswj qaum£zeij t� d»pote per� tÁj 
�nanqrwp»sewj toà LÒgou proq�menoi l�gein, nàn 
per� tÁj ¢rcÁj tîn ¢nqrèpwn dihgoÚmeqa. 'All¦ 
ka� toàto oÙk ¢llÒtriÒn �sti toà skopoà tÁj 
dihg»sewj.  'An£gkh g¦r ¹m©j l�gontaj per� tÁj 
e�j ¹m©j �pifane�aj toà SwtÁroj, l�gein ka� per� 
tÁj tîn ¢nqrèpwn ¢rcÁj, �na ginèskVj Óti ¹ ¹mîn 
a�t�a �ke�nJ g�gone prÒfasij tÁj kaqÒdou, ka� ¹ 
¹mîn par£basij toà LÒgou t¾n filanqrwp�an  
�xekal�sato, éste ka� e�j ¹m©j fq£sai ka� 
fanÁnai tÕn KÚrion �n ¢nqrèpoij.  
 TÁj g¦r �ke�nou �nswmatèsewj ¹me�j gegÒnamen 
ØpÒqesij, ka� di¦ t¾n ¹mîn swthr�an 
�filanqrwpeÚsato ka� �n ¢nqrwp�nJ gen�sqai 
ka� fanÁnai sèmati. OÛtwj m�n oân Ð QeÕj tÕn 
¥nqrwpon pepo�hke, ka� m�nein ºq�lhsen �n 
¢fqars�v· ¥nqrwpoi d� atoligwr»santej ka� 
¢postraf�ntej t¾n prÕj tÕn QeÕn katanÒhsin, 
logis£menoi d� ka� �pino»santej �auto�j t¾n 
kak�an, ésper �n to�j prètoij �l�cqh, �scon t¾n 
proapeilhqe�san toà qan£tou kat£krisin, ka� 
loipÕn oÙk �ti æj gegÒnasi di�menon· ¢ll' æj 
�log�zonto diefqe�ronto· ka� Ð q£natoj aÙtîn 
�kr£tei basileÚwn. `H g¦r par£basij tÁj �ntolÁj 
e�j tÕ kat¦ fÚsin aÙtoÝj �p�strefen, �na, ésper 
oÙk Ôntej gegÒnasin, oÛtwj ka� t¾n e�j tÕ m¾ 
e�nai fqor¦n Øpome�nwsi tù crÒnJ e�kÒtwj.  
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Съществуванието и любовта на Словото, неизбежно 
следва, че щом изгубили познанието за Бога и били 
върнати обратно  към небитие, понеже не злото, а доброто 
е битие, те трябвало, понеже получавали своето битие от 
Бог, Който Е, да бъдат вечно лишени дори от битие, с 
други думи, те трябвало да се разсипят и да пребъдват в 
смърт и тление. Защото човекът по природа е смъртен, тъй 
като е бил сътворен от нищото, но поради подобието си на 
Него, Който Е, и ако съхранява това подобие чрез 
постоянстване в познаването Му, то тогава той би 
прекратил своето природно тление и би останал нетленен, 
както говори и Премъдростта10: �... а да пазиш законите (й) 
е залог за безсмъртие.� А бидейки безсмъртен, той би 
живял занапред като Бог, за което според мен говори и 
Светото Писание: �Аз рекох: вие сте богове, вие сте всички 
синове на Всевишния; но вие ще умрете като човеци, и ще 
паднете като всички князе.�12  
  
5. Бог не само ни сътворил от нищо, но богато ни дарувал 
чрез благодатта на Словото, живот в съответствие с Бога, 
обаче човеците като отхвърлили вечните неща, и 
обръщайки се по съвет на дявола към тленните, се 
превърнали в причината за собственото си тление в смърт, 
бидейки, както казах преди, тленни по природа, макар и 
предназначени по благодатта на своята причастност в 
Словото да се откъснат от природното си състояние, ако се 
съхранели добри; защото поради пребиваването на 
Словото с тях дори тяхното природно тление не можело да 
ги застигне, както говори и Премъдростта: �Бог е създал 
човека за нетление и го е направил образ на Своето вечно 
битие; ала по завист от дявола влезе в тоя свят смъртта.� 12  
 
Но когато това станало, човеците започнали да умират, а 
тлението взело да ги надвива и да господарува над тях 
дори в още по-голяма от свойствената му степен, защото 
поради престъпването на заповедта разполагало и със 
заплахата на Божеството като допълнително преимущество 
срещу тях.  
 
И дори в своите грехове човеците не се спрели пред 
никакви граници, но вървели постепенно от лошо към по-
лошо - изобретявайки в началото злото и навличайки си 
така смърт и тление, те отпосле като се предали на 
неправдата и надхвърлили всякакво беззаконие, и като не 
се спирали пред никакво злодеяние, но непрестанно 
измисляли всякакви нови видове злодейства, те станали 
ненаситни в съгрешаването. Понеже навсякъде имало 
прелюбодеяния и кражби, убийства и грабежи изпълнили 
цялата земя, а колкото до корупция и неправда - законът се 
пренебрегвал и всякакви престъпления се извършвали 
навсякъде - както по отделно, така и съвкупно. Градове 
воювали с градове, народи се надигали против народи и 
цялата земя се раздирала от народни разпри и сражения 
като всеки човек се надпреварвал с другите в беззаконие. 
Дори престъпленията против природата не били непознати, 
но както говори апостолът и свидетел на Христа: �Жените 
им замениха естественото употребление с 
противоестествено; също и мъжете, като оставиха 
естественото употребление на женския пол, разпалиха се с 
похоти един към други, и вършеха срамотии мъже на 
мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше 
на тяхната заблуда.�13  
 
Част 2. Божествената дилема и нейното 
разрешение във Въплъщението  
6. По тази причина, понеже смъртта надделяла над 
човеците и тлението владеело над тях, човешкият род 
погивал, разумният човек, сътворен по Божия образ, чезнел

E� g¦r fÚsin �contej tÕ m¾ e�na� pote, tÍ toà 
LÒgou parous�v ka� filanqrwp�v e�j tÕ e�nai 
�kl»qhsan, ¢kÒlouqon Ãn kenwq�ntaj toÝj 
¢nqrèpouj tÁj per� Qeoà �nno�aj ka� e�j t¦ oÙk 
Ônta ¢postraf�ntaj, oÙk Ônta g£r �sti t¦ kak£, 
Ônta d� t¦ kal£, �peid»per ¢pÕ toà Ôntoj Qeoà 
gegÒnasi, kenwqÁnai ka� toà e�nai ¢e�. Toàto d� 
�sti tÕ dialuq�ntaj m�nein �n tù qan£tJ ka� tÍ 
fqor´.  �Esti m�n g¦r kat¦ fÚsin ¥nqrwpoj 
qnhtÒj, ¤te d¾ �x oÙk Ôntwn gegonèj. Di¦ d� t¾n 
prÕj tÕn Ônta ÐmoiÒthta, ¿n e� �fÚlatte di¦ tÁj 
prÕj aÙtÕn katano»sewj, ½mblunen ¨n t¾n kat¦ 
fÚsin fqor£n, ka� �meinen ¥fqartoj· kaq£per ¹ 
sof�a fhs�n· «Prosoc¾ nÒmwn, beba�wsij 
¢fqars�as«· ¥fqartoj d� ên, �zh loipÕn æj QeÒj, 
éj pou ka� ¹ qe�a graf¾ toàto shma�nei l�gousa· 
«'Egë e�pa qeo� �ste, ka� u�o� Øy�stou p£ntej· 
Øme�j d� æj ¥nqrwpoi ¢poqnÇskete, ka� æj e�j tîn 
¢rcÒntwn p�ptete.«  
 
     `O m�n g¦r QeÕj oÙ mÒnon �x oÙk Ôntwn ¹m©j  
pepo�hken, ¢ll¦ ka� tÕ kat¦ QeÕn zÁn ¹m�n 
�car�sato tÍ toà LÒgou c£riti. O� d� ¥nqrwpoi, 
¢postraf�ntej t¦ a�ènia, ka� sumboul�v toà 
diabÒlou e�j t¦ tÁj fqor©j �pistraf�ntej, 
�auto�j a�tioi tÁj �n tù qan£tJ fqor©j 
gegÒnasin, Ôntej m�n æj proe�pon kat¦ fÚsin 
fqarto�, c£riti d� tÁj toà LÒgou metous�aj toà 
kat¦ fÚsin �kfugÒntej, e� memen»keisan kalo�.  
 Di¦ g¦r tÕn sunÒnta toÚtoij LÒgon, ka� ¹ kat¦ 
fÚsin fqor¦ toÚtwn oÙk ½ggize, kaqëj ka� ¹ 
sof�a fhs�n· «`O QeÕj �ktise tÕn ¥nqrwpon �p� 
¢fqars�v, ka� e�kÒna tÁj �d�aj ¢�diÒthtoj· fqÒnJ 
d� diabÒlou q£natoj e�sÁlqen e�j tÕn kÒsmon«· 
toÚtou d� genom�nou o� m�n ¥nqrwpoi ¢p�qnVskon, 
¹ d� fqor¦ loipÕn kat' aÙtîn ½kmaze, ka� ple�on 
toà kat¦ fÚsin �scÚousa kaq' Ólou toà g�nouj, 
ÓsJ ka� t¾n ¢peil¾n toà qe�ou di¦ t¾n par£basin 
tÁj �ntolÁj kat' aÙtîn proeil»fei.  
Ka� g¦r ka� �n to�j plhmmel»masin o� ¥nqrwpoi 
oÙk ¥crij Órwn ærism�nwn e�st»keisan, ¢ll¦ 
kat' Ñl�gon �pekteinÒmenoi loipÕn ka� e�j ¥metron 
�lhlÚqasin, �x ¢rcÁj m�n eØreta� tÁj kak�aj 
genÒmenoi, ka� kaq' �autîn tÕn q£naton 
prokales£menoi ka� t¾n fqor£n· Ûsteron d� e�j 
¢dik�an �ktrap�ntej ka� paranom�an p©san 
ØperbalÒntej, ka� m¾ �n� kakù �st£menoi, ¢ll¦ 
p£nta kain¦ kaino�j �pinooàntej, ¢kÒrestoi per� 
tÕ ¡mart£nein gegÒnasi. Moice�ai m�n g¦r Ãsan 
ka� klopa� pantacoà, fÒnwn d� ka� ¡rpagîn 
pl»rhj Ãn ¹ sÚmpasa gÁ. Ka� nÒmou m�n oÙk Ãn 
front�j per� fqor©j ka� ¢dik�aj· p£nta d� t¦ 
kak¦ kaq' �na ka� koinÍ par¦ p©sin �pr£tteto. 
PÒleij m�n kat¦ pÒlewn �pol�moun, ka� �qnh 
kat¦ �qnîn ºge�reto· diÇrhto d� p©sa ¹ 
o�koum�nh st£sesi ka� m£caij, �k£stou 
filoneikoàntoj �n tù aranome�n.  OÙk Ãn d� 
toÚtwn makr¦n oÙd� t¦ par¦ fÚsin, ¢ll' æj e�pen 
Ð toà Cristoà m£rtuj 'ApÒstoloj· «A� te g¦r 
q»leiai aÙtîn met»llaxan t¾n fusik¾n crÁsin 
e�j t¾n par¦ fÚsin· Ðmo�wj d� ka� o� ¥rrenej, 
¢f�ntej t¾n fusik¾n crÁsin tÁj qhle�aj, 
�xekaÚqhsan �n tÍ Ñr�xei aÙtîn e�j ¢ll»louj, 
¥rrenej �n ¥rsesi t¾n ¢schmosÚnhn 
katergazÒmenoi, ka� t¾n ¢ntimisq�an ¿n �dei tÁj 
pl£nhj aÙtîn �n �auto�j ¢polamb£nontej.«  
 
     Di¦ d¾ taàta ple�on toà qan£tou krat»santoj, 
ka� tÁj fqor©j paramenoÚshj kat¦ tîn 
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и Божието дело се подривало, защото смъртта, както вече 
казах, получила оттогаз насетне законна14 власт над нас, а 
от закона не можело да се избяга, тъй като бил положен от 
Бога поради престъплението15, и резултатът бил наистина 
както чудовищен, така и неподобаващ. Защото, от една 
страна, би било чудовищно Бог да се окаже неистинен след 
като веднъж е казал; тоест, ако след като Той е повелил, че 
престъпвайки заповедта, човек трябва да умре, след 
престъплението човекът да не умре, а да се прекърши 
Божието слово. Понеже Бог не би бил истинен, ако след 
като е казал, че трябва да умрем, човекът останел жив.  
  
Също така би било неподобаващо съществата, някога 
сътворени разумни и имали причастност в Словото, да 
погинат и да се върнат обратно към небитието чрез тление. 
Защото не би било достойно за Божията благост 
сътворените от Него неща да трябва да погинат поради 
измамата, упражнена върху човеците от дявола, а особено 
пък би било чрезмерно неподобаващо Божието дело в 
човечеството да трябва да се прекрати, независимо дали 
поради собствената им небрежност, или поради измамата 
на злите духове.  
  
И тъй като разумните същества погивали и такива 
произведения били по пътя на погибелта, какво трябвало 
да стори Бог в Своята благост? Да позволи на тлението да 
надвие против тях и на смъртта да ги държи здраво? В 
такъв случай, каква била ползата, на първо място, изобщо 
да ги сътворява? Понеже по-добре би било въобще да не се 
сътворяват, отколкото веднъж сътворени, да бъдат 
пренебрегнати и оставени да погинат, защото 
пренебрегването демонстрира слабост, а не благост у Бога 
(тоест, ако Той позволява да се погуби Неговото собствено 
дело, създадено някога от Него) и то много повече, 
отколкото ако Той изобщо не бил никога сътворявал 
човеците. Защото, ако Той изобщо не ги бе сътворявал, 
никой не би могъл да вмени слабост, но след като веднъж 
вече ги сътворил и ги създал от нищото, щяло да бъде 
крайно чудовищно делото да пропадне, и то пред очите на 
Създателя. Следователно, било немислимо Бог да остави 
човеците на произвола на тлението, понеже това би било 
неподобаващо и недостойно за Божията благост.  
  
7. Но също както трябвало да се наложи осъществяването 
на такова следствие, така от друга страна, онова, което е 
истинно в Бога, е насочено срещу него � че Бог трябва да 
остане верен на закона за смъртта, който е положил, 
защото било чудовищно Бог, Отецът на истината, да се 
покаже лъжец заради нашата полза и съхранение. И така, 
още веднъж, какво решение е било възможно да вземе Бог? 
Да иска покаяние от човеците за тяхното престъпление? 
Това би могло да се счете достойно за Бога, сякаш както 
чрез престъплението човеците са станали подвластни на 
тление, така и чрез покаяние биха могли да се върнат 
отново към нетлението. Но покаянието, първо, нито би 
отговаряло на онова, което е истинно в Бога, защото ако 
човеците не останели в хватката на смъртта, Бог пак щял 
да остане неистинен, нито пък - второ, покаянието 
извеждало човеците от присъщото на тяхната природа, а 
единствено ги предпазвало да не съгрешават. Ако това 
било случай единствено на престъпление, а не и на 
следващо след него тление, покаянието би било напълно 
достатъчно, но ако още с начеването на престъплението 
човеците станали подвластни на тлението, свойствено на 
тяхната природа, и се лишили от благодатта, която имали, 
бидейки (сътворени) по Божия образ, какъв по-нататъшен 
ход бил необходим? Или какво се изисквало за такава 
благодат и такова извеждане, ако не Словото Божие, Което 
също така в началото сътворило всичко от нищо? Защото 

¢nqrèpwn, tÕ m�n tîn ¢nqrèpwn g�noj �fqe�reto, 
Ð d� logikÕj ka� kat' e�kÒna genÒmenoj ¥nqrwpoj 
ºfan�zeto· ka� tÕ ØpÕ toà Qeoà genÒmenon �rgon 
parapèlluto.  
 Ka� g¦r ka� Ð q£natoj, æj proe�pon, nÒmJ loipÕn 
�scue kaq' ¹mîn· ka� oÙc o�Òn te Ãn tÕn nÒmon 
�kfuge�n, di¦ tÕ ØpÕ Qeoà teqe�sqai toàton tÁj 
parab£sewj c£rin· ka� Ãn ¥topon Ðmoà ka� 
¢prep�j tÕ ginÒmenon ¢lhqîj.  
�Atopon m�n g¦r Ãn e�pÒnta tÕn QeÕn yeÚsasqai, 
éste nomoqet»santoj aÙtoà qan£tJ ¢poqnÇskein 
tÕn ¥nqrwpon, e� paraba�h t¾n �ntol»n, met¦ t¾n 
par£basin m¾ ¢poqnÇskein, ¢ll¦  lÚesqai tÕn 
toÚtou lÒgon. OÙk ¢lhq¾j g¦r Ãn Ð QeÒj, e�  
e�pÒntoj aÙtoà ¢poqnÇskein ¹m©j, m¾ ¢p�qnVsken 
Ð ¥nqrwpoj.  'Aprep�j d� Ãn p£lin t¦ ¤pax 
genÒmena logik¦ ka� toà LÒgou aÙtoà 
metascÒnta parapÒllusqai, ka� p£lin e�j tÕ m¾ 
e�nai di¦ tÁj fqor©j �pistr�fein.  
 OÙk ¥xion g¦r Ãn tÁj ¢gaqÒthtoj toà Qeoà t¦ 
Øp' aÙtoà genÒmena diafqe�resqai, di¦ t¾n par¦ 
toà diabÒlou genom�nhn to�j ¢nqrèpoij ¢p£thn.  
 �Allwj te ka� tîn ¢prepest£twn Ãn t¾n toà 
Qeoà t�cnhn �n to�j ¢nqrèpoij ¢fan�zesqai À di¦ 
t¾n aÙtîn ¢m�leian, À di¦ t¾n tîn daimÒnwn 
¢p£thn.  
Fqeirom�nwn to�nun tîn logikîn ka� 
parapollum�nwn tîn toioÚtwn �rgwn, t� tÕn QeÕn 
�dei poie�n ¢gaqÕn Ônta; ¢fe�nai t¾n fqor¦n kat' 
aÙtîn �scÚein, ka� tÕn q£naton aÙtîn krate�n; 
ka� t�j ¹ cre�a toà ka� �x ¢rcÁj aÙt¦ gen�sqai; 
�dei g¦r m¾ gen�sqai, À genÒmena paramelhqÁnai 
ka� ¢pol�sqai.  'Asq�neia g¦r m©llon ka� oÙk 
¢gaqÒthj �k tÁj ¢mele�aj ginèsketai toà Qeoà, 
e� poi»saj paror´ fqarÁnai tÕ �autoà �rgon, 
½per e� m¾ pepoi»kei kat¦ t¾n ¢rc¾n tÕn 
¥nqrwpon. M¾ poi»santoj m�n g¦r oÙk Ãn Ð 
logizÒmenoj t¾n ¢sq�neian, poi»santoj d� ka� e�j 
tÕ e�nai kt�santoj, ¢topètaton Ãn ¢pÒllusqai t¦ 
�rga, ka� m£lista �p' Ôyei toà pepoihkÒtoj. 
OÙkoàn �dei toÝj ¢nqrèpouj m¾ ¢fi�nai f�resqai 
tÍ fqor´, di¦ tÕ ¢prep�j ka� ¢n£xion e�nai toàto 
tÁj toà Qeoà ¢gaqÒthtoj.   
 
     'All' ésper �dei toàto gen�sqai, oÛtwj ka� �k  
tîn �nant�wn p£lin ¢nt�keitai tÕ prÕj tÕn QeÕn 
eÜlogon, éste ¢lhqÁ fanÁnai tÕn QeÕn �n tÍ per� 
toà qan£tou nomoqes�v· ¥topon g¦r Ãn di¦ t¾n 
¹mîn çf�leian ka� diamon¾n yeÚsthn fanÁnai 
tÕn tÁj ¢lhqe�aj pat�ra QeÒn.  
T� oân �dei ka� per� toÚtou gen�sqai À poiÁsai 
tÕn QeÒn; met£noian �p� tÍ parab£sei toÝj 
¢nqrèpouj ¢paitÁsai; toàto g¦r ¥n tij ¥xion 
f»seie Qeoà, l�gwn Óti ésper �k tÁj parab£sewj 
e�j fqor¦n gegÒnasin, oÛtwj �k tÁj metano�aj 
g�nointo p£lin ¨n e�j ¢fqars�an.  
 'All' ¹ met£noia oÜte tÕ eÜlogon tÕ prÕj tÕn 
QeÕn �fÚlatten· �mene g¦r p£lin oÙk ¢lhq»j, m¾ 
kratoum�nwn �n tù qan£tJ tîn ¢nqrèpwn· oÜte d� 
¹ met£noia ¢pÕ tîn kat¦ fÚsin ¢nakale�tai, 
¢ll¦ mÒnon paÚei tîn ¡marthm£twn.  
 E� m�n oân mÒnon Ãn plhmm�lhma ka� m¾ fqor©j 
�pakoloÚqhsij, kalîj ¨n Ãn ¹ met£noia. E� d� 
¤pax prolaboÚshj tÁj parab£sewj, e�j t¾n kat¦ 
fÚsin fqor¦n �kratoànto o� ¥nqrwpoi, ka� t¾n 
toà kat' e�kÒna c£rin ¢faireq�ntej Ãsan, t� ¥llo 
�dei gen�sqai; À t�noj Ãn cre�a prÕj t¾n toiaÚthn 
c£rin ka� ¢n£klhsin, À toà ka� kat¦ t¾n ¢rc¾n 
�k toà m¾ Ôntoj pepoihkÒtoj t¦ Óla toà Qeoà 
LÒgou; 
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Нему се падало както да приведе отново тленното към 
нетление, така и да запази непокътнато онова, което е 
истинно у Отца във всичко, понеже бидейки Слово на Отца 
и превъзвисен над всичко, Той единствен по природа е бил 
в състояние както да възсъздаде всичко, така и да е достоен 
да пострада за всички и да бъде посланик за всички пред 
Отца.  
  
8. За тази именно цел, невещественото, нетленно и 
нематериално Слово Божие влязло в нашия свят, макар в 
определен смисъл, Той да не бил далеч от нас16 и преди, 
понеже никаква част от творението не е била без Него, 
Който изпълва всички неща навсякъде, оставайки в 
единство със Своя Отец. Но при нас Той идва в 
благосклонност да ни покаже любов и да ни посети, и 
виждайки расата от разумни същества да е на път да 
изчезне и как смъртта владее над тях чрез тлението; 
виждайки също, че заплахата при престъплението е 
осигурила здрава хватка на тлението, което ни било 
сполетяло, а също как било чудовищно законът да 
пропадне, преди да бъде изпълнен; виждайки, също така, 
непристойността на случилото се � че нещата, на които 
Самият Той бил Творец, погивали; виждайки още, 
превъзхождащото зло на човеците и как малко по малко те 
го възправяли до непоносими висоти против самите себе 
си; и виждайки най-сетне, как всички човеци били под 
смъртното наказание, Той се смилил над нашия род, 
съжалил се над нашата немощ, проявил снизхождение към 
тлението ни, и неспособен да понесе смъртта да се окаже 
победител, и за да не погинат създанията, и делото на 
Неговия Отец в човеците да не се обърне на нищо, Той 
взел на Себе си тяло � и то от не по-различен вид от 
нашите. При това, Той желаел не просто да се въплъти или 
просто да се яви17, понеже ако искал просто да се яви, Той 
можел да разкрие Своето божествено явяване по някакъв 
друг и при това по-висш начин. Но Той приема тяло като 
на нашия род и то не просто така, а от безупречна, 
неопетнена девица, непознала мъж � едно тяло чисто и 
наистина неомърсено от мъжко сношение. Понеже Сам 
бидейки могъщ, и Създател на всичко, Той подготвя това 
тяло в девицата като храм за Себе си и го приема за Свое 
собствено като инструмент, в който да се разкрие и който 
да обитава.  
  
Приемайки така тяло, досущ като нашите, понеже всичките 
били под наказанието на смъртното тление, Той го предал 
на смърт вместо всички и го предложил на Отца, правейки 
това поради любовта Си, така че, първо, в Него да умрат 
всички впримчени и да се отмени закона за погублението 
на човеците, защото неговата сила се изразходила напълно 
в тялото на Господа и вече нямал сила срещу човеците, 
Негови събратя; и второ, при все че човеците се били 
обърнали към тлението, Той да може да ги върне отново 
към нетление и да ги оживи от смъртта чрез посвещаването 
на Своето тяло и чрез благодатта на Възкресението като 
направи смъртта да изчезне от тях, като слама в огъня18.  
  
9. Понеже Словото, виждайки как тлението на човеците не 
може да бъде надвито другояче, освен чрез смърт като 
задължително условие, и бидейки в същото време като 
безсмъртно Слово и Син на Отца неспособно да умре, Той 
приел за тази цел тяло, способно на смърт, за да може то 
чрез принадлежността си на Словото, Което е над всичко, 
да може достойно да умре вместо всички, а самото то 
поради идването на Словото да пребивава в него да остане 
нетленно, за да може след това да се сложи край и на 
тлението на всички други чрез благодатта на 
възкресението. Именно чрез предаването на смърт като 
приношение и жертва без недостатък, на приетото от 

AÙtoà g¦r Ãn p£lin ka� tÕ fqartÕn e�j 
¢fqars�an �negke�n, ka� tÕ Øp�r p£ntwn eÜlogon 
¢posîsai prÕj tÕn Pat�ra.  
LÒgoj g¦r ín toà PatrÕj ka� Øp�r p£ntaj ên, 
¢koloÚqwj ka� ¢nakt�sai t¦ Óla mÒnoj Ãn 
dunatÕj ka� Øp�r p£ntwn paqe�n ka� presbeàsai 
per� p£ntwn �kanÕj prÕj tÕn Pat�ra.  
 
     ToÚtou d¾ �neken Ð ¢sèmatoj ka� ¥fqartoj 
ka� ¥ãloj toà Qeoà LÒgoj parag�netai e�j t¾n 
¹met�ran cèran, oÜti ge makr¦n ín prÒteron.  
OÙd�n g¦r aÙtoà kenÕn Øpol�leiptai tÁj kt�sewj 
m�roj· p£nta d� di¦ p£ntwn pepl»rwken aÙtÕj 
sunën tù �autoà Patr�.  
'All¦ parag�netai sugkataba�nwn tÍ e�j ¹m©j 
aÙtoà filanqrwp�v ka� �pifane�v.  
 Ka� �dën tÕ logikÕn ¢pollÚmenon g�noj, ka�  
tÕn q£naton kat' aÙtîn basileÚonta tÍ fqor´· 
Ðrîn d� ka� t¾n ¢peil¾n tÁj parab£sewj 
diakratoàsan t¾n kaq' ¹mîn fqor£n· ka� Óti 
¥topon Ãn prÕ toà plhrwqÁnai tÕn nÒmon luqÁnai· 
Ðrîn d� ka� tÕ ¢prep�j �n tù sumbebhkÒti, Óti ïn 
aÙtÕj Ãn dhmiourgÒj, taàta parhfan�zeto· Ðrîn 
d� ka� t¾n tîn ¢nqrèpwn Øperb£llousan kak�an, 
Óti kat' Ñl�gon ka� ¢fÒrhton aÙt¾n hÜxhsan kaq' 
�autîn· Ðrîn d� ka� tÕ ØpeÚqunon p£ntwn 
¢nqrèpwn prÕj tÕn q£naton, �le»saj tÕ g�noj 
¹mîn, ka� t¾n ¢sq�neian ¹mîn o�kteir»saj, ka� tÍ 
fqor´ ¹mîn sugkatab£j, ka� t¾n toà qan£tou 
kr£thsin oÙk �n�gkaj, �na m¾ tÕ genÒmenon 
¢pÒlhtai ka� e�j ¢rgÕn toà PatrÕj tÕ e�j 
¢nqrèpouj �rgon aÙtoà g�nhtai, lamb£nei �autù 
sîma, ka� toàto oÙk ¢llÒtrion toà ¹met�rou.  
 OÙ g¦r ¡plîj ºq�lhsen �n sèmati gen�sqai, 
oÙd� mÒnon ½qele fanÁnai· �dÚnato g£r, e� mÒnon 
½qele  
fanÁnai, ka� di' �t�rou kre�ttonoj t¾n qeof£neian 
aÙtoà poi»sasqai· ¢ll¦ lamb£nei tÕ ¹m�teron, 
ka� toàto oÙc ¡plîj, ¢ll' �x ¢cr£ntou ka� 
¢mi£ntou ¢ndrÕj ¢pe�rou parq�nou, kaqarÕn ka� 
Ôntwj ¢mig�j tÁj ¢ndrîn sunous�aj. AÙtÕj g¦r 
dunatÕj ín ka� dhmiourgÕj tîn Ólwn, �n tÍ 
parq�nJ kataskeu£zei �autù naÕn tÕ sîma, ka� 
�diopoie�tai toàto ésper Ôrganon, �n aÙtù 
gnwrizÒmenoj ka� �noikîn.  
 Ka� oÛtwj ¢pÕ tîn ¹met�rwn tÕ Ómoion labèn,  
di¦ tÕ p£ntaj ØpeuqÚnouj e�nai tÍ toà qan£tou 
fqor´, ¢nt� p£ntwn aÙtÕ qan£tJ paradidoÚj, 
prosÁge tù Patr�, ka� toàto filanqrèpwj poiîn, 
�na æj m�n p£ntwn ¢poqanÒntwn �n aÙtù luqÍ Ð 
kat¦ tÁj fqor©j tîn ¢nqrèpwn nÒmoj (¤te d¾ 
plhrwqe�shj tÁj �xous�aj �n tù kuriakù sèmati,  
ka� mhk�ti cèran �contoj kat¦ tîn Ðmo�wn 
¢nqrèpwn)· æj d� e�j fqor¦n ¢nastr�yantaj toÝj 
¢nqrèpouj p£lin e�j t¾n ¢fqars�an �pistr�yV, 
ka� zwopoi»sV toÚtouj ¢pÕ toà qan£tou, tÍ toà 
sèmatoj �diopoi»sei, ka� tÍ tÁj ¢nast£sewj 
c£riti, tÕn q£naton ¢p' aÙtîn æj kal£mhn ¢pÕ 
purÕj �xafan�zwn.  
 
Sunidën g¦r Ð LÒgoj Óti ¥llwj oÙk ¨n luqe�h 
tîn ¢nqrèpwn ¹ fqor¦ e� m¾ di¦ toà p£ntwj 
¢poqane�n, oÙc o�Òn te d� Ãn tÕn LÒgon ¢poqane�n 
¢q£naton Ônta ka� toà PatrÕj U�Òn, toÚtou 
�neken tÕ dun£menon ¢poqane�n �autù lamb£nei 
sîma, �na toàto toà �p� p£ntwn LÒgou metalabÕn 
¢nt� p£ntwn �kanÕn g�nhtai tù qan£tJ, ka� di¦ 
tÕn �noik»santa LÒgon ¥fqarton diame�nV, ka� 
loipÕn ¢pÕ p£ntwn ¹ fqor¦ paÚshtai tÍ tÁj 
¢nast£sewj c£riti. �Oqen æj �ere�on ka� qàma 
pantÕj �leÚqeron sp�lou, Ö aÙtÕj �autù �labe 
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Самия Него тяло, Той отведнъж отменил смъртта на 
Своите събратя, чрез принасянето на нещо равностойно, 
понеже бидейки над всичко, Словото Божие естествено, 
чрез предлагането на Своя собствен храм и телесен 
инструмент за живота на всички, изпълнило в смъртта Си 
всичко дължимо. И по този начин Той, нетленният Син 
Божи, чрез единението с всички посредством подобно 
естество, естествено облякъл всички в нетление чрез 
обещанието за възкресение, понеже действителното тление 
на смъртта не притежава власт над човеците, поради 
Словото, което чрез Своето едно тяло, е дошло да обитава 
между човеците.  
  
И също както когато някой велик цар влезе в голям град19 и 
се настани в една от неговите къщи, при всяко положение 
целият град се приема за удостоен с висока чест, и врагове 
и грабители престават да го нападат и мародерстват, но 
напротив, счита се, че му се полагат всякакви грижи 
поради пребиваването на царя в тази едничка къща там; 
също така е и с Царя на всичко � защото след като Той 
дошъл в нашата страна и живял в едно тяло измежду 
Своите събратя, вследствие на това всичките кроежи на 
врага срещу човешкия род се осуетили, а тлението на 
смъртта, което по-рано ги държало в своя власт, се 
прекратило, понеже човешкият род би погинал напълно, 
ако Господа и Спасител на всички и Син на Бога, не беше 
дошъл между нас, за да сложи край на смъртта.  
  
10. Наистина, това велико дело било напълно достойно за 
Божията благост. И ако щом един цар след като е основал 
дом или град, когато той се напада от грабители поради 
безгрижието на жителите, по никакъв начин не го 
пренебрегва, но въздава за него и го спасява като свое 
собствено дело, без да обръща внимание на безгрижието на 
народа, а по-скоро на подобаващото на себе си, то колко 
повече Господ, Словото на всеблагия Отец нямало да 
пренебрегне Своето дело � човешкия род � отиващ си в 
тление; но освен че премахнал настъпилата смърт чрез 
предложението на собственото Си тяло, Той поправил 
тяхното пренебрежение чрез Своето собствено учение като 
възстановил всичко принадлежащо на човека чрез Своята 
собствена сила.  
 
А за това човек може да се увери от ръцете на собствените 
вдъхновени ученици на Спасителя, ако попадне на 
писанията им, където те казват: �Защото любовта Христова 
ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че щом един е 
умрял за всички, всички са умрели. А Христос умря за 
всички, та живите да живеят не вече за себе си, а за 
Оногова, Който умря за тях и възкръсна�20 � нашия Господ 
Иисус Христос.  И другаде: �Но виждаме, че Иисус, Който 
бе малко нещо понизен пред ангелите, зарад претърпяната 
смърт бе увенчан със слава и чест, та по Божия благодат да 
вкуси смърт за всички.�21 Същият по-нататък посочва, 
както следва, защо било необходимо не някой друг, а точно 
самият Бог Слово да се въплъти: �Защото подобаваше на 
Оня, заради Когото е всичко и от Когото е всичко, след 
като приведе в слава много синове, чрез страдания да 
усъвършенства началника на тяхното спасение,� с които 
думи той иска да каже, че не принадлежало никому 
другиму да свърне обратно човека от настъпилото тление, 
освен на Словото Божие, Което ги и сътворило изначално. 
А че именно, заради жертвата за такива тела като Неговото 
собствено, Самото Слово също приело тяло� точно към 
това се отнасят тези техни думи: �А понеже децата са 
участници в плът и кръв, то и Той еднакво взе участие в 
същите, та чрез смъртта да порази оногова, у когото е 
властта на смъртта, сиреч дявола, и да избави ония, които 
от страх пред смъртта през цял живот 

sîma pros£gwn e�j q£naton, ¢pÕ p£ntwn eÙqÝj 
tîn Ðmo�wn ºf£nize tÕn q£naton tÍ prosfor´ toà 
katall»lou.  
 `Up�r p£ntaj g¦r ín Ð LÒgoj toà Qeoà e�kÒtwj 
tÕn �autoà naÕn ka� tÕ swmatikÕn Ôrganon 
pros£gwn ¢nt�yucon Øp�r p£ntwn �pl»rou tÕ 
ÑfeilÒmenon �n tù qan£tJ· ka� æj sunën d� di¦ 
toà Ðmo�ou to�j p©sin Ð ¥fqartoj toà Qeoà U�Õj 
e�kÒtwj toÝj p£ntaj �n�dusen ¢fqars�an �n tÍ 
per� tÁj ¢nast£sewj �paggel�v. Ka� aÙt¾ g¦r ¹ 
�n tù qan£tJ fqor¦ kat¦ tîn ¢nqrèpwn oÙk�ti 
cèran �cei di¦ tÕn �noik»santa LÒgon �n toÚtoij 
di¦ toà �nÕj sèmatoj.  
 Ka� ésper meg£lou basil�wj e�selqÒntoj e�j 
tina pÒlin meg£lhn ka� o�k»santoj e�j m�an tîn 
�n aÙtÍ o�kiîn, p£ntwj ¹ toiaÚth pÒlij timÁj 
pollÁj kataxioàtai, ka� oÙk�ti tij �cqrÕj aÙt¾n 
oÜte lVst¾j �piba�nwn katastr�fei, p£shj d� 
m©llon �pimele�aj ¢xioàtai di¦ tÕn e�j m�an 
aÙtÁj o�k�an o�k»santa basil�a· oÛtwj ka� �p� 
toà p£ntwn basil�wj g�gonen.  'ElqÒntoj g¦r 
aÙtoà �p� t¾n ¹met�ran cèran, ka� o�k»santoj e�j 
�n tîn Ðmo�wn sîma, loipÕn p©sa ¹ kat¦ tîn 
¢nqrèpwn par¦ tîn �cqrîn �piboul¾ p�pautai, 
ka� ¹ toà qan£tou ºf£nistai fqor¦ ¹ p£lai kat' 
aÙtîn �scÚousa. Parapwlèlei g¦r  ¨n tÕ tîn 
¢nqrèpwn g�noj, e� m¾ Ð p£ntwn DespÒthj ka� 
Swt¾r toà Qeoà U�Õj paregegÒnei prÕj tÕ toà 
qan£tou t�loj.  
 
     Pr�pon d� ka� m£lista tÍ ¢gaqÒthti toà Qeoà  
¢lhqîj tÕ m�ga toàto �rgon. E� g¦r basileÝj 
kataskeu£saj o�k�an À pÒlin, ka� taÚthn �x 
¢mele�aj tîn �noikoÚntwn polemoum�nhn ØpÕ 
lVstîn tÕ sÚnolon oÙ paror´, ¢ll' æj �dion �rgon 
�kdike� ka� perisózei, oÙk e�j t¾n tîn 
�noikoÚntwn ¢m�leian ¢forîn, ¢ll' e�j tÕ �autoà 
pr�pon· pollù pl�on Ð toà panag£qou QeÕj LÒgoj 
PatrÕj e�j fqor¦n katercÒmenon tÕ di' aÙtoà 
genÒmenon tîn ¢nqrèpwn g�noj oÙ pare�den· ¢ll¦ 
tÕn m�n sumbebhkÒta q£naton ¢p»leiye di¦ tÁj 
prosfor©j toà �d�ou sèmatoj, t¾n d� ¢m�leian 
aÙtîn diwrqèsato tÍ �autoà didaskal�v, p£nta 
t¦ tîn ¢nqrèpwn di¦ tÁj �autoà dun£mewj 
katorqèsaj.  
 Taàta d� ka� par¦ tîn aÙtoà toà SwtÁroj 
qeolÒgwn ¢ndrîn pistoàsqa� tij dÚnatai 
�ntugc£nwn to�j �ke�nwn gr£mmasin, Î fasin· «`H 
g¦r ¢g£ph toà Cristoà sun�cei ¹m©j kr�nantaj 
toàto, Óti e� e�j Øp�r p£ntwn ¢p�qanen, ¥ra o� 
p£ntej ¢p�qanon· ka� Øp�r p£ntwn ¢p�qanen, �na 
¹me�j mhk�ti �auto�j zîmen, ¢ll¦ tù Øp�r ¹mîn 
¢poqanÒnti ka� ¢nast£nti« �k nekrîn, tù Kur�J  
¹mîn 'Ihsoà Cristù· ka� p£lin· «TÕn d� bracÚ ti 
par' ¢gg�louj ºlattwm�non bl�pomen 'Ihsoàn, di¦ 
tÕ p£qhma toà qan£tou dÒxV ka� timÍ 
�stefanwm�non, Ópwj c£riti Qeoà Øp�r pantÕj 
geÚshtai qan£tou«.  
 E�ta ka� t¾n a�t�an toà m¾ ¥llon de�n À aÙtÕn 
tÕn QeÕn LÒgon �nanqrwpÁsai shma�nei l�gwn· 
«�Eprepe g¦r aÙtù di' Ön t¦ p£nta, ka� di' oá t¦ 
p£nta, polloÝj u�oÝj e�j dÒxan ¢gagÒnta tÕn 
¢rchgÕn tÁj swthr�aj aÙtîn di¦ paqhm£twn  
teleiîsai.« Toàto d� shma�nei l�gwn, æj oÙk 
¥llou Ãn ¢pÕ tÁj genom�nhj fqor©j toÝj 
¢nqrèpouj ¢nenegke�n, À toà Qeoà LÒgou toà ka� 
kat¦ t¾n ¢rc¾n pepoihkÒtoj aÙtoÚj.  
 �Oti d� di¦ t¾n per� tîn Ðmo�wn swm£twn qus�an  
sîma ka� aÙtÕj Ð LÒgoj �laben �autù, ka� toàto 
shma�nousi l�gontej· «'Epe� oân t¦ paid�a 
kekoinènhken a�matoj ka� sarkÒj, ka� aÙtÕj 
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бяха подложени на робство.�22 Защото чрез жертването на 
Своето собствено тяло, Той освен че сложил край на 
закона, който противостоял срещу нас, също и положил за 
нас начало на нов живот23 чрез надеждата за възкресение, 
която ни дал, понеже както чрез човек смъртта придобила 
власт над човеците, така и обратно по същия начин, чрез 
станалото Човек Божие Слово, настъпили разгрома на 
смъртта и възкресението на живота, както казва и човекът, 
носил24 Христа: �Понеже, както смъртта дойде чрез човека, 
тъй и възкресението от мъртви дойде чрез Човека. Както в 
Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще 
оживеят�25, и така нататък. Затова, ние повече не умираме 
като осъдени на смърт; а като човеци, които възкръсват от 
мъртвите, ние очакваме общото възкресение на всички, 
�което, кога му дойде време, ще открие блажения и 
едничък Властител� 26, Бог, Който също така го изработил 
и го дарувал нам.  
 
Това е и първата причина за ставането на Спасителя Човек, 
но и от следващите причини може също така да се види как 
Неговото благословено27 идване сред нас било уместно да 
се състои.  
 
Част 3. Божествената дилема и нейното 
разрешение във Въплъщението � продължение  
11. Когато Вседържителят-Бог сътворявал човешкия род 
чрез Своето собствено Слово, виждайки ограничеността на 
тяхната природа, как тя не била достатъчна от само себе си 
да познае своя Творец, нито да придобие каквато и да било 
представа за Бога, защото докато Той бил нетварен, 
създанията били сътворени от нищо, и докато Той бил 
невеществен, човеците били образувани по по-долен начин 
заради тялото, и понеже във всяко отношение сътворените 
неща били съвсем неспособни да разберат и познаят своя 
Творец, Той се съжалил над човешкия род, и бидейки благ, 
Той не ги оставил лишени от познание за Себе Си, за да не 
се обезсмисли съществуването им.  
 
Защото каква полза за сътворените, ако те не познаят своя 
Творец, или как биха могли да са разумни без познаване на 
Словото и Разума на Отца, в Когото те получавали самото 
си битие? Понеже не би имало какво да ги отличава дори 
от зверовете, ако нямали познание за нищо, освен за земни 
неща, пък и защо Бог ги сътворил изобщо, ако не желаел да 
бъде познат от тях? Но за да не бъде така в действителност, 
бидейки благ, Той им дава дял в Своя собствен Образ � 
нашия Господ Иисус Христос, и ги сътворява по Своя 
собствен Образ и по Свое подобие, така че възприемайки 
чрез такава благодат Образа, тоест Словото на Отца, те да 
са в състояние чрез Него да получат представа за Отца и в 
познаването на своя Творец да живеят щастливия и 
наистина блажен живот.  
 
Но както видяхме, в своето извращение човеците, считайки 
въпреки всичко, дадената им благодат за нищо, така пълно 
отхвърлили Бог и така помрачили душата си, че не само да 
забравят представата си за Бога, но също така и да си 
изработват едно ръкотворно след друго. Защото те не само 
си изрязвали идоли на мястото на истината и вместо живия 
Бог почитали неща, които са нищо, и служили на 
творението повече, отколкото на Твореца,28 но и по-лошо 
от всичко, те прехвърлили почитанието Богу дори към 
дърво и камъни, и към всякакви материални предмети, и 
към човеци, и даже стигнали още по-далеч от това, както 
казахме в предния си труд.29 Понеже толкова далече 
стигнало наистина тяхното безбожие, че те почнали да се 
покланят на демони и да ги обявяват за богове, 
удовлетворявайки собствените си30 страсти. 

paraplhs�wj met�sce tîn aÙtîn, �na di¦ toà 
qan£tou katarg»sV tÕn tÕ kr£toj �conta toà  
qan£tou, tout�sti tÕn di£bolon, ka� ¢pall£xV 
toÚtouj, Ósoi fÒbJ qan£tou di¦ pantÕj toà zÁn 
�nocoi Ãsan doule�aj.«  
 TÍ g¦r toà �d�ou sèmatoj qus�v ka� t�loj 
�p�qhke tù kaq' ¹m©j nÒmJ, ka� ¢rc¾n zwÁj ¹m�n 
�ka�nisen, �lp�da tÁj ¢nast£sewj dedwkèj· 
�peid¾ g¦r �x ¢nqrèpwn e�j ¢nqrèpouj Ð q£natoj 
�kr£thse, di¦ toàto p£lin di¦ tÁj �nanqrwp»sewj 
toà Qeoà LÒgou ¹ toà qan£tou kat£lusij g�gone 
ka� ¹ tÁj zwÁj ¢n£stasij, l�gontoj toà 
cristofÒrou ¢ndrÒj· «'Epeid¾ g¦r di' ¢nqrèpou 
q£natoj, ka� di' ¢nqrèpou ¢n£stasij nekrîn.  
�Wsper g¦r �n tù 'Ad¦m p£ntej ¢poqnÇskousin, 
oÛtwj ka� �n tù Cristù p£ntej 
zwopoihq»sontai«, ka� t¦ toÚtoij ¢kÒlouqa. 
OÙk�ti g¦r nàn æj katakrinÒmenoi ¢poqnÇskomen, 
¢ll' æj �geirÒmenoi perim�nomen t¾n koin¾n 
p£ntwn ¢n£stasin, «¿n kairo�j �d�oij de�xei« Ð 
ka� taÚthn �rgas£menoj ka� caris£menoj QeÒj.  
 A�t�a m�n d¾ prèth tÁj �nanqrwp»sewj toà 
SwtÁroj aÛth. Gno�h d' ¥n tij aÙtoà t¾n ¢gaq¾n 
e�j ¹m©j parous�an eÙlÒgwj gegenÁsqai ka� �k 
toÚtwn.  
 
     `O QeÒj, Ð p£ntwn �cwn tÕ kr£toj, Óte tÕ tîn  
¢nqrèpwn g�noj di¦ toà �d�ou LÒgou �po�ei, 
katidën p£lin t¾n ¢sq�neian tÁj fÚsewj aÙtîn, 
æj oÙc �kan¾ e�h �x �autÁj gnînai tÕn 
dhmiourgÒn, oÙd' Ólwj �nnoian labe�n Qeoà, tù 
tÕn m�n e�nai ¢g�nnhton, t¦ d� �x oÙk Ôntwn 
gegenÁsqai, ka� tÕn m�n ¢sèmaton e�nai, toÝj d� 
¢nqrèpouj k£tw pou sèmati pepl£sqai, ka� Ólwj 
poll¾n e�nai t¾n tîn genhtîn �lleiyin prÕj t¾n 
toà pepoihkÒtoj kat£lhyin ka� gnîsin· �le»saj 
p£lin tÕ g�noj tÕ ¢nqrèpinon, ¤te d¾ ¢gaqÕj ên, 
oÙk ¢fÁken aÙtoÝj �r»mouj tÁj �autoà gnèsewj, 
�na m¾ ¢nÒnhton �cwsi ka� tÕ e�nai.  
 Po�a g¦r Ônhsij to�j pepoihm�noij m¾ ginèskousi 
tÕn �autîn poiht»n; �H pîj ¨n e�en logiko� m¾ 
ginèskontej tÕn toà PatrÕj LÒgon, �n ú ka� 
gegÒnasin; OÙd�n g¦r oÙd� ¢lÒgwn diaf�rein  
�mellon, e� pl�on oÙd�n tîn perige�wn 
�peg�nwskon. T� d� ka� Ð QeÕj �po�ei toÚtouj, ¢f' 
ïn oÙk ºq�lhse ginèskesqai; �Oqen, �na m¾ toàto 
g�nhtai, ¢gaqÕj ín tÁj �d�aj e�kÒnoj aÙto�j toà 
Kur�ou ¹mîn 'Ihsoà Cristoà metad�dwsi, ka� poie� 
toÚtouj kat¦ t¾n �autoà e�kÒna ka� kaq' 
Ðmo�wsin· �na di¦ tÁj toiaÚthj c£ritoj t¾n e�kÒna 
nooàntej, l�gw d¾ tÕn toà PatrÕj LÒgon, 
dunhqîsin �nnoian di' aÙtoà toà PatrÕj labe�n, 
ka� ginèskontej tÕn poiht¾n zîsi tÕn eÙda�mona 
ka� mak£rion Ôntwj b�on.  
 'All' ¥nqrwpoi p£lin par£fronej, 
katoligwr»santej ka� oÛtwj tÁj doqe�shj aÙto�j 
c£ritoj, tosoàton ¢pestr£fhsan tÕn QeÒn, ka� 
tosoàton �qÒlwsan �autîn t¾n yuc¾n æj m¾ 
mÒnon �pilaq�sqai tÁj per� Qeoà �nno�aj, ¢ll¦ 
ka� �tera ¢nq' �t�rwn �auto�j ¢napl£sasqai. 
E�dwl£ te g¦r ¢nt� tÁj ¢lhqe�aj �auto�j 
¢netupèsanto, ka� t¦ oÙk Ônta toà Ôntoj Qeoà 
proet�mhsan, tÍ kt�sei par¦ tÕn kt�santa 
latreÚontej, ka� tÒ ge ce�riston, Óti ka� e�j xÚla 
ka� e�j l�qouj ka� e�j p©san Ûlhn ka� ¢nqrèpouj 
t¾n toà Qeoà tim¾n metet�qoun, ka� ple�ona 
toÚtwn poioàntej, ésper �n to�j �mprosqen 
e�rhtai.  Tosoàton d� ºs�boun, Óti ka� da�monaj 
�qr»skeuon loipÕn ka� qeoÝj ¢nhgÒreuon, t¦j 
�piqum�aj aÙtîn ¢poplhroàntej. Qus�aj te g¦r 
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И, както вече казахме, те принасяли безсловесни животни 
като предложения и човеци в жертвоприношения, според 
както им подобавало, като се обвързвали все по-здраво под 
побърканите им внушения. По тази причина също така 
между тях се преподавали магически изкуства и оракули 
по разни места заблуждавали човеците, и всички люде 
приписвали влиянието върху раждането и живота си на 
звездите и всичките небесни тела като не влагали мисъл в 
нищо отвъд видимото, и с една дума, всичко било 
изпълнено с безбожие и беззаконие, и Сам Бог и Неговото 
Слово били непознати, макар Той да не Се бил скрил от 
човешкия взор, нито бил дал познанието за Себе си само 
по един начин, а наопаки � бил го разкрил пред тях в 
множество форми и по много начини.  
 
12. Защото макар благодатта на Божествения Образ да била 
сама по себе си достатъчна да направи познаваем Бога 
Слово, а чрез Него и Отца, все пак, познавайки 
ограничеността на човеците, Бог предвидил мярка даже и 
при тяхното пренебрежение, така че ако те небрежали да 
познаят Бог от сами себе си, да имат възможност чрез 
делата на творението да избегнат неведението за Твореца.  
 
Но тъй като пренебрежението на човеците малко по малко 
изпада към по-долни неща, Бог пак предвидил мярка дори 
при тази тяхна слабост като пратил закон, също пророци � 
човеци, каквито те познавали, така че дори и да не били 
готови да вдигнат взор към небето и да познаят своя 
Създател, те пак можели да получат своето познание от 
онези около тях, понеже човеците са способни по-пряко да 
учат от човеци за висшите неща.  
 
И така, пред тях било открито, взирайки се в безкрая на 
небето и проумявайки хармонията на творението, да 
познаят неговия Владетел � Словото на Отца, Който чрез 
Своя собствен промисъл над всички неща прави Отца 
познаваем за всички, и с тази цел движи всички неща, та 
чрез Него всички да могат да познаят Бога. Или ако това 
им дойдело твърде много, за тях било възможно да 
срещнат поне святите мъже и чрез тях да научат за Бог - 
Твореца на всички неща и Отец на Христа, и че идолското 
поклонение е безбожие и изпълнено с всякакво 
светотатство. Или пък също така можели поне чрез 
познаването на закона да се откажат от всяко беззаконие и 
да живеят добродетелен живот, понеже нито законът бил 
единствено за иудеите, нито пророците били пращани само 
за тях, но макар и изпратени при иудеите и преследвани от 
иудеите, те били свята школа за познаването на Бог и 
обхождането на душата за целия свят.  
 
И макар Божията благост и любов да били толкоз велики, 
въпреки това човеците, превити от насладите на деня и от 
илюзиите и измамите, пращани от демоните, не надигнали 
своите глави към истината, но се обременили още повече 
със злини и грехове, тъй че вече да не изглеждат разумни, а 
по обхождането им да бъдат считани за лишени от разум.  
 
13. И така, при това оскотяване на човеците, и при такова 
повсеместно обладаване от демонската измама и покриване 
на познанието за истинния Бог, какво трябвало да стори 
Бог? Да запази мълчание при нещо толкова грандиозно и 
да изостави човеците да бъдат заблуждавани от демони и 
да не познаят Бога? И каква била целта човек да се 
сътворява изначално по Божия образ? По-добре за него 
било да го сътворят просто като безсловесно животно, 
отколкото веднъж сътворен разумен, да живее живота на 
скотовете. И изобщо, имало ли каквато и да било нужда 
той да получи представата за Бога? Понеже ако не бил 

zówn ¢lÒgwn, ka� ¢nqrèpwn sfag£j, ésper 
e�rhtai prÒteron, e�j tÕ �ke�nwn kaqÁkon 
�pet�loun, ple�on �autoÝj to�j �ke�nwn 
o�str»masi katadesmeÚontej.  
 Di¦ toàto goàn ka� mage�ai par' aÙto�j 
�did£skonto, ka� mante�a kat¦ tÒpon toÝj 
¢nqrèpouj �pl£na, ka� p£ntej t¦ gen�sewj ka� 
toà e�nai �autîn t¦ a�tia to�j ¥stroij ka� to�j 
kat' oÙranÕn p©sin ¢net�qoun, mhd�n pl�on tîn 
fainom�nwn logizÒmenoi.  Ka� Ólwj p£nta Ãn 
¢sebe�aj ka� paranom�aj mest£, ka� mÒnoj Ð QeÕj 
oÙd� Ð toÚtou LÒgoj �peginèsketo, ka�toi oÙk 
¢fanÁ �autÕn to�j ¢nqrèpoij �pikrÚyaj, oÙd� 
¡plÁn t¾n per� �autoà gnîsin aÙto�j dedwkèj, 
¢ll¦ ka� poik�lwj ka� di¦ pollîn aÙt¾n aÙto�j 
�faplèsaj.  
 
     AÙt£rkhj m�n g¦r Ãn ¹ kat' e�kÒna c£rij 
gnwr�zein tÕn QeÕn LÒgon, ka� di' aÙtoà tÕn 
Pat�ra· e�dëj d� Ð QeÕj t¾n ¢sq�neian tîn 
¢nqrèpwn, proeno»sato ka� tÁj ¢mele�aj toÚtwn, 
�n' �¦n ¢mel»saien di' �autîn tÕn QeÕn �pignînai, 
�cwsi di¦ tîn tÁj kt�sewj �rgwn tÕn dhmiourgÕn 
m¾ ¢gnoe�n.  
 'Epeid¾ d� ¹ ¢nqrèpwn ¢m�leia �p� t¦ ce�rona 
kat' Ñl�gon �pikataba�nei· proeno»sato p£lin Ð 
QeÕj ka� tÁj toiaÚthj aÙtîn ¢sqene�aj, nÒmon 
ka� prof»taj toÝj aÙto�j gnwr�mouj ¢poste�laj, 
�na �¦n ka� e�j tÕn oÙranÕn Ñkn»swsin 
¢nabl�yai ka� gnînai tÕn poiht»n, �cwsin �k tîn 
�ggÝj t¾n didaskal�an. �Anqrwpoi g¦r par¦ 
¢nqrèpwn �ggut�rw dÚnantai maqe�n per� tîn 
kreittÒnwn. 'ExÕn oân Ãn ¢nabl�yantaj aÙtoÝj 
e�j tÕ m�geqoj toà oÙranoà, ka� katano»santaj 
t¾n tÁj kt�sewj ¡rmon�an, gnînai tÕn taÚthj 
¹gemÒna tÕn toà PatrÕj LÒgon, tÕn tÍ �autoà e�j 
p£nta prono�v gnwr�zonta p©si tÕn Pat�ra, ka� 
di¦ toàto t¦ Óla kinoànta, �na di' aÙtoà p£ntej 
ginèskwsi tÕn QeÒn.  
 �H e� toàto aÙto�j Ãn ÑknhrÒn, k¨n to�j ¡g�oij 
dunatÕn Ãn aÙtoÝj suntugc£nein, ka� di' aÙtîn 
maqe�n tÕn tîn p£ntwn dhmiourgÕn QeÒn, tÕn toà  
Cristoà Pat�ra· ka� Óti tîn e�dèlwn ¹ qrhske�a 
¢qeÒthj �st� ka� p£shj ¢sebe�aj mest».  
 'ExÕn d� Ãn aÙtoÝj ka� tÕn nÒmon �gnwkÒtaj, 
paÚsasqai p£shj paranom�aj ka� tÕn kat' ¢ret¾n 
zÁsai b�on. OÙd� g¦r di¦ 'Iouda�ouj mÒnouj Ð 
nÒmoj Ãn oÙd� di' aÙtoÝj mÒnouj o� profÁtai 
�p�mponto, ¢ll¦ prÕj 'Iouda�ouj m�n �p�mponto, 
ka� par¦ 'Iouda�wn �dièkonto· p£shj d� tÁj 
o�koum�nhj Ãsan didask£lion �erÕn tÁj per� Qeoà 
gnèsewj, ka� tÁj kat¦ yuc¾n polite�aj.  
 TosaÚthj oân oÜshj tÁj toà Qeoà ¢gaqÒthtoj 
ka� filanqrwp�aj, Ómwj o� ¥nqrwpoi, nikèmenoi 
ta�j paraut�ka ¹dona�j ka� ta�j par¦ daimÒnwn 
fantas�aij ka� ¢p£taij, oÙk ¢n�neusan prÕj t¾n 
¢l»qeian· ¢ll' �autoÝj ple�osi kako�j ka� 
¡mart»masin �nefÒrhsan, æj mhk�ti doke�n 
aÙtoÝj logikoÚj, ¢ll¦ ¢lÒgouj �k tîn trÒpwn 
nom�zesqai.  
 
     OÛtw to�nun ¢logwq�ntwn tîn ¢nqrèpwn, ka�  
oÛtwj tÁj daimonikÁj pl£nhj �piskiazoÚshj t¦ 
pantacoà ka� kruptoÚshj t¾n per� toà ¢lhqinoà 
Qeoà gnîsin, t� tÕn QeÕn �dei poie�n; siwpÁsai tÕ 
thlikoàton, ka� ¢fe�nai toÝj ¢nqrèpouj ØpÕ 
daimÒnwn plan©sqai, ka� m¾ ginèskein aÙtoÝj 
tÕn QeÒn;  
 Ka� t�j ¹ cre�a toà ka� �x ¢rcÁj kat' e�kÒna 
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достоен да я получи сега, по-добре би било тя да не му се 
дава и изначално. Или каква полза за Бог, Който ги 
сътворил, и каква слава за Него би могло да бъде, ако 
сътворените от Него човеци не се покланят Нему, а мислят, 
че други са техни създатели?  
 
Още веднъж, един обикновен човешки цар не оставя 
земите, които е колонизирал, да се предадат в служба на 
други, нито да преминат към други човеци, а ги 
предупреждава чрез писма и често изпраща до тях 
приятели или, ако се наложи, той лично пристига, за да ги 
подложи, като крайна мярка, на порицание поне със своето 
присъствие, само и само те да не служат на други и 
неговото собствено дело да не се окаже за нищо. Няма ли 
Бог много повече да пощади Своите собствени създания, 
тъй че те да не бъдат отвръщани от Него и да служат на 
нищожните неща, особено след като такова отвръщане се 
оказва причината за тяхното падение и гибел, и след като е 
неподобаващо да погинат те, които някога са били 
съпричастни на Божия образ?  
 
Какво трябвало да стори Бог тогава, или какво трябвало да 
бъде сторено освен обновяването на онова, което било по 
Божия образ, тъй че чрез него човеците отново да станат 
способни да Го познават? Но как би могло да се извърши 
това, освен чрез явяването на самия Образ Божий � нашия 
Господ Иисус Христос? Защото чрез човешки средства 
това е невъзможно, тъй като те са просто сътворени според 
образ; нито пък чрез ангели, понеже дори и те не са 
(Божии) образи. Поради което Божието Слово дошло 
лично, за да може Той, Който е Образ на Отца, да сътвори 
наново човека според образа.  
 
Но отново, това не би могло да се осъществи, освен ако 
смъртта и тлението не бъдели прекратени, поради което 
Той приел в съответствие с природата, смъртно тяло, така 
че в него смъртта да може веднъж завинаги да бъде 
прекратена, а човеците, сътворени по Неговия Образ, да 
могат още веднъж да бъдат обновени. Никой друг, 
следователно, не бил достатъчен за тази нужда, освен 
Образът на Отца.  
 
14. Защото също както когато образът, изписан на дъска, се 
заличава от външни петна, онзи чийто образ е това, трябва 
да се яви още веднъж, за да може портретът да бъде 
обновен на същото дърво, понеже заради неговия образ 
дори обикновеното дърво, на което той е изписан, не се 
изхвърля, но обликът се обновява върху него; по същия 
начин и пресвятият Син на Отца, бидейки Образа на Отца, 
се явил сред нас, за да обнови човека, някога сътворен по 
Негово подобие, и да го подири като някой изгубен чрез 
опрощаването на греховете, както и Сам Той казва в 
Евангелията: �Син Човеческий дойде да подири и да спаси 
погиналото.�31 Вследствие на което, Той казал също и на 
иудеите: �...ако някой се не роди свише,�32 нямайки 
предвид, както мислели те, раждане от жена, но говорейки 
за душата, раждана и сътворявана наново по подобието на 
Божия образ.  
  
Но тъй като диво идолопоклонство и безбожие изпълвали 
света и познанието за Бога било потулено, чий дял било да 
учи света за Отца, на човека ли ще кажете? Но по силите 
на човека не било да проникне навсякъде под слънцето, 
понеже те нито имали телесната сила да стигнат толкоз 
далеч, нито биха били способни да претендират за 
истинност в тази работа, нито пък били в състояние сами 
да устоят на измамата и бремената на злите духове. И 
където всички били засегнати и объркани по душа от 
демонска измама и от суетата на идолите, как би било 

Qeoà gen�sqai tÕn ¥nqrwpon; �dei g¦r aÙtÕn 
¡plîj æj ¥logon gen�sqai, À genÒmenon logikÕn 
t¾n tîn ¢lÒgwn zw¾n m¾ bioàn.  
 T�j d� Ólwj Ãn cre�a �nno�aj aÙtÕn labe�n per� 
Qeoà �x ¢rcÁj; E� g¦r oÙd� nàn ¥xiÒj �sti labe�n, 
�dei mhd� kat¦ t¾n ¢rc¾n aÙtù doqÁnai.  
 T� d� ka� Ôfeloj tù pepoihkÒti Qeù, À po�a dÒxa 
aÙtù ¨n e�h, e� o� Øp' aÙtoà genÒmenoi ¥nqrwpoi 
oÙ proskunoàsin aÙtù, ¢ll' �t�rouj e�nai toÝj 
pepoihkÒtaj aÙtoÝj nom�zousin; EØr�sketai g¦r Ð 
QeÕj �t�roij ka� oÙc �autù toÚtouj 
dhmiourg»saj.  
 E�ta basileÝj m�n ¥nqrwpoj ín t¦j Øp' aÙtoà 
ktisqe�saj cèraj oÙk ¢f�hsin �kdÒtouj �t�roij 
douleÚein, oÙd� prÕj ¥llouj katafeÚgein· ¢ll¦ 
gr£mmasin aÙtoÝj Øpomimn»skei, poll£kij d� ka� 
di¦ f�lwn aÙto�j �pist�llei, e� d� ka� cre�a 
g�nhtai, aÙtÕj parag�netai, tÍ parous�v loipÕn 
aÙtoÝj duswpîn· mÒnon �na m¾ �t�roij 
douleÚswsi, ka� ¢rgÕn aÙtoà tÕ �rgon g�nhtai.  
 OÙ pollù pl�on Ð QeÕj tîn �autoà ktism£twn 
fe�setai prÕj tÕ m¾ planhqÁnai ¢p' aÙtoà, ka� 
to�j oÙk oâsi douleÚein; M£lista Óti ¹ toiaÚth 
pl£nh ¢pwle�aj aÙto�j a�t�a ka� ¢fanismoà 
g�netai, oÙk �dei d� t¦ ¤pax koinwn»santa tÁj 
toà Qeoà E�kÒnoj ¢pol�sqai.  
 T� oân �dei poie�n tÕn QeÒn; �H t� �dei gen�sqai, 
¢ll' À tÕ kat' e�kÒna p£lin ¢naneîsai, �na di' 
aÙtoà p£lin aÙtÕn gnînai dunhqîsin o� 
¥nqrwpoi; Toàto d� pîj ¨n �gegÒnei, e� m¾ aÙtÁj 
tÁj toà Qeoà e�kÒnoj paragenom�nhj toà SwtÁroj 
¹mîn 'Ihsoà Cristoà; Di' ¢nqrèpwn m�n g¦r oÙk 
Ãn dunatÒn, �pe� ka� aÙto� kat' e�kÒna gegÒnasin· 
¢ll' oÙd� di' ¢gg�lwn· oÙd� g¦r oÙd� aÙto� e�sin 
e�kÒnej. �Oqen Ð toà Qeoà LÒgoj di' �autoà 
pareg�neto, �na æj E�kën ín toà PatrÕj tÕn kat' 
e�kÒna ¥nqrwpon ¢nakt�sai dunhqÍ.  
 �Allwj d� p£lin oÙk ¨n �gegÒnei, e� m¾ Ð 
q£natoj Ãn ka� ¹ fqor¦ �xafanisqe�sa. �Oqen 
e�kÒtwj �labe sîma qnhtÒn, �na ka� Ð q£natoj �n 
aÙtù loipÕn �xafanisqÁnai dunhqÍ, ka� o� kat' 
e�kÒna  p£lin ¢nakainisqîsin ¥nqrwpoi. OÙkoàn 
�t�rou prÕj taÚthn t¾n cre�an oÙk Ãn, e� m¾ tÁj 
E�kÒnoj toà PatrÒj.  
 
     `Wj g¦r tÁj grafe�shj �n xÚlJ morfÁj 
parafanisqe�shj �k tîn �xwqen �Úpwn, p£lin 
cre�a toàton paragen�sqai, oá ka� �stin ¹ morf», 
�na ¢nakainisqÁnai ¹ e�kën dunhqÍ �n tÍ aÙtÍ 
ÛlVdi¦ g¦r t¾n �ke�nou graf¾n ka� aÙt¾ ¹ Ûlh �n 
Î ka� g�graptai oÙk �kb£lletai, ¢ll' �n aÙtÍ 
¢natupoàtai.  
 Kat¦ toàto ka� Ð pan£gioj toà PatrÕj U�Òj, 
E�kën ín toà PatrÒj, pareg�neto �p� toÝj 
¹met�rouj tÒpouj, �na tÕn kat' aÙtÕn pepoihm�non 
¥nqrwpon ¢nakain�sV, ka� æj ¢polÒmenon eÛrV 
di¦ tÁj tîn ¡martiîn ¢f�sewj, Î fhsi ka� aÙtÕj 
�n to�j EÙaggel�oij· «�Hlqon tÕ ¢polÒmenon 
eØre�n ka� sîsai.« �Oqen ka� prÕj toÝj 
'Iouda�ouj �legen· «'E¦n m» tij ¢nagennhqÍ«, oÙ 
t¾n �k gunaikîn g�nnhsin shma�nwn ésper 
ØpenÒoun �ke�noi, ¢ll¦ t¾n ¢nagennwm�nhn ka� 
¢naktizom�nhn yuc¾n �n tù kat' e�kÒna dhlîn.  
 'Epeid¾ d� ka� e�dwloman�a ka� ¢qeÒthj kate�ce 
t¾n o�koum�nhn ka� ¹ per� Qeoà gnîsij 
�k�krupto, t�noj Ãn did£xai t¾n o�koum�nhn per� 
PatrÒj; ¢nqrèpou fa�h tij ¥n; ¢ll' oÙk Ãn 
¢nqrèpwn �nÕn t¾n Øf»lion p©san Øpelqe�n, oÜte 
tÍ fÚsei tosoàton �scuÒntwn drame�n, oÜte 
¢xiop�stwn per� toÚtou dunam�nwn gen�sqai, oÜte 
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възможно за тях да спечелят към себе си душата и ума на 
човека като не можели дори да ги съзрат, или как може 
човек да обърне онова, което не вижда?  
  
Но навярно някой би могъл да каже как творението било 
достатъчно, обаче ако творението беше достатъчно, тези 
велики злини не биха се никога случили, понеже 
творението вече го имало и въпреки това човеците се 
валяли в същата грешка по отношение на Бога.  
  
Кой тогава бил необходим, ако не Словото Божие, което 
вижда и душата, и ума, и което привежда в движение 
всички неща в творението, и чрез тях разкрива Отца? 
Понеже Той, който чрез Своя собствен Промисъл и 
подредбата на всички неща учел човеците за Отца, именно 
Той можел също така и да обнови това същото учение. Как 
тогава можело да се извърши това? Навярно някой би 
казал, че същите средства били достъпни както и преди � 
Той да покаже истината за Отца още веднъж чрез 
средствата на делото на творението, но това вече не било 
сигурно средство; тъкмо обратното � понеже човеците 
пропуснали да видят това преди и били обърнали своите 
очи вече не нагоре, а надолу.  
 
Поради което естествено, желаейки да стори добро на 
човеците, Той пребивава тук като човек, вземайки на Себе 
си тяло като останалите, и чрез земни неща, тоест чрез 
делата на Своето тяло [Той ги учи], така че онези, които не 
биха Го познали от Промисъла Му и властването над 
всички неща, биха могли поне от делата, извършвани чрез 
физическото Му тяло, да познаят Словото Божие, което е в 
тялото, а чрез Него и Отца. 
  
15. Понеже както един благ учител, който е грижлив за 
своите ученици, ако някои от тях не могат да се възползват 
от по-висшите предмети, слиза на тяхното ниво и на всяка 
цена ги обучава чрез по-прости средства � също така 
сторило и Словото Божие, както казва и Павел: �Понеже 
светът със своята мъдрост не позна Бога в премъдростта 
Божия, Бог благоволи да спаси вярващите с безумството на 
проповедта.�33  
  
Защото виждайки как човеците след като отхвърлили 
съзерцанието на Бога и с очи, обърнати надолу като че 
потънали надълбоко, търсели Бог в природата и в света на 
възприятията като измисляли за себе си богове от смъртни 
люде и демони, с тази цел любящият и общ Спасител на 
всички � Словото Божие, взема на себе си тяло и като 
Човек тръгва сред човеците и привлича възприятията на 
всички човеци върху Себе си, с тази цел, казвам, че онези, 
които мислят как Бог е веществен, да могат от онова, което 
Господ прави чрез Своето тяло, да прозрат истината и чрез 
Него да стигнат до Отца.  
  
И така, каквито и да били човеците � човешки във 
всичките си помисли, на каквито и предмети да 
съсредоточели възприятията си, там те се и съзирали 
привличани към Него и били учени на истината от всяка 
страна, понеже, ако погледнели с благоговение на 
творението, те виждали как то изповядва Христа като 
Господ; или ако техния ум се скланял към човеци, тъй че 
да ги считат богове, при все това от делата на Спасителя, 
ако предположим, че ги сравнявали, единствен Спасителят 
сред човеците се явявал Син Божи, понеже измежду 
останалите нямало сторени такива дела, каквито били 
извършвани от Словото Божие. Или пък, ако клонели дори 
към злите духове, и при все това ги виждали изгонвани от 
Словото, те трябвало да разберат, че Той единствен � 
Словото Божие, е Бог, а духовете са нищо; или ако техния 

prÕj t¾n tîn daimÒnwn ¢p£thn ka� fantas�an 
�kanîn di' �autîn ¢ntistÁnai.  
 P£ntwn g¦r kat¦ yuc¾n plhg�ntwn ka� 
taracq�ntwn par¦ tÁj daimonikÁj ¢p£thj ka� tÁj 
tîn e�dèlwn mataiÒthtoj, pîj o�Òn te Ãn 
¢nqrèpou yuc¾n ka� ¢nqrèpwn noàn metape�sai, 
Ópouge oÙd� Ðr©n aÙtoÝj dÚnantai; Ö d� m¾ Ðr´ 
tij, pîj dÚnatai metapaideàsai;  
'All' �swj ¥n tij e�poi t¾n kt�sin ¢rke�sqai· ¢ll' 
e� ¹ kt�sij ½rkei, oÙk ¨n �gegÒnei t¦ thlikaàta 
kak£. �Hn g¦r ka� ¹ kt�sij, ka� oÙd�n Âtton o� 
¥nqrwpoi �n tÍ aÙtÍ per� Qeoà pl£nV �kul�onto.  
T�noj oân Ãn p£lin cre�a, À toà Qeoà LÒgou toà 
ka� yuc¾n ka� noàn Ðrîntoj, toà ka� t¦ Óla �n tÍ 
kt�sei kinoàntoj, ka� di' aÙtîn gnwr�zontoj tÕn 
Pat�ra; toà g¦r di¦ tÁj �d�aj prono�aj ka� 
diakosm»sewj tîn Ólwn did£skontoj per� toà 
PatrÒj, aÙtoà Ãn ka� t¾n aÙt¾n didaskal�an 
¢naneîsai.  
 Pîj oân ¨n �gegÒnei toàto; �Iswj ¥n tij e�poi Óti 
�xÕn Ãn di¦ tîn aÙtîn, éste p£lin di¦ tîn tÁj 
kt�sewj �rgwn t¦ per� aÙtoà de�xai.  
'All' oÙk Ãn ¢sfal�j �ti toàto. OÙc� ge· pare�don 
g¦r toàto prÒteron o� ¥nqrwpoi, ka� oÙk�ti m�n 
¥nw, k£tw d� toÝj ÑfqalmoÝj �sc»kasin.  
 �Oqen e�kÒtwj ¢nqrèpouj q�lwn çfelÁsai, æj 
¥nqrwpoj �pidhme�, lamb£nwn �autù sîma Ómoion 
�ke�noij, ka� �k tîn k£tw–l�gw d¾ di¦ tîn toà  
sèmatoj �rgwn–�na o� m¾ qel»santej aÙtÕn 
gnînai �k tÁj e�j t¦ Óla prono�aj ka� ¹gemon�aj 
aÙtoà, k¨n �k tîn di' aÙtoà toà sèmatoj �rgwn 
gnèswntai tÕn �n tù sèmati toà Qeoà LÒgon, ka� 
di' aÙtoà tÕn Pat�ra.  
 
     `Wj g¦r ¢gaqÕj did£skaloj khdÒmenoj tîn  
�autoà maqhtîn, toÝj m¾ dunam�nouj �k tîn 
meizÒnwn çfelhqÁnai, p£ntwj di¦ tîn 
eÙtelest�rwn sugkataba�nwn aÙtoÝj paideÚei· 
oÛtwj ka� Ð toà Qeoà LÒgoj, kaqëj ka� Ð PaàlÒj 
fhsin· «'Epeid¾ g¦r �n tÍ sof�v toà Qeoà oÙk 
�gnw Ð kÒsmoj di¦ tÁj sof�aj tÕn QeÒn, 
eÙdÒkhsen Ð QeÕj di¦ tÁj mwr�aj toà khrÚgmatoj 
sîsai toÝj pisteÚontas«. 'Epeid¾ g¦r o� 
¥nqrwpoi ¢postraf�ntej t¾n prÕj tÕn QeÕn 
qewr�an ka� æj �n buqù buqisq�ntej k£tw toÝj 
ÑfqalmoÝj �contej, �n gen�sei ka� to�j a�sqhto�j 
tÕn QeÕn ¢nez»toun, ¢nqrèpouj qnhtoÝj ka� 
da�monaj �auto�j qeoÝj ¢natupoÚmenoi· toÚtou 
�neka Ð fil£nqrwpoj ka� koinÕj p£ntwn Swt»r, Ð 
toà Qeoà LÒgoj, lamb£nei �autù sîma, ka� æj 
¥nqrwpoj �n ¢nqrèpoij ¢nastr�fetai, ka� t¦j 
a�sq»seij p£ntwn ¢nqrèpwn proslamb£nei, �na o� 
�n swmatiko�j nooàntej e�nai tÕn QeÒn, ¢f' ïn Ð 
KÚrioj �rg£zetai di¦ tîn toà sèmatoj �rgwn, ¢p' 
aÙtîn no»swsi t¾n ¢l»qeian, ka� di' aÙtoà tÕn 
Pat�ra log�swntai.  
 �Anqrwpoi d� Ôntej ka� ¢nqrèpina p£nta 
nooàntej, o�j �¦n �p�balon t¦j �autîn a�sq»seij, 
�n toÚtoij proslambanom�nouj �autoÝj �èrwn, 
ka� pantacÒqen didaskom�nouj t¾n ¢l»qeian. E�te 
g¦r e�j t¾n kt�sin �ptÒhnto, ¢ll' �èrwn aÙt¾n 
Ðmologoàsan tÕn CristÕn KÚrion· e�te e�j 
¢nqrèpouj Ãn aÙtîn ¹ di£noia prolhfqe�sa, éste 
toÚtouj qeoÝj nom�zein, ¢ll' �k tîn �rgwn toà 
SwtÁroj, sugkrinÒntwn te �ke�nwn, �fa�neto �n 
¢nqrèpoij mÒnoj Ð Swt¾r Qeoà U�Òj, oÙk Ôntwn 
par' �ke�noij toioÚtwn Ðpo�a par¦ toà Qeoà 
LÒgou g�gonen.  E� d� ka� e�j da�monaj Ãsan 
prolhfq�ntej, ¢ll' Ðrîntej aÙtoÝj diwkom�nouj 
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ум бил вече потънал даже до мъртвите, тъй че да се 
покланят на герои и на боговете, възпявани от поетите, 
виждайки възкресението на Спасителя, те трябвало да ги 
признаят за лъжливи богове и че Господ единствен е 
истинен � Словото на Отца, Който бил Господар дори на 
смъртта.  
  
Поради тази причина Той и се родил, и се явил като Човек, 
и умрял, и отново възкръснал като затъмнил и хвърлил в 
сянка делата на всички прежни човеци чрез Своите 
собствени, тъй че в каквато и посока да били склонностите 
на човеците, Той да може да ги призове обратно оттам и да 
ги научи за Своя собствен истинен Отец, както и Сам Той 
казва: �Син Човеческий дойде да подири и да спаси 
погиналото.�34  
  
16. Заради ума на човеците, изпаднал окончателно до 
нещата на възприятията, Словото предрéшило Себе си чрез 
явяване в тяло, за да може като Човек, Той да обърне 
човеците към Себе си, да съсредоточи възприятията им 
върху Себе си и докато човеците гледат отсетне на Него 
като на Човек, да ги убеди чрез делата, вършени от Него, 
че Той е не само Човек, но също и Бог, и Словото и 
Мъдростта на истинния Бог.  
  
Това също е и, което Павел иска да посочи, когато казва: 
�...та, вкоренени и утвърдени в любов, да можете проумя с 
всички светии, що е ширина и дължина, дълбочина и 
височина, и да узнаете Христовата любов, която 
превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичката 
пълнота Божия.�35 Понеже чрез Словото, разкриващо Себе 
си навсякъде, както отгоре и отдолу, така и в дълбочината 
и ширината (отгоре � в сътворението, отдолу � в ставането 
човек, в дълбочината � в Хадес, и в ширината � в света), 
всички неща били изпълнени с познанието за Бога.  
  
По тази причина също така, Той не извършил Своята 
саможертва за всички непосредствено след Своето идване 
чрез предаване тялото Си на смърт и възкресявайки го 
отново, понеже чрез това36 Той би направил Себе си 
невидим, но Той направил Себе си достатъчно видим чрез 
него, пребивавайки в него, и вършел такива дела, и 
показвал такива знамения, които Го правели известен вече 
не като Човек, а като Бог Слово. Защото чрез Своето 
ставане човек Спасителят трябвало да извърши и двете 
дела на любов � първо, да прокуди смъртта от нас и отново 
да ни обнови; второ, бидейки невиждан и невидим, да се 
яви и да извести за Себе си чрез Своите дела, че е Словото 
на Отца, и Владетеля и Царя на вселената.  
  
17. Понеже Той не бил, както може да се мисли, ограничен 
в тялото, нито докато присъствал в тялото, Той отсъствал 
от всякъде другаде, нито пък докато движел тялото, 
вселената оставала изпразнена от Неговия Промисъл и 
намеса, но, пречудно нещо � бидейки Слово, вместо да 
бъде съдържан от нещо, по-скоро Той Сам съдържал 
всички неща; и точно както присъствайки в цялото 
творение, Той е едновременно отдèлен по битие от 
вселената и присъства във всички неща чрез самата Своя 
власт (като дава ред на всички неща, и над всичко и във 
всичко разкрива самия Свой промисъл, и дава живот на 
всяко нещо и на всички неща, включвайки цялото, без да 
бъде включван, но пребъдва единствено в Своя собствен 
Отец изцяло и във всяко отношение); по същия начин, 
дори докато присъствал в човешко тяло и Сам го оживявал, 
Той без несъответствие оживявал също и вселената и бил 
във всеки природен процес, и бил извън цялото, и докато 
бивал познаван в тялото чрез Своите дела, Той също се 
проявявал не по-малко и в задвижването на вселената.  

ØpÕ toà Kur�ou, �g�nwskon mÒnon e�nai toàton tÕn 
toà Qeoà LÒgon, ka� oÙk e�nai qeoÝj toÝj 
da�monaj.  E� d� ka� e�j nekroÝj ½dh toÚtwn Ãn Ð 
noàj katasceqe�j, éste qrhskeÚein ¼rwaj, ka� 
toÝj par¦ poihta�j legom�nouj qeoÚj· ¢ll' 
Ðrîntej t¾n toà SwtÁroj ¢n£stasin, æmolÒgoun 
�ke�nouj e�nai yeude�j, ka� mÒnon tÕn KÚrion 
¢lhqinÒn, tÕn toà PatrÕj LÒgon, tÕn ka� toà 
qan£tou kurieÚonta.  
 Di¦ toàto ka� geg�nnhtai, ka� ¥nqrwpoj �f£nh, 
ka� ¢p�qane, ka� ¢n�sth, ¢mblÚnaj ka� 
�piski£saj t¦ tîn pèpote genom�nwn ¢nqrèpwn 
di¦ tîn �d�wn �rgwn, �na Ópou d' ¨n ðsi 
prolhfq�ntej o� ¥nqrwpoi, �ke�qen aÙtoÝj 
¢nag£gV, ka� did£xV tÕn ¢lhqinÕn �autoà 
Pat�ra, kaq£per ka� aÙtÒj fhsin· «�Hlqon 
sîsai ka� eØre�n tÕ ¢polwlÒj.«  
 
     �Apax g¦r e�j a�sqht¦ pesoÚshj tÁj diano�aj 
tîn ¢nqrèpwn, Øp�balen �autÕn di¦ sèmatoj 
fanÁnai Ð LÒgoj, �na meten�gkV e�j �autÕn æj 
¥nqrwpon toÝj ¢nqrèpouj, ka� t¦j a�sq»seij 
aÙtîn e�j �autÕn ¢pokl�nV, ka� loipÕn �ke�nouj 
æj ¥nqrwpon aÙtÕn Ðrîntaj, di' ïn �rg£zetai 
�rgwn, pe�sV m¾ e�nai �autÕn ¥nqrwpon mÒnon, 
¢ll¦ ka� QeÕn ka� Qeoà ¢lhqinoà LÒgon ka� 
Sof�an. Toàto d� ka� Ð Paàloj boulÒmenoj 
shm©na� fhsin· «'En ¢g£pV �rrizwm�noi ka� 
teqemeliwm�noi, �na �xiscÚshte katalab�sqai 
sÝn p©si to�j ¡g�oij t� tÕ pl£toj ka� mÁkoj ka� 
Ûyoj ka� b£qoj, gnîna� te t¾n Øperb£llousan 
tÁj gnèsewj ¢g£phn toà Cristoà· �na plhrwqÁte 
e�j p©n tÕ pl»rwma toà Qeoà.«  
Pantacoà g¦r toà LÒgou �autÕn ¡plèsantoj, ka� 
¥nw ka� k£tw ka� e�j tÕ b£qoj ka� e�j tÕ pl£toj· 
¥nw m�n e�j t¾n kt�sin, k£tw d� e�j t¾n 
�nanqrèphsin, e�j b£qoj d� e�j tÕn ¯dhn, e�j 
pl£toj d� e�j tÕn kÒsmon· t¦ p£nta tÁj per� Qeoà 
gnèsewj pepl»rwtai. Di¦ d� toàto, oÙd� par' 
aÙt¦ paragenÒmenoj t¾n qus�an t¾n Øp�r p£ntwn 
�pet�lei, paradidoÝj tÕ sîma tù qan£tJ, ka� 
¢nistîn aÙtÒ, ¢fanÁ �autÕn di¦ toÚtou poiîn. 
'All¦ ka� �mfanÁ �autÕn di¦ toÚtou kaq�sth 
diam�nwn �n aÙtù ka� toiaàta telîn �rga ka� 
shme�a didoÚj, § mhk�ti ¥nqrwpon ¢ll¦ QeÕn 
LÒgon aÙtÕn �gnèrizon.  'AmfÒtera g¦r 
�filanqrwpeÚeto Ð Swt¾r di¦ tÁj �nanqrwp»sewj, 
Óti ka� tÕn q£naton �x ¹mîn ºf£nize, ka� 
¢neka�nizen ¹m©j· ka� Óti ¢fan¾j ín ka� ¢Òratoj, 
di¦ tîn �rgwn �n�faine, ka� �gnèrizen �autÕn 
e�nai tÕn LÒgon toà PatrÒj, tÕn toà pantÕj 
¹gemÒna ka� basil�a.  
 
     OÙ g¦r d¾ perikekleism�noj Ãn �n tù sèmati·  
oÙd� �n sèmati m�n Ãn, ¢llacÒse d� oÙk Ãn. OÙd� 
�ke�no m�n �k�nei, t¦ Óla d� tÁj toÚtou �nerge�aj 
ka� prono�aj kek�nwto· ¢ll¦ tÕ paradoxÒtaton, 
LÒgoj ên, oÙ sune�ceto m�n ØpÒ tinoj· sune�ce d� 
t¦ p£nta m©llon aÙtÒj· ka� ésper �n p£sV tÍ 
kt�sei ên, �ktÕj m�n �sti toà pantÕj kat' oÙs�an, 
�n p©si d� �sti ta�j �autoà dun£mesi, t¦ p£nta 
diakosmîn, ka� e�j p£nta �n p©si t¾n �autoà 
prÒnoian �faplîn, ka� �kaston ka� p£nta Ðmoà 
zwopoiîn, peri�cwn t¦ Óla ka� m¾ periecÒmenoj, 
¢ll' �n mÒnJ tù �autoà Patr� Óloj ín kat¦ 
p£nta·  OÛtwj ka� �n tù ¢nqrwp�nJ sèmati ên, 
ka� aÙtÕj aÙtÕ zwopoiîn, e�kÒtwj �zwopo�ei ka� 
t¦ Óla ka� �n to�j p©sin �g�neto, ka� �xw tîn 
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За душата е свойствено чрез действията на мисълта да 
обхваща даже каквото е извън нейното собствено тяло, без 
обаче, да действа извън собственото си тяло или да движи 
чрез своето присъствие неща, далечни от тялото, тоест, 
никога човек, мислейки за неща на разстояние, не може 
чрез този факт нито да ги движи, нито да ги помести; нито 
пък ако човек стои в собствената си къща и разсъждава за 
небесните тела, би могъл чрез този факт да мести слънцето 
или пък да върти небесата, но той вижда, че те се движат и 
имат своето битие, без да е в състояние някак да им 
повлияе.  
  
Словото Божие обаче, в Своята човешка природа не било 
така, понеже Той не бил обвързан със Своето тяло, а по-
скоро Сам го носел, тъй че бил не само в него, но в 
действителност бил във всичко, а бидейки външен за 
вселената, пребъдвал единствено в Своя Отец; и това било 
дивното нещо - че Той едновременно обикалял като човек, 
като Слово оживявал всички неща и като Син пребивавал 
със Своя Отец, тъй че нито когато девицата Го раждала, 
Той претърпял някаква промяна, нито бидейки в тялото, 
бил затъмнен, но напротив � Той осветил също и тялото, 
понеже дори бидейки във вселената, Той не споделя 
нейната природа, а наопаки � всички неща са оживявани и 
поддържани от Него. Защото, ако и слънцето, което било 
сътворено от Него и което ние виждаме да обикаля в 
небесата, не се петни от докосване до телата по земята, 
нито бива угасяно от мрака, но наопаки - самò ги осветява 
и очиства, колко по-малко всесвятото Слово Божие, 
Творец и Господар и на слънцето, се петняло, бидейки 
известявано в тялото; обратно � бидейки нетленен, Той 
оживил и също очистил тялото, което само по себе си било 
смъртно � Той, както е писано, Който �не стори грях, нито 
се намери лъст в устата Му.�37  
  
18. Съответно, когато вдъхновени писатели по този въпрос 
говорят за Него как ядял и бил родèн, те разбират, че 
тялото било родено и поддържано с храна в съответствие с 
природата си на тяло, докато Бог � Самото Слово, Който 
при все че уреждал всички неща, бил съединен с тялото � 
също чрез делата, които вършел в тялото, показал Себе си, 
че не е човек, а Бог Слово, но тези неща се казват за Него, 
защото действителното тяло, което ядяло и било родено и 
пострадало, не принадлежало на никого другиго, а на 
Господа; и защото след като станал човек, било правилно 
тези неща да се приписват на Него като човек, за да бъде 
показан Той, че има тяло наистина, а не привидно.  
  
Но точно както поради тези неща Той бил разпознаван 
като присъстващ телесно, по същия начин чрез делата, 
които вършел в тялото, Той възвестявал Себе си като Син 
Божи, вследствие на което също така, Той извикал към 
невярващите иудеи: �Ако не върша делата на Моя Отец, не 
Ми вярвайте; ако пък върша, макар на Мене и да не 
вярвате, на делата повярвайте, за да разберете и повярвате, 
че Отец е в Мене, и Аз съм в Него.�38   
 
Защото точно както макар невидим, Той се познава чрез 
делата на творението, по същия начин след като станал 
човек и бил прикрит в тялото, от неговите дела може да се 
познае, че Той, Който може да ги извърши, не е човек, а 
Властта и Словото Божии, понеже разправата му със зли 
духове и тяхното изгонване не е дело на човек, а на Бога; 
или кой след като Го е видял да изцелява болестите, на 
които е подвластен човешкия род, може все още да Го 
счита за човек, а не за Бог?  
  
Защото той очиствал прокажени, правел куци човеци да 

Ólwn Ãn. Ka� ¢pÕ toà sèmatoj d� di¦ tîn �rgwn 
gnwrizÒmenoj, oÙk ¢fan¾j Ãn ka� ¢pÕ tÁj tîn 
Ólwn �nerge�aj.  
 YucÁj m�n oân �rgon �st� qewre�n m�n ka� t¦ �xw 
toà �d�ou sèmatoj to�j logismo�j, oÙ m¾n ka� 
�xwqen toà �d�ou sèmatoj �nerge�n, À t¦ toÚtou 
makr¦n tÍ parous�v kine�n. OÙd�pote goàn 
¥nqrwpoj dianooÚmenoj t¦ makr¦n ½dh ka� taàta 
kine� ka� metaf�rei· oÙd� e� �p� tÁj �d�aj o�k�aj 
kaq�zoitÒ tij ka� log�zoito t¦ �n oÙranù, ½dh ka� 
tÕn ¼lion kine�, ka� tÕn oÙranÕn peristr�fei. 
'All' Ðr´ m�n aÙt¦ kinoÚmena ka� gegonÒta, oÙ 
m¾n éste �rg£zesqai aÙt¦ dunatÕj tugc£nei.  
OÙ d¾ toioàtoj Ãn Ð toà Qeoà LÒgoj �n tù 
¢nqrèpJ· oÙ g¦r suned�deto tù sèmati, ¢ll¦ 
m©llon aÙtÕj �kr£tei toàto, éste ka� �n toÚtJ 
Ãn ka� �n to�j p©sin �tÚgcane, ka� �xw tîn Ôntwn 
Ãn, ka� �n mÒnJ tù Patr� ¢nepaÚeto.  
 Ka� tÕ qaumastÕn toàto Ãn, Óti ka� æj ¥nqrwpoj 
�politeÚeto, ka� æj LÒgoj t¦ p£nta �zwogÒnei, 
ka� æj U�Õj tù Patr� sunÁn. �Oqen oÙd� tÁj 
Parq�nou tiktoÚshj �pascen aÙtÒj, oÙd� �n 
sèmati ín �molÚneto, ¢ll¦ m©llon ka� tÕ sîma 
¹g�azen.  OÙd� g¦r �n to�j p©sin ên, tîn p£ntwn 
metalamb£nei, ¢ll¦ p£nta m©llon Øp' aÙtoà 
zwogone�tai ka� tr�fetai.  E� g¦r ka� ¼lioj Ð Øp' 
aÙtoà genÒmenoj ka� Øf' ¹mîn Ðrèmenoj, 
peripolîn �n oÙranù, oÙ �upa�netai tîn �p� gÁj 
swm£twn ¡ptÒmenoj, oÙd� ØpÕ skÒtouj 
¢fan�zetai, ¢ll¦ m©llon aÙtÕj ka� taàta 
fwt�zei ka� kaqar�zei, pollù pl�on Ð pan£gioj 
toà Qeoà LÒgoj, Ð ka� toà ¹l�ou poiht¾j ka� 
kÚrioj, �n sèmati gnwrizÒmenoj oÙk �rupa�neto, 
¢ll¦ m©llon ¥fqartoj ên, ka� tÕ sîma qnhtÕn 
tugc£non �zwopo�ei ka� �kaq£rizen, «Öj ¡mart�an 
g£r, fhs�n, oÙk �po�hsen, oÙd� eØr�qh dÒloj �n tù 
stÒmati aÙtoà«.  
 
     �Otan to�nun �sq�onta ka� p�nonta ka� 
tiktÒmenon aÙtÕn l�gwsin o� per� toÚtou 
qeolÒgoi, g�nwske Óti tÕ m�n sîma, æj sîma, 
�t�kteto ka� katall»loij �tr�feto trofa�j, aÙtÕj 
d� Ð sunën tù sèmati QeÕj LÒgoj t¦ p£nta 
diakosmîn, ka� di' ïn e�rg£zeto �n tù sèmati oÙk 
¥nqrwpon �autÒn, ¢ll¦ QeÕn LÒgon �gnèrizen. 
L�getai d� per� aÙtoà taàta, �peid¾ ka� tÕ sîma 
�sq�on ka� tiktÒmenon ka� p£scon, oÙc �t�rou 
tinÒj, ¢ll¦ toà Kur�ou Ãn· ka� Óti ¢nqrèpou 
genom�nou, �prepe ka� taàta æj per� ¢nqrèpou 
l�gesqai, �na ¢lhqe�v ka� m¾ fantas�v sîma 
�cwn fa�nhtai.  
 'All' ésper �k toÚtwn �ginèsketo swmatikîj 
parèn, oÛtwj �k tîn �rgwn ïn �po�ei di¦ toà 
sèmatoj, U�Õn Qeoà �autÕn �gnèrizen. �Oqen ka� 
prÕj toÝj ¢p�stouj 'Iouda�ouj �bÒa l�gwn· «E� oÙ 
poiî t¦ �rga toà PatrÒj mou, m¾ pisteÚht� moi· e� 
d� poiî, k¨n �mo� m¾ pisteÚhte, to�j �rgoij mou  
pisteÚsate· �na gnîte ka� ginèskhte, Óti �n �mo� 
Ð Pat¾r k¢gë �n tù Patr�.«  
 `Wj g¦r ¢Òratoj ên, ¢pÕ tîn tÁj kt�sewj �rgwn 
ginèsketai, oÛtwj ¥nqrwpoj genÒmenoj, ka� �n 
sèmati m¾ Ðrèmenoj, �k tîn �rgwn ¨n gnwsqe�h 
Óti oÙk ¥nqrwpoj ¢ll¦ Qeoà DÚnamij ka� LÒgoj 
�st�n Ð taàta �rgazÒmenoj.  
 TÕ g¦r �pit£ssein aÙtÕn to�j da�mosi, k¢ke�nouj 
¢pelaÚnesqai, oÙk ¢nqrèpinon ¢ll¦ qe�Òn �sti tÕ 
�rgon.  
�H t�j �dën aÙtÕn t¦j nÒsouj �èmenon, �n a�j 
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прохождат, отпушвал слуха на глухи люде, правел слепи 
хора да виждат отново и с една дума, изгонвал от човеците 
всички болести и немощи � от които дела било възможно 
дори за най-обикновения наблюдател да види Неговото 
Бòжество. И кой, след като Го е видял да връща 
липсващото на човеци, родени с недостатък, и да отваря 
очите на слепия по рождение мъж, би пропуснал да 
проумее, че човешката природа била покорна Нему, и че 
Той бил нейния Творец и Създател? Защото Който върнал 
онова, което човека от рождение нямал, с очевидна 
сигурност трябва да е също и Господа на човешкото 
естествено рождение.  
  
Затова още отначало, когато слизал при нас, Той оформил 
за Себе си Своето тяло от девица, та да даде на всички 
немалко доказателство за Своето Бòжество в това, че Той, 
Който го е оформил, е също Творец и на всичко друго, 
понеже кой, виждайки да се зачева тяло единствено от 
девица без мъж, може да не прозре, че Онзи, Който се 
явява в него, е също Творец и Господ и на другите тела; 
или кой, виждайки естеството на водата да се променя и 
превръща във вино, може да не осъзнае, че Онзи, Който 
сторил това, е Господ и Създател на естеството на всички 
води? Защото с тази цел Той тръгнал по морето също като 
негов Господар и вървял като по суха земя � за да даде 
доказателство за Своето господство над всички неща на 
онези, които видели това; още с нахранването на такова 
голямо множество с малко, като от Самия Себе си дал 
изобилие, където го нямало, тъй че от пет хляба пет хиляди 
се наситили и им останало толкова много, показал ли Се е 
Той, че е някой друг, а не същия Господ, Чийто Промисъл 
е над всички неща? 
 
Част 4. Смъртта на Христос  
19. Но за Спасителя изглеждало уместно да стори всичко 
това, за да може човеците, които не успели да познаят 
Неговия Промисъл, разкрит във вселената, и които не 
успели да прозрат Неговото Бòжество, показано в 
творението, да могат поне от делата на Неговото тяло да 
възвърнат зрението си и чрез Него да добият представа за 
познаването на Отца, заключавайки, както казах по-горе, 
от отделни случаи за Неговия Промисъл над цялото.  
  
Защото кой след като е видял Неговата власт над зли 
духове, или кой след като е видял злите духове да 
признават, че Той е техен Господ, ще държи повече ума си 
в съмнение дали това е Синът и Мъдростта и Властта 
Божия? Понеже Той накарал дори творението да наруши 
мълчание в това, че дори при Неговата смърт или по-скоро 
при Неговия триумф над смъртта � имам предвид Кръста, 
което е дивно за разказване � всичкото творение 
изповядвало, че Той, Който се явил и пострадал в тялото, 
бил не само човек, а Синът Божий и Спасителят на всички, 
защото слънцето скрило лицето си и земята се потресла и 
планините се разцепили, потресли се и всички човеци.  
  
Тези неща показали, че Христос на Кръста бил Бог, докато 
всичкото творение било Негов раб и свидетелствало чрез 
своя страх за присъствието на Господаря си. Така чрез 
Своите дела Бог Слово изявил Себе си на човеците, а 
нашата следваща крачка ще бъде да опишем и да говорим 
за края на Неговия телесен път и живот и за естеството на 
смъртта на Неговото тяло, особено защото това е 
съвкупността на нашата вяра и всички човеци без 
изключение са изпълнени с нея, тъй че да можеш също да 
узнаеш как и от това Христос се разкрива не по-малко като 
Бог и Сина Божий.  
 

ØpÒkeitai tÕ tîn ¢nqrèpwn g�noj, �ti ¥nqrwpon 
ka� oÙ QeÕn ¹ge�to; LeproÝj g¦r �kaq£rize, 
cwloÝj peripate�n �po�ei, kwfîn t¾n ¢ko¾n 
½noige, tufloÝj ¢nabl�pein �po�ei,  ka� p£saj 
¡plîj nÒsouj ka� p©san malak�an ¢p»launen 
¢pÕ tîn ¢nqrèpwn, ¢f' ïn Ãn aÙtoà ka� tÕn 
tucÒnta t¾n qeÒthta qewre�n. T�j g¦r �dën aÙtÕn 
¢podidÒnta tÕ le�pon, o�j ¹ g�nesij �n�leiye, ka� 
toà �k genetÁj tufloà toÝj ÑfqalmoÝj ¢no�gonta, 
oÙk ¨n �nenÒhse t¾n nqrèpwn Øpokeim�nhn aÙtù 
g�nesin, ka� taÚthj e�nai toàton DhmiourgÕn ka� 
Poiht»n; `O g¦r tÕ m¾ Ö �k gen�sewj �scen Ð 
¥nqrwpoj ¢podidoÚj, dÁloj ¨n e�h p£ntwj Óti 
KÚrioj oátÒj �sti ka� tÁj gen�sewj tîn 
¢nqrèpwn.  
Di¦ toàto ka� �n ¢rcÍ katercÒmenoj prÕj ¹m©j, 
�k parq�nou pl£ttei �autù tÕ sîma, �na m¾ 
mikrÕn tÁj qeÒthtoj aÙtoà gnèrisma p©si 
par£scV, Óti Ð toàto pl£saj aÙtÒj �sti ka� tîn 
¥llwn Poiht»j. T�j g¦r �dën cwr�j ¢ndrÕj �k 
parq�nou mÒnhj proercÒmenon sîma, oÙk 
�nqume�tai tÕn �n toÚtJ fainÒmenon e�nai ka� tîn 
¥llwn swm£twn Poiht¾n ka� KÚrion;  
 T�j d� �dën ka� t¾n Ød£twn ¢llassom�nhn 
oÙs�an, ka� e�j o�non metab£llousan, oÙk �nnoe� 
tÕn toàto poi»santa KÚrion e�nai ka� Kt�sthn 
tÁj tîn Ólwn Ød£twn oÙs�aj; di¦ toàto g¦r æj 
DespÒthj �p�baine ka� tÍ qal£ssV, ka� 
periep£tei æj �p� gÁj, gnèrisma tÁj �p� p£nta 
despote�aj aÙtoà to�j Ðrîsi par�cwn.  
Tr�fwn d� ka� �x Ñl�gwn tosoàton plÁqoj, ka� �x 
¢pÒrwn eÙporîn aÙtÒj, éste ¢pÕ p�nte ¥rtwn 
pentakiscil�ouj koresqÁnai, ka� ¥llo   
tosoàto katale�yai, oÙd�n �teron À aÙtÕn e�nai 
ka� tÕn tÁj Ólwn prono�aj KÚrion �gnèrize.  
 
     Taàta d� p£nta poie�n tù SwtÁri kalîj �cein  
�dÒkei, �n' �peid¾ t¾n �n to�j p©sin aÙtoà 
prÒnoian ºgnÒhsan o� ¥nqrwpoi ka� oÙ 
katenÒhsan t¾n di¦ tÁj kt�sewj aÙtoà qeÒthta, 
k¨n �k tîn di¦ toà sèmatoj �rgwn aÙtoà 
¢nabl�ywsi, ka� �nnoian l£bwsi di' aÙtoà tÁj e�j 
tÕn Pat�ra gnèsewj, �k tîn kat¦ m�roj t¾n e�j 
t¦ Óla aÙtoà prÒnoian, æj proe�pon, 
¢nalogizÒmenoi.  
 T�j g¦r �dën aÙtoà t¾n kat¦ daimÒnwn �xous�an, 
À t�j �dën toÝj da�monaj Ðmologoàntaj e�nai 
toÚtwn aÙtÕn KÚrion, �ti t¾n di£noian ¢mf�bolon 
�xei, e� oátÒj �stin Ð toà Qeoà U�Õj ka� ¹ Sof�a 
ka� ¹ DÚnamij; OÙd� g¦r t¾n kt�sin aÙt¾n 
siwpÁsai pepo�hken, ¢ll¦ tÒ ge qaumastÒn, ka� 
�n tù qan£tJ, m©llon d� �n aÙtù tù kat¦ toà 
qan£tou tropa�J, l�gw d¾ tù staurù, p©sa ¹ 
kt�sij æmolÒgei tÕn �n tù sèmati gnwrizÒmenon 
ka� p£sconta oÙc ¡plîj e�nai ¥nqrwpon, ¢ll¦ 
Qeoà U�Õn ka� SwtÁra p£ntwn.  
�O te g¦r ¼lioj ¢pestr£fh, ka� ¹ gÁ �se�eto, ka� 
t¦ Ôrh �rr»gnuto, p£ntej kat�pthsson. Taàta d� 
tÕn m�n �n tù staurù CristÕn QeÕn �de�knuon, 
t¾n d� kt�sin p©san toÚtou doÚlhn e�nai, ka� 
marturoàsan tù fÒbJ t¾n toà despÒtou 
parous�an.  
 OÛtw m�n oân Ð QeÕj LÒgoj di¦ tîn �rgwn �autÕn 
�nef£nize to�j ¢nqrèpoij. 'AkÒlouqon d' ¨n e�h 
ka� tÕ t�loj tÁj �n sèmati diagwgÁj ka� 
peripol»sewj aÙtoà dihg»sasqai, ka� e�pe�n ka� 
Ðpo�oj g�gonen Ð toà sèmatoj q£natoj· m£lista 
Óti tÕ kef£laion tÁj p�stewj ¹mîn �st� toàto, 
ka� p£ntej ¡plîj ¥nqrwpoi per� toÚtou 
qrulloàsin· �na gnùj Óti ka� �k toÚtou m©llon 
oÙd�n Âtton ginèsketai QeÕj Ð CristÕj ka� toà 
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20. Сега вече изтъкнахме, дотолкова, доколкото беше 
възможно и доколкото сами сме били способни да 
разберем, причината за Неговото явяване в тяло: че не било 
във властта на никого другиго да обърне тленното към 
нетление, освен на Спасителя � Същият, дето в начало 
сътворил от нищо всички неща; че никой друг не можел да 
сътвори наново подобието на Божия образ за човеците, 
освен Образът на Отца; също че никой друг не можел да 
направи смъртното безсмъртно, освен нашия Господ Иисус 
Христос, Който е Самият Живот; и че никой друг не можел 
да научи човеците за Отца и да унищожи идолското 
поклонение, освен Словото, Което разпорежда всички 
неща и единствено е истинният единороден Син на Отца.  
  
Но тъй като пак било необходимо да се плати и дължимият 
от всички дълг, понеже както вече39 казах, всички трябвало 
да умрат, наистина специално за тази цел Той дошъл 
между нас с това намерение: след доказателствата за 
Своята божественост от делата Си, Той след това 
предложил също и Своята жертва от името на всички, 
предавайки на смърт Своя Храм на мястото на всички, за 
да може, първо - да направи човеците да прекратят и да ги 
освободи от тяхното древно престъпление, и още - да 
покаже Себе си по могъщ даже и от смъртта, явявайки 
Своето собствено тяло нетленно - като първия плод от 
възкресението на всички.  
  
И не се изненадвайте, ако често40 повтаряме същите думи 
по същия въпрос, понеже говорим за Божия план; поради 
това разширяваме същия смисъл в повече от една форма, за 
да не излезе, че изпускаме нещо и да си навлечем 
обвинението в недостатъчно разяснение, защото по-добре е 
да се подложим на обвинение в повтаряне, отколкото да 
пропуснем нещо, което е необходимо да бъде изложено.  
  
И така, тъй като тялото споделяло една и съща природа с 
всички (понеже било човешко тяло, макар чрез несравнимо 
чудо да било оформено единствено от девица), все пак 
бидейки смъртно, трябвало също да умре подобно на 
събратята си; но заради единението със Словото в него то 
вече не подлежало на тление според собствената си 
природа, а поради дошлото да обитава в него Слово било 
поставено извън обсега на тлението. И така станало, че 
едновременно се осъществили две чудеса � умирането на 
всички било извършено в тялото на Господа, а смъртта и 
тлението били изцяло премахнати поради единението на 
Словото с него, понеже смърт трябвало да има и тя 
трябвало да бъде претърпяна заради всички, тъй че 
дължимият от всички дълг да бъде платен. Поради което, 
както казах и преди, Словото като безсмъртно, понеже за 
Него било невъзможно да умре, взело за Себе си тяло, 
което можело да умре, за да може Той да го предложи като 
Свое собствено наместо всички и като пострада чрез 
Своето единение с него заради всички �да порази оногова, 
у когото е властта на смъртта, сиреч дявола, и да избави 
ония, които от страх пред смъртта през цял живот бяха 
подложени на робство.�41 
  
21. И сега, когато общият Спасител на всички е умрял на 
наше място, ние верните в Христа вече не умираме като 
преди, съгласно предупреждението на закона, понеже това 
осъждане се е прекратило, но след като тлението се е 
прекратило и е било премахнато чрез благодатта на 
възкресението, оттук нататък ние просто се освобождаваме 
в съгласие със смъртната природа на телата си по времето, 
което Бог е определил за всеки, за да можем да получим 
по-добро възкресение. Защото подобно на семената, които 
се зариват в земята, ние не се разтваряме и изчезваме, а 
посяти в земята отново ще се вдигнем, тъй като смъртта е 

Qeoà U�Òj.  
 
     T¾n m�n oân a�t�an tÁj swmatikÁj �pifane�aj  
aÙtoà, æj o�Òn te Ãn, �k m�rouj, ka� æj ¹me�j 
ºdun»qhmen noÁsai, proe�pomen, Óti oÙk ¥llou Ãn 
tÕ fqartÕn e�j ¢fqars�an metabale�n, e� m¾ 
aÙtoà toà SwtÁroj, toà ka� t¾n ¢rc¾n �x oÙk 
Ôntwn pepoihkÒtoj t¦ Óla· ka� oÙk ¥llou Ãn tÕ 
kat' e�kÒna p£lin ¢nakt�sai to�j ¢nqrèpoij, e� m¾ 
tÁj E�kÒnoj toà PatrÒj· ka� oÙk ¥llou Ãn tÕ 
qnhtÕn ¢q£naton ¢nastÁsai, e� m¾ tÁj AÙtozwÁj 
oÜshj toà Kur�ou ¹mîn 'Ihsoà Cristoà· ka� oÙk 
¥llou Ãn per� PatrÕj did£xai, ka� t¾n e�dèlwn 
kaqairÁsai qrhske�an, e� m¾ toà t¦ p£nta 
diakosmoàntoj LÒgou, ka� mÒnou toà PatrÕj 
Ôntoj U�oà monogenoàj ¢lhqinoà.  
 'Epeid¾ d� ka� tÕ ÑfeilÒmenon par¦ p£ntwn �dei 
loipÕn ¢podoqÁnai· çfe�leto g¦r p£ntwj, æj 
proe�pon, ¢poqane�n, di' Ö m£lista ka� �ped»mhse· 
toÚtou �neken met¦ t¦j per� qeÒthtoj aÙtoà �k 
tîn �rgwn ¢pode�xeij, ½dh loipÕn ka� Øp�r 
p£ntwn t¾n qus�an ¢n�feren, ¢nt� p£ntwn tÕn 
�autoà naÕn e�j q£naton paradidoÚj, �na toÝj m�n 
p£ntaj ¢nupeuqÚnouj ka� �leuq�rouj tÁj ¢rca�aj 
parab£sewj poi»sV· de�xV d� �autÕn ka� qan£tou 
kre�ttona, ¢parc¾n tÁj tîn Ólwn ¢nast£sewj tÕ 
�dion sîma ¥fqarton �pideiknÚmenoj.  
     Ka� m»toi qaum£sVj e� poll£kij t¦ aÙt¦ per� 
tîn aÙtîn l�gomen. 
 'Epeid¾ g¦r per� tÁj eÙdok�aj toà Qeoà 
laloàmen, di¦ toàto tÕn aÙtÕn noàn di¦ pleiÒnwn 
�rmhneÚomen, m¾ ¥ra ti paralimp£nein dÒxwmen, 
ka� �gklhma g�nhtai æj �ndeîj e�rhkÒsi· ka� g¦r 
b�ltion taÙtolog�aj m�myin ØpostÁnai, À 
parale�ya� ti tîn ÑfeilÒntwn grafÁnai.  
     TÕ m�n oân sîma, æj ka� aÙtÕ koin¾n �con to�j 
p©si t¾n oÙs�an–sîma g¦r Ãn ¢nqrèpinon–, e� 
ka� kainot�rJ qaÚmati sun�sth �k parq�nou 
mÒnhj, Ómwj qnhtÕn ×n kat¦ ¢kolouq�an tîn 
Ðmo�wn ka� ¢p�qnVske· tÍ d� toà LÒgou e�j aÙtÕ 
�pib£sei, oÙk�ti kat¦ t¾n �d�an fÚsin �fqe�reto, 
¢ll¦ di¦ tÕn �noik»santa toà Qeoà LÒgon, �ktÕj 
�g�neto fqor©j.  
Ka� sun�bainen ¢mfÒtera �n taÙtù gen�sqai 
paradÒxwj· Óti te Ð p£ntwn q£natoj �n tù 
kuriakù sèmati �plhroàto, ka� Ð q£natoj ka� ¹ 
fqor¦ di¦ tÕn sunÒnta LÒgon �xhfan�zeto.  
Qan£tou g¦r Ãn cre�a, ka� q£naton Øp�r p£ntwn 
�dei gen�sqai, �na tÕ par¦ p£ntwn ÑfeilÒmenon 
g�nhtai.   
�Oqen, æj proe�pon, Ð LÒgoj, �pe� oÙc o�Òn te Ãn 
aÙtÕn ¢poqane�n–¢q£natoj g¦r Ãn–, �laben 
�autù sîma tÕ dun£menon ¢poqane�n, �na æj �dion 
¢nt� p£ntwn aÙtÕ prosen�gkV, ka� æj aÙtÕj Øp�r 
p£ntwn p£scwn, di¦ t¾n prÕj aÙtÕ �p�basin, 
«katarg»sV tÕn tÕ kr£toj �conta toà qan£tou, 
tout�stin tÕn di£bolon· ka� ¢pall£xV toÚtouj, 
Ósoi fÒbJ qan£tou di¦ pantÕj toà zÁn �nocoi 
Ãsan doule�as«.  
 
     'Am�lei, toà koinoà p£ntwn SwtÁroj 
¢poqanÒntoj Øp�r ¹mîn, oÙk�ti nàn ésper p£lai 
kat¦ t¾n toà nÒmou ¢peil¾n qan£tJ 
¢poqnÇskomen o� �n Cristù pisto�· p�pautai g¦r 
¹ toiaÚth katad�kh· ¢ll¦ tÁj fqor©j pauom�nhj 
ka� ¢fanizom�nhj �n tÍ tÁj ¢nast£sewj c£riti, 
loipÕn kat¦ tÕ toà sèmatoj qnhtÕn dialuÒmeqa 
mÒnon tù crÒnJ Ön �k£stJ Ð QeÕj érisen, �na 
«kre�ttonoj ¢nast£sews« tuce�n dunhqîmen. 
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била унищожена от благодатта на Спасителя. Ето защо 
блаженият Павел, който дава сигурност във възкресението 
на всички, казва: �защото това тленното трябва да се 
облече в нетление, а това смъртното - да се облече в 
безсмъртие. А щом това тленно тяло се облече в нетление, 
и това смъртното тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се 
сбъдне думата написана: "смъртта биде погълната с 
победа". "Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, 
победата?"�42   
  
Защо тогава, би казал някой, ако е било необходимо Той да 
предаде на смърт Своето тяло наместо всички, не го е 
сторил като човек � по домашному, вместо да стига чак 
дотам, че да бъде дори разпнат? Защото повече би Му 
подобавало да напусне тялото си с достойнство, отколкото 
унизително да претърпи смърт като тази. Но, я да видим, 
отговарям аз, дали такова едно възражение не е просто 
човешко, докато стореното от Спасителя е наистина 
божествено и по много причини достойно за Неговото 
Бòжество. Първо, защото смъртта, която застига човеците, 
идва при тях съгласно слабостта на тяхната природа, тъй 
като неспособни да продължат по същия път, те се 
разпадат с времето. Подобно на това и болести ги застигат 
и те падат болни и умират, но Господ не е слаб, а е Властта 
Божия и Словото Божие и Самият Живот.  
  
Тогава, ако Той бе напуснал Своето Тяло нейде в 
усамотение и на легло според присъщото на човеците, 
щеше да се счита, че и Той също е сторил това съгласно 
слабостта на Своята природа и защото в Него не е имало 
нищо повече, отколкото в другите човеци, но тъй като Той 
бил, първо - Животът и Словото Божие, а второ - понеже 
било необходимо да се изпълни смъртта наместо всички � 
по тази причина (от една страна, тъй като Той бил живот и 
власт, тялото набирало в Него сила, докато от друга, тъй 
като смъртта трябвало да се извърши) Той не приел Сам, а 
получил от ръцете на други възможността да доведе до 
съвършенство Своята саможертва, понеже не било също 
така подобаващо да се разболее Господ, Който изцелявал 
болестите на другите, нито също било редно да загуби 
силата си това тяло, в което Той давал и сила при 
слабостите на другите.  
  
Защо тогава, Той не предотвратил смъртта както правел с 
болестта? Защото именно за това Той имал тялото и било 
неподобаващо да я предотвратява - за да не би също и 
Възкресението да се възпрепятства; докато било също така 
неподобаващо смъртта Му да се предхожда от болест, за да 
не се счита това за слабост от Негова страна, Който бил в 
тялото. Не гладувал ли той тогава? Да, Той гладувал 
съгласно свойствата на Своето тяло, но не погинал от глад, 
защото Господ бил, Който го носил. Също така, макар да 
умрял, за да изкупи всички, въпреки това Той не видял 
тление, тъй като [Неговото тяло] се вдигнало отново в 
пълно здраве, понеже тялото принадлежало не на някого 
другиго, а на самия Живот.  
  
22. Но по-добре било, би казал някой, Той да се укрие от 
кроежите на иудеите, за да предпази изцяло Своето тяло от 
смърт. Нека на такъв бъде казано, че това също било 
неподобаващо за Господа, понеже както не подобавало на 
Словото Божие, бидейки Живот, Сам да причини смърт на 
Своето собствено тяло, така не било подходящо и да избяга 
от смъртта, предлагана от други, но по-скоро � да я 
преследва докрай, поради която причина Той естествено 
нито Сам напуснал Своето тяло, нито пък избягал от 
иудеите, когато те се съвещавали против Него. Това 
показало не слабост от страна на Словото, а наопаки � 
показало Него като Спасител и Живот в това, че Той както 

D�khn g¦r tîn �n tÍ gÍ kataballom�nwn 
sperm£twn, oÙk ¢pollÚmeqa dialuÒmenoi, ¢ll' æj 
speirÒmenoi ¢nasthsÒmeqa, katarghq�ntoj toà  
qan£tou kat¦ t¾n toà SwtÁroj c£rin. Di¦ toàto 
goàn ka� Ð  mak£rioj Paàloj �gguht¾j tÁj 
¢nast£sewj p©si genÒmenÒj fhsi· «De� tÕ 
fqartÕn toàto �ndÚsasqai ¢fqars�an, ka� tÕ 
qnhtÕn toàto �ndÚsasqai ¢qanas�an· Ótan d� tÕ 
qnhtÕn toàto �ndÚshtai ¢qanas�an, tÒte 
gen»setai Ð lÒgoj Ð gegramm�noj· katepÒqh Ð 
q£natoj e�j n�koj. Poà sou, q£nate, tÕ k�ntron;«  
     Di¦ t� oân, ¥n tij e�poi, e�per ¢nagka�on Ãn 
¢nt� p£ntwn aÙtÕn paradoànai tÕ sîma qan£tJ, 
oÙc æj ¥nqrwpoj �d�wj ¢p�qeto toàto, ¢ll¦ ka� 
m�cri toà staurwqÁnai parÁlqen;  
'Ent�mwj g¦r m©llon aÙtÕn �prepen ¢poq�sqai tÕ 
sîma, ½per meq' Ûbrewj tÕn toioàton q£naton 
Øpome�nai.  
 Q�a d¾ p£lin e� m¾ ¹ toiaÚth ¢nt�qes�j �stin 
¢nqrwp�nh· tÕ d� ØpÕ toà SwtÁroj genÒmenon, 
qe�on ¢lhqîj ka� ¥xion tÁj aÙtoà qeÒthtoj di¦ 
poll£· prîton m�n, Óti Ð sumba�nwn to�j 
¢nqrèpoij q£natoj kat¦ ¢sq�neian tÁj aÙtîn 
fÚsewj aÙto�j parag�netai· oÙ dun£menoi g¦r �p� 
polÝ diam�nein, tù crÒnJ dialÚontai.  
Di¦ toàto g¦r ka� nÒsoi toÚtoij sumba�nousi, ka� 
�xasqen»santej ¢poqnÇskousin. `O d� KÚrioj oÙk 
¢sqen»j, ¢ll¦ Qeoà DÚnamij, ka� Qeoà LÒgoj 
�st�, ka� AÙtozw».  
 E� m�n oân Ãn �d�v pou, ka� kat¦ t¾n sun»qeian 
tîn ¢nqrèpwn ¢poq�menoj tÕ sîma �n kl�nV, 
�nom�sqh ¨n ka� aÙtÕj kat¦ t¾n tÁj fÚsewj 
¢sq�neian toàto paqèn, ka� mhd�n �cwn pl�on 
tîn ¥llwn ¢nqrèpwn.  
'Epeid¾ d� ka� Zw¾ Ãn, ka� Qeoà LÒgoj, ka� �dei 
tÕn Øp�r p£ntwn gen�sqai q£naton, di¦ toàto æj 
m�n Zw¾ ka� DÚnamij ín sun�scuen �n aÙtù tÕ 
sîma· æj d� Ñfe�lontoj gen�sqai toà qan£tou, 
oÙc �autù, ¢ll¦ par' �t�rwn �l£mbane t¾n 
prÒfasin toà teleiîsai t¾n qus�an· �pe� mhd� 
nose�n �dei tÕn KÚrion, tÕn tîn ¥llwn t¦j nÒsouj 
qerapeÚonta· ¢ll' oÙd� �xasqenÁsai �dei p£lin tÕ 
sîma, �n ú ka� t¦j tîn ¥llwn ¢sqene�aj 
�scuropoie�.  
 Di¦ t� oân ka� tÕn q£naton ésper ka� tÕ nose�n 
oÙk �kèlusen; �Oti di¦ toàton �sce tÕ sîma, ka� 
¢prep�j Ãn kwlàsai, �na m¾ ka� ¹ ¢n£stasij 
�mpodisqÍ· prohg»sasqai m�ntoi toà qan£tou 
nÒson ¢prep�j p£lin Ãn, �na m¾ ¢sq�neia toà �n 
tù sèmati nomisqÍ.  
OÙk �pe�nasen oân; Na� �pe�nase di¦ tÕ �dion toà 
sèmatoj, ¢ll' oÙ limù diefq£rh, di¦ tÕn foroànta 
aÙtÕ KÚrion.  
Di¦ toàto e� ka� ¢p�qane di¦ tÕ Øp�r p£ntwn 
lÚtron, ¢ll' oÙk e�de diafqor£n.  
`OlÒklhron g¦r ¢n�sth· �pe� mhd� ¥llou tinÒj, 
¢ll' aÙtÁj tÁj ZwÁj Ãn tÕ sîma.  
 
     'All' �dei, f»seien ¥n tij, krubÁnai t¾n 
�piboul¾n tîn 'Iouda�wn, �na kaqÒlou tÕ �autoà 
sîma ¢q£naton ful£xV. 
 'Akou�tw d¾ Ð toioàtoj, Óti ka� toàto ¢prep�j Ãn 
tù Kur�J· æj g¦r oÙk �prepe tù toà Qeoà LÒgJ, 
zwÍ Ônti, tù sèmati �autoà q£naton par' �autoà 
didÒnai· oÛtwj oÙc ¼rmozen oÙd� tÕn par' �t�rwn 
didÒmenon feÚgein· ¢ll¦ ka� m©llon dièkein 
aÙtÕn e�j ¢na�resin, Óqen e�kÒtwj oÜte �autù 
¢p�qeto tÕ sîma, oÜte p£lin �pibouleÚontaj toÝj 
'Iouda�ouj �fuge. 
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очаквал смъртта, за да я унищожи, така и побързал да 
постигне смъртта, предложена Му заради спасението на 
всички.  
  
А освен това, Спасителят дошъл да постигне не 
Собствената си смърт, а смъртта на човеците, поради което 
Той не напуснал Своето тяло чрез смърт на Самия Себе 
си43, понеже Той бил Живот и нямал такава, но получил 
тази смърт, която идвала от човеците, за да може 
съвършено да я премахне, когато тя Го срещне в Неговото 
собствено тяло. А, също и от следното човек би могъл да 
види разумността тялото на Господа да постигне такъв 
край. За Господ било особено важно възкресението на 
тялото, което Той се бил заел да извърши, понеже онова, 
което трябвало да стори, било да го изяви като паметник на 
победата над смъртта и да увери всички в Своето 
осъществяване премахването на тлението и в нетленността 
на техните тела оттогаз насетне; в залог на което и като 
доказателство на възкресението, очакващо всички, Той 
запазил Своето собствено тяло нетленно. Ако, още веднъж, 
Неговото тяло се разболеело и Словото бъдело откъснато 
от него пред взора на всички, щяло да бъде неподобаващо 
Той, Който изцелявал болестите на другите, да претърпи 
собствения Му инструмент да умре в болест, понеже как 
би могло Неговото прогонване на болести в другите да 
бъде повярвано44, ако Неговият собствен храм заболеел в 
Него? Защото Той щял или да бъде подиграван като 
неспособен да прогонва болести, или ако можел, но не го 
правел, щял да бъде смятан също за безчувствен към 
другите.  
  
23. Но дори ако без всякаква болест и без всякаква болка 
Той беше потулил Своето тяло на тайно и в усамотение - 
�в някой кът�45 или на пусто място, или в някоя къща, или 
където и да било, и след това изведнъж се появеше и 
кажеше, че е бил възкресен от мъртвите, Той щеше да 
изглежда при всички положения, че говори празни 
приказки46 и онова, което кажеше за Възкресението, щеше 
да е още по-съмнително, тъй като изобщо не би имало 
никой да свидетелства за смъртта Му. А смъртта трябва да 
предшества възкресението, понеже то не би било 
възкресение, ако не се предшестваше от смърт, тъй че ако 
смъртта на Неговото тяло беше настъпила някъде на тайно, 
та да не бъде смъртта явна, нито да настъпи пред 
свидетели, Неговото Възкресение също щеше да бъде 
скрито и без доказателства. И защо, при положение, че 
когато възкръснал, Той обявил открито Възкресението, е 
трябвало Той да прави Своята смърт да настъпва на тайно; 
или защо при положение, че изгонвал зли духове в 
присъствието на всички и направил слепия от рождението 
си мъж да си върне зрението, и превърнал водата във вино, 
та по този начин да бъде повярван, че е Словото Божие, 
защо тогава, Той да не изяви Своята смъртна природа като 
нетленна в присъствието на всички, тъй че да може да бъде 
повярван, че Самият Той е Живота? Или как са щели 
Неговите ученици да имат смелост при възвестяване на 
Възкресението, ако не можели да кажат, че Той първо 
умрял; или как ще можело да им се вярва като казват, че 
смъртта е настъпила първо, а после и Възкресението, ако 
те нямали за свидетели на Неговата смърт човеците, пред 
които говорели със смелост? Защото, ако дори както 
станало и Неговите смърт и Възкресение се извършили 
пред взора на всички, но тогавашните фарисеи не искали 
да повярват, а принудили дори онези, които видели 
Възкресението, да го отричат, със сигурност, ако тези неща 
се бяха извършили на тайно, колко много причини за 
неверие щели да измислят те? Или как биха могли краят на 
смъртта и победата над нея да бъдат доказани, освен ако 
предизвиквайки я пред очите на всички, Той не беше я 

TÕ d� toioàton oÙk ¢sq�neian �de�knue toà LÒgou, 
¢ll¦ m©llon ka� SwtÁra ka� Zw¾n aÙtÕn 
�gnèrizen, Óti ka� tÕn q£naton e�j ¢na�resin 
peri�mene, ka� tÕn didÒmenon q£naton Øp�r tÁj  
p£ntwn swthr�aj �speude teleiîsai.  
 Ka� ¥llwj d�, oÙ tÕn �autoà q£naton ¢ll¦ tÕn 
tîn ¢nqrèpwn Ãlqe teleiîsai Ð Swt»r· Óqen oÙk 
�d�J qan£tJ, oÙk e�ce g¦r Zw¾ ên, ¢pet�qeto tÕ 
sîma, ¢ll¦ tÕn par¦ tîn ¢nqrèpwn �d�ceto, �na 
ka� toàton �n tù �autoà sèmati proselqÒnta 
t�leon �xafan�sV.  
 �Epeita ka� �k toÚtwn ¥n tij eÙlÒgwj �doi tÕ  
toioàton t�loj �schk�nai tÕ kuriakÕn sîma.  
�Emele tù Kur�J m£lista per� Âj �melle poie�n 
¢nast£sewj toà sèmatoj· toàto g¦r Ãn kat¦ toà 
qan£tou trÒpaion taÚthn �pide�xasqai p©si, ka� 
p£ntaj pistèsasqai t¾n par' aÙtoà genom�nhn 
tÁj fqor©j ¢p£leiyin, ka� loipÕn t¾n tîn 
swm£twn ¢fqars�an, Âj p©sin ésper �n�curon 
ka� gnèrisma tÁj �p� p£ntaj �som�nhj 
¢nast£sewj tet»rhken ¥fqarton tÕ �autoà sîma. 
 E� m�n oân Ãn p£lin nosÁsan tÕ sîma, ka� �p' 
Ôyei p£ntwn dialuqe�j ¢p' aÙtoà Ð LÒgoj, 
¢prep�j m�n Ãn tÕn tîn ¥llwn t¦j nÒsouj 
qerapeÚonta paror©n tÕ �dion Ôrganon �n nÒsoij 
thkÒmenon.  
Pîj g¦r ¨n �pisteÚqh t¦j ¥llwn ¢pel£saj 
¢sqene�aj, ¢sqenoàntoj �n aÙtù toà �d�ou naoà;  
�H g¦r æj oÙ dun£menoj ¢pel£sai nÒson 
�gel£sqh, À dun£menoj, ka� m¾ poiîn, 
¢fil£nqrwpoj ka� prÕj toÝj ¥llouj �nom�zeto.  
 
     E� d� ka� cwr�j tinoj nÒsou ka� cwr�j tinoj  
¢lghdÒnoj, �d�v pou ka� kaq' �autÕn �n gwn�v, À 
�n �r»mJ tÒpJ, À kat' o�k�an, À Ópou d»pote tÕ 
sîma krÚyaj Ãn, ka� met¦ taàta p£lin �xa�fnhj 
fane�j, �legen �autÕn �k nekrîn �ghg�rqai· 
mÚqouj m�n ¨n �doxe l�gein par¦ p©sin, ºpist»qh 
d� pollù pl�on ka� per� tÁj ¢nast£sewj l�gwn, 
oÙk Ôntoj Ólwj toà marturoàntoj per� toà 
qan£tou aÙtoà.  
TÁj d� ¢nast£sewj prohge�sqai de� q£naton, �pe� 
oÙk ¨n e�h ¢n£stasij m¾ prohgoum�nou qan£tou· 
Óqen e� krÚfa pou �gegÒnei toà sèmatoj Ð 
q£natoj, oÙ fainom�nou toà qan£tou, oÙd� �p� 
martÚrwn genom�nou, ¢fan¾j Ãn ka� ¢m£rturoj 
ka� ¹ toÚtou ¢n£stasij·  
�H di¦ t� t¾n m�n ¢n£stasin �k»rutten ¢nast£j, 
tÕn d� q£naton ¢fanîj �po�ei gen�sqai; �H di¦ t� 
toÝj m�n da�monaj �p' Ôyei p£ntwn ¢p»laune, tÒn 
te �k genetÁj tuflÕn ¢nabl�pein �po�ei, ka� tÕ 
Ûdwr e�j o�non met�balen, �na di' aÙtîn pisteuqÍ 
LÒgoj Qeoà· tÕ d� qnhtÕn oÙk �p' Ôyei p£ntwn 
¥fqarton �de�knuen, �na pisteuqÍ aÙtÕj ín ¹ 
Zw»;  
 Pîj d� ka� o� toÚtou maqhta� parrhs�an e�con 
per� toà tÁj ¢nast£sewj lÒgou, oÙk �contej 
e�pe�n Óti prîton ¢p�qanen;  
�H pîj ¨n �pisteÚqhsan l�gontej gegon�nai 
prîton q£naton, e�ta t¾n ¢n£stasin, e� m¾ par' 
o�j �parrhsi£zonto, e�con toÚtouj m£rturaj toà 
qan£tou;  
E� g¦r ka� oÛtwj �p' Ôyei p£ntwn genom�nwn toà 
te qan£tou ka� tÁj ¢nast£sewj oÙk ºq�lhsan o� 
tÒte Farisa�oi pisteÚein, ¢ll¦ ka� toÝj 
�wrakÒtaj t¾n ¢n£stasin ºn£gkasan ¢rn»sasqai 
taÚthn· p£ntwj e� kekrumm�nwj �gegÒnei taàta, 
pÒsaj ¨n prof£seij �penÒoun ¢pist�aj;  
Pîj d� ¥ra tÕ toà qan£tou t�loj �de�knuto, ka� ¹ 
kat¦ toÚtou n�kh, e� m¾ �p' Ôyei p£ntwn 
proskales£menoj aÙtÕn ½legxe nekrÒn, 
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показал, че е мъртва, премахната за в бъдеще чрез 
нетлението на Неговото тяло?  
  
24. И на други неща, които някой би казал, трябва да 
отговорим отсега, понеже някой би могъл да каже дори 
следното: Ако е било нужно Неговата смърт да настъпи 
пред всички, и пред свидетели, тъй че разказът за Неговото 
Възкресение също да може да се повярва, във всеки случай 
за Него би било по-добре да осигури за Себе си една 
славна смърт, дори и само за да избегне унижението на 
Кръста. Но ако беше сторил дори това, Той можеше да 
даде причина за съмнение срещу Себе си, че не е властен 
срещу всяка смърт, а единствено срещу смъртта, осигурена 
за Него47 и така отново щеше да е налице основание за 
неверие във Възкресението, както и преди. И така, смъртта 
дошла при Неговото тяло не от Самия Него, а от 
враждебни съвещания, за да може каквато и смърт те да 
предложат на Спасителя, Той да може изцяло да я 
премахне; и точно както един благороден борец, велик в 
умение и кураж, не си подбира противниците, за да не 
повдигне подозрение, че се страхува от някои от тях, но 
оставя това на избора на зрителите, особено пък ако те му 
се случат и врагове, тъй че срещу когото и да го възправят, 
той да може да го хвърли и да бъде повярван, че ги 
превъзхожда всичките, също така и Животът на всички � 
нашият Господ и Спасител Христос, не осигурил някаква 
смърт за Своето собствено тяло, за да не изглежда че се 
бои от някаква друга смърт, но на Кръста Той приел и 
претърпял смърт, причинена от други и преди всичко от 
Неговите врагове, която те считали за ужасна и позорна и 
неприемлива, тъй че като унищожи също и нея, да може 
както Самият Той да бъде повярван, че е Живота, така и 
властта на смъртта да бъде изцяло премахната. И така, 
случило се нещо стряскащо и дивно, понеже смъртта, 
която те възнамерявали на причинят като позор, в 
действителност била паметник на победата срещу самата 
смърт. Затова и Той нито претърпял смъртта на Иоан � на 
когото била отсечена главата, нито бил рязан с трион като 
Исаия, за да може дори в смъртта Той да запази Своето 
тяло неразделено и в пълна цялост и да не бъде дадено 
никакво основание на онези, които искат да разделят 
Църквата.  
  
25. Толкова в отговор на онези отвън, които си трупат 
аргументи, но ако някой от нашите собствени люде също 
запита, не от любов към спора, а от любов към знанието, 
защо Той е претърпял смърт не по друг начин, а на Кръста, 
нека нему също бъде казано, че за нас не бил добър 
никакъв друг начин, освен този, и че било правилно Господ 
да пострада така заради нас. Защото ако Сам Той дошъл да 
понесе клетвата, положена върху нас, как иначе Той би 
могъл да �стане клетва заради нас�48, освен ако не получел 
смъртта, отредена за проклятие? И това е Кръстът, понеже 
именно така е и писано: �проклет е всеки, който виси на 
дърво�48.  
  
И пак, ако смъртта на Господа е откупа за всички и чрез 
Неговата смърт се �разруши преградата, що беше 
посред�49, и настъпи призоваването на народите, как щеше 
Той да ни повика при Себе си, ако не беше разпнат? 
Защото единствено на кръста човек умира с разперени 
ръце, поради което за Господа било подобаващо да понесе 
и това и да разпери ръцете си, тъй че с едната Той да може 
да притегли древния народ, а с другата � онези, от 
езичниците, и заедно да ги обедини в Себе си, понеже това 
е и което Той Сам казал, показвайки с какъв вид смърт щял 
да изкупи всички: �И кога Аз бъда издигнат от земята, 
всички ще привлека към Себе Си.�50  

kenwq�nta loipÕn tÍ toà sèmatoj ¢fqars�v;  
 
     T¦ d� ka� par' �t�rwn ¨n lecq�nta, taàta 
probale�n ¹m©j ¢nagka�on ta�j ¢polog�aij. T£ca 
g¦r ¥n tij e�poi ka� toàto· E� �p' Ôyei p£ntwn ka� 
�mm£rturon �dei gen�sqai tÕn toÚtou q£naton, �na 
ka� Ð tÁj ¢nast£sewj pisteuqÍ lÒgoj, �dei k¨n 
aÙtÕn �autù �ndoxon �pinoÁsai q£naton, �na 
mÒnon t¾n ¢tim�an toà stauroà fÚgV.  
 'All' e� ka� toàto poi»saj Ãn, ØpÒnoian kaq' 
�autoà pare�cen, æj oÙ kat¦ pantÕj qan£tou 
dun£menoj, ¢ll¦ mÒnou toà per� aÙtoà 
�pinohq�ntoj· ka� oÙd�n Âtton p£lin Ãn ¹ 
prÒfasij tÁj per� tÁj ¢nast£sewj ¢pist�aj. 
�Oqen oÙ par' aÙtoà, ¢ll' �x �piboulÁj, �g�neto tù 
sèmati Ð q£natoj, �na Ön aÙto� prosag£gwsi tù 
SwtÁri q£naton toàton aÙtÕj  �xafan�sV.  
 Ka� ésper genna�oj palaist»j, m�gaj ín tÍ 
sun�sei ka� tÍ ¢ndr�v, oÙk aÙtÕj �autù toÝj 
¢ntip£louj �kl�getai, �na m¾ ØpÒnoian tÁj prÒj 
tinaj deil�aj par£scV· ¢ll¦ tÍ tîn qewroÚntwn 
d�dwsin �xous�v, ka� m£lista k¨n �cqro� 
tugc£nwsin, �na prÕj Ön �¦n sumb£llwsin aÙto�, 
toàton aÙtÕj katarr£xaj, kre�ttwn tîn p£ntwn 
pisteuqÍ· oÛtwj ka� ¹ tîn p£ntwn Zw¾ Ð KÚrioj 
ka� Swt¾r ¹mîn Ð CristÕj oÙc �autù q£naton 
�penÒei tù sèmati, �na m¾ æj �teron deiliîn 
fanÍ· ¢ll¦ tÕn par' �t�rwn, ka� m£lista tÕn 
par¦ tîn �cqrîn Ön �nÒmizon e�nai deinÕn �ke�noi 
ka� ¥timon ka� feuktÒn, toàton aÙtÕj �n staurù 
decÒmenoj ºne�ceto· �na ka� toÚtou kataluq�ntoj, 
aÙtÕj m�n ín ¹ Zw¾ pisteuqÍ, toà d� qan£tou tÕ 
kr£toj  t�leon katarghqÍ.  
 G�gone goàn ti qaumastÕn ka� par£doxon· Ön g¦r 
�nÒmizon ¥timon �pif�rein q£naton, oátoj Ãn 
trÒpaion kat' aÙtoà toà qan£tou· diÕ oÙd� tÕn  
'Iw£nnou q£naton Øp�meine, diairoum�nhj tÁj 
kefalÁj, oÙd� æj 'Hsa�aj �pr�sqh, �na ka� tù 
qan£tJ ¢dia�reton ka� ÐlÒklhron tÕ sîma 
ful£xV, ka� m¾ prÒfasij to�j boulom�noij 
diaire�n t¾n 'Ekklhs�an g�nhtai.  
 
     Ka� taàta m�n prÕj toÝj �xwqen �auto�j 
logismoÝj �piswreÚontaj· ¨n d� ka� tîn �x ¹mîn 
tij m¾ æj filÒneikoj, ¢ll' æj filomaq»j, zhtÍ di¦ 
t� m¾ �t�rwj ¢ll¦ staurÕn Øp�meinen, ¢kou�tw 
ka� oátoj Óti oÙk ¥llwj À oÛtwj ¹m�n sun�fere· 
ka� toàto di' ¹m©j kalîj Øp�meinen Ð KÚrioj.  
 E� g¦r t¾n kaq' ¹mîn genom�nhn kat£ran Ãlqen 
aÙtÕj bast£sai, pîj ¨n ¥llwj �g�neto kat£ra e� 
m¾ tÕn �p� kat£rv genÒmenon q£naton �d�xato; 
�sti d� oátoj, Ð staurÒj. OÛtw g¦r ka� 
g�graptai· «'Epikat£ratoj, Ð krem£menoj �p� 
xÚlou.«  
 �Epeita, e� Ð q£natoj toà Kur�ou lÚtron �st� 
p£ntwn, ka� tù qan£tJ toÚtou tÕ mesÒtoicon toà 
fragmoà lÚetai, ka� g�netai tîn �qnîn ¹ klÁsij, 
pîj ¨n ¹m©j prosekal�sato, e� m¾ �staÚrwto; �n 
mÒnJ g¦r tù staurù �ktetam�naij cers� tij 
¢poqnÇskei.  
DiÕ ka� toàto �prepen Øpome�nai tÕn KÚrion, ka� 
t¦j ce�raj �kte�nai, �na tÍ m�n tÕn palaiÕn laÒn, 
tÍ d� toÝj ¢pÕ tîn �qnîn �lkÚsV, ka� ¢mfot�rouj 
�n �autù sun£yV.  
Toàto g¦r ka� aÙtÕj e�rhke, shma�nwn po�J 
qan£tJ �melle lutroàsqai toÝj p£ntaj· «�Otan 
Øywqî, p£ntaj �lkÚsw prÕj �mautÒn.«  
Ka� p£lin e� Ð �cqrÕj toà g�nouj ¹mîn di£boloj, 
�kpesën ¢pÕ toà oÙranoà, per� tÕn ¢�ra tÕn ïde 
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И още веднъж, ако дяволът � врагът на нашия род, след 
като паднал от небето, се скита из нашия въздух и там, 
упражнявайки господството си над подобните нему духове 
като негови събратя по неверие, не само твори чрез тях 
измами в онези, които се подлъгват, но се опитва да 
попречи и на онези, които вървят нагоре, относно което 
апостолът казва: �съгласно с княза на въздушната власт, 
сиреч на духа, който сега действува в синовете на 
неверието�51; а пък Господ дошъл да повали дявола, да 
очисти въздуха и да подготви пътя за нас нагоре към 
небето, �чрез завесата, сиреч, плътта Си�52, както казва 
апостолът, и което трябвало да бъде чрез смърт � тогава 
чрез какъв друг вид смърт можело да стане това, освен 
чрез такава, която настъпва във въздуха, имам предвид 
кръста? Защото единствено Оня, Който е усъвършенстван 
на кръста, умира във въздуха и така било наистина 
подобаващо, че Господ изстрадал тази смърт.  
  
Защото бидейки издигнат по този начин, Той очистил 
въздуха от злото както на дявола, така и на демоните от 
всякакъв вид53 (както Сам казва: �видях сатаната, как 
падна от небето като светкавица�54) и отворил наново пътя 
към небето, както пак Той казва: �Подигнете, порти, 
горнището си, подигнете се, вечни порти.�55 Понеже не 
Самото Слово се нуждаело от отваряне на портите, 
бидейки Господ на всички, нито някое от Неговите дела 
било затворено за своя Творец, но именно ние сме били, 
които сме имали нужда от това, и които Той изнесъл 
нагоре в Своето собствено тяло, понеже като го предал на 
смърт наместо всички, чрез него Той още веднъж 
проправил път нагоре към небесата.  
 
Част 5. Възкресението 
26. И така, смъртта за нас на Кръста се показала прилична 
и подобаваща; нейният вид беше във всяко отношение 
изтъкнат като разумен, и с право може да се твърди, че по 
никакъв друг начин, освен чрез Кръста не било редно да се 
извърши спасението на всички, понеже дори и така � дори 
на Кръста, Той не оставил Себе си прикрит, съвсем не, но 
докато карал творението да свидетелства за присъствието 
на своя Творец, Той не претърпял храмът на Неговото тяло 
да остане за дълго, но показвайки го само за кратко, че е 
мъртво чрез досега на смъртта с него, Той веднага го 
възкресил на третия ден, отнасяйки, като знак на победата 
и тържеството над смъртта, нетленността и 
непреходността, които настъпили за Неговото тяло.  
  
Защото Той можел, дори непосредствено след смъртта, да 
възкреси Своето тяло и да го покаже живо, но и това 
Спасителят в мъдро предведение не сторил, понеже, ако 
Той бил изявил Възкресението веднага, някой можело да 
каже, че Той не е умирал изобщо или че смъртта не е била 
в истински досег с Него. Навярно също така, ако 
промеждутъкът между Неговите смърт и възкресение е бил 
само два56 дни, славата на Неговото Възкресение би била 
неясна, но за да може тялото да се докаже като мъртво, 
Словото изчакало още един ден помежду и на третия ден 
го показало нетленно на всички.  
  
И така, за да може смъртта на Кръста да се докаже, Той 
възкресил Своето тяло на третия ден, но за да не би да не 
Му повярват, ако го възкресял след като е стояло дълго 
време и се разложело напълно, под претекст че го е 
подменил с някое друго тяло (понеже човек може и поради 
изминаването на време да се усъмни в каквото е видял и да 
забрави какво се е случило), по тази причина Той не 
изчакал повече от три дни, нито държал дълго в 
напрежение онези, на които бил казал за Възкресението, но 

k£tw plan©tai, k¢ke� tîn sÝn aÙtù daimÒnwn æj 
Ðmo�wn �n tÍ ¢peiqe�v �xousi£zwn, fantas�aj m�n 
di' aÙtîn �nerge� to�j ¢patwm�noij, �piceire� d� 
to�j ¢nercom�noij �mpod�zein· ka� per� toÚtou 
fhs�n Ð 'ApÒstoloj· «Kat¦ tÕn ¥rconta tÁj 
�xous�aj toà ¢�roj, toà nàn �nergoàntoj �n to�j 
u�o�j tÁj ¢peiqe�as«, Ãlqe d� Ð KÚrioj �na tÕn 
m�n di£bolon katab£lV, tÕn d� ¢�ra kaqar�sV, 
ka� Ðdopoi»sV ¹m�n t¾n e�j oÙranoÝj ¥nodon, æj 
e�pen Ð 'ApÒstoloj, «di¦ toà katapet£smatoj, 
toàt' �stin tÁj sarkÕj aÙtoà«, toàto d� �dei 
gen�sqai di¦ toà qan£tou· po�J d' ¨n ¥llJ 
qan£tJ �gegÒnei taàta, À tù �n ¢�ri genom�nJ, 
fhm� d¾ tù staurù;  
MÒnoj g¦r �n tù ¢�ri tij ¢poqnÇskei, Ð staurù 
teleioÚmenoj. DiÕ ka� e�kÒtwj toàton Øp�meinen Ð 
KÚrioj.  
 OÛtw g¦r Øywqe�j, tÕn m�n ¢�ra �kaq£rizen ¢pÒ 
te tÁj diabolikÁj ka� p£shj tîn daimÒnwn 
�piboulÁj l�gwn· «'Eqeèroun tÕn Satan©n æj 
¢strap¾n pesÒnta«, t¾n e�j oÙranoÝj ¥nodon 
Ðdopoiîn �neka�nize l�gwn p£lin· «�Arate pÚlaj 
o� ¥rcontej Ømîn ka� �p£rqhte pÚlai a�ènioi.« 
OÙ g¦r aÙtÕj Ð LÒgoj Ãn Ð crÇzwn ¢no�xewj tîn 
pulîn, p£ntwn KÚrioj ên, oÙd� kekleism�non Ãn 
ti tîn poihm£twn tù poihtÍ, ¢ll' ¹me�j Ãmen o� 
crÇzontej, oÞj ¢n�feren aÙtÕj di¦ toà �d�ou 
sèmatoj aÙtoà. `Wj g¦r Øp�r p£ntwn aÙtÕ 
pros»negke tù qan£tJ, oÛtwj di' aÙtoà p£lin 
ædopo�hse t¾n e�j oÙranoÝj ¥nodon.  
 
Pr�pwn oân ¥ra ka� ¡rmÒzwn Ð �n tù staurù  
g�gone q£natoj Øp�r ¹mîn· ka� ¹ a�t�a toÚtou 
eÜlogoj �f£nh kat¦ p£nta, ka� dika�ouj �cei 
toÝj logismoÚj, Óti m¾ ¥llwj, ¢ll¦ di¦ toà 
stauroà �dei gen�sqai t¾n swthr�an tîn p£ntwn. 
Ka� g¦r oÙd' oÛtwj ¢fanÁ �autÕn oÙd� �n tù 
staurù ¢fÁken· ¢ll¦ kat¦ perittÕn t¾n m�n 
kt�sin �po�ei  
marture�n t¾n toà �autÁj Dhmiourgoà parous�an, 
tÕn d� �autoà naÕn tÕ sîma oÙk �p� polÝ m�nein 
¢nascÒmenoj, ¢ll¦ mÒnon de�xaj nekrÕn tÍ toà 
qan£tou prÕj aÙtÕ sumplokÍ, trita�on eÙq�wj 
¢n�sthse, trÒpaia ka� n�kaj kat¦ toà qan£tou 
f�rwn t¾n �n tù sèmati genom�nhn ¢fqars�an ka� 
¢p£qeian.  
 'HdÚnato m�n g¦r ka� par' aÙt¦ toà qan£tou tÕ 
sîma diege�rai ka� p£lin de�xai zîn· ¢ll¦ ka� 
toàto kalîj pro�dën Ð Swt¾r oÙ pepo�hken. E�pe 
g¦r ¥n tij mhdÒlwj aÙtÕ teqnhk�nai, À mhd� 
t�leon aÙtoà tÕn q£naton �yauk�nai, e� par' 
aÙt¦ t¾n ¢n£stasin Ãn �pide�xaj.  
 T£ca d� ka� �n �sJ toà diast»matoj Ôntoj toà te 
qan£tou ka� tÁj ¢nast£sewj, ¥dhlon �g�neto tÕ  
per� tÁj ¢fqars�aj kl�oj. �Oqen, �na deicqÍ 
nekrÕn tÕ sîma, ka� m�an Øp�meine m�shn Ð 
LÒgoj, ka� trita�on toàto p©sin �deixen 
¥fqarton.  
 �Eneka m�n oân toà deicqÁnai tÕn q£naton �n tù 
sèmati, trita�on ¢n�sthse toàto.  
 �Ina d� m¾ �p� polÝ diame�nan ka� fqar�n t�leon  
Ûsteron ¢nast»saj ¢pisthqÍ æj oÙk aÙtÕ ¢ll' 
�teron sîma f�rwn· �melle g¦r ¥n tij ka� di¦ tÕn 
crÒnon ¢piste�n tù fainom�nJ, ka� 
�pilanq£nesqai tîn genom�nwn· di¦ toàto oÙ 
ple�w tîn triîn ¹merîn ºn�sceto, oÙd� �p� polÝ 
toÝj ¢koÚsantaj aÙtoà per� tÁj ¢nast£sewj 
pare�lkusen· ¢ll' �ti tîn ¢koîn aÙtîn �naulon 
�cÒntwn tÕn lÒgon,  ka� �ti tîn Ñfqalmîn aÙtîn 
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докато словото все още отеквало в ушите им и докато 
очите им все още се взирали, а умовете им били в 
напрежение; и докато онези, които Го били умъртвили, все 
още живеели на земята и били там на място, и можели да 
свидетелстват за смъртта на Господнето тяло, Сам Синът 
Божий след промеждутък от три дни показал Своето 
някога мъртво тяло, безсмъртно и нетленно, и за всички 
станало явно, че не от някаква естествена слабост на 
обитавалото в него Слово било умряло тялото, но за да 
може в него смъртта да бъде премахната чрез властта на 
Спасителя.  
  
27. А че смъртта е разгромена, че Кръстът е станал нейният 
победител, и че тя повече няма сила, но е наистина мъртва, 
не е никак малко доказателство, а по-скоро явно 
потвърждение това, че тя е презирана от всички Христови 
ученици и че те всички се опълчват срещу нея и повече не 
се страхуват от нея, но чрез кръстния знак и чрез вяра в 
Христа я потъпкват като мъртва. Понеже някога, преди да 
настъпи божественото пребиваване на Спасителя, смъртта 
била ужасяваща57 дори за светиите и всички плачели за 
мъртвите като че са погинали, но сега след като 
Спасителят е възкресил Своето тяло, смъртта повече не е 
ужасяваща, понеже всички, които вярват в Христос, я 
потъпкват като нищо и избират по-скоро да умрат, 
отколкото да се отрекат от вярата си в Христа тъй като 
наистина знаят, че когато умират, те не биват 
унищожавани, но в действителност живеят и чрез 
Възкресението стават нетленни.  
  
А онзи дявол, който някога злорадо тържествувал в 
смъртта, сега когато нейните болки58 са разкъсани, останал 
единственият, който наистина е мъртъв � и доказателство 
за това е, че преди човеците да повярват в Христос, те 
виждат в смъртта предмет на ужас и изпитват страх от нея, 
но когато преминат към Христовата вяра и учение, тяхното 
презрение към смъртта е толкова велико, че те дори 
нетърпеливо се спущат срещу й и стават свидетели за 
Възкресението, което Спасителят е извършил противно на 
нея, понеже макар и млади на години, те бързат да умрат; и 
не само мъже, но също и жени упражняват себе си чрез 
телесно приучаване против нея.  
  
Толкова слаба е станала тя, че дори жени, които преди това 
са били заблуждавани от нея, сега я подиграват като 
мъртва и немощна, понеже както когато някой тиран бива 
разгромен и свързан � ръце и крака от истинския цар, при 
което всички минаващи го подиграват, блъскат и хулят 
като не се боят повече от неговата ярост и варварство 
поради царя, който го е надвил, също така и смъртта след 
като е била надвита и разобличена от Спасителя на Кръста 
и свързана � ръце и крака, всички онези, които са в Христа 
я тъпчат минавайки, и свидетелствайки за Христа се 
надсмиват над смъртта, подиграват я и казват каквото е 
било писано някога срещу нея: �Де ти е, смърте, жилото? 
Де ти е, аде, победата?�59  
  
28. Тогава, това малко доказателство ли е за немощта на 
смъртта? Или малка демонстрация ли е това на победата, 
спечелена над нея от Спасителя, когато младежите и 
девойките, които са в Христа, презират този живот и се 
подготвят да умрат? Защото човек по природа се бои от 
смъртта и от разлагането на тялото, но ето го този най-
дивен пример � че онзи, който е облякъл вярата на Кръста, 
презира дори което е плашещо по природа и заради 
Христос не се бои от смъртта.  
  
И точно както, при положение че огънят притежава 
естественото свойство да гори и някой каже как 

�kdecom�nwn, ka� tÁj diano�aj aÙtîn ºrthm�nhj, 
ka� zèntwn �p� gÁj �ti ka� �p� tÒpwn Ôntwn tîn 
qanatws£ntwn, ka� martÚrwn toà qan£tou toà 
kuriakoà sèmatoj, aÙtÕj Ð toà Qeoà U�Õj �n 
trita�J diast»mati tÕ genÒmenon nekrÕn sîma 
�deixen ¢q£naton ka� ¥fqarton· ka� ¢nede�cqh 
p©sin, Óti oÙk ¢sqene�v fÚsewj toà �noikoàntoj 
LÒgou t�qnhke tÕ sîma, ¢ll' �p� tù tÕn q£naton 
�xafanisqÁnai �n aÙtù tÍ dun£mei toà SwtÁroj.  
 
     Toà m�n g¦r katalelÚsqai tÕn q£naton, ka�  
n�khn kat' aÙtoà gegenÁsqai tÕn staurÒn, ka� 
mhk�ti loipÕn �scÚein, ¢ll' e�nai nekrÕn aÙtÕn 
¢lhqîj, gnèrisma oÙk Ñl�gon ka� p�stij �narg»j, 
tÕ par¦ p£ntwn tîn toà Cristoà maqhtîn aÙtÕn 
katafrone�sqai, ka� p£ntaj �piba�nein kat' 
aÙtoà, ka� mhk�ti fobe�sqai toàton, ¢ll¦ tù 
shme�J toà stauroà ka� tÍ e�j CristÕn p�stei 
katapate�n aÙtÕn æj nekrÒn.  P£lai m�n g¦r pr�n 
t¾n qe�an �pidhm�an gen�sqai toà SwtÁroj, p£ntej 
toÝj ¢poqnÇskontaj æj fqeirom�nouj �qr»noun· 
¥rti d� toà SwtÁroj ¢nast»santoj tÕ sîma, 
oÙk�ti m�n Ð q£natÒj �sti foberÒj, p£ntej d� o� 
tù Cristù pisteÚontej æj oÙd�n aÙtÕn Ônta 
patoàsi, ka� m©llon ¢poqnÇskein a�roàntai À 
¢rn»sasqai t¾n e�j CristÕn p�stin. �Isasi g¦r 
Ôntwj Óti ¢poqnÇskontej oÙk ¢pÒlluntai, ¢ll¦ 
zîsi, ka� ¥fqartoi di¦ tÁj ¢nast£sewj g�nontai.  
 'Eke�noj d� Ð p£lai tù qan£tJ ponhrîj 
�nallÒmenoj di£boloj, luqeisîn aÙtoà tîn 
çd�nwn, �meine mÒnoj ¢lhqîj nekrÒj· ka� toÚtou 
tekm»rion, Óti pr�n pisteÚsousin o� ¥nqrwpoi tù 
Cristù, foberÕn tÕn q£naton Ðrîsi ka� deiliîsin 
aÙtÒn. 'Epeid¦n d� e�j t¾n �ke�nou p�stin ka� 
didaskal�an met�lqwsi, tosoàton katafronoàsi 
toà qan£tou, æj ka� proqÚmwj �p' aÙtÕn Ðrm©n 
ka� m£rturaj g�nesqai tÁj kat' aÙtoà par¦ toà 
SwtÁroj genom�nhj ¢nast£sewj. Ka� g¦r �ti 
n»pioi Ôntej t¾n ¹lik�an speÚdousi ¢poqnÇskein, 
ka� meletîsi kat' aÙtoà ta�j ¢sk»sesin oÙ mÒnon 
¥ndrej, ¢ll¦ ka� guna�kej. OÛtwj ¢sqen¾j 
g�gonen, æj ka� guna�kaj t¦j ¢pathqe�saj tÕ 
pr�n par' aÙtoà, nàn pa�zein aÙtÕn æj nekrÕn ka� 
pareim�non. `Wj g¦r tur£nnou katapolemhq�ntoj 
ØpÕ gnhs�ou basil�wj ka� deq�ntoj toÝj pÒdaj 
ka� t¦j ce�raj, p£ntej loipÕn o� diaba�nontej 
katapa�zousin aÙtoà tÚptontej ka� diasÚrontej, 
oÙk �ti foboÚmenoi t¾n man�an aÙtoà ka� t¾n 
¢griÒthta, di¦ tÕn nik»santa basil�a· oÛtw ka� 
toà qan£tou nikhq�ntoj ka� sthliteuq�ntoj ØpÕ 
toà SwtÁroj �n tù staurù, ka� dedem�nou t¦j 
ce�raj ka� toÝj pÒdaj, p£ntej o� �n Cristù 
diaba�nontej aÙtÕn katapatoàsi, ka� 
marturoàntej tù Cristù cleu£zousi tÕn q£naton, 
�pikertomoàntej aÙtù ka� t¦ ¥nwqen kat' aÙtoà 
gegramm�na l�gontej· «Poà sou, q£nate, tÕ n�koj; 
poà sou, ¯dh, tÕ k�ntron;«   
 
     �Ar' oân toàto mikrÕj �legcÒj �sti tÁj toà 
qan£tou ¢sqene�aj; À mikr£ �stin ¢pÒdeixij tÁj 
kat' aÙtoà genom�nhj n�khj par¦ toà SwtÁroj, 
Ótan o� �n Cristù pa�dej ka� n�ai kÒrai 
parorîsi tÕn �ntaàqa b�on ka� ¢poqane�n 
meletîsin;  �Esti m�n g¦r kat¦ fÚsin Ð ¥nqrwpoj 
deiliîn tÕn q£naton ka� t¾n toà sèmatoj 
di£lusin· tÕ d� paradoxÒtaton toàtÒ �stin, Óti 
t¾n toà stauroà p�stin �ndus£menoj katafrone� 
ka� tîn kat¦ fÚsin, ka� tÕn q£naton oÙ deili´ 
di¦ tÕn CristÒn.  Ka� ésper toà purÕj �contoj 
kat¦ fÚsin tÕ ka�ein, e� l�goi tij e�na� ti tÕ m¾ 
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съществува вещество, което не се бои от неговото горене, 
но напротив � показва го немощно, както се говори за 
азбеста при индийците, че прави, тогава който не вярва на 
думата и ако желае да я подложи на проверка � след като 
навлече огнеупорната материя и докосне огъня, той при 
всички случаи се уверява от това в немощта, приписвана на 
огъня; или ако някой пожелае да види свързан тиранина, 
той при всички случаи като отиде в страната и владението 
на неговия победител, може да види доведен до немощ 
човека � страшилище за другите; тъй че ако човек 
продължава да не вярва дори след толкова много 
доказателства и след толкова много, които са станали 
мъченици в Христа, и след презрението, показвано всеки 
ден към смъртта от онези, които са знатни в Христа, ако и 
тогава умът му все още продължава да се колебае дали 
смъртта е била унищожена и й е бил турен край, той прави 
добре да се диви на нещо толкова велико, но само нека не 
се окаже упорстващ в неверието, нито да се закоравява 
пред лицето на нещо толкова явно.  
  
Но тъкмо както оня, които е с азбеста, знае, че огънят няма 
изгаряща власт над него, и както оня, който отива в 
царството на неговия победител, ще види тиранина вързан, 
също така нека и оня, който не вярва в победата над 
смъртта, да приеме вярата на Христа и да премине към 
Неговото учение, и той ще види немощта на смъртта и 
тържеството над нея, понеже мнозина, които преди са били 
невярващи и присмивачи, отпосле са повярвали и така са 
презрели смъртта, че дори да станат мъченици за Самия 
Христос.  
  
29. И ако чрез кръстния знак и чрез вяра в Христа смъртта 
се потъпква, тогава, пред съвета на истината трябва да е 
явно как не друг, а Самият Христос е показал плененото60 
и тържествува над смъртта и е направил тя да загуби 
всичката си сила; и ако преди смъртта е била силна и по 
тази причина � ужасяваща, а сега, след пребиваването на 
Спасителя и след смъртта и Възкресението на Неговото 
тяло, тя бива презирана, тогава трябва да е явно, че 
смъртта е била съсипана и победена от същия Христос, 
Който се изкачил на Кръста.  
  
И ако щом, когато след нощта слънцето изгрява и цялата 
земна шир се осветява от него, по никакъв начин не е 
възможно да се оспорва, че именно слънцето е явило 
светлината си навсякъде и че също е прогонило мрака и е 
дало светлина всички неща � така и сега (когато смъртта е 
изпаднала в презрение и се тъпче под нозе от времето на 
настъпване спасителното явяване на Спасителя в плът и 
Неговата смърт на Кръста) трябва да е явно, че това е онзи 
Спасител, Който също се явил в тяло, Който съсипал 
смъртта и Който изявява знаците на победата над нея ден 
след ден в Своите собствени ученици.  
  
Понеже когато някой види човеци, слаби по природа, да се 
хвърлят срещу смъртта и да не се боят от нейното тление, 
нито да се плашат от слизането в Хадес, но с нетърпелива 
душа да я предизвикват; и да не се стъписват пред 
изтезание, но напротив, да избират заради Христа да се 
втурнат срещу смъртта в предпочитание пред живота на 
земята; или дори ако някой бъде очевидец на мъже и жени 
и малки деца, втурващи се и хвърлящи се срещу смъртта 
заради Христовата религия, кой ще е толкова глупав, или 
кой ще е толкова невярващ, или кой ще е толкова осакатен 
в своя ум, така че да не види и да не заключи как Сам 
Христос, за Когото людете свидетелстват, осигурява и дава 
на всекиго победата над смъртта, лишавайки я от всичката 
й власт във всеки от онези, които държат Неговата вяра и 
носят кръстния знак.  

deiliîn aÙtoà t¾n kaàsin, ¢ll¦ ka� m©llon 
¢sqen�j aÙtÕ deiknÚon, o�on d¾ l�getai tÕ par¦ 
'Indo�j ¢m�anton· e�ta Ð tù legom�nJ m¾ pisteÚwn 
e� pe�ran qel»seie labe�n toà legom�nou, p£ntwj 
tÕ ¥kauston �ndus£menoj ka� prosbalën pur�, 
pistoàtai loipÕn t¾n kat¦ toà purÕj ¢sq�neian· 
À æj e� tij tÕn tÚrannon dedem�non �de�n qel»seie, 
p£ntwj e�j t¾n toà nik»santoj cèran ka� ¢rc¾n 
parelqèn, Ðr´ tÕn ¥lloij foberÕn ¢sqenÁ 
genÒmenon· oÛtwj e� t�j �stin ¥pistoj, ka� ¢km¾n 
met¦ tosaàta, ka� met¦ toÝj tosoÚtouj �n Cristù 
genom�nouj m£rturaj, met¦ t¾n kaq' ¹m�ran 
ginom�nhn kat¦ toà qan£tou cleÚhn par¦ tîn �n 
Cristù diaprepÒntwn· Ómwj e� �ti t¾n di£noian 
¢mf�bolon �cei per� toà kathrgÁsqai tÕn q£naton 
ka� t�loj �schk�nai, kalîj m�n poie� qaum£zwn 
per� toà thlikoÚtou· pl¾n m¾ sklhrÕj e�j 
¢pist�an, mhd� ¢naid¾j prÕj t¦ oÛtwj �nargÁ 
gin�sqw. 'All' ésper Ð tÕ ¢m�anton labën 
ginèskei tÕ ¥yauston toà purÕj prÕj aÙtÒ, ka� Ð 
tÕn tÚrannon dedem�non q�lwn Ðr©n, e�j t¾n toà 
nik»santoj ¢rc¾n par�rcetai· oÛtwj ka� Ð 
¢pistîn per� tÁj toà qan£tou n�khj lamban�tw 
t¾n p�stin toà Cristoà, ka� e�j t¾n toÚtou 
didaskal�an parerc�sqw· ka� Ôyetai toà qan£tou 
t¾n ¢sq�neian, ka� t¾n kat' aÙtoà n�khn· pollo� 
g¦r prÒteron ¢pistoàntej ka� cleu£zontej, 
Ûsteron pisteÚsantej, oÛtwj katefrÒnhsan toà 
qan£tou, æj ka� m£rturaj aÙtoÝj gen�sqai toà 
Cristoà.  
 
     E� d� tù shme�J toà stauroà ka� tÍ p�stei tÍ  
e�j CristÕn katapate�tai Ð q£natoj, dÁlon ¨n e�h 
par¦ ¢lhqe�v dikazoÚsV, m¾ ¥llon e�nai ¢ll' À 
aÙtÕn tÕn CristÒn, tÕn kat¦ toà qan£tou trÒpaia 
ka� n�kaj �pideix£menon, k¢ke�non �xasqenÁsai 
poi»santa.  Ka� e� prÒteron m�n �scuen Ð 
q£natoj, ka� di¦ toàto foberÕj Ãn, ¥rti d� met¦ 
t¾n �pidhm�an toà SwtÁroj ka� tÕn toà sèmatoj 
aÙtoà q£naton ka� t¾n ¢n£stasin katafrone�tai, 
fanerÕn ¨n e�h par' aÙtoà toà �p� tÕn staurÕn 
¢nab£ntoj Cristoà kathrgÁsqai ka� nenikÁsqai 
tÕn q£naton.  `Wj g¦r �¦n met¦ nÚkta g�nhtai 
¼lioj, ka� p©j Ð per�geioj tÒpoj katal£mphtai 
Øp' aÙtoà, p£ntwj oÙk �stin ¢mf�bolon, Óti Ð tÕ 
fîj �faplèsaj ¼lioj pantacoà, aÙtÒj �stin Ð 
ka� tÕ skÒtoj ¢pel£saj ka� t¦ p£nta fwt�saj· 
oÛtwj toà qan£tou katafronhq�ntoj ka� 
katapathq�ntoj ¢f' oá g�gonen ¹ toà SwtÁroj �n 
sèmati swt»rioj �pif£neia ka� tÕ t�loj toà 
stauroà, prÒdhlon ¨n e�h, Óti aÙtÒj �stin Ð 
Swt¾r Ð ka� �n sèmati fane�j, Ð tÕn q£naton 
katarg»saj, ka� kat' aÙtoà trÒpaia kaq' ¹m�ran 
�n to�j �autoà maqhta�j �pideiknÚmenoj.  �Otan 
g¦r �dV tij ¢nqrèpouj ¢sqene�j Ôntaj tÍ fÚsei, 
prophdîntaj e�j tÕn q£naton, ka� m¾ 
katapt»ssontaj aÙtoà t¾n fqor£n, mhd� t¦j �n 
¯dou kaqÒdouj deiliîntaj, ¢ll¦ proqÚmJ yucÍ 
prokaloum�nouj aÙtÒn, ka� m¾ pt»ssontaj 
bas£nouj, ¢ll¦ m©llon tÁj �ntaàqa zwÁj 
prokr�nontaj di¦ tÕn CristÕn t¾n e�j tÕn q£naton 
Ðrm»n· À ka� �¦n qewrÒj tij g�nhtai ¢ndrîn ka� 
qhleiîn ka� pa�dwn n�wn Ðrmèntwn ka� 
�piphdèntwn e�j tÕn q£naton di¦ t¾n e�j CristÕn 
eÙs�beian, t�j oÛtwj �st�n eÙ»qhj À t�j oÛtwj 
�st�n ¥pistoj, t�j d� oÛtwj t¾n di£noian 
pep»rwtai, æj m¾ noe�n ka� log�zesqai, Óti Ð 
CristÒj, e�j Ön marturoàsin o� ¥nqrwpoi, aÙtÕj 
t¾n kat¦ toà qan£tou n�khn �k£stJ par�cei ka� 
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Защото онзи, който вижда змията стъпкана под нозе (освен 
ако не е наред с ума си и ако дори телесните му възприятия 
не са наред), и особено знаейки нейния предишен бяс, той 
повече не се съмнява, че тя е мъртва и е изгубила силата 
си. Защото кой, виждайки също някой лъв да бъде 
подиграван от деца, няма да разбере, че той или е мъртъв, 
или е изгубил всичката си сила? Също така, тогава е 
възможно да се види с очи и истината на всичко това, тъй 
че сега, когато смъртта бива подигравана и презирана от 
вярващите в Христа, нека никой повече не се съмнява, 
нито да става недоверчив, че смъртта е била съсипана от 
Христос и че тлението на смъртта е било разрушено и 
прекратено.  
  
30. Онова, което казахме дотук е наистина немалко 
доказателство, че смъртта е била съсипана и че Кръстът на 
Господа е побèден знак над нея, но за онези, чието 
душевно зрение е читаво, по-ясно от разсъждаването е 
доказването чрез факти по отношение възкресението на 
тялото за безсмъртие, извършено тогава от Христос � 
общият Спасител и истински живот на всинца ни, защото 
ако (както показаха разсъжденията ни) смъртта е била 
съсипана и поради Христа всички я тъпчат под нозе, много 
повече първи Сам Той я е стъпкал в Своето собствено тяло 
и я е съсипал.  
  
Но ако смъртта е била погубена от Него, какво друго би 
могло да се случи, освен възкръсването на Неговото тяло и 
явяването му като паметник на победата срещу смъртта; 
или как смъртта би могла да бъде показвана като съсипана, 
освен ако тялото на Спасителя не беше възкръснало? Но 
ако това доказателство за Възкресението се вижда някому 
недостатъчно, нека той се увери в казаното дори от 
случващото се пред очите му.  
  
И тъй като при смъртта си човек не може да демонстрира 
власт, но влиянието му трае единствено до гроба и след 
това секва, а делата и властта на човеците принадлежат 
единствено на живите, нека който желае, да види и отсъди 
като признае истината според случващото се  пред погледа 
му. Защото сега, когато Спасителят върши толкова велики 
неща между човеците и ден след ден невидимо убеждава 
толкова голямо множество от всяка страна - както сред 
тези, които живеят в Гърция, така и в чужди земи, да 
преминат към вярата Му и всички да се покорят на 
учението Му, ще държи ли някой все още ума си в 
колебание дали Възкресението е било извършено от 
Спасителя и дали Христос е жив или по-скоро Сам е 
Живота?  
  
Възможно ли е един мъртвец да боде съвестта на човеците 
тъй че те да се отричат от своите наследени закони и да се 
покланят пред учението на Христа? Или, ако Той вече не 
действа (както подобава на един мъртвец), как така 
възпира действията на онези, които са живи и дейни, тъй 
че прелюбодеецът вече не прелюбодейства, нито убиецът 
вече убива, нито пък несправедливият вече заграбва, а 
безбожникът е вече набожен; или как ако не е възкръснал, 
а мъртъв, Той прокужда, преследва и поваля онези 
лъжливи богове, считани от невярващите за живи, и 
демоните, на които се покланят?   
  
Защото където се изповядват Христос и Неговата вяра, там 
всяко идолопоклонство бива низвергнато и всяка измама 
на злите духове се изобличава, и никой дух не е способен 
да изтърпи дори Името, понеже при самото му чуване той 
бяга и изчезва. Но това дело не е на някой мъртъв, а на 
Някой, Който живее � и най-вече на Бога. Особено пък ще 

d�dwsin, �xasqene�n aÙtÕn poiîn �n �k£stJ tîn 
aÙtoà t¾n p�stin �cÒntwn ka� tÕ shme�on toà 
stauroà foroÚntwn.  Ka� g¦r Ð tÕn Ôfin bl�pwn 
katapatoÚmenon, e�dëj aÙtoà m£lista t¾n 
prot�ran ¢griÒthta, oÙk ¢mfib£llei loipÕn Óti 
nekrÒj �sti ka� t�leon �xhsq�nhsen, �ktÕj e� m¾ 
t¾n di£noian ¢pestr£fh, ka� oÙd� t¦j toà 
sèmatoj a�sq»seij ØgiainoÚsaj �cei. T�j g¦r ka� 
l�onta paizÒmenon ØpÕ paid�wn Ðrîn, ¢gnoe� 
toàton À nekrÕn genÒmenon À p©san ¢pol�santa 
t¾n �autoà dÚnamin;  �Wsper oân taàta ¢lhqÁ 
e�nai to�j Ñfqalmo�j �xestin Ðr©n, oÛtwj 
paizom�nou ka� katafronoum�nou toà qan£tou 
ØpÕ tîn e�j CristÕn pisteuÒntwn, mhk�ti mhde�j 
¢mfiball�tw,  mhd� gin�sqw tij ¥pistoj, Óti ØpÕ 
Cristoà kat»rghtai Ð q£natoj, ka� ¹ toÚtou 
fqor¦ dial�lutai ka� p�pautai.  
 
     Toà m�n oân kathrgÁsqai tÕn q£naton, ka� 
trÒpaion e�nai kat' aÙtoà tÕn KuriakÕn staurÒn, 
oÙ mikrÕj �legcoj t¦ proeirhm�na. TÁj d� 
genom�nhj loipÕn ¢qan£tou ¢nast£sewj toà 
sèmatoj par¦ toà koinoà p£ntwn SwtÁroj ka� 
ZwÁj Ôntwj Cristoà, �nargest�ra tîn lÒgwn ¹ 
di¦ tîn fainom�nwn ¢pÒdeix�j �sti to�j tÕn 
ÑfqalmÕn tÁj diano�aj �cousin Øgia�nonta.  E� 
g¦r kat»rghtai Ð q£natoj, æj Ð lÒgoj �deixe, ka� 
di¦ tÕn KÚrion p£ntej aÙtÕn katapatoàsi, pollù 
pl�on aÙtÕj aÙtÕn prîtoj katep£thse tù �d�J 
sèmati ka� kat»rghsen aÙtÒn. Toà d� qan£tou 
nekrwq�ntoj Øp' aÙtoà, t� �dei gen�sqai À tÕ sîma 
¢nastÁnai, ka� toàto deicqÁnai kat' aÙtoà 
trÒpaion; �H pîj g¦r ¨n �f£nh katarghqe�j Ð 
q£natoj, e� m¾ tÕ sîma tÕ kuriakÕn Ãn ¢nast£n; 
e� d� tù m¾ aÙt£rkhj ¹ ¢pÒdeixij aÛth per� tÁj 
¢nast£sewj aÙtoà, k¨n �k tîn �n Ôyei genom�nwn 
pistoÚsqw tÕ legÒmenon. E� g¦r d¾ nekrÒj tij 
genÒmenoj oÙd�n �nerge�n dÚnatai, ¢ll¦ m�cri toà 
mn»matÒj �stin aÙtù ¹ c£rij, ka� p�pautai 
loipÒn, mÒnwn d� tîn zèntwn e�s�n a� pr£xeij ka� 
a� prÕj toÝj ¢nqrèpouj �n�rgeiai, Ðr£tw d¾ Ð 
boulÒmenoj ka� gen�sqw dikast¾j �k tîn 
Ðrwm�nwn t¾n ¢l»qeian Ðmologîn.  Tosaàta g¦r 
toà SwtÁroj �nergoàntoj �n ¢nqrèpoij, ka� kaq' 
¹m�ran pantacÒqen ¢pÒ te tîn t¾n `Ell£da ka� 
t¾n b£rbaron o�koÚntwn tosoàton plÁqoj ¢or£twj 
pe�qontoj e�j t¾n �autoà p�stin parelqe�n, ka� 
p£ntaj ØpakoÚein tÍ aÙtoà didaskal�v· «r' �ti 
tij t¾n di£noian ¢mf�bolon �xei e� g�gonen 
¢n£stasij ØpÕ toà SwtÁroj, ka� zÍ Ð CristÒj, 
m©llon d� aÙtÒj �stin ¹ Zw»;  �Ara d� nekroà 
�sti t¦j m�n diano�aj tîn ¢nqrèpwn katanÚttein, 
éste toÝj patrikoÝj ¢rne�sqai nÒmouj, t¾n d� 
Cristoà didaskal�an proskune�n; À pîj, e�per 
oÙk �stin �nergîn, nekroà g¦r �diÒn �sti toàto, 
aÙtÕj toÝj �nergoàntaj ka� zîntaj tÁj �nerge�aj 
paÚei, éste tÕn m�n moicÕn mhk�ti moiceÚein, tÕn 
d� ¢ndrofÒnon mhk�ti foneÚein, tÕn d� ¢dikoànta 
mhk�ti pleonekte�n, ka� tÕn ¢sebÁ loipÕn 
eÙsebe�n; pîj d� e� m¾ ¢n�sth, ¢ll¦ nekrÒj �sti, 
toÝj legom�nouj ØpÕ tîn ¢p�stwn zÁn yeudoq�ouj 
ka� qrhskeuom�nouj da�monaj aÙtÕj ¢pelaÚnei 
ka� dièkei ka� katab£llei;  �Enqa g¦r 
Ñnom£zetai CristÕj ka� ¹ toÚtou p�stij, �ke�qen 
p©sa m�n e�dwlolatr�a kaqaire�tai, p©sa d� 
daimÒnwn ¢p£th �l�gcetai, p©j d� da�mwn oÙd� tÕ 
Ônoma Øpof�rei· ¢ll¦ ka� mÒnon ¢koÚsaj fug¦j 
o�cetai. Toàto d� oÙ nekroà tÕ �rgon, ¢ll¦ 
zîntoj ka� m£lista Qeoà.  �Allwj te ka� gelo�on 
¨n e�h, toÝj m�n diwkom�nouj Øp' aÙtoà da�monaj 
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бъде абсурдно да се каже, че докато изгонваните от Него 
духове и разрушените идоли са живи, Той, който ги 
прогонва и чрез Своята власт възпира дори появата им, да, 
и от всички тях бива изповядван като Син Божий, е 
мъртъв. 
  
31. Но онези, които не вярват във Възкресението, допускат 
силно доказателство срещу себе си, при положение че 
вместо всичките духове и богове, на които се кланят, да 
изгонят Христос, Който, казват те, е мъртъв, тъкмо 
обратното � Христос показва всички тях че са мъртви; 
защото ако е вярно, че мъртвият не може да упражни 
никаква власт, Спасителят напротив, всеки ден върши 
толкова много неща като привлича човеци към религията, 
убеждава в благочестие, учи за безсмъртието, води към 
желание за небесните неща, открива познанието за Отца, 
вдъхва сила за срещане на смъртта, открива Себе Си на 
всеки един, и премахва безбожието на идолопоклонството, 
а боговете и духовете на невярващите не могат да направят 
нищо от тези неща, но по-скоро показват себе си мъртви в 
Христовото присъствие, а великолепието им се смалява до 
безсилие и суета, докато със знака на Кръста всяка магия 
се спира и всяко магьосничество се съсипва, и всички 
идоли биват изоставяни и напускани, и всяка необуздана 
наслада се възпира, и всеки гледа от земята към небето.  
  
Кой тогава да се обяви за мъртъв � Христос, който върши 
толкова много неща, а вършенето не е свойствено за 
мъртвия, или оня, дето не упражнява никаква власт, но 
лежи като че безжизнен, което същностно подобава на 
идолите и духовете, бидейки мъртви? Защото Божият Син 
е �жив и действен�61 и работи ден след ден и извършва 
спасението на всички, а смъртта ежедневно се доказва, че е 
загубила всичката си власт, и вместо Христос � идолите и 
духовете се доказват мъртви, тъй че оттук насетне никой 
човек повече да не може да се съмнява във Възкресението 
на Неговото тяло.  
  
Но онзи, който не вярва във Възкресението на Господнето 
тяло, ще изглежда, че е в неведение за властта на Словото 
и Мъдростта Божия, защото ако Той изобщо взел за Себе 
си тяло и съгласно намерението си, както нашите 
аргументи показаха, го приел за Свое собствено, какво 
трябвало да стори Господ с него или какъв трябвало да 
бъде краят на тялото, след като веднъж Словото е слязло 
върху него? Понеже тъй като било смъртно, то не можело 
другояче, освен да умре, и да бъде предадено на смърт 
наместо всички, за която именно цел Спасителят го 
приготвил за Себе си; но за него било невъзможно да 
остане мъртво, защото било направено храм на живота, 
поради което, макар да умряло като смъртно, то пак 
оживяло поради Живота в него и за неговото Възкресение 
свидетелстват делата.   
  
32. Но ако се отхвърля Той изобщо да е възкръснал, 
понеже Той не се вижда, крайно време е за онези, които 
отказват да повярват, да отрекат и самия порядък в 
природата, тъй като присъща на Бог характеристика е, 
едновременно да е невидим и при все това да бъде 
познаван от Неговите дела, както вече беше казано по-горе. 
  
Тогава, ако делата ги няма налице, те правят добре да не 
вярват на каквото не се появява, но ако делата викат силно 
и го показват явно, защо те избират да отрекат живота, така 
отявлено дължащ се на Възкресението? Понеже дори да са 
увредени в своя разум, все пак и с външните даже сетива 
човеците могат да видят неоспоримата власт и Бòжество на 
Христос, защото даже слепият, ако и да не 

ka� t¦ katargoÚmena e�dwla l�gein zîntaj e�nai, 
tÕn d� ¢pelaÚnonta ka� tÍ �autoà dun£mei mhd� 
fanÁnai poioànta toÚtouj, ¢ll¦ ka� 
ÐmologoÚmenon ØpÕ p£ntwn e�nai Qeoà U�Òn, 
toàton l�gein e�nai nekrÒn.  
 
     M�gan d� ka� kaq' �autîn tÕn �legcon o�  
¢pistoàntej tÍ ¢nast£sei prob£llontai, e� tÕn 
CristÕn tÕn legÒmenon par' aÙtîn nekrÕn o� 
p£ntej da�monej ka� o� proskunoÚmenoi par' 
aÙtîn qeo� oÙ dièkousin· ¢ll¦ m©llon Ð CristÕj 
toÝj p£ntaj �l�gcei nekroÚj.  E� g¦r ¢lhq�j tÕn 
nekrÕn mhd�n �nerge�n, �rg£zetai d� tosaàta kaq' 
¹m�ran Ð Swt»r, �lkwn e�j eÙs�beian, pe�qwn e�j 
¢ret»n, did£skwn per� ¢qanas�aj, e�j pÒqon tîn 
oÙran�wn ¢n£gwn, ¢pokalÚptwn t¾n per� PatrÕj 
gnîsin, t¾n kat¦ toà qan£tou dÚnamin �mpn�wn, 
�k£stJ deiknÚwn �autÒn, ka� t¾n e�dèlwn 
¢qeÒthta kaqairîn· toÚtwn d� oÙd�n dÚnantai o� 
par¦ to�j ¢p�stoij qeo� ka� da�monej, ¢ll¦ 
m©llon tÍ Cristoà parous�v nekro� g�nontai, 
¢rg¾n �contej ka� ken¾n t¾n fantas�an· tù d� 
shme�J toà stauroà p©sa m�n mage�a paÚetai, 
p©sa d� farmake�a katarge�tai, ka� p£nta m�n 
t¦ e�dwla �rhmoàtai ka� katalimp£netai, p©sa 
d� ¥logoj ¹don¾ paÚetai, ka� p©j tij ¢pÕ gÁj e�j 
oÙranÕn ¢nabl�pei· t�na ¥n tij e�poi nekrÒn; tÕn 
tosaàta �rgazÒmenon CristÒn; ¢ll' oÙk �dion 
nekroà tÕ �rg£zesqai· À tÕn mhd' Ólwj �nergoànta, 
¢ll' æj ¥yucon ke�menon, Óper �dion tîn 
daimÒnwn ka� e�dèlwn æj nekrîn Øp£rcei;  
`O m�n g¦r toà Qeoà U�Õj zîn ka� �nerg¾j ín kaq' 
¹m�ran �rg£zetai, ka� �nerge� t¾n p£ntwn 
swthr�an. `O d� q£natoj �l�gcetai kaq' ¹m�ran 
aÙtÕj �xasqen»saj, ka� t¦ e�dwla ka� o� 
da�monej m©llon nekro� tugc£nontej, æj �k 
toÚtou mhd�na dist£zein �ti per� tÁj toà sèmatoj 
¢nast£sewj aÙtoà.  �Eoike d� Ð per� tÁj 
¢nast£sewj toà kuriakoà sèmatoj ¢pistîn 
¢gnoe�n dÚnamin Qeoà LÒgou ka� Sof�aj. E� g¦r 
Ólwj �laben �autù sîma, ka� toàto �diopoi»sato 
kat¦ t¾n eÜlogon ¢kolouq�an, æj Ð lÒgoj �deixe, 
t� �dei tÕn KÚrion poie�n per� toÚtou; À po�on �dei 
t�loj gen�sqai toà sèmatoj, ¤pax �pib£ntoj 
aÙtù toà LÒgou; M¾ ¢poqane�n m�n g¦r oÙk 
ºdÚnato, ¤te d¾ qnhtÕn Ôn, ka� Øp�r p£ntwn 
prosferÒmenon e�j tÕn q£naton· oá c£rin ka� Ð 
Swt¾r aÙtÕ kateskeÚasen �autù. Me�nai d� 
nekrÕn oÙc o�Òn te Ãn, di¦ tÕ ZwÁj aÙtÕ naÕn 
gegenÁsqai. �Oqen ¢p�qane m�n æj qnhtÒn· 
¢n�zhse d� di¦ t¾n �n aÙtù zw»n, ka� tÁj 
¢nast£sewj �st� gnèrisma t¦ �rga.  
 
     E� d' Óti m¾ Ðr©tai, ¢piste�tai ka� �ghg�rqai, 
éra ka� tÕ kat¦ fÚsin ¢rne�sqai toÝj 
¢pistoàntaj. Qeoà g¦r �dion m¾ Ðr©sqai m�n, �k 
d� tîn �rgwn ginèskesqai, kaq£per ka� �p£nw 
l�lektai.  
 E� m�n oân t¦ �rga m» �sti, kalîj tù m¾ 
fainom�nJ ¢pistoàsin· e� d� t¦ �rga bo´ ka� 
de�knusin �nargîj, di¦ t� �kÒntej ¢rnoàntai t¾n 
tÁj ¢nast£sewj oÛtwj fanerîj zw»n; E� g¦r ka� 
t¾n di£noian �phrèqhsan, ¢ll¦ k¨n ta�j �xwqen 
a�sq»sesin Ðr©n �st� t¾n ¢nant�rrhton toà 
Cristoà dÚnamin ka� qeÒthta.  
 'Epe� ka� tuflÕj �¦n m¾ bl�pV tÕn ¼lion, ¢ll¦ 
k¨n tÁj Øp' aÙtoà genom�nhj q�rmhj 
¢ntilambanÒmenoj, o�den Óti ¼lioj Øp�r gÁj �st�n. 
OÛtwj ka� o� ¢ntil�gontej e� ka� m»pw 
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вижда слънцето, дори само да усети топлината, която 
слънцето излъчва, знае, че над земята има слънце. 
Следователно, нека също така и нашите опоненти (дори 
ако все още не вярват, бидейки слепи за истината, но поне 
познавайки Неговата власт в други, които вярват) не 
отричат Бòжеството на Христос и извършеното от Него 
Възкресение, понеже е ясно, че ако Христос е мъртъв, Той 
не би могъл да изгонва демони и да низвергва идоли, тъй 
като духовете не биха се покорявали на мъртвец, но ако те 
отявлено биват изгонвани чрез назоваването на Неговото 
име, трябва да е очевидно как Той не е мъртъв, особено 
понеже духовете виждайки дори и невидимото за човеците, 
биха могли да узнаят, ако Той беше мъртъв и да Му 
откажат всякакво покорство.  
  
Но в действителност, каквото нерелигиозните човеци не 
вярват, духовете го виждат � че Той е Бог, и поради това те 
побягват и падат в нозете Му, изричайки точно каквото са 
казвали, когато Той е бил в тялото: �знаем Те, Кой си Ти, 
Светият Божий;� и �какво имаш Ти с нас, Сине на Бога 
Всевишний? Умолявам Те, не ме мъчи!� И тъй като 
демоните Го изповядват и Неговите дела свидетелстват за 
Него ден след ден, трябва да е очевидно и нека никой да не 
се противи на истината, че както Спасителят е възкресил 
собственото си тяло, така и че Той е истинният Син Божий, 
бидейки от Него като от Свой Отец, Негово собствено 
Слово, и Мъдрост, и Власт, Който в последните дни приел 
тяло за спасението на всички, и учил света по отношение 
на Отца, и съсипал смъртта и дарувал нетление на всички 
чрез обещанието на Възкресението като възкресил Своето 
собствено тяло като начатък64 на това и го показал чрез 
кръстния знак като паметник на победа над смъртта и 
нейното тление.  
 
Част 6. Опровержение на иудеите  
33. И след като нещата стоят така; и Възкресението на 
Неговото тяло и спечелената от Спасителя победа над 
смъртта бяха явно доказани, нека сега подложим на 
порицание както неверието на иудеите, така и 
присмивачеството на езичниците, понеже навярно тези са 
въпросите, по които иудеите проявяват неверие, а 
езичниците се надсмиват като виждат недостатък в 
непристойността на Кръста и в това как Словото Божие 
става човек, но нашата защита няма да протака, а ще се 
заеме и с двете, особено както доказателствата против тях 
на наше разположение са ясни като ден.  
 
Защото иудеите в тяхното неверие могат да бъдат 
опровергани от Писанието, което и сами те четат, тъй като 
този текст, и онзи, и с една дума цялото вдъхновено 
Писание извисява глас относно тези неща, както даже и 
отделните му слова изобилно показват, понеже пророците 
отнапред обявяваха относно чудото с девата и раждането 
от нея, казвайки: �Ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, 
и ще Му нарекат името Емануил, което ще рече: с нас е 
Бог�.65  
 
Но Мойсей � истински великият и онзи, който те вярват, че 
говори истината, оценявайки каквото е било казано като 
важно и уверен в неговата истинност, записва с такива 
думи по отношение на това, че Спасителят става човек: 
�Ще изгрее звезда от Иакова, и мъж от Израиля и той ще 
разбие на части князете моавски�.66 И отново: �Колко са 
хубави твоите жилища, Иакове, твоите шатри, Израилю - 
като сенчести градини, като паркове край реки, като 
шатри, издигнати от Господа, като кедри край вода. От 
неговото семе ще произлезе мъж и ще бъде Господар над 
много народи� 67 

pisteÚousin, ¢km¾n tuflèttontej per� t¾n 
¢l»qeian, ¢ll¦ k¨n �t�rwn pisteuÒntwn 
ginèskontej t¾n dÚnamin, m¾ ¢rne�sqwsan t¾n toà 
Cristoà qeÒthta ka� t¾n Øp' aÙtoà genom�nhn 
¢n£stasin.  
 DÁlon g¦r Óti e� nekrÒj �stin Ð CristÒj, oÙk ¨n 
toÝj da�monaj �d�wke, ka� t¦ e�dwla �skÚleue· 
nekrù g¦r oÙk ¨n Øp»kousan o� da�monej. E� d� 
dièkontai fanerîj tÍ toÚtou Ñnomas�v, dÁlon ¨n 
e�h m¾ e�nai toàton nekrÒn, m£lista Óti da�monej, 
ka� t¦ m¾ blepÒmena to�j ¢nqrèpoij Ðrîntej, 
ºdÚnanto ginèskein e� nekrÒj �stin Ð CristÒj, 
ka� mhdÒlwj ØpakoÚein aÙtù. Nàn d� Ö m¾ 
pisteÚousin ¢sebe�j Ðrîsin o� da�monej, Óti QeÒj 
�sti, ka� di¦ toàto feÚgousi ka� prosp�ptousin 
aÙtù, l�gontej § ka� Óte Ãn �n sèmati 
�fq�gxanto· «O�dam�n se t�j e�· Ð ¤gioj toà 
Qeoà«· ka�· «�Ea, t� soi ka� ¹m�n, U�� toà Qeoà; 
d�oma� sou, m» me basan�sVj.« DaimÒnwn to�nun 
ÐmologoÚntwn ka� tîn �rgwn Ðshm�rai 
marturoÚntwn, fanerÕn ¨n e�h, ka� mhde�j 
¢naideu�sqw prÕj t¾n ¢l»qeian, Óti te ¢n�sthse 
tÕ �autoà sîma Ð Swt»r, ka� Óti Qeoà U�Òj �stin 
¢lhqinÒj, �x aÙtoà o�a d¾ �k PatrÕj �dioj LÒgoj 
ka� Sof�a ka� DÚnamij Øp£rcwn, Öj crÒnoij 
Ûsteron �p� swthr�v tîn p£ntwn �labe sîma, ka� 
t¾n m�n o�koum�nhn per� PatrÕj �d�daxe, tÕn d� 
q£naton kat»rghse, p©si d� t¾n ¢fqars�an 
�car�sato di¦ tÁj �paggel�aj tÁj ¢nast£sewj, 
¢parc¾n taÚthj tÕ �dion �ge�raj sîma, ka� 
trÒpaion aÙtÕ kat¦ toà qan£tou ka� tÁj toÚtou 
fqor©j �pideix£menoj tù shme�J toà stauroà.  
 
     ToÚtwn d� oÛtwj �cÒntwn ka� faner©j oÜshj 
tÁj ¢pode�xewj per� tÁj ¢nast£sewj toà sèmatoj 
ka� tÁj kat¦ toà qan£tou genom�nhj ØpÕ toà 
SwtÁroj n�khj, f�re, ka� t¾n ¢pist�an tîn 
'Iouda�wn ka� t¾n tîn `Ell»nwn cleÚhn 
diel�gxwmen.  
 'Ep� toÚtoij g¦r �swj 'Iouda�oi m�n ¢pistoàsin, 
�Ellhnej d� gelîsi, tÕ ¢prep�j toà stauroà ka� 
tÁj �nanqrwp»sewj toà Qeoà LÒgou diasÚrontej· 
¢ll¦ kat' ¢mfot�rwn Ð lÒgoj oÙk Ñkn»sei 
cwrÁsai, m£lista kat' aÙtîn t¦j ¢pode�xeij 
�narge�j �cwn.  
 'Iouda�oi m�n ¢pistoàntej �cousin ¢f' ïn 
¢naginèskousi ka� aÙto� grafîn tÕn �legcon· 
¥nw ka� k£tw, ka� p£shj ¡plîj qeopneÚstou 
b�blou per� toÚtwn boèshj, æj ka� aÙt¦ t¦ 
�»mata prÒdhla. ProfÁtai m�n g¦r ¥nwqen per� 
toà kat¦ t¾n parq�non qaÚmatoj ka� tÁj �x aÙtÁj 
genom�nhj genn»sewj proem»nuon, l�gontej· «'IdoÝ 
¹ parq�noj �n  gastr� �xei ka� t�xetai u�Òn, ka� 
kal�sousi tÕ Ônoma aÙtoà 'Emmanou»l, Ó �sti 
meqermhneuÒmenon, meq' ¹mîn Ð QeÒj.«  
 MwsÁj d� Ð tù Ônti m�gaj, ka� par' aÙto�j  
pisteuÒmenoj ¢lhq»j, per� tÁj �nanqrwp»sewj toà 
SwtÁroj ¢nt� meg£lou tÕ �htÕn dokim£saj ka� 
¢lhq�j �pignoÝj �qhke l�gwn· «'Anatele� ¥stron 
�x 'Iakèb, ka� ¥nqrwpoj �x 'Isra»l, ka� qraÚsei 
toÝj ¢rchgoÝj Mw£b.« Ka� p£lin· «`Wj kalo� sou 
o� o�koi, 'Iakèb, a� skhna� sou, 'Isra»l, æse� 
n£pai ski£zousai, ka� æse� par£deisoi �p� 
potamîn, ka� æse� skhna� §j �phxen Ð KÚrioj, 
æse� k�droi par' Ûdata. 'ExeleÚsetai ¥nqrwpoj �k 
toà sp�rmatoj aÙtoà, ka� kurieÚsei �qnîn 
pollîn.« Ka� p£lin `Hsa�aj· «Pr�n À gnînai tÕ 
paid�on kale�n pat�ra À mht�ra, l»yetai dÚnamin 
Damaskoà ka� t¦ skÚla Samare�aj �nanti 
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И още веднъж Исаия: �Преди да се научи детето да 
изговаря: тате, мамо, - той ще поднесе властта на Дамаск и 
плячките самарийски пред асирийския цар.�68  
 
В тези слова, значи, е предсказано, че ще се яви Човек, но 
че Той, Който трябва да дойде, е Господ на всички, те 
предсказват още веднъж, както следва: �Ето, Господ седи 
на лек облак и ще дойде в Египет и идолите египетски ще 
потреперят�69. Защото от там също е, и откъдето Отца Го 
призовава обратно, казвайки: �От Египет извиках Сина 
Си.� 70  
  
34. Нито дори Неговата смърт се подминава в мълчание � 
наопаки, тя се указва в божественото Писание даже 
пределно ясно, понеже с цел никой да не сбърка поради 
липса на обучение в действителните събития, то не се 
побоява да упомене дори причината за смъртта Му (че Той 
я претърпява не заради Себе си, но заради безсмъртието и 
спасението на всички), също кроежите на иудеите против 
Него, и безчестието, предложено Му от техните ръце, 
казвайки например така: �Мъж на скърби и запознат с 
понасянето на недъзи, понеже лицето му е отвърнато 
настрани; Той беше презиран, и смятан за нищо. Той 
понася нашите грехове и е в болки заради нас, а ние Го 
счетохме за измъчван, оскърбяван и унизяван, но Той бе 
изпоранен за нашите грехове и направен слаб за нашето 
беззаконие; наказанието за нашия мир биде върху Него, и 
чрез Неговите рани ние се изцелихме.�71  
 
О, дивете се на любовта на Словото � че заради нас Той е 
унизен, за да можем ние да бъдем приведени в чест, 
понеже �всички ние� се казва, �се заблудихме като овце, 
сгреши човек в пътя си, а Господ предаде Него за нашите 
грехове; и Той уста Си не отваряше, защото бе зле 
измъчван; като овца биде Той заведен на заколение, и като 
агне безгласно пред стригача си, така и Той не отваряше 
уста Си. При унижението Му Неговият праведен съд беше 
отнет.�72  

  

После, за да не би някой поради страданието Му да Го 
счете за обикновен човек, Светото Писание предугажда 
човешките догадки и обявява властта (която е действала) 
за Него73 и разликата в Неговата природа в сравнение с нас 
като казва: �Но рода Му кой ще обясни? Защото бе отнет74 
животът Му от земята; заради беззаконията на народа бе 
заведен на смърт. И ще Му отредя гроб със злодейци, но по 
смъртта Му със богатия, защото не бе сторил беззаконие, и 
в устата Му нямаше лъжа. Но Господ ще Го очисти от 
Неговото оскърбление."75 
  
35. Но навярно, след като чу пророчеството за Неговата 
смърт, ти ще искаш да научиш също какво е изложено и по 
отношение на Кръста, защото дори и това не е подминато � 
то се изявява от светите мъже с пределна яснота, понеже 
първо го предсказва Мойсей и то на висок глас като казва: 
�Ще видиш живота си да виси пред очите ти и няма да 
бъдеш уверен.�76, а после и пророците след него 
свидетелстват за това, казвайки: �Аз пък като кротко агне, 
водено на клане, не знаех, че те замислят кроеж против 
мене, думайки: да турим дърво в неговия хляб и да го 
отсечем от земята на живите.�77 и още веднъж: �Пробиха 
ми ръце и нозе изброиха всичките ми кости, разделиха 
помежду си дрехите ми и за одеждата ми хвърлиха 
жребие.�78 Но смърт, издигната нависоко и която се 
извършва върху дърво, не може да бъде никоя друга, освен 
Кръста; и пак � при никоя друга смърт не се пробиват 
ръцете и нозете, освен единствено на Кръста.  

basil�wj 'Assur�wn.«  �Oti m�n oân ¥nqrwpoj 
fan»setai, di¦ toÚtwn prokatagg�lletai. �Oti d� 
KÚrioj p£ntwn �st�n Ð �rcÒmenoj, p£lin 
promhnÚousi l�gontej· «'IdoÝ KÚrioj k£qhtai �p� 
nef�lhj koÚfhj, ka� ¼xei e�j A�gupton, ka� 
seisq»setai t¦ ceiropo�hta A�gÚptou.« Ka� g¦r 
k¢ke�qen aÙtÕn Ð Pat¾r ¢nakale� l�gwn· «'Ex 
A�gÚptou �k£lesa tÕn u�Òn mou.«  
 
     OÙ sesièphtai d� oÙd� Ð toÚtou q£natoj· ¢ll¦ 
ka� l�an thlaugîj �n ta�j qe�aij shma�netai 
grafa�j. Ka� g¦r ka� t¾n a�t�an toà qan£tou, Óti 
m¾ di' �autÒn, ¢ll' Øp�r tÁj p£ntwn ¢qanas�aj 
ka� swthr�aj Øpom�nei, ka�  t¾n 'Iouda�wn 
�piboul»n, ka� t¦j e�j aÙtÕn ginom�naj par' 
aÙtîn Ûbreij, oÙk �fob»qhsan e�pe�n, prÕj tÕ 
mhd�na aÙtîn tîn ginom�nwn ¢n»koon e�nai ka� 
planhqÁnai. Fas� to�nun· «�Anqrwpoj �n plhgÍ 
ên, ka� e�dëj f�rein malak�an, Óti ¢p�straptai 
tÕ prÒswpon aÙtoà· ºtim£sqh ka� oÙk �log�sqh. 
AÙtÕj t¦j ¡mart�aj ¹mîn f�rei, ka� per� ¹mîn 
Ñdun©tai· ka� ¹me�j �logis£meqa aÙtÕn e�nai �n 
pÒnJ, ka� �n plhgÍ, ka� �n kakèsei. AÙtÕj d� 
�traumat�sqh di¦ t¦j ¡mart�aj ¹mîn, ka� 
memal£kistai di¦ t¦j ¢nom�aj ¹mîn· paide�a 
e�r»nhj ¹mîn �p' aÙtÒn, tù mèlwpi aÙtoà ¹me�j 
�£qhmen.« QaÚmaze t¾n toà LÒgou filanqrwp�an, 
Óti di' ¹m©j ¢tim£zetai, �na ¹me�j �ntimoi 
genèmeqa. «P£ntej g£r, fhs�n, æj prÒbata 
�plan»qhmen· ¥nqrwpoj tÍ Ðdù aÙtoà �plan»qh· 
ka� KÚrioj par�dwken aÙtÕn ta�j ¡mart�aij 
¹mîn· ka� aÙtÕj di¦ tÕ kekakîsqai oÙk ¢no�gei 
tÕ stÒma. `Wj prÒbaton �p� sfag¾n ½cqh, ka� æj 
¢mnÕj �nant�on toà ke�rontoj aÙtÕn ¥fwnoj, 
oÛtwj oÙk ¢no�gei tÕ stÒma aÙtoà· �n tÍ 
tapeinèsei aÙtoà ¹ kr�sij aÙtoà ½rqh.«  E�ta, 
�na m» tij aÙtÕn koinÕn ¥nqrwpon �k toà p£qouj 
Øpol£boi, prolamb£nei t¦j Øpono�aj tîn 
¢nqrèpwn, ka� t¾n Øp�r aÙtoà dÚnamin, ka� tÕ 
prÕj ¹m©j ¢nÒmoion tÁj fÚsewj dihge�tai ¹ graf¾ 
l�gousa· T¾n d� gene¦n aÙtoà t�j dihg»setai; 
�Oti a�retai ¢pÕ tÁj gÁj ¹ zw¾ aÙtoà. 'ApÕ tîn 
¢nomiîn toà laoà ½cqh e�j q£naton. Ka� dèsw 
toÝj ponhroÝj ¢nt� tÁj tafÁj aÙtoà, ka� toÝj 
plous�ouj ¢nt� toà qan£tou aÙtoà· Óti  ¢nom�an 
oÙk �po�hsen, oÙd� eØr�qh dÒloj �n tù stÒmati 
aÙtoà. Ka� KÚrioj boÚletai kaqar�sai aÙtÕn ¢pÕ 
tÁj plhgÁs«.  
 
     'All' �swj per� m�n tÁj toà qan£tou 
profhte�aj ¢koÚsaj, zhte�j ka� t¦ per� toà 
stauroà shmainÒmena maqe�n. OÙd� g¦r oÙd� 
toàto sesièphtai· ded»lwtai d� ka� l�an 
thlaugîj ¢pÕ tîn ¡g�wn.  MwãsÁj g¦r prîtoj 
meg£lV tÍ fwnÍ proapagg�llei l�gwn· «�Oyesqe 
t¾n zw¾n Ømîn kremam�nhn ¢p�nanti tîn 
Ñfqalmîn Ømîn, ka� oÙ m¾ pisteÚshte.«  Ka� o� 
met' aÙtÕn d� profÁtai p£lin per� toÚtou 
marturoàsi l�gontej· «'Egë d� æj ¢rn�on ¥kakon 
¢gÒmenon toà qÚesqai, oÙk �gnwn· �p' �m� 
�log�santo ponhrÕn l�gontej· deàte, ka� 
�mb£lwmen xÚlon e�j tÕn ¥rton aÙtoà, ka� 
�ktr�ywmen aÙtÕn ¢pÕ gÁj zèntwn.«  Ka� p£lin· 
«�Wruxan ce�r£j mou ka� pÒdaj mou· �xhr�qmhsan 
p£nta t¦ Ñst© mou, diemer�santo t¦ �m£ti£ mou 
�auto�j, ka� �p� tÕn �matismÒn mou �balon 
klÁron.«  Q£natoj d� met�wroj, ka� �n xÚlJ 
ginÒmenoj, oÙk ¥lloj ¨n e�h, e� m¾ Ð staurÒj· ka� 
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Но тъй като чрез пребиваването на Спасителя сред 
човеците, всички народи и по всички посоки започнали да 
познават Бога, те [пророците] не подминали и това без 
упоменаване, но и за него също се споменава в Светото 
Писание, понеже "ще се яви" - казва той, - "Иесеевия 
корен, и онзи, Който ще се издигне да владее над народите, 
на Него ще се уповават народите."79  
  
Това е само малко в доказателство какво е станало, но 
всичкото Писание изобилства с опровержения срещу 
неверието на иудеите, защото кой от праведните мъже и 
светите пророци, и патриарсите, описани в божественото 
Писание, е имал телесното си рождение единствено от 
девица, или коя жена е била достатъчна без мъж за 
зачеването на рода човечески?  
  
Не беше ли Авел роден от Адам, Енох от Иаред, Ной от 
Ламех, а Авраам от Тара, Исаак от Авраам, Иаков от 
Исаак? Не се ли роди Иуда от Иаков, а Мойсей и Аарон от 
Амрам? Не се ли роди Самуил от Елкана, или Давид от 
Иесей, или Соломон от Давид, или Езекия от Ахаз, или 
Иосия от Амон, или Исаия от Амос, или Иеремия от 
Хелкия, или Иезекиил от Вузия? Нямаше ли всеки за автор 
на своето съществуване баща? Кой тогава е Онзи, Който е 
роден единствено от девица, защото пророкът възлага 
твърде много на това знамение? Или чие раждане биде 
предшествано от звезда в небесата, за да обяви на света 
Него, Който се роди?  
  
Понеже когато се роди, Мойсей бе укрит от родителите си; 
Давид беше неизвестен дори за онези в неговата околност 
� дотолкова, че дори великият Самуил не го знаеше, но 
попита дали Иесей има и друг някакъв син.80 Също и 
Авраам стана известен за околните едва след раждането 
си81, но за Христовото раждане свидетел бе не човек, но 
звезда на онова небе, откъдето слизаше Той.  
 
36. А кой цар, живял някога, преди да е имал сила да казва 
тате или мамо, е царувал и постигнал победи над враговете 
си82? Не стигна ли Давид до трона на трийсетгодишна 
възраст, а Соломон � когато беше стигнал възраст на млад 
мъж? Не се ли възцари Иоас на седем години83, а Иосия � 
един още по-късен цар, не получи ли управлението около 
седмата си година84? И все пак на тази възраст те имаха 
сила да казват тате или мамо.  
  
Има ли някой, тогава, да е царувал и да е надвивал 
враговете си отпреди рождението си почти; или какъв 
подобен цар е имало някога в Израил и в Иудея (нека 
иудеите, които са изследвали това, да ни кажат), в когото 
всички народи са положили своето упование и са имали 
мир наместо да бъдат във вражда с него от всяка страна? 
Понеже докато е стоял Иерусалим, е имало непрестанна 
война помежду им, и те всички са воювали с Израил � 
асирийците са ги потискали, египтяните са ги преследвали, 
вавилонците са ги нападали и, колкото и да е странно, те 
имали във война срещу себе си дори своите съседи � 
сирийците.  
  
Или не воюва ли Давид срещу онези от Моав, и не удряше 
ли по сирийците; Иосия не се ли бранеше срещу съседите 
си, Eзекия не се ли побоя пред хвалбите на Сенахирим, 
Амалик не поведе ли война против Мойсея, аморeйците не 
му ли се противопоставиха, и жителите на Иерихон не се 
ли строиха против Исуса, син Навиев? И с една дума, 
между народите и Израил приятелските договори нямаха 
място. На кого тогава, трябва народите да възлагат 
упованието си, това си струва да видим, понеже такъв 
трябва да има, тъй като е невъзможно пророкът да е 

�n oÙden� p£lin qan£tJ diorÚssontai ce�rej ka� 
pÒdej, e� m¾ �n mÒnJ tù staurù.  'Epeid¾ d� tÍ toà 
SwtÁroj �pidhm�v ka�  p£nta t¦ �qnh pantacÒqen 
�piginèskein tÕn QeÕn ½rxanto, oÙd� toàto 
¢paras»manton kat�leiyan· ¢ll' �sti ka� per� 
toÚtwn mn»mh �n to�j ¡g�oij gr£mmasin. «�Estai 
g£r, fhs�n, ¹ ��za toà 'Iessa�, ka� Ð ¢nist£menoj 
¥rcein �qnîn, �p' aÙtù �qnh �lpioàsi.«    Taàta 
m�n Ñl�ga prÕj ¢pÒdeixin tîn genom�nwn. P©sa d� 
graf¾ pepl»rwtai diel�gcousa t¾n 'Iouda�wn 
¢pist�an. T�j g¦r pèpote tîn �n ta�j qe�aij 
grafa�j �storhq�ntwn dika�wn, ka� ¡g�wn 
profhtîn, ka� patriarcîn, �k parq�nou mÒnhj 
�sce t¾n toà sèmatoj g�nesin; À t�j gun¾ cwr�j 
¢ndrÕj aÙt£rkhj g�gone prÕj sÚstasin 
¢nqrèpwn; oÙk �Abel m�n �x 'Ad¦m g�gonen, 'Enëc 
d� �k toà 'I£red, Nîe �k Lam�c, ka� 'Abra¦m m�n 
�k Q£rra, 'Isa¦k d� �x 'Abra£m, ka� 'Iakëb �x 
'Isa£k; oÙc� 'IoÚdaj �x 'Iakèb, ka� MwãsÁj ka� 
'Aarën �x 'Abra£m; oÙ Samou¾l toà `Elkan© 
g�gonen, oÙ Dab�d toà 'Iessa�, oÙ Solomën toà 
Dab�d, oÙk 'Ezek�aj toà �Acaz, oÙk 'Iws�aj toà 
'Amèj, oÙc `Hsa�aj toà 'Amèj, oÙc `Ierem�aj toà 
Celk�ou, oÙk 'Iezeki¾l toà Bouz�; oÙc �kastoj 
�sce tÕn pat�ra tÁj gen�sewj ¢rchgÒn; t�j oân Ð 
�k parq�nou mÒnhj gegonèj; Óti ka� l�an �m�lhse 
tù prof»tV per� tÁj toÚtou shmas�aj.  T�noj d� 
tÁj gen�sewj pro�dramen ¢st¾r �n oÙrano�j, ka� 
tÕn gennhq�nta �s»mane tÍ o�koum�nV; MwãsÁj 
m�n g¦r gennèmenoj �krÚpteto ØpÕ tîn gon�wn· 
Dab�d d� oÙd� to�j �k geitÒnwn ºkoÚsqh, Ópouge 
oÙd� Ð m�gaj Samou¾l aÙtÕn �g�nwsken, ¢ll' 
�punq£neto, e� �stin �ti u�Õj tù 'Iessa�· 'Abra¦m 
d� loipÕn gegonëj m�gaj �gnèsqh to�j �ggÚj. TÁj 
d� toà Cristoà gen�sewj m£rtuj oÙk ¥nqrwpoj, 
¢ll' ¢st¾r fainÒmenoj Ãn �n oÙranù, Óqen ka� 
kat�bainen.  
     T�j d� pèpote tîn genom�nwn basil�wn «pr�n  
�scàsai kale�n pat�ra À mht�ra« �bas�leuse ka� 
trÒpaia kat¦ tîn �cqrîn e�lhfen; oÙ Dab�d 
triakontaet¾j �bas�leuse, ka� Salomën n�oj 
gegonëj �bas�leusen; OÙk 'Iw¦j �tîn �pt¦ 
genÒmenoj �p� t¾n basile�an parÁlqe, ka� Ð �ti 
katwt�rw 'Iws�aj per� �th gegonëj �pt¦ tÁj 
¢rcÁj ¢ntel£beto; 'All¦ ka� Ómwj oátoi taÚthn 
¥gontej t¾n ¹lik�an, �scuon kale�n pat�ra À 
mht�ra.  T�j oân ¥ra �st�n Ð scedÕn pr�n 
gen�sewj basileÚwn, ka� skuleÚwn toÝj �cqroÚj; 
T�j d� toioàtoj g�gone basileÝj �n tù 'Isra»l, 
ka� �n tù 'IoÚdv, leg�twsan o� 'Iouda�oi 
diereun»santej, �f' Ön t¦ �qnh p£nta t¾n �lp�da 
t�qeintai ka� e�r»nhn �sce; Ka� oÙ m©llon 
ºnantioànto pantacÒqen aÙto�j; �Ewj g¦r 
suneist»kei ¹ 'Ierousal»m, pÒlemoj Ãn ¥spondoj 
aÙto�j, ka� �m£conto p£ntej prÕj tÕn 'Isra»l, 
'AssÚrioi m�n ql�bontej, A�gÚptioi d� dièkontej, 
Babulènioi d� �piba�nontej· ka� tÒ ge qaumastÒn, 
Óti ka� SÚrouj toÝj �k geitÒnwn ¢ntipolemoàntaj 
e�con aÙto�j.  
�H oÙc� Dab�d toÝj �n Mw¦b �pol�mei, ka� toÝj 
SÚrouj �x�kopten, 'Iws�aj toÝj plhs�on 
�ful£tteto, ka� 'Ezek�aj  �deil�a t¾n ¢lazone�an 
toà Senachre�m, ka� Mwãse� Ð 'Amal¾k 
�strateÚeto, ka� o� 'Amorra�oi ºnantioànto 'Ihsoà 
tù toà Nau¾, o� t¾n `Iericë katoikoàntej 
¢ntiparet£ssonto; Ka� Ólwj ¥sponda Ãn to�j 
�qnesi prÕj tÕn 'Isra¾l t¦ tÁj fil�aj; T�j oân 
�st�n e�j Ön t¦ �qnh t¾n �lp�da t�qetai, ¥xion 
�de�n· e�nai g¦r de�, �pe� ka� tÕn prof»thn 
¢dÚnaton yeÚsasqai.  T�noj d� tîn ¡g�wn 
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говорил лъжливо, но кой от светите пророци или от 
ранните патриарси е умирал на Кръста за спасението на 
всички; или кой е бил изранен и убит за изцеляването на 
всички; или кой от праведните мъже или царе слезе до 
Египет, тъй че при неговото идване идолите на Египет да 
изпопадат? Защото Авраам ходи там, но при все това 
идолопоклонството остана по целия свят, Мойсей беше 
роден там, но измамното поклонение на човеците си остана 
въпреки това.  
 
37. Или кой измежду онези, записани в Писанието, бе 
прободен в ръцете и нозете или изобщо повесен на дърво, 
и бе пожертван на кръст за спасението на всички? Понеже 
Авраам умря като приключи живота си на легло, Исаак и 
Иаков също умряха с нозете си вдигнати на легло, Мойсей 
и Аарон умряха на планината, Давид � в своя дом, без да 
бъде прицел на какъвто и да е заговор от ръцете на 
човеците; наистина � той беше преследван от Саул, но 
биде опазен непокътнат; Исаия беше прерязан на две85, но 
не и повесен на дърво; с Иеремия се отнесоха срамно, но 
не умря под проклятие; Иезекиил пострада, обаче не за 
хората, но за да покаже какво щеше да ги сполети.  
 
И пак, тези, дори където страдаха, бяха човеци прилични 
на всички по своето общо естество, но Онзи, Който е 
обявен в Писанието, че страда заради всички, е наречен не 
просто човек, но Живота на всички, понеже �ще видиш 
живота си� � се казва � �да виси пред очите ти�76, макар в 
действителност Той да беше като човеците по естество. 
Също: �но рода Му кой ще обясни?75�, защото човек може 
да проследи родословието на всички светии и да го обяви 
от началото, както и от кого е роден всеки, но Писанието 
свидетелства, че рода на Него, Който е Животът, не може 
да бъде обяснен.  
 
Кой тогава е този, за когото Божественото Писание казва 
това, или кой е толкова велик, че дори пророците 
предсказват за него такива велики неща? Никой друг 
наистина не се открива в Писанието, но общият Спасител 
на всички � Словото Божие � нашият Господ Иисус 
Христос, защото Той е, Който произлезе от девица и се яви 
като човек на земята и Чийто род по плът не може да бъде 
обяснен, понеже няма никой дето да може да назове 
Неговия отец по плът, тялото Му бидейки не от мъж, а 
единствено от девица, тъй че никой не може да обясни 
телесния род на Спасителя от мъж по същия начин, както 
може да състави родословие на Давид, и на Мойсей, и на 
всичките патриарси.  
 
Защото Той е, Който направи също и звездата да отбележи 
раждането на Неговото тяло, тъй като подобаваше на 
Словото, слизащо от небесата, да има Своето съзвездие 
също от небето, подобаваше и Царят на творението при 
Своето явяване да бъде явно разпознат от цялото творение, 
и наистина � Той бе роден в Иудея, и мъже от Персия 
дойдоха да Му се поклонят.  
 
Именно Той, дори още преди Своето явяване в тялото, 
спечели победа над бесовските Си противници и 
тържество над идолопоклонството � във всеки случай 
всички езичници от всяка област, изоставяйки 
унаследената си традиция и безбожието на идолите, сега 
полагат своята надежда в Христа и се присъединяват под 
Него, подобно на което ти можеш да видиш със 
собствените си очи, защото по никое друго време 
безбожието на египтяните не се е прекратявало, освен 
когато Господарят на всички, възседнал сякаш като на 
облак, слезе до там в тяло и съсипа заблудата на идолите и 
привлече всички към Себе си, а чрез Себе Си � и към Отца. 

profhtîn À tîn ¥nwqen patriarcîn Ð q£natoj �n 
staurù g�gonen Øp�r tÁj p£ntwn swthr�aj; �H t�j 
�traumat�sqh ka� ¢nVr�qh Øp�r tÁj p£ntwn 
Øge�aj; T�j d� tîn dika�wn À tîn basil�wn 
katÁlqen e�j A�gupton, ka� tÍ toÚtou kaqÒdJ t¦ 
tîn A�gupt�wn e�dwla p�pautai; 'Abra¦m m�n g¦r 
katÁlqe, ka� p£lin ¹ e�dwlolatr�a kat¦ p£ntwn. 
MwãsÁj �ke� geg�nnhtai, ka� oÙd�n Âtton Ãn �ke� 
¹ tîn peplanhm�nwn qrhske�a.  
 
     T�j d� tîn �n tÍ grafÍ marturoum�nwn 
diwrÚcqh t¦j ce�raj ka� toÝj pÒdaj, À Ólwj �p� 
xÚlou kekr�mastai, ka� staurù tetele�wtai Øp�r 
tÁj p£ntwn swthr�aj; 'Abra¦m m�n g¦r �p� kl�nhj 
�kle�pwn ¢p�qanen· 'Isa¦k d� ka� 'Iakëb ka� 
aÙto� �x£rantej toÝj pÒdaj �p� kl�nhj ¢p�qanon. 
MwãsÁj ka� 'Aarën �n tù Ôrei, Dab�d �n tù o�kJ 
teteleÚthken, oÙdem�an �piboul¾n ØpÕ tîn laîn 
paqèn. E� d� ka� �zht»qh ØpÕ toà SaoÚl, ¢ll¦ 
¢blab¾j �sózeto. `Hsa�aj �pr�sqh m�n, ¢ll' oÙk 
�p� xÚlou kekr�mastai· `Ierem�aj Øbr�sqh, ¢ll' oÙ 
katakriqe�j ¢p�qanen· 'Iezeki¾l �pascen, ¢ll' 
oÙc Øp�r toà laoà, ¢ll¦ t¦ �sÒmena kat¦ toà 
laoà shma�nwn.  �Epeita oátoi, ka� p£scontej, 
¥nqrwpoi Ãsan, Ðpo�oi ka� p£ntej kat¦ t¾n tÁj 
fÚsewj ÐmoiÒthta· Ð d� shmainÒmenoj �k tîn 
grafîn Øp�r p£ntwn p£scein, oÙk ¡plîj 
¥nqrwpoj, ¢ll¦ zw¾ p£ntwn l�getai, k¨n Ómoioj 
kat¦ t¾n fÚsin to�j ¢nqrèpoij. «�Oyesqe g£r, 
fhs�, t¾n zw¾n Ømîn kremam�nhn ¢p�nanti tîn 
Ñfqalmîn Ømîn«, ka�· «T¾n gene¦n aÙtoà t�j 
dihg»setai;«    P£ntwn m�n g¦r tîn ¡g�wn t¾n 
gene£n tij dÚnatai maqën ¥nwqen dihg»sasqai t�j 
ka� pÒqen �kastoj g�gone· toà d� tugc£nontoj 
zwÁj ¢di»ghton t¾n gene¦n o� qe�oi shma�nousi 
lÒgoi.  T�j oân �sti, per� oá taàta l�gousin a� 
qe�ai grafa�; À t�j thlikoàtoj, æj ka� toÝj 
prof»taj per� aÙtoà tosaàta prokatagg�llein; 
'All¦ g¦r oÙde�j ¥lloj �n ta�j grafa�j 
eØr�sketai, pl¾n toà koinoà p£ntwn SwtÁroj toà 
Qeoà LÒgou toà Kur�ou ¹mîn 'Ihsoà Cristoà. 
Oátoj g£r �stin Ð �k parq�nou proelqën ka� 
¥nqrwpoj �p� gÁj fane�j ka� ¢di»ghton �cwn t¾n 
kat¦ s£rka gene£n. OÙ g£r �stin Öj dÚnatai tÕn 
kat¦ s£rka pat�ra toÚtou l�gein, oÙk Ôntoj toà 
sèmatoj aÙtoà �x ¢ndrÕj ¢ll' �k parq�nou mÒnhj. 
�Wsper oân toà Dab�d ka� Mwãs�wj ka� p£ntwn 
tîn patriarcîn toÝj pat�raj tij genealoge�n 
dÚnatai, oÛtwj oÙde�j dÚnatai t¾n kat¦ s£rka 
gene¦n toà SwtÁroj �x ¢ndrÕj dihg»sasqai. OátÒj 
�stin Ð ka� tÕn ¢st�ra shma�nein t¾n toà 
sèmatoj g�nesin poi»saj. �Edei g¦r ¢p' oÙranoà 
katercÒmenon tÕn LÒgon, �x oÙranoà ka� t¾n 
shmas�an �cein· ka� �dei tÕn tÁj kt�sewj basil�a 
proercÒmenon, �mfanîj ØpÕ p£shj tÁj o�koum�nhj 
ginèskesqai. 'Am�lei �n 'Iouda�v �genn©to, ka� o� 
¢pÕ Pers�doj ½rconto proskunÁsai aÙtù. OátÒj 
�stin Ð ka� pr�n tÁj swmatikÁj �pifane�aj labën 
t¾n kat¦ tîn ¢ntikeim�nwn daimÒnwn n�khn, ka� 
kat¦ tÁj e�dwlolatr�aj trÒpaia. P£ntej goàn 
pantacÒqen o� ¢pÕ tîn �qnîn, �xomnÚmenoi t¾n 
p£trion sun»qeian ka� t¾n e�dèlwn ¢qeÒthta, 
prÕj tÕn CristÕn loipÕn t¾n �lp�da t�qentai, ka� 
aÙtù katagr£fousin �autoÚj, æj ka� to�j 
Ñfqalmo�j �xestin �de�n tÕ toioàton.  OÙd� g¦r 
¥llote ¹ tîn A�gupt�wn ¢qeÒthj p�pautai, e� m¾ 
Óte Ð KÚrioj toà pantÒj, æj �p� nef�lhj 
�pocoÚmenoj, tù sèmati katÁlqen �ke�, ka� t¾n 
tîn e�dèlwn kat»rghse pl£nhn, p£ntaj d� e�j 
�autÕn ka� di' �autoà prÕj tÕn Pat�ra 
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Именно Той биде разпнат пред слънцето и цялото творение 
като свидетели, и пред онези, които Го подложиха на 
смърт, а чрез Неговата смърт до всички дойде спасение и 
цялото творение беше изкупено. Той е Животът на всички 
и именно Той като агне предаде Своето тяло на смърт като 
заместител, за спасението на всички, при все че иудеите не 
го вярват.  
  
38. И ако те не смятат тези доказателства за достатъчни, 
нека поне бъдат убедени чрез други доводи, почерпени от 
оракулите, които сами те притежават, понеже за кого 
пророците казват: �Аз бях изявен на ония, които Ме не 
дириха; бях намерен от ония, които не питаха за Мене: 
�Ето Ме, тук Съм!" казвах на народа, който не 
призоваваше Моето име. Простирах ръцете Си към 
непокорен и противящ се народ�?86 Кой тогава, бихме 
питали иудеите, е онзи, който е бил изявен? Защото ако е 
бил пророкът, нека кажат кога се е крил, че след това да се 
появява отново; и какъв пророк ще да е този, който не само 
е бил изявен от скришно, но също е прострял ръцете си на 
кръста? Със сигурност никой от праведниците, освен 
единствено Словото Божие, Който нетелесен по естество, 
се яви заради нас в тяло и пострада за всички.  
  
Или ако дори това не е достатъчно за тях, нека поне 
млъкнат пред друго доказателство като видят колко е явна 
неговата уличителна сила, защото Писанието казва: 
�Бъдете крепки вие, отпуснати ръце и слаби колене, 
насърчавайте се вие, слабите духом, бъдете крепки, не се 
бойте: ето, нашият Бог въздава отплата, Той ще дойде и ще 
ни спаси. Тогава ще се отворят очите на слепите, и ушите 
на глухите ще прочуят, тогава сакатият ще скача като елен, 
и езикът на заекващите ще се оправи.�87 И какво ще кажат 
сега за това, или как ще посмеят изобщо да се опълчат 
срещу това, понеже пророчеството не само посочва, че Бог 
ще пребивава тук, но обявява белезите и времето на 
Неговото идване, тъй като проглеждането на слепите, 
прохождането на сакатите, прочуването на глухите и 
оправянето на езика на заекващите се свързват с Божието 
идване, което трябва да стане. Нека тогава кажат кога 
такива белези е имало в Израиля или къде в иудейството се 
е случило нещо от този род.  
  
Нееман, прокаженият, се очисти, но никой глух не прочу, 
нито сакат проходи; Илия възкреси мъртвец, същото стори 
и Елисей, но никой сляп от рождение не си върна зрението, 
понеже наистина да възкресиш мъртвец е нещо велико, но 
не е като чудото, извършено от Спасителя. Само че, ако 
Писанието не премълча случая с прокажения и с умрелия 
син на вдовицата, със сигурност ако се беше случило също 
и сакат да проходи и сляп да си върне зрението, разказът 
нямаше да пропусне да спомене и това, но тъй като нищо 
не се казва в Писанието, явно е, че тези неща никога не са 
се случвали преди.  
  
Тогава, кога са се случили, освен когато Самото Слово 
Божие дойде в тяло; или кога дойде Той, ако не когато 
сакати проходиха, и заекващи проговориха нормално, и 
глухи прочуха, и слепи от рождение си възвърнаха 
зрението? Понеже именно това изрекоха иудеите, които 
станаха тогава свидетели на това, тъй като не бяха чули 
тези неща да са се случили по никое друго време: �Открай 
век не се е чуло, някой да е отворил очи на слепороден. 
Ако Той не беше от Бога, не можеше да направи нищо.�88  
  
39. Но навярно след като дори и те не са в състояние 
постоянно да се борят срещу ясни свидетелства, без да 
отричат каквото е писано, те ще държат, че очакват тези 

met»negken.  OátÒj �stin Ð staurwqe�j �p� 
m£rturi tù ¹l�J ka� tÍ kt�sei ka� to�j aÙtù tÕn 
q£naton prosagagoàsi· ka� tù toÚtou qan£tJ ¹ 
swthr�a p©si g�gone, ka� ¹ kt�sij p©sa 
lelÚtrwtai. OátÒj �stin ¹ p£ntwn zw», ka� Ð æj 
prÒbaton Øp�r tÁj p£ntwn swthr�aj ¢nt�yucon tÕ 
�autoà sîma e�j q£naton paradoÚj, k¨n 'Iouda�oi 
m¾ pisteÚwsin.  
 
     E� g¦r m¾ aÙt£rkh nom�zousi taàta, k¨n �x  
�t�rwn peiq�sqwsan ¢f' ïn aÙto� p£lin �cousi 
log�wn. Per� t�noj g¦r l�gousin o� profÁtai· 
«'Emfan¾j �genÒmhn to�j �m� m¾ zhtoàsin, eØr�qhn 
to�j �m� m¾  �perwtîsin· e�pa �doÚ e�mi tù �qnei 
o� oÙk �k£les£n mou tÕ Ônoma· �xep�tasa t¦j 
ce�r£j mou prÕj laÕn ¢peiqoànta ka� 
¢ntil�gonta;«  T�j oân �stin Ð �mfan¾j genÒmenoj; 
E�poi tij prÕj 'Iouda�ouj· e� m�n g¦r Ð prof»thj 
�st�, leg�twsan pÒte �krÚpteto, �na ka� Ûsteron 
fanÍ· Po�oj d� oátÒj �stin Ð prof»thj Ð ka� 
�mfan¾j �x ¢fanîn genÒmenoj, ka� t¦j ce�raj 
�kpet£saj �p� stauroà; Tîn m�n oân dika�wn 
oÙde�j, mÒnoj d� Ð toà Qeoà LÒgoj, Ð ¢sèmatoj ín 
t¾n fÚsin ka� di' ¹m©j sèmati fane�j ka� Øp�r 
¹mîn paqèn.  �H e� mhd� toàto aÜtarkej aÙto�j, 
k¨n �x �t�rwn duswpe�sqwsan, oÛtwj �nargÁ tÕn 
�legcon Ðrîntej· fhs� g¦r ¹ graf»· «'IscÚsate 
ce�rej ¢neim�nai ka� gÒnata paralelum�na· 
parakal�sate o� ÑligÒyucoi tÍ diano�v· 
�scÚsate, m¾ fobe�sqe· �doÝ Ð QeÕj ¹mîn kr�sin 
¢ntapod�dwsin, aÙtÕj ¼xei ka� sèsei ¹m©j· tÒte 
¢noicq»sontai Ñfqalmo� tuflîn, ka� ðta kwfîn 
¢koÚsontai· tÒte ¡le�tai æj �lafoj Ð cwlÒj, ka� 
tran¾ �stai glîssa moggil£lwn.«  T� to�nun ka� 
per� toÚtou dÚnantai l�gein, À pîj Ólwj ka� prÕj 
toàto tolmîsin ¢ntibl�pein; `H m�n g¦r profhte�a 
QeÕn �pidhme�n shma�nei, t¦ d� shme�a ka� tÕn 
crÒnon tÁj parous�aj gnwr�zei· tÒ te g¦r tufloÝj 
¢nabl�pein, ka� cwloÝj peripate�n, ka� kwfoÝj 
¢koÚein, ka� tranoàsqai moggil£lwn t¾n 
glîssan, �p� tÍ genom�nV qe�v parous�v l�gousi. 
PÒte to�nun g�gone toiaàta shme�a �n tù 'Isra¾l 
À poà toioàtÒn ti g�gonen �n tÍ 'Iouda�v,  
leg�twsan.  LeprÕj �kaqar�sqh Naim£n, ¢ll' oÙ 
kwfÕj ½kousen, oÙd� cwlÕj periep£thse. NekrÕn 
½geiren 'Hl�aj ka� 'Elissa�oj, ¢ll' oÙk �k 
genetÁj ¢n�bleye tuflÒj. M�ga m�n g¦r ka� tÕ 
�ge�rai nekrÕn ¢lhqîj, ¢ll' oÙ toioàton, Ðpo�on 
tÕ par¦ toà SwtÁroj qaàma. Pl¾n e� tÕ per� toà 
leproà ka� toà nekroà tÁj c»raj oÙ sesièphken 
¹ graf», p£ntwj e� �gegÒnei ka� cwlÕn peripate�n 
ka� tuflÕn ¢nabl�pein, oÙk ¨n parÁke toà 
dhlîsai ka� taàta Ð lÒgoj. 'Epeid¾ d� 
sesièphtai �n ta�j grafa�j, dÁlÒn �sti m¾ 
gegenÁsqai taàta prÒteron. PÒte oân g�gone 
taàta, e� m¾ Óte aÙtÕj Ð toà Qeoà LÒgoj �n 
sèmati parag�gone; PÒte d� parag�gonen, e� m¾ 
Óte cwlo� periep£thsan, ka� moggil£loi 
�tranèqhsan, ka� kwfo� ½kousan, ka� tuflo� �k 
genetÁj ¢n�bleyan; Di¦ toàto g¦r ka� o� tÒte 
qewroàntej 'Iouda�oi �legon, æj oÙk ¥llote taàta 
genÒmena ¢koÚsantej· «'Ek toà a�înoj oÙk 
ºkoÚsqh, Óti ¢n�Jx� tij ÑfqalmoÝj tufloà 
gegennhm�nou· e� m¾ Ãn oátoj par¦ Qeoà, oÙk 
ºdÚnato poie�n oÙd�n.«  
 
     'All' �swj ka� aÙto� m¾ dun£menoi prÕj t¦  
faner¦ diam£cesqai, oÙk ¢rn»sontai m�n t¦ 
gegramm�na, prosdok©n d� taàta ka� mhd�pw 
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неща и че Словото Божие не е дошло още, защото това е, 
върху което те вечно натякват като не се свенят да го 
изтъкват дори при наличието на ясните свидетелства, но 
точно в това, и то повече, отколкото другаде, те ще бъдат 
най-вече опровергани и то не от нашите ръце, а от тези на 
премъдрия Даниил, който отбелязва както точния ден, така 
и божественото пребиваване на Спасителя като казва: 
�Седемдесет седмици са определени за твоя народ и за 
светия град, за да бъде преустановен греха, да бъдат 
запечатани греховете и загладени беззаконията, да се стори 
изкупление за беззаконията и да се доведе вечната правда, 
да се запечатат видение и пророк и да се помаже Святият 
на святите; и ти ще узнаеш и разбереш от излизането на 
заповедта за възстановяване89 и за построяване на 
Иерусалим, до Христос княза...�90  
 
Навярно по отношение на останалите (пророчества) те 
дори могат да намерят оправдание и да отложат каквото е 
писано за някое идно време, но какво могат да кажат на 
това и могат ли да се опълчат изобщо на това, където не 
само се упоменава Христос, но Той, Който трябва да бъде 
помазан, се обявява не просто за човек, но за Святият на 
святите и че Иерусалим трябва да остане до Неговото 
идване, а след това пророк и видение да секнат у Израиля.  
 
Давид някога беше помазан, и Соломон, и Езекия, но при 
все това Иерусалим и мястото тогава останаха и пророците 
си пророчестваха � Гад, и Асаф, и Натан, а по-късно Исаия, 
и Осия, и Амос, и други; освен това самите мъже, които се 
помазваха, биваха наричани святи, но не Святият на 
святите. Ако обаче те се прикриват зад пленничеството и 
казват, че поради него Иерусалим го е нямало, какво могат 
да кажат и за пророците, понеже е истина, че още с 
отправянето на людете към Вавилон Даниил и Иеремия 
бяха там и Иезекиил, и Агей, и Захария пророчестваха.  
 
40. И така, иудеите издребняват, а въпросното време, което 
те отнасят към бъдещето, е вече дошло, понеже кога 
пророк и видение секнаха у Израиля, освен когато дойде 
Христос � Святият на святите? Защото това е белег и 
важно доказателство за идването на Словото Божие, че 
Иерусалим вече го няма, нито бива издигнат някакъв 
пророк, нито пък им се открива видение, и то съвсем 
естествено, понеже откакто Този, що беше указван, дойде, 
каква повече нужда от някой да указва на Него; откакто 
истината бе тук, каква повече нужда от сянката?  
 
Защото това беше причината те изобщо да пророкуват, а 
именно � докато дойде истинската Праведност и Онзи, що 
трябваше да изкупи греховете на всички; и затова 
Иерусалим стоя дотогава, а именно � за да могат те там да 
се упражняват в образите като подготовка за реалността. И 
тъй, когато Святият на святите дойде, естествено видение и 
пророк се запечатиха и царството на Иерусалим се 
прекрати, понеже между тях трябваше да се помазват царе 
само до помазването на Святият на святите и Иаков 
пророкува, че царството на иудеите трябва да стои до Него, 
както следва: �Владетелят не ще се отнеме от Иуда, нито 
князът - от чреслата му, докле пазеното за него не дойде, и 
Той е очакването на народите.�91; поради което и Сам 
Спасителят извика и каза: �Законът и пророците 
пророкуваха до Иоана.�92  
 
Ако обаче сега сред иудеите има цар, или пророк, или 
видение, те са прави да отричат дошлия Христос, обаче ако 
няма нито цар, нито видение, но от онова време насетне 
всяко пророчество е запечатано, а градът и храмът са 
отнети, защо са те така невярващи и толкова извратени да 
виждат какво е станало и пак да отричат Христа, Който е 

paragegenÁsqai tÕn QeÕn LÒgon diabebaièsontai. 
Toàto g¦r ¥nw ka�  k£tw qrulloàntej, oÙk 
�ruqriîsin ¢naideuÒmenoi prÕj t¦ fainÒmena.  
 'All¦ per� toÚtou ka� prÕ p£ntwn m©llon  
�legcq»sontai, oÙ par' ¹mîn, ¢ll¦ par¦ toà 
sofwt£tou Dani¾l shma�nontoj ka� tÕn parÒnta 
kairÒn, ka� t¾n qe�an toà SwtÁroj �pidhm�an, 
l�gontoj· «`Ebdom»konta �bdom£dej sunetm»qhsan 
�p� tÕn laÒn sou, ka� �p� t¾n pÒlin t¾n ¡g�an, 
toà suntelesqÁnai ¡mart�an, ka� toà 
sfragisqÁnai ¡mart�aj, ka� ¢pale�yai t¦j 
¢dik�aj, ka� toà �xil£sasqai t¦j ¢dik�aj, ka� 
toà ¢gage�n dikaiosÚnhn a�ènion, ka� toà 
sfrag�sai Órasin ka� prof»thn, ka� toà cr�sai 
¤gion ¡g�wn· ka� gnèsV ka� sun»seij ¢pÕ �xÒdou 
lÒgou toà ¢pokriqÁnai, ka� toà o�kodomÁsai 
'Ierousal»m, �wj Cristoà ¹goum�nou.« �Iswj �p� 
to�j ¥lloij k¨n prof£seij eØr�skein dÚnantai, 
ka� e�j m�llonta crÒnon ¢nab£llesqai t¦ 
gegramm�na. T� d� prÕj taàta l�gein À Ólwj 
¢ntwpÁsai dÚnantai; Ópouge ka� Ð CristÕj 
shma�netai, ka� Ð criÒmenoj oÙk ¥nqrwpoj ¡plîj 
¢ll' �Agioj ¡g�wn e�nai katagg�lletai, ka� �wj 
tÁj parous�aj aÙtoà 'Ierousal¾m sun�statai, ka� 
loipÕn paÚetai prof»thj ka� Órasij �n tù 
'Isra»l.  'Ecr�sqh p£lai Dab�d, ka� Solomèn, ka� 
'Ezek�aj, ¢ll¦ ka� p£lin 'Ierousal¾m ka� Ð tÒpoj 
suneist»kei, ka� profÁtai proef»teuon, G£d, ka� 
'As£f, ka� N£qan, ka� met' aÙtoÝj `Hsa�aj, ka� 
'WsÁe, ka� 'Amèj, ka� ¥lloi. �Epeita ka� aÙto� o� 
crisq�ntej ¥nqrwpoi ¤gioi �kl»qhsan, ka� oÙc  
¤gioi ¡g�wn.  'All' �¦n t¾n a�cmalws�an 
prob£llwntai, ka� di' aÙt¾n m¾ e�nai l�gwsi t¾n 
'Ierousal»m, t� ka� per� tîn profhtîn ¨n e�poien; 
ka� g¦r p£lai kataba�nontoj toà laoà e�j 
Babulîna, Ãsan �ke� Dani¾l ka� `Ierem�aj· 
proef»teuon d� 'Iezeki¾l ka� 'Agga�oj ka� 
Zacar�aj.  
 
     OÙkoàn muqologoàsin 'Iouda�oi, ka� parÒnta 
tÕn nàn kairÕn Øpert�qentai. PÒte g¦r �paÚsato 
prof»thj À Órasij ¢pÕ toà 'Isra»l, e� m¾ nàn Óte 
Ð �Agioj tîn ¡g�wn CristÕj pareg�neto; shme�on 
g¦r ka� m�ga gnèrisma tÁj toà Qeoà LÒgou 
parous�aj, tÕ mhk�ti m»te t¾n 'Ierousal¾m 
�st£nai, m»te prof»thn �gerqÁnai, m»te Órasin 
¢pokalÚptesqai toÚtoij, ka� m£la e�kÒtwj.  
'ElqÒntoj g¦r toà shmainom�nou, t�j �ti cre�a tîn 
shmainÒntwn Ãn; Ka� paroÚshj tÁj 'Alhqe�aj, t�j 
�ti cre�a tÁj ski©j Ãn; Di¦ toàto g¦r ka� 
proef»teuon �wj ¨n �lqV ¹ AÙtodikaiosÚnh ka� Ð 
lutroÚmenoj t¦j p£ntwn ¡mart�aj. Di¦ toàto ka� 
'Ierousal¾m �p� tosoàton suneist»kei, �n' �ke� 
promeletîsi tÁj ¢lhqe�aj toÝj tÚpouj.  ParÒntoj 
to�nun toà `Ag�ou tîn ¡g�wn, e�kÒtwj �sfrag�sqh 
ka� Órasij ka� profhte�a, ka� ¹ tÁj 'Ierousal¾m 
basile�a p�pautai. 'Ep� tosoàton g¦r �cr�onto 
par' aÙto�j basile�j, �wj ¨n �cr�sqh Ð �Agioj tîn 
¡g�wn· ka� MwãsÁj d� �wj aÙtoà t¾n 'Iouda�wn 
�stasqai basile�an profhteÚei l�gwn· «OÙk 
�kle�yei ¥rcwn �x 'IoÚda, ka� ¹goÚmenoj �k tîn 
mhrîn aÙtoà, �wj ¨n �lqV t¦ ¢poke�mena aÙtù, 
ka� aÙtÕj prosdok�a �qnîn.«  �Oqen ka� aÙtÕj Ð 
Swt¾r �bÒa l�gwn· «`O nÒmoj ka� o� profÁtai �wj 
'Iw£nnou proef»teusan.« E�  m�n oân �st� par¦ 
'Iouda�oij nàn basileÝj À prof»thj À Órasij, 
kalîj ¢rnoàntai tÕn �lqÒnta CristÒn. E� d� m»te 
basileÝj m»te Órasij, ¢ll' �sfr£gistai loipÕn 
ka� p©sa profhte�a, ka� ¹ pÒlij ka� Ð naÕj �£lw,
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осъществил всичко това?  
 
Или защо, когато виждат даже и езичниците да изоставят 
своите идоли, и да полагат чрез Христос своята надежда в 
Бога на Израиля, те отричат Христа, Който бе роден от 
корена на Иесея по плът и поради това е цар? Защото ако 
народите се покланяха на някой друг бог и не изповядваха 
Бога на Авраам, и Исаак, и Иаков, и Мойсей, тогава още 
веднъж, те щяха да правят добре да претендират, че Бог не 
е дошъл, но ако езичниците почитат същия Бог, Който даде 
закона на Мойсей и даде обещанието на Авраам, и Чието 
слово иудеите опозориха, защо те не виждат или защо 
умишлено пренебрегват как предсказаният от Писанието 
Господ е огрял върху света и му се е явил в телесна форма, 
както казва Писанието: �Господ Бог ни осия�93 и отново: 
�Той прати Своето слово и ги изцели�94, и отново: �Не 
посланик, не ангел, но Сам Господ ги спаси�95? Тяхното 
състояние може да се сравни с това на някой не с ума си, 
който вижда земята огряна от слънцето, но отрича 
слънцето що я огрява.  
 
Защото какво още остава за Него, Когото те очакват, да 
извърши, когато дойде � да призове езичниците? Но те 
вече са призовани. Да направи пророчество, и цар, и 
видение да секнат? Това също вече е станало. Да изяви 
безбожието на идолопоклонството? То вече е изявено и 
осъдено. Или да унищожи смъртта? Тя вече е унищожена. 
Какво тогава още не е станало, което Христос трябва да 
извърши; какво е останало неизпълнено, че иудеите сега да 
са в безнаказано неверие?  
  
Защото, казвам аз, както именно виждаме и в 
действителност, ако вече няма цар, нито пророк, нито 
Ерусалим, нито жертвоприношение, нито видение между 
тях, но пък цялата земя е изпълнена със знанието за Бога, а 
езичниците, изоставяйки своето безбожие, сега намират 
убежище при Бога на Авраам чрез Словото � а именно 
нашия Господ Иисус Христос, тогава трябва да е ясно дори 
на онези, които са чрезмерно инатливи, че Христос е 
дошъл и че Той е осветил абсолютно всички със Своята 
светлина и им е дал истинното и божествено учение 
относно Своя Отец. Така иудеите могат на практика да 
бъдат опровергани чрез тези и чрез други аргументи от 
Божественото Писание. 
 
Част 7. Опровержение на езичниците  
41. Но човек не може да не бъде крайно изумен и от 
езичниците, които докато се присмиват на онова, дето 
никак не е за смях, сами не осъзнават собствения си позор, 
който не забелязват как са си издигнали под формата на 
дървета и камъни. Но тъй като не ни липсват отговори с 
явни доказателства, нека засрамим и тях въз основа на 
разсъждения и то върху каквото и сами виждаме, понеже 
какво има на наша страна, което да е абсурдно или 
достойно за подигравка � да не са просто думите ни, че 
Словото е било изявено в тяло? Но ако се показват 
приятели на истината, дори и те ще признаят с нас без 
никакво противоречие, че това се е случило.  
 
Ако пък отрекат изобщо да има Слово Божие, те правят 
това безоснователно96, като подиграват каквото не 
познават, но ако изповядат, че има Слово Божие, и че Той е 
властник на вселената, и че в Него Отец е произвел 
творението, и че чрез Неговия промисъл цялото получава 
светлина, и живот, и битие, и че властва над всичко така, 
че Той бива познат чрез делата на Своя промисъл, а чрез 
Него - и Отца, разсъди, моля, дали те не повдигат 
подигравката срещу себе си.  

t� tosoàton ¢seboàsi ka� paraba�nousin, æj t¦ 
m�n genÒmena Ðr©n, tÕn d� taàta pepoihkÒta 
CristÕn ¢rne�sqai; t� d� ka� toÝj ¢pÕ tîn �qnîn 
qewroàntej katalimp£nontaj t¦ e�dwla, ka� �p� 
tÕn QeÕn 'Isra¾l di¦ toà Cristoà �contaj t¾n 
�lp�da, ¢rnoàntai tÕn �k tÁj ��zhj 'Iessa� kat¦ 
s£rka genÒmenon CristÕn ka� basileÚonta 
loipÒn; e� m�n g¦r ¥llon �qr»skeuon t¦ �qnh 
qeÒn, ¢ll¦ m¾ tÕn QeÕn 'Abra¦m ka� 'Isa¦k ka� 
'Iakëb ka� Mwãs�wj æmolÒgoun, kalîj ¨n p£lin 
proefas�zonto m¾ �lhluq�nai tÕn QeÒn. E� d� tÕn 
MwãsÍ dedwkÒta tÕn nÒmon ka� tù 'Abra¦m 
�paggeil£menon QeÒn, ka� oá tÕn lÒgon ºt�masan 
'Iouda�oi, toàton t¦ �qnh s�bousi, di¦ t� m¾ 
ginèskousi, m©llon d� di¦ t� �kÒntej parorîsin, 
Óti Ð profhteuÒmenoj ØpÕ tîn grafîn KÚrioj 
�p�lamye tÍ o�koum�nV ka� �pef£nh swmatikîj 
aÙtÍ, kaqëj e�pen ¹ graf»· «KÚrioj Ð QeÕj 
�p�fanen ¹m�n«, ka� p£lin· «'Exap�steile tÕn 
LÒgon aÙtoà ka� �£sato aÙtoÚs«, ka� p£lin· «OÙ 
pr�sbuj, oÙk ¥ggeloj, ¢ll' aÙtÕj Ð KÚrioj 
�swsen aÙtoÚj.«  �Omoion d� p£scousin, æj e� tij 
parapeplhgëj t¾n di£noian, t¾n m�n gÁn 
fwtizom�nhn ØpÕ toà ¹l�ou bl�poi, tÕn d� taÚthn 
fwt�zonta ¼lion ¢rne�tai. T� g¦r ka� ple�on 
�lqën Ð prosdokèmenoj par' aÙto�j �cei poiÁsai; 
Kal�sai t¦ �qnh; 'All' �fqasan klhqÁnai. 'All¦ 
paàsai prof»thn, ka� basil�a, ka� Órasin; 
G�gonen ½dh ka� toàto. T¾n e�dèlwn ¢qeÒthta 
diel�gxai; Dihl�gcqh ½dh ka� kategnèsqh. 'All¦ 
tÕn q£naton katargÁsai; Kat»rghtai ½dh.  T� 
to�nun oÙ g�gonen, Ö de� tÕn CristÕn poiÁsai; À t� 
perile�petai, Ö m¾ pepl»rwtai, �na nàn ca�rwsin 
'Iouda�oi ka� ¢pistîsin; E� g¦r d», ésper oân ka� 
Ðrîmen, oÜte basileÚj, oÜte prof»thj, oÜte 
'Ierousal»m, oÜte qus�a, oÜte Óras�j �sti par' 
aÙto�j· ¢ll¦ ka� p©sa pepl»rwtai ¹ gÁ tÁj 
gnèsewj toà Qeoà, ka� o� ¢pÕ tîn �qnîn 
katalimp£nontej t¾n ¢qeÒthta, loipÕn prÕj tÕn 
QeÕn 'Abra¦m katafeÚgousi di¦ toà LÒgou, toà 
Kur�ou ¹mîn 'Ihsoà Cristoà· dÁlon ¨n e�h ka� 
to�j l�an ¢naiscuntoàsin �lhluq�nai tÕn 
CristÒn, ka� aÙtÕn p£ntaj ¡plîj tù �autoà fwt� 
katal£myanta, ka� did£xanta per� toà �autoà 
PatrÕj t¾n ¢lhqÁ ka� qe�an didaskal�an.  
'Iouda�ouj m�n oân ¥n tij �k toÚtwn ka� tîn 
pleiÒnwn par¦ tîn qe�wn grafîn e�kÒtwj 
�l�gxeien.  
 
     �Ellhnaj d� ka� p£nu tij qaum£seie gelîntaj 
m�n t¦ ¢cleÚasta, pephrwm�nouj d� �p� tÍ 
�autîn a�scÚnV, ¿n �n l�qoij ka� xÚloij 
¢naq�ntej oÙc Ðrîsi. Pl¾n oÙk ¢poroàntoj �n 
¢pode�xesi toà par' ¹m�n lÒgou, f�re ka� toÚtouj 
�k tîn eÙlÒgwn duswp»swmen, m£lista ¢f' ïn 
ka� aÙto� ¹me�j Ðrîmen. T� g¦r ¥topon, À t� 
cleÚhj par' ¹m�n ¥xion; �H p£ntwj Óti tÕn LÒgon 
�n sèmati pefanerîsqai l�gomen; 'All¦ toàto 
ka� aÙto� sunomolog»sousi m¾ ¢tÒpwj 
gegenÁsqai, �£nper tÁj ¢lhqe�aj g�nwntai f�loi.  
 E� m�n oân Ólwj ¢rnoàntai LÒgon e�nai Qeoà, 
perittîj poioàsi, per� oá m¾ �sasi cleu£zontej.  
 E� d� Ðmologoàsin e�nai LÒgon Qeoà, ka� toàton  
`HgemÒna toà pantÒj, ka� �n aÙtù tÕn Pat�ra 
dedhmiourghk�nai t¾n kt�sin, ka� tÍ toÚtou 
prono�v t¦ Óla fwt�zesqai ka� zwogone�sqai ka� 
e�nai, ka� �p� p£ntwn aÙtÕn basileÚein, æj �k 
tîn �rgwn tÁj prono�aj ginèskesqai aÙtÕn ka� di' 
aÙtoà tÕn Pat�ra· skÒpei, parakalî, e� m¾ t¾n 
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Гръцките философи казват, че вселената е едно огромно 
тяло97, и с право, понеже виждаме нея и нейните части като 
обекти на сетивата си.  
  
Ако тогава Словото Божие е във вселената, която е тяло, и 
се е обединило с цялото и с всички негови части, какво 
изненадващо или абсурдно има в това да казваме как Той 
се е обединил също и с човека, защото ако за Него беше 
абсурдно изобщо да е в някакво тяло, щеше да е абсурдно 
да се обединява и с цялото и да дава светлина и движение 
на всички неща чрез Своя промисъл, понеже цялото също е 
тяло, но ако Му подобава да обедини Себе си с вселената и 
да бъде познат в цялото, трябва да Му подобава също и да 
се яви в човешко тяло и чрез Него то да бъде озарявано и 
да се труди, защото човечеството е част от цялото. А ако не 
подобава на една част да бъде приета като Негов 
инструмент, за да учи човеците на Своето Бòжество, 
трябва да е крайно абсурдно Той да бъде изявяван и от 
цялата вселена.  
  
42. Понеже както при положение, че цялото тяло се 
оживотворява и озарява от човека, ако някой каже как е 
абсурдно властта на човека да бъде също и в палеца, той 
ще бъде счетен за глупав, защото приемайки че човек 
пропива и работи в цялото, той отрича да е също и в 
частта; по същия начин онзи, който приема и вярва, че 
Словото Божие е в цялата вселена и че цялото се озарява и 
движи от Него, не трябва да счита за абсурдно едно 
определено човешко тяло също да получава движение и 
озарение от Него.  
  
Но ако те считат за неподобаващо изявяването на 
Спасителя в човека, за което говорим, поради това, че 
човешкият род е нещо сътворено и е бил създаден от 
нищото, за тях е крайно време да изхвърлят Него и от 
творението, защото то също е било приведено от Словото в 
съществуване от нищото; но ако въпреки че творението е 
нещо създадено, не е абсурдно Словото да бъде в него, 
тогава също не е абсурдно Той да бъде и в човека, понеже 
каквато и представа да оформят за цялото, те трябва 
задължително да приложат същата представа и за частта, 
тъй като човекът, както казах вече, е част от цялото. Затова 
изобщо не е неподобаващо Словото да бъде в човека, а в 
същото време всички неща да черпят от Него своето 
движение, и светлина, и живот, както казват също и 
техните писатели: �В него ние живеем, и се движим, и 
имаме своето битие.�98 И така, какво има тогава за присмех 
в казваното от нас, ако Словото е използвало това, в което 
се намира, като средство да изяви Себе си? Понеже ако не 
беше в него, Той не би могъл и да го използва, но ако по-
преди допуснахме, че Той е в цялото и в неговите части, 
какво неправдоподобно има в Неговото изявяване на Себе 
си в онова, в което е?  
 
Защото чрез Своята собствена власт Той прониква изцяло 
във всяко и във всичко, и нарежда всички неща без 
пренебрежение, тъй че никой не би могъл да каже, че за 
Него е неуместно да говори и да изяви Себе си и Своя Отец 
посредством слънце, ако така е решил, или пък луна, или 
небе, или земя, или води, или огън � доколкото Той държи 
наедно всички неща едновременно и в действителност е не 
само във всичките, но също и във въпросната част, и там 
невидимо изявява Себе си. По подобен начин не може да е 
абсурдно, ако (нареждайки цялото, както и прави, и 
давайки живот на всички неща) след като е изволил да 
изяви Себе си чрез човеците, понеже и човешкият род 
също е действителна част от цялото, Той е използвал като 
Свое средство едно човешко 

cleÚhn kaq' �autîn kinoàntej ¢gnooàsi.  
 TÕn kÒsmon sîma m�ga fas�n e�nai o� tîn 
`Ell»nwn filÒsofoi, ka� ¢lhqeÚousi l�gontej. 
`Orîmen g¦r aÙtÕn ka� t¦ toÚtou m�rh ta�j 
a�sq»sesin Øpop�ptonta. E� to�nun �n tù kÒsmJ 
sèmati Ônti Ð toà Qeoà LÒgoj �st�, ka� �n  Óloij 
ka� to�j kat¦ m�roj aÙtoà p©sin �pib�bhke, t�  
qaumastÕn À t� ¥topon e� ka� �n ¢nqrèpJ fam�n 
aÙtÕn �pibebhk�nai;  E� g¦r ¥topon Ólwj �n 
sèmati aÙtÕn gen�sqai, ¥topon ¨n e�h ka� �n tù 
pant� toàton �pibebhk�nai, ka� t¦ p£nta tÍ 
prono�v �autoà fwt�zein ka� kine�n· sîma g£r 
�sti ka� tÕ Ólon. E� d� tù kÒsmJ toàton 
�piba�nein ka� �n ÓlJ aÙtÕn gnwr�zesqai pr�pei, 
pr�poi ¨n ka� �n ¢nqrwp�nJ sèmati aÙtÕn 
�pifa�nesqai, ka� Øp' aÙtoà toàto fwt�zesqai ka� 
�nerge�n. M�roj g¦r toà pantÕj ka� tÕ ¢nqrèpwn 
�st� g�noj. Ka� e� tÕ m�roj ¢prep�j �stin Ôrganon 
aÙtoà g�nesqai prÕj t¾n tÁj qeÒthtoj gnîsin, 
¢topètaton ¨n e�h ka� di' Ólou toà kÒsmou 
gnwr�zesqai tÕn toioàton.  
 
     �Wsper g¦r Ólou toà sèmatoj ØpÕ toà 
¢nqrèpou �nergoum�nou ka� fwtizom�nou, e� tij 
l�goi ¥topon e�nai ka� �n tù daktÚlJ toà podÕj 
t¾n dÚnamin e�nai toà ¢nqrèpou, ¢nÒhtoj ¨n 
nomisqe�h, Óti didoÝj �n tù ÓlJ aÙtÕn 
di�kne�sqai ka� �nerge�n, kwlÚei ka� �n tù m�rei 
aÙtÕn e�nai· oÛtwj Ð didoÝj ka� pisteÚwn tÕn toà 
Qeoà QeÕn LÒgon �n tù pant� e�nai, ka� tÕ p©n 
Øp' aÙtoà fwt�zesqai ka� kine�sqai, oÙk ¥topon 
¨n ¹g»shtai ka� sîma �n ¢nqrèpinon Øp' aÙtoà 
kine�sqai ka� fwt�zesqai.  E� d� Óti genhtÒn �sti, 
ka� �x oÙk Ôntwn  g�gone tÕ ¢nqrèpinon g�noj, 
di¦ toàto oÙk eÙprepÁ nom�zousin ¹m©j l�gein 
t¾n �n ¢nqrèpJ toà SwtÁroj �pif£neian, éra ka� 
tÁj kt�sewj aÙtoÝj aÙtÕn �kb£llein· ka� g¦r ka� 
aÛth �k toà m¾ Ôntoj e�j tÕ e�nai di¦ toà LÒgou 
g�gonen.  E� d� ka� genhtÁj oÜshj tÁj kt�sewj, 
oÙk ¥topon �n aÙtÍ tÕn LÒgon e�nai, oÙk ¥ra 
oÙd� �n ¢nqrèpJ aÙtÕn e�nai ¥topon. `Opo�a g¦r 
¨n per� toà Ólou no»seian, toiaàta ¢n£gkh ka� 
per� toà m�rouj aÙtoÝj �nqume�sqai. M�roj g£r, 
æj proe�pon, toà Ólou ka� Ð ¥nqrwpÒj �stin.  
OÙkoàn Ólwj oÙk ¢prep�j tÕ �n ¢nqrèpJ e�nai 
tÕn LÒgon, ka� p£nta Øp' aÙtoà ka� �n aÙtù 
fwt�zesqai ka� kine�sqai ka� zÁn, kaqëj ka� o� 
par' aÙto�j suggrafe�j fasin, Óti «�n aÙtù 
zîmen, ka� kinoÚmeqa, ka� �sm�n«. T� loipÕn 
cleÚhj ¥xion l�gomen, e� �n ú �stin Ð LÒgoj, 
toÚtJ prÕj fan�rwsin æj Ñrg£nJ k�crhtai Ð 
LÒgoj; E� m�n g¦r oÙk Ãn �n aÙtù, oÙd� 
cr»sasqai ¨n ºdun»qh toÚtJ. E� d� 
proapodedèkamen �n tù pant� ka� �n to�j kat¦ 
m�roj e�nai toàton, t� ¥piston e� �n o�j �st�n, �n 
toÚtoij �autÕn ka� �pifa�nei;  �Wsper g¦r ta�j 
�autoà dun£mesin Óloj �n �k£stJ ka� p©sin 
�piba�nwn, ka� p£nta diakosmîn ¢fqÒnwj, e� 
½qele, di¦ ¹l�ou À sel»nhj À oÙranoà À gÁj À  
Ød£twn À purÕj oÙk ¥n tij ¢tÒpwj aÙtÕn, fwnÍ 
cr»sasqai ka� gnwr�sai �autÕn ka� tÕn aÙtoà 
Pat�ra, �fhse pepoihk�nai· ¤pax p£nta aÙtoà 
sun�contoj ka� met¦ p£ntwn ka� �n aÙtù tù m�rei 
tugc£nontoj ka� ¢or£twj �autÕn deiknÚntoj· 
oÛtwj oÙk ¥topon ¨n e�h diakosmoànta aÙtÕn t¦ 
p£nta ka� t¦ Óla zwopoioànta, ka� qel»santa di' 
¢nqrèpwn gnwr�sai, e� Ñrg£nJ k�crhtai 
¢nqrèpou sèmati prÕj fan�rwsin ¢lhqe�aj ka� 
gnîsin toà PatrÒj. M�roj g¦r toà Ólou ka� ¹ 
¢nqrwpÒthj tugc£nei.  
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тяло, за да изяви истината и познаването на Отца; и както 
разумът, пропивайки човека изцяло, се изявява чрез една 
само част на тялото, имам предвид езика, без, предполагам, 
някой да каже как същността на разума по тази причина се 
принизява � така и ако Словото, пропивайки всички неща, 
е използвало за средство човек, това не може да изглежда 
неподобаващо, понеже както казах по-преди, ако е 
неподобаващо да е използвал като средство едно тяло, за 
Него също е неподобаващо да бъде и в цялото.  
  
43. Ако при това те запитат защо тогава Той не се е явил 
посредством други и по-благородни части от творението, 
използвайки някое по-благородно средство като слънцето, 
или луната, или звездите, или огъня, или въздуха вместо 
просто човека, нека знаят, че Господ дойде не за да прави 
представление, а за да изцелява и учи онези, които страдат, 
защото начинът на някой, стремящ се към представление 
ще бъде просто да се яви и да заслепи зрителите, но за 
който търси да изцелява и учи, начинът е не просто да 
пребивава тук, а да отдаде себе си в помощ на нуждаещите 
се и да се яви според както нуждаещите се от него биха 
понесли, за да не би, надхвърляйки нуждите на 
страдащите, да разтревожи самите човеци, които се 
нуждаят от него, правейки Божието явяване безполезно за 
тях.  
 
А нищо от творението не е кривнало встрани по отношение 
на връзката си с Бога, освен единствено човекът; и що � 
нито слънце, нито луна, нито небе, нито звездите, нито 
вода, нито въздух са се отклонили от своя ред, но знаейки 
своя Творец и Владетел � Словото, те остават както са 
били направени, но единствено човеците, след като 
отхвърлили каквото е добро, след това вместо истината 
изнамерили неща никакви и приписали дължимата Богу 
чест и познанието си за Него на бесове и човеци под 
формата на камъни.  
  
С основание тогава, тъй като било недостойно за 
Божествената благост да пренебрегне нещо толкова низко 
и докато човеците още не били способни да Го разпознаят 
като нареждащ и водещ цялото, Той взима на Себе си като 
средство една част от цялото � Неговото човешко тяло, и 
съединява Себе си с него, за да може след като човеците не 
са съумели да Го познаят в цялото, да не пропуснат да Го 
познаят в частта; и след като не са съумели да издигнат 
взор до Неговата невидима власт, да могат поне от 
приличащото на тях да разсъдят за Него и да Го 
съзерцават.  
  
Понеже, бидейки човеци, те ще могат да познаят Неговия 
Отец по-бързо и пряко посредством тяло с подобна 
природа и посредством божествените дела, извършвани 
чрез него, отсъждайки чрез сравнение, че те не са човешки, 
но дела Божии, извършвани от Него. И ако за Словото 
беше абсурдно, както казват те, да бъде познато чрез 
делата на тялото, по същия начин щеше да е абсурдно за 
Него да бъде познат и чрез делата на вселената, понеже 
както Той е в творението, и въпреки това не участва в 
неговото естество и в най-малка степен, но по-скоро 
всички неща участват в Неговата власт, така и докато 
използвал тялото като Свое средство, Той не участвал в 
нищо свойствено за плътта, но напротив � Сам осветил 
даже тялото, защото ако дори Платон, който е на такава 
почит сред гърците казва99 как нейния майстор, виждайки 
вселената подхвърляна от бури и в опасност да потъне към 
мястото на хаоса, заема място на кормилото на душата и 
идва на помощ, и поправя всичките й бедствия, какво не е 
за вярване тогава в казваното от нас, че както човешкият 
род бил в заблуда, Словото заело място в него и се явило 

Ka� ésper Ð noàj, di' Ólou toà ¢nqrèpou ên, ¢pÕ 
m�rouj toà sèmatoj, tÁj glètthj l�gw, 
shma�netai, ka� oÙ d»pou tij �lattoàsqai t¾n 
oÙs�an toà noà di¦ toàto l�gei· oÛtwj Ð LÒgoj, 
di¦ p£ntwn ên, e� ¢nqrwp�nJ k�crhtai Ñrg£nJ, 
oÙk ¢prep�j ¨n fa�noito toàto. E� g£r, æj 
proe�pon, ¢prep�j Ñrg£nJ cr»sasqai sèmati, 
¢prep�j ka� �n tù ÓlJ aÙtÕn e�nai.  
 
     Diat� oân, �¦n l�gwsin, oÙc� di' ¥llwn merîn  
kalliÒnwn tÁj kt�sewj �f£nh, ka� kall�oni 
Ñrg£nJ o�on ¹l�J À sel»nV À ¥stroij À pur� À 
a�q�ri oÙ k�crhtai, ¢ll¦ ¢nqrèpJ mÒnJ, 
ginwsk�twsan Óti oÙk �pide�xasqai Ãlqen Ð 
KÚrioj, ¢ll¦ qerapeàsai ka� did£xai toÝj 
p£scontaj.  
 'Epideiknum�nou m�n g¦r Ãn mÒnon �pifanÁnai ka� 
kataplÁxai toÝj Ðrîntaj· qerapeÚontoj d� ka� 
did£skontÒj �sti, m¾ ¡plîj �pidhmÁsai, ¢ll' �p' 
çfele�v tîn deom�nwn gen�sqai, ka� æj o� 
crÇzontej f�rousin �pifanÁnai, �na m¾ tù 
Øperb£llonti t¾n cre�an tîn pascÒntwn aÙtoÝj 
toÝj deom�nouj tar£xV, ka� ¢nwfel¾j toÚtoij ¹ 
�pif£neia toà qe�ou g�nhtai.  
OÙd�n to�nun tîn �n tÍ kt�sei peplanhm�non Ãn 
e�j t¦j per� Qeoà �nno�aj, e� m¾ mÒnoj Ð 
¥nqrwpoj. 'Am�lei, oÙc ¼lioj, oÙ sel»nh, oÙk 
oÙranÒj, oÙ t¦ ¥stra, oÙc Ûdwr, oÙk a�q¾r 
par»llaxan t¾n t£xin, ¢ll' e�dÒtej tÕn �autîn 
dhmiourgÕn ka� basil�a LÒgon m�nousin æj 
gegÒnasin· ¥nqrwpoi d� mÒnoi ¢postraf�ntej tÕ 
kalÒn, loipÕn t¦ oÙk Ônta ¢nt� tÁj ¢lhqe�aj 
�pl£santo, ka� t¾n e�j QeÕn tim¾n ka� t¾n per� 
aÙtoà gnîsin da�mosi ka� ¢nqrèpoij �n l�qoij 
¢nateqe�kasin.  
 �Oqen e�kÒtwj, �peid¾ paride�n tÕ thlikoàton oÙk 
¥xion Ãn tÁj toà Qeoà ¢gaqÒthtoj, ¢ll¦ ka� �n 
tù ÓlJ aÙtÕn di�ponta ka� ¹gemoneÚonta oÙk 
ºdun»qhsan aÙtÕn gnînai o� ¥nqrwpoi, m�roj toà 
Ólou lamb£nei �autù Ôrganon tÕ ¢nqrèpinon 
sîma, ka� �piba�nei toÚtJ, �n' �peid¾ �n tù ÓlJ 
aÙtÕn oÙk ºdun»qhsan gnînai, k¨n �n tù m�rei m¾ 
¢gno»swsin aÙtÒn· ka� �peid¾ ¢nabl�yai oÙk 
ºdun»qhsan e�j t¾n ¢Òraton aÙtoà dÚnamin, k¨n 
�k tîn Ðmo�wn log�sasqai ka� qewrÁsai 
dunhqîsin aÙtÒn.  
 �Anqrwpoi g¦r Ôntej, di¦ toà katall»lou 
sèmatoj ka� tîn di' aÙtoà qe�wn �rgwn, 
tacÚteron ka� �ggÚteron tÕn toÚtou Pat�ra 
ginèskein dun»sontai, sugkr�nontej æj oÙk 
¢nqrèpina, ¢ll¦ Qeoà �rga �st�, t¦ Øp' aÙtoà 
ginÒmena.  
 Ka� �¦n ¥topon Ãn kat' aÙtoÝj di¦ tîn toà 
sèmatoj �rgwn tÕn LÒgon gnwr�zesqai, p£lin 
¥topon ¨n e�h �k tîn �rgwn toà pantÕj 
ginèskesqai toàton. �Wsper g¦r �n tÍ kt�sei ên, 
oÙd�n ti tÁj kt�sewj metalamb£nei, ¢ll¦ m©llon 
t¦ p£nta tÁj aÙtoà dun£mewj metalamb£nei, 
oÛtwj ka� tù sèmati Ñrg£nJ crèmenoj, oÙdenÕj 
tîn toà sèmatoj mete�cen, ¢ll¦ m©llon aÙtÕj 
¹g�aze ka� tÕ sîma.  
 E� g¦r d¾ ka� Ð par¦ to�j �Ellhsi qaumazÒmenoj 
Pl£twn fhs�n Óti Ðrîn tÕn kÒsmon Ð genn»saj 
aÙtÕn ceimazÒmenon ka� kinduneÚonta e�j tÕn tÁj 
¢nomoiÒthtoj dÚnein tÒpon, kaq�saj �p� toÝj 
o�akaj tÁj YucÁj bohqe�, ka� p£nta t¦ 
pta�smata diorqoàtai· t� ¥piston l�getai par' 
¹m�n, e� planwm�nhj tÁj ¢nqrwpÒthtoj �k£qisen Ð 
LÒgoj �p� taÚthn, ka� ¥nqrwpoj �pef£nh, �na 
ceimazom�nhn aÙt¾n perisèsV di¦ tÁj 
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като човек, за да може в неговата буря да го избави 
посредством Своето водителство и благост?  
  
44. Но навярно, засрамени да се съгласят с това, те ще 
изберат да кажат, че ако Бог е искал да поправи и избави 
човешкия род, е трябвало да го стори чрез заповед, без 
Неговото Слово да приема тяло � по същия начин както 
Той сторил някога, когато ги произвел от нищото. На това 
тяхно възражение разумният отговор ще бъде, че някога, 
понеже нищо не е съществувало, необходимото за 
създаването на всичко било заповедта и едната воля да се 
стори това, но след като човекът вече бил сътворен и 
необходимостта налагала изцеление не за несъществуващи 
неща, а за неща, които се били случили, естествено било 
като следствие Лекарят и Спасителят да се яви във вече 
станалото, за да изцели съществуващите също неща.  
  
Следователно, Той поради тази причина станал човек и 
използвал Своето тяло като човешко средство, понеже ако 
това не е бил правилният начин, как, избирайки да 
използва някакво средство, трябвало да се яви Словото; 
или откъде щял да го вземе Той, освен от вече 
съществуващите и нуждаещи се от Неговото Бòжество 
посредством някого като самите тях? Защото не нещата без 
битие имали нужда от спасение, тъй че да е достатъчна и 
една само заповед, но към тление и погибел отивал вече 
съществуващият човек. Естествено било тогава, и 
правилно, Словото да използва човешко средство и да яви 
Себе си на всички. 
  
На второ място, трябва да знаеш също и това, че 
настъпилото тление не било външно за тялото, но се било 
прилепило към него, а се изисквало вместо тлението, към 
него да се прилепи животът, тъй че, както смъртта станала 
свойствена за тялото, така и животът да може също да му 
стане свойствен. Ако обаче, смъртта беше външна на 
тялото, щеше да е редно също и животът да му се присвои 
външно, но ако смъртта е била плътно прилепена към 
тялото и го владеела като да е едно с него, изисквало се 
също и животът плътно да се прилепи към тялото, така че 
тялото като се облече в живота да отхвърли вместо него 
тлението. Освен това, дори да допуснем, че Словото е 
дошло извън тялото, а не в него, смъртта действително 
щеше да бъде победена от Него в пълно съответствие с 
природата, доколкото смъртта няма власт против Живота, 
но тлението, прилепено към тялото щеше, въпреки това, да 
си остане в него.  
  
По тази причина Спасителят с право облече Себе си в тяло, 
за да може тялото, прилепяйки се плътно към Живота, 
повече да не пребъдва в смъртта като смъртно, но като 
облякло се в безсмъртие, вече отново да се привдигне и да 
остане безсмъртно; понеже облякло веднъж тление, то не 
би могло да се привдигне отново, освен ако не облече 
живот. Подобно и смъртта, поради собствената си природа 
не би могла да се прояви, освен в тялото. Затова Той 
облякъл тяло, за да може да намери смъртта в тялото и да я 
унищожи, понеже как би могло изобщо да се докаже, че 
Господ е Животът, ако Той не беше съживил онова, което е 
било смъртно?  
  
И точно както, понеже плявата е подвластна на 
унищожение от огън, ако човек държи огъня далеч от 
плявата, макар да не изгаря, все пак плявата въпреки това 
си остава просто плява, бояща се от угрозата на огъня, 
понеже огънят притежава естественото свойство да я 
погълне; докато ако човек я увие с малко азбест, 
веществото, провъзгласявано за огнеупорно, плявата 
повече не се бои от огъня, бидейки защитена чрез своето 

kubern»sewj aÙtoà ka� ¢gaqÒthtoj;  
 
     'All' �swj sugkataq»sontai m�n toÚtoij  
a�scunÒmenoi, qel»sousi d� l�gein, Óti �dei tÕn 
QeÒn, paideàsai ka� sîsai q�lonta toÝj 
¢nqrèpouj, neÚmati mÒnon poiÁsai, ka� m¾ 
sèmatoj ¤yasqai tÕn toÚtou LÒgon, ésper oân 
ka� p£lai pepo�hken, Óte �k toà m¾ Ôntoj aÙt¦ 
sun�sth.  
 PrÕj d� taÚthn aÙtîn t¾n ¢nt�qesin e�kÒtwj ¨n 
lecqe�h taàta, Óti p£lai m�n oÙdenÕj oÙdamÁ  
Øp£rcontoj, neÚmatoj g�gone cre�a ka� 
boul»sewj mÒnhj e�j t¾n toà pantÕj dhmiourg�an. 
�Ote d� g�gonen Ð ¥nqrwpoj, ka� cre�a ¢pÇthsen 
oÙ t¦ m¾ Ônta ¢ll¦ t¦ genÒmena qerapeàsai, 
¢kÒlouqon Ãn �n to�j ½dh genom�noij tÕn 'IatrÕn 
ka� SwtÁra paragen�sqai, �na ka� t¦ Ônta 
qerapeÚsV. G�gone d� ¥nqrwpoj di¦ toàto, ka� 
¢nqrwpe�J Ñrg£nJ k�crhtai tù sèmati.  
 'Epe� e� m¾ toàton �dei gen�sqai tÕn trÒpon, pîj 
�dei tÕn LÒgon, Ñrg£nJ q�lonta cr»sasqai 
paragen�sqai; �H pÒqen �dei toàto labe�n aÙtÒn, 
e� m¾ �k tîn ½dh genom�nwn ka� crVzÒntwn tÁj 
aÙtoà qeiÒthtoj di¦ toà Ðmo�ou; oÙd� g¦r t¦ oÙk 
Ônta �crVze swthr�aj, �na ka� prost£xei mÒnon 
¢rkesqÍ, ¢ll' Ð ½dh genÒmenoj ¥nqrwpoj 
�fqe�reto ka� parapèlluto. �Oqen e�kÒtwj 
¢nqrwp�nJ k�crhtai kalîj Ñrg£nJ, ka� e�j p£nta 
�autÕn ¼plwsen Ð LÒgoj.  
�Epeita ka� toàto �st�on, Óti ¹ genom�nh fqor¦ 
oÙk �xwqen Ãn toà sèmatoj, ¢ll' aÙtù 
prosegegÒnei, ka� ¢n£gkh Ãn ¢nt� tÁj fqor©j 
zw¾n aÙtù prosplakÁnai, �na ésper �n tù 
sèmati g�gonen Ð q£natoj, oÛtwj �n aÙtù g�nhtai 
ka� ¹ zw». E� m�n oân �xwqen Ãn Ð q£natoj toà 
sèmatoj, �xwqen �dei ka� t¾n zw¾n aÙtoà 
gegon�nai. E� d� �n tù sèmati sunepl£kh Ð 
q£natoj, ka� æj sunën aÙtù katekr£tei toÚtou, 
¢n£gkh ka� t¾n zw¾n sumplakÁnai tù sèmati, 
�na ¢ntenduq�n tÕ sîma t¾n zw»n, ¢pob£lV t¾n 
fqor£n. �Allwj te e� ka� �gegÒnei �xw toà 
sèmatoj Ð LÒgoj, ka� m¾ �n aÙtù, Ð m�n q£natoj 
¹tt©to Øp' aÙtoà fusikètata, ¤te d¾ m¾ 
�scÚontoj toà qan£tou  kat¦ tÁj zwÁj, oÙd�n 
Âtton d� �menen �n tù sèmati ¹ prosgenom�nh 
fqor£. Di¦ toàto e�kÒtwj �nedÚsato sîma Ð 
Swt»r, �na sumplak�ntoj toà sèmatoj tÍ zwÍ, 
mhk�ti æj qnhtÕn ¢pome�nV �n tù qan£tJ· ¢ll' æj 
�ndus£menon t¾n ¢qanas�an, loipÕn ¢nast¦n 
¢q£naton diame�nV. �Apax g¦r �ndus£menon 
fqor¦n oÙk ¨n ¢n�sth, e� m¾ �nedÚsato t¾n zw»n· 
ka� p£lin q£natoj kaq' �autÕn oÙk ¨n fane�h, e� 
m¾ �n tù sèmati· di¦ toàto �nedÚsato sîma, �na 
tÕn q£naton �n tù sèmati eØrën ¢pale�yV. Pîj 
g¦r ¨n Ólwj Ð KÚrioj �de�cqh zw», e� m¾ tÕ 
qnhtÕn �zwopo�hse; Ka� ésper tÁj kal£mhj ØpÕ 
purÕj fÚsei fqeirom�nhj, e� kwlÚei tij tÕ pàr 
¢pÕ tÁj kal£mhj, oÙ ka�etai m�n ¹ kal£mh, m�nei 
d� Ólwj p£lin kal£mh ¹ kal£mh ØpopteÚousa 
t¾n toà purÕj ¢peil»n·fÚsei g£r �stin 
¢nalwtikÕn aÙtÁj tÕ pàr·e� d� tij �ndidÚskoi t¾n 
kal£mhn ¢mi£ntJ pollù, Ö d¾ l�getai ¢ntipaq�j 
e�nai toà purÒj, oÙk �ti tÕ pàr fobe�tai ¹ 
kal£mh, �cousa t¾n ¢sf£leian �k toà �ndÚmatoj 
toà ¢kaÚstou·tÕn aÙtÕn d¾ trÒpon ka� �p� toà 
sèmatoj ka� �p� toà qan£tou ¥n tij e�poi·Óti e� 
prost£xei mÒnon kwluqe�j Ãn Ð q£natoj Øp' 
aÙtoà, oÙd�n Âtton p£lin Ãn qnhtÕn ka� fqartÕn 
kat¦ tÕn tîn swm£twn lÒgon. 'All' �na m¾ toàto 
g�nhtai, 



 - 37 -

покритие от незапалимо вещество. По същия този начин по 
отношение на тялото и смъртта може да се каже, че ако 
смъртта беше държана далеч от тялото единствено чрез 
заповед от Негова страна, въпреки това, според природата 
на телата, то щеше да бъде смъртно и тленно, но за да не 
бъде така, то облякло невещественото Слово Божие и така 
повече не се бои нито от смърт, нито от тление, понеже 
има за одежда живот, а в него с тлението е свършено.  
  
45. В съответствие, следователно, Словото Божие приело 
тяло и използвало човешко средство, за да съживи също и 
тялото, и както Той се познава в творението чрез Своите 
дела, така да работи и в човека и да изяви Себе си 
навсякъде като не остави нищо неизпълнено от 
божествеността си и от познанието за Себе си, защото 
подхващам и повтарям каквото казах преди � че 
Спасителят сторил това, за да може Той, както изпълва 
всички неща по всички посоки със Своето присъствие, така 
също да изпълни и всички неща с познанието за Себе си, 
както казва и божественото Писание: �цялата земя беше 
пълна с познаването на Господа�100.  
  
Понеже само да погледне към небето, човек вижда неговия 
ред, или ако не може да вдигне лицето си към небето, а 
само към човека, той вижда Неговата власт � отвъд 
сравнение с човешката, изявена чрез Неговите дела, и 
научава как Той единствен измежду човеците е Бог Слово; 
или ако човек се е залутал сред бесове и е в страх от тях, 
той може да види как този Човек ги изгонва и да отсъди, че 
Той е техен Господар; или ако човек е затънал до нивото 
на водите и смята, че те са Бог � както например 
египтяните почитат водата, той може да види природата й 
променена от Него и да научи, че Господ е Създател на 
водите. Но ако човек е паднал дори до Хадес и боготвори 
героите, слезли там, считайки ги за богове, той пак може да 
види действителността на Христовото Възкресение и 
победа над смъртта и да заключи, че и измежду тях 
единствен Христос е истински Бог и Господ, понеже 
Господ докосна всички части на творението и избави и 
освободи всички тях от всяка заблуда, както казва Павел: 
�като отне силата от началства и власти, Той 
възтържествува на кръста�101, тъй че никой вече да не може 
по никакъв начин да бъде заблуждаван, но навсякъде да 
може да открива истинското Слово Божие, понеже така 
човек, заобграден от всички страни и съзиращ 
божествеността на Словото да се разкрива навсякъде � т.е. 
на небето, в Хадес, в човека, на земята � повече да не бъде 
изложен на заблуда по отношение на Бога, но трябва да се 
покланя единствено на Христа и чрез Него правилно да 
познае Бога.  
  
Така чрез тези доводи и въз основа на разсъждения 
езичниците на свой ред ще бъдат справедливо засрамени 
от нас, но ако те считат доводите недостатъчни да ги 
засрамят, нека във всеки случай се уверят в казваното от 
нас чрез явни за всички свидетелства. 
 
 
Част 8. Опровержение на езичниците � 
продължение  
46. Кога хората започнаха да изоставят поклонението пред 
идолите, освен когато Бог � самото Слово Божие, дойде 
между хората? Или кога предсказванията сред гърците, а и 
навсякъде, секнаха и се изпразниха, освен когато 
Спасителят изяви на земята Себе си? Или кога онези, 
наричани от поетите богове и герои, започнаха да се считат 
за обикновени смъртни хора, освен когато Господ издигна 
победата си над смъртта и запази нетленно тялото, което 

�nedÚsato tÕn ¢sèmaton toà Qeoà LÒgon· ka� 
oÛtwj oÙk �ti tÕn q£naton oÙd� t¾n fqor¦n 
fobe�tai, �con �nduma t¾n zw»n, ka� �n aÙtù 
¢fanizom�nhj tÁj fqor©j.  
 
     OÙkoàn ¢koloÚqwj Ð toà Qeoà LÒgoj sîma  
¢n�labe, ka� ¢nqrwp�nJ Ñrg£nJ k�crhtai, �na ka� 
zwopoi»sV tÕ sîma, ka� �n', ésper �n tÍ kt�sei 
di¦ tîn �rgwn gnwr�zetai, oÛtwj ka� �n ¢nqrèpJ 
�rg£shtai, ka� de�xV �autÕn pantacoà, mhd�n 
�rhmon tÁj �autoà qeiÒthtoj ka� gnèsewj 
katalimp£nwn.  P£lin g¦r tÕ aÙtÒ fhmi, to�j 
prÒteron �panalabèn, Óti toàto pepo�hken Ð 
Swt»r, �na ésper t¦ p£nta pantacÒqen plhro� 
parèn, oÛtwj ka� t¦ p£nta tÁj per� aÙtoà 
gnèsewj plhrèsV, Î fhsi ka� ¹ qe�a graf»· 
«'Eplhrèqh ¹ sÚmpasa toà gnînai tÕn KÚrion.«  
 E�te g£r tij ¢nabl�pein e�j tÕn oÙranÕn 
boÚletai, Ðr´ t¾n toÚtou diakÒsmhsin· e�te oÙ 
dÚnatai m�n e�j tÕn oÙranÒn, e�j ¢nqrèpouj d� 
mÒnon ¢nakÚptei, Ðr´ di¦ tîn �rgwn t¾n 
¢sÚgkriton aÙtoà prÕj ¢nqrèpouj dÚnamin, ka� 
ginèskei toàton �n ¢nqrèpoij mÒnon QeÕn LÒgon. 
E�te �n da�mos� tij ¢pestr£h, ka� per� toÚtou 
�ptÒhtai, Ðr´ toàton �laÚnonta toÚtouj, ka� 
kr�nei toàton aÙtîn e�nai despÒthn· e�te e�j t¾n 
Ød£twn bebÚqistai fÚsin, ka� nom�zei taàta QeÕn 
e�nai, ésper A�gÚptioi s�bousi tÕ Ûdwr, Ðr´ 
taÚthn metaballom�nhn Øp' aÙtoà, ka� ginèskei 
toÚtwn e�nai kt�sthn tÕn KÚrion. E� d� ka� e�j 
¯dhn tij kat�bh, ka� prÕj toÝj �ke� katelqÒntaj 
¼rwaj �ptÒhtai æj qeoÚj, ¢ll' Ðr´ t¾n toÚtou 
genom�nhn ¢n£stasin, ka� t¾n kat¦ toà qan£tou 
n�khn, ka� log�zetai ka� �n �ke�noij mÒnon e�nai 
tÕn CristÕn ¢lhqinÕn KÚrion ka� QeÒn.  P£ntwn 
g¦r tîn tÁj kt�sewj merîn ¼yato Ð KÚrioj, ka� 
t¦ p£nta p£shj ¢p£thj ºleuq�rwse ka� ½legxen, 
æj PaàlÒj fhsin· «'Apekdus£menoj t¦j ¢rc¦j 
ka� t¦j �xous�aj �qri£mbeusen �n tù staurù«, 
�na mhk�ti tij ¢pathqÁnai dunhqÍ, ¢ll¦  
pantacoà tÕn ¢lhqinÕn toà Qeoà LÒgon eÛrV.  
 OÛtw g¦r loipÕn pantacÒqen sugkleiÒmenoj Ð 
¥nqrwpoj ka� pantacoà, toàt' �stin �n oÙranù, �n 
¯dV, �n ¢nqrèpJ, �p� gÁj ¹plwm�nhn t¾n toà 
LÒgou qeiÒthta bl�pwn, oÙk �ti m�n ¢pat©tai 
per� Qeoà, mÒnon d� toàton proskune�, ka� di' 
aÙtoà kalîj tÕn Pat�ra ginèskei.  ToÚtoij m�n 
oân ka� �Ellhnej e�kÒtwj duswphq»sontai par' 
¹mîn �k tîn eÙlÒgwn· e� d� m¾ aÙt£rkeij e�nai 
toÝj lÒgouj ¹goàntai prÕj a�scÚnhn aÙtîn, k¨n 
�k tîn �p' Ôyesi p£ntwn fainom�nwn 
pistoÚsqwsan t¦ legÒmena.  
 
     PÒte t¾n tîn e�dèlwn qrhske�an ½rxanto  
katalimp£nein o� ¥nqrwpoi, e� m¾ ¢f' oá g�gonen 
Ð ¢lhqinÕj toà Qeoà QeÕj LÒgoj �n ¢nqrèpoij; 
pÒte d� t¦ par' �Ellhsi ka� pantacoà mante�a 
p�pautai ka� kek�nwtai, e� m¾ Óte m�cri gÁj 
pefan�rwken �autÕn Ð Swt»r;  
 PÒte d� kataginèskesqai ½rxanto o� par¦ 
poihta�j legÒmenoi qeo� ka� ¼rwej, æj mÒnon Ôntej 
¥nqrwpoi qnhto�, e� m¾ ¢f' oá Ð KÚrioj tÕ kat¦ 
toà qan£tou trÒpaion e�rg£sato, ka� Óper �labe 
sîma tet»rhken ¥fqarton, ¢nast»saj aÙtÕ �k 
tîn nekrîn;  PÒte d� ¹ daimÒnwn ¢p£th ka� man�a 
katefron»qh, e� m¾ Óte ¹ toà Qeoà DÚnamij Ð 
LÒgoj, Ð p£ntwn ka� toÚtwn DespÒthj, di¦ t¾n 
tîn ¢nqrèpwn ¢sq�neian sugkatab£j, �p� gÁj 
�f£nh; PÒte d� tÁj mage�aj ¹ t�cnh ka� t¦ 
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бе приел, възкресявайки го от мъртвите? Или кога 
измамата и лудостта на демоните изпаднаха в презрение, 
освен когато Божията власт � Словото, Господарят също и 
на всички тях, принизявайки се поради слабостта на 
човека, се яви на земята? Или кога изкуството и школите 
на магията започнаха да се потъпкват, освен когато 
божественото явяването на Словото се извърши сред 
хората? И с една дума, по кое време мъдростта на гърците 
стана глупава, ако не когато истинската Мъдрост Божия се 
яви на земята? Защото в миналото целият свят и всяко 
място са били заблуждавани чрез поклонението на идоли, и 
хората не са считали за богове нищо друго, освен идолите, 
но сега по целия свят хората изоставят идолските си 
суеверия и прибягват към Христа, и като Му се покланят 
като на Бог, чрез Него те също идват до познаване и на 
онзи Отец, Когото преди не са познавали.  
 
И чудно събитие � там където предметите на поклонение 
бяха различни и безбройни, и всяко място имаше своя 
собствен идол, и считаният помежду тези за бог нямаше 
власт да премине към съседното място, за да убеди онези 
от съседните народи да му се покланят, но почти не 
получаваше служение дори и сред собствения си народ, 
понеже никой не се кланяше на бога на своя съсед, но 
напротив � всеки човек се придържаше към своя собствен 
идол, считайки го за господар на всичко, там сега 
единствено Христос бива почитан като един и същ 
помежду всички народи и което немощта на идолите не 
можа да стори, а именно � да убеди дори живеещите 
съвсем наблизо, това го стори Христос като убеди не само 
съвсем близките, а просто целия свят, да се покланя на 
един и същ Господ и чрез Него на Бога, Неговия Отец.  
 
47. И докато преди всяко място беше изпълнено с 
измамите на оракулите и оракулите в Делфи и Додона, в 
Боеция102 и Ликия103, и в Либия104 и Египет, както и онези 
на кабири105 и питонеси106, бяха държани на почит чрез 
човешко въображение, сега, откакто Христос начена да се 
проповядва навсякъде, тяхната лудост също секна и сред 
тях повече няма нито един да прорицава. И докато преди 
демоните мамеха човешките представи, населявайки 
потоци или реки, дървета или камъни и по този начин се 
натрапваха на простоватите чрез своите фокуси, сега, след 
божественото посещение на Словото, тяхната измама 
секна, понеже чрез кръстния знак, стига само да го 
използва, човек прокужда техните измами. И докато преди 
човеците считаха за богове Зевс и Хронос, и Аполон, и 
героите, споменавани у поетите, и се заблуждаваха да ги 
почитат, сега, когато Спасителят се е явил сред човеците, 
тези другите бяха разобличени като смъртни люде и 
единствен Христос се признава помежду човеците като 
истинния Бог � Словото Божие.  
 
А какво да каже човек за почитаната сред тях магия, 
понеже преди Словото да пребивава посред нас, тя е била 
силна и действена сред египтяни и халдейци, и индийци, и 
е вдъхвала страхопочитание в онези, които я виждали, но 
чрез присъствието на Истината и появата на Словото, тя 
също е била напълно отхвърлена и унищожена изцяло.  
 
А колкото до езическата мъдрост и гръмките претенции на 
философите, мисля че никой няма да се нуждае от нашите 
доводи, тъй като чудото е пред очите на всички � че докато 
мъдрите сред гърците са написали толкова много и не са 
успели да убедят дори малцина от собствената си общност 
по отношение на безсмъртието и добродетелния живот, 
Христос самичък, чрез обикновено слово и чрез неумели в 
езика човеци е убедил цели църкви с люде по целия свят да 
презрат смъртта и да внимават в безсмъртните неща, да се 

didaskale�a ½rxanto katapate�sqai, e� m¾ Óte t¦ 
qeof£nia toà LÒgou g�gonen �n ¢nqrèpoij;  
 Ka� Ólwj, pÒte tîn `Ell»nwn ¹ sof�a memèratai, 
e� m¾ Óte ¹ ¢lhq¾j toà Qeoà Sof�a �p� gÁj �aut¾n 
�fan�rwse; P£lai m�n g¦r p©sa ¹ o�koum�nh ka� 
p©j tÒpoj tÍ qrhske�v tîn e�dèlwn �plan©to, ka�  
oÙd�n ¥llo À t¦ e�dwla qeoÝj �nÒmizon o� 
¥nqrwpoi. Nàn d� kat¦ p©san t¾n o�koum�nhn, t¾n 
m�n tîn e�dèlwn deisidaimon�an katalimp£nousin 
o� ¥nqrwpoi, �p� d� tÕn CristÕn katafeÚgousi, 
ka� QeÕn aÙtÕn proskunoàntej, di' aÙtoà ka� Ön 
oÙk Édeisan Pat�ra ginèskousi.  
 Ka� tÒ ge qaumastÒn, diafÒrwn Ôntwn ka� mur�wn 
sebasm£twn, ka� �k£stou tÒpou tÕ �dion �contoj 
e�dwlon, ka� m¾ �scÚontoj toà par' aÙto�j 
legom�nou qeoà tÕn plhs�on ØperbÁnai tÒpon, 
éste ka� toÝj �k geitÒnwn pe�sai s�bein aÙtÒn, 
¢ll¦ mÒlij ka� �n to�j �d�oij qrhskeuom�nou–
oÙde�j g¦r ¥lloj tÕn toà ge�tonoj �s�beto qeÒn, 
¢ll' �kastoj tÕ �dion �fÚlatten e�dwlon, nom�zwn 
tîn p£ntwn aÙtÕ kÚrion e�nai–, mÒnoj Ð CristÕj 
par¦ p©sin e�j ka� pantacoà Ð aÙtÕj 
proskune�tai· ka� Ö m¾ dedÚnhtai tîn e�dèlwn ¹ 
¢sq�neia poiÁsai, éste k¨n toÝj plhs�on 
o�koàntaj pe�sai, toàto Ð CristÕj pepo�hken, oÙ 
mÒnon toÝj plhs�on ¢ll¦ ka� p©san ¡plîj t¾n 
o�koum�nhn pe�saj �na ka� tÕn aÙtÕn KÚrion 
s�bein, ka� di' aÙtoà QeÕn tÕn aÙtoà Pat�ra.  
 
     Ka� p£lai m�n t¦ pantacoà tÁj ¢p£thj tîn  
mante�wn �pepl»rwto, ka� t¦ �n Delfo�j ka� 
DwdènV ka� Boiwt�v ka� Luk�v ka� LibÚV ka� 
A�gÚptJ ka� Kab�roij manteÚmata ka� ¹ Puq�a 
�qaum£zonto tÍ fantas�v par¦ tîn ¢nqrèpwn· 
nàn d� ¢f' oá CristÕj katagg�lletai pantacoà, 
p�pautai ka� toÚtwn ¹ man�a, ka� oÙk �stin �ti 
loipÕn �n aÙto�j Ð manteuÒmenoj.  Ka� p£lai m�n 
da�monej �fantasiokÒpoun toÝj ¢nqrèpouj,  
prokatalamb£nontej phg¦j À potamoÝj À xÚla À 
l�qouj, ka� oÛtwj ta�j maggane�aij �x�plhtton 
toÝj ¥fronaj. Nàn d� tÁj qe�aj �pifane�aj toà 
LÒgou gegenhm�nhj p�pautai toÚtwn ¹ fantas�a. 
Tù g¦r shme�J toà stauroà ka� mÒnon Ð 
¥nqrwpoj crèmenoj, ¢pelaÚnei toÚtwn t¦j 
¢p£taj.  
 Ka� p£lai m�n toÝj par¦ poihta�j legom�nouj  
qeoÚj, D�a ka� KrÒnon ka� 'ApÒllwna ka� ¼rwaj,  
�nÒmizon o� ¥nqrwpoi qeoÚj, ka� toÚtouj 
�planînto s�bontej· ¥rti d� toà SwtÁroj �n 
¢nqrèpoij fan�ntoj, �ke�noi m�n �gnèsqhsan 
Ôntej ¥nqrwpoi qnhto�, mÒnoj d� Ð CristÕj �n 
¢nqrèpoij �gnwr�sqh QeÕj ¢lhqinoà Qeoà QeÕj 
LÒgoj.  T� d� per� tÁj qaumazom�nhj par' aÙto�j 
mage�aj ¥n tij e�poi; �Oti pr�n m�n �pidhmÁsai tÕn 
LÒgon, �scue ka� �n»rgei par' A�gupt�oij ka� 
Calda�oij ka� 'Indo�j aÛth ka� �x�plhtte toÝj 
Ðrîntaj· tÍ d� parous�v tÁj ¢lhqe�aj ka� tÍ 
�pifane�v toà LÒgou dihl�gcqh ka� aÛth, ka� 
kathrg»qh pantelîj.  Per� d� tÁj `EllhnikÁj 
sof�aj ka� tÁj tîn filosÒfwn megalofwn�aj, 
nom�zw mhd�na toà par' ¹mîn de�sqai lÒgou, �p' 
Ôyei p£ntwn Ôntoj toà qaÚmatoj, Óti tosaàta 
gray£ntwn tîn par' �Ellhsi sofîn ka� m¾ 
dunhq�ntwn pe�sai k¨n Ñl�gouj �k tîn plhs�on 
tÒpwn per� ¢qanas�aj ka� toà kat' ¢ret¾n b�ou, 
mÒnoj Ð CristÕj di' eÙtelîn �hm£twn,  ka� di' 
¢nqrèpwn oÙ kat¦ t¾n glîttan sofîn, kat¦ 
p©san t¾n o�koum�nhn pamplhqe�j �kklhs�aj 
�peisen ¢nqrèpwn katafrone�n m�n qan£tou, 
frone�n d� ¢q£nata, ka� t¦ m�n prÒskaira 
paror©n, e�j d� t¦ a�ènia ¢pobl�pein, ka� mhd�n 
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отвърнат от временното и да обърнат взора си към вечното, 
да счетат земната слава за нищо и да се устремят 
единствено към небесната.  
 
48. И тези наши доводи не възлизат само на думи, но имат 
свидетелство за своята истинност и в действителния опит, 
понеже нека който пожелае, да възлезе и да съзре 
увереността в безсмъртие у такъв велик хор от Негови 
мъченици и доказателството за добродетелност в 
Христовите девици и в юношите, които упражняват свята 
непорочност; и нека дойде оня, който пожелае да изпита от 
опит онова, що казахме, и в самото присъствие на 
демонските измами и на прорицателските заблуди и на 
магическите чудесии нека да използва кръстния знак, на 
който се присмиват сред околните му, и ще види как 
посредством него демоните се разбягват, прорицанията 
спират и вещерството се осуетява.  
 
Кой е, и колко велик е тогава този Христос, Който чрез 
Своето Име и присъствие помрачава и осуетява всички 
неща от всяка страна, и единствен е могъщ срещу всички и 
е изпълнил целия свят със Своето учение? Нека ни кажат 
гърците, които се смеят доволно и не се изчервяват, защото 
ако Той е човек, как тогава един човек е надмогнал властта 
на всички, които смело сами се зоват богове, и чрез Своята 
собствена власт ги е осъдил, че са нищо?  
 
Но ако Го наричат магесник, как може чрез магесник, 
вместо да се утвърждава, всичката магия да се унищожава, 
понеже ако Той беше надвил определени магесници или 
надделял само над един, те основателно биха твърдили, че 
Той превъзхожда останалите чрез по-висше умение, но ако 
Неговият кръст е извоювал победа над абсолютно всичката 
магия и над самото нейно име, това че Спасителят не е 
магесник, трябва да е явно, виждайки как дори онези 
демони, които се призовават от други магесници, бягат от 
Него като техен Господар.  
 
Кой е Той тогава, нека ни кажат гърците, чието единствено 
сериозно занимание е присмивачеството? Навярно те биха 
могли да кажат, че Той също е демон, а оттам и силата Му, 
но дори да кажат това, те ще имат присмеха срещу себе си, 
защото още веднъж ще могат да бъдат засрамени чрез 
предходните ни доказателства, понеже как е възможно да 
бъде демон Онзи, Който прокужда демоните?  
  
Защото ако Той просто бе прокудил определени демони, с 
основание би могло да се твърди, че чрез началника на 
демоните Той надделява над по-низшите, също както Му 
казали и иудеите, когато искали да Го оскърбят107, но ако 
чрез назоваването на Неговото Име се изкоренява и 
пропъжда всичката лудост на демоните, трябва да е явно, 
че те грешат и тук и че нашият Господ и Спасител Христос 
не е, както си мислят те, някаква бесовска сила.  
 
Тогава, ако Спасителят не е нито просто човек, нито 
магесник, нито някакъв демон, но чрез Своето Бòжество е 
унищожил и почернил както учението, откривано у 
поетите, така и измамите на демоните, а също и мъдростта 
на езичниците, трябва да е явно и да се признае от всички, 
че това е истинният Син Божий, самото Слово и Мъдрост и 
Власт на Отца от началото. Ето защо Неговите дела не са 
също и дела на човек, но както сами по себе си, така и в 
сравнение с [останалото при] човеците, те се признават за 
надчовешки и истински Божии дела.  
  
49. Защото кой човек от родилите се някога е оформил за 
себе си тяло единствено от девица; или кой човек изобщо е 
изцелил такива болести като общият Господар на всички; 

m�n ¹ge�sqai t¾n �p� gÁj dÒxan, mÒnhj d� tÁj 
¢qanas�aj ¢ntipoie�sqai.  
 
     Taàta d� t¦ legÒmena par' ¹mîn oÙk ¥cri 
lÒgwn �st�n, ¢ll¦ ka� �x aÙtÁj tÁj pe�raj �cei 
t¾n tÁj ¢lhqe�aj martur�an.  Par�tw g¦r Ð 
boulÒmenoj ka� qewre�tw tÁj m�n ¢retÁj tÕ 
gnèrisma �n ta�j Cristoà parq�noij ka� �n to�j 
swfrosÚnhn ¡gneÚousi newt�roij, tÁj d� 
¢qanas�aj t¾n p�stin �n tù tosoÚtJ tîn 
martÚrwn aÙtoà corù.  `Hk�tw d� ka� Ð pe�ran 
tîn prolecq�ntwn boulÒmenoj labe�n, ka� �p' 
aÙtÁj tÁj fantas�aj tîn daimÒnwn, ka� tÁj tîn 
mante�wn ¢p£thj, ka� tîn tÁj mage�aj qaum£twn, 
crhs£sqw tù shmeiù toà gelwm�nou par' aÙto�j 
stauroà, tÕn CristÕn Ñnom£saj mÒnon, ka� Ôyetai 
pîj di' aÙtoà da�monej m�n feÚgousi, mante�a d� 
paÚetai, mage�a d� p©sa ka� farmake�a 
kat»rghtai. T�j oân ¥ra ka� phl�koj �st�n oátoj 
Ð CristÒj, Ð tÍ �autoà Ñnomas�v ka� parous�v t¦ 
p£nta pantacÒqen �piski£saj ka� katarg»saj, 
ka� mÒnoj kat¦ p£ntwn �scÚwn, ka� p©san t¾n 
o�koum�nhn tÁj �autoà didaskal�aj plhrèsaj; 
Leg�twsan o� p£nu gelîntej ka� oÙk �ruqriîntej 
�Ellhnej.  E� m�n g¦r ¥nqrwpÒj �sti, ka� pîj e�j 
¥nqrwpoj t¾n p£ntwn tîn par' aÙto�j qeîn 
dÚnamin ØperÁre, ka� oÙd�n �ke�nouj Ôntaj tÍ 
�autoà dun£mei di»legxen; E� d� m£gon aÙtÕn 
l�gousi, pîj o�Òn t� �stin ØpÕ m£gou 
katarge�sqai p©san t¾n mage�an, ka� m¾ m©llon 
sun�stasqai; E� m�n g¦r ¢nqrèpouj m£gouj 
�n�ka, À kaq' �nÕj �scue mÒnou, kalîj ¨n 
�nom�sqh par' aÙto�j kre�ttoni t�cnV t¾n tîn 
¥llwn Øperb£llwn.  E� d� kat¦ p£shj ¡plîj 
mage�aj ka� aÙtoà toà ÑnÒmatoj aÙtÁj ½rato t¾n 
n�khn Ð toÚtou staurÒj, dÁlon ¨n e�h m¾ e�nai 
m£gon tÕn SwtÁra, Ön ka� o� par¦ tîn ¥llwn 
m£gwn �pikaloÚmenoi da�monej æj despÒthn 
feÚgousi.  T�j oân ¥ra �st� leg�twsan o� mÒnon 
�n tù cleu£zein �contej t¾n spoud¾n �Ellhnej. 
�Iswj ¨n f»saien da�mona ka� aÙtÕn gegenÁsqai, 
ka� oÛtwj �scÚein. Toàto d� ka� p£nu l�gontej 
Ñfl»sousi cleÚhn, p£lin ta�j prot�raij 
¢pode�xesi duswpe�sqai dun£menoi. Pîj g¦r o�Òn 
t� �sti da�mona e�nai tÕn toÝj da�monaj 
¢pelaÚnonta;  E� m�n g¦r ¡plîj da�monaj 
½laune, kalîj ¨n �nom�sqh tù ¥rconti tîn 
daimon�wn �scÚein aÙtÕn kat¦ tîn �lattÒnwn, 
Ðpo�a ka� 'Iouda�oi q�lontej aÙtÕn Øbr�zein 
�legon aÙtù. E� d� p©sa tîn daimÒnwn man�a 
�x�statai tÍ toÚtou Ñnomas�v ka� dièketai, 
fanerÕn ¨n e�h ka� �n toÚtJ plan©sqai aÙtoÚj, 
ka� m¾ e�nai æj nom�zousi daimonik»n tina 
dÚnamin tÕn KÚrion ¹mîn ka� SwtÁra CristÒn.  
OÙkoàn e� m»te ¥nqrwpoj ¡plîj m»te m£goj m»te 
da�mwn t�j �stin Ð Swt»r, ¢ll¦ ka� t¾n par¦ 
poihta�j ØpÒnoian ka� daimÒnwn fantas�an ka� 
`Ell»nwn sof�an tÍ �autoà qeiÒthti kat»rghse 
ka� �pesk�ase, fanerÕn ¨n e�h ka� par¦ p©sin 
Ðmologhq»setai Óti oátoj ¢lhqîj Qeoà U�Òj �sti, 
LÒgoj ka� Sof�a ka� DÚnamij toà PatrÕj 
Øp£rcwn. Di¦ toàto g¦r oÙd� ¢nqrèpin£ �stin 
aÙtoà t¦ �rga, ¢ll' Øp�r ¥nqrwpon, ka� Qeoà tù 
Ônti ginèsketai taàta, ka� ¢p' aÙtîn tîn 
fainom�nwn ka� ¢pÕ tÁj prÕj ¢nqrèpouj 
sugkr�sewj.  
 
     T�j g¦r tîn pèpote genom�nwn ¢nqrèpwn �k  
parq�nou mÒnhj �autù sunest»sato sîma; À t�j 
pèpote ¢nqrèpwn toiaÚtaj nÒsouj �qer£peusen, 
o�aj Ð koinÕj p£ntwn KÚrioj; T�j d� tÕ tÍ gen�sei 
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или кой е възстановил недостигащото на човешката 
природа и е направил слепия от рождението си да вижда? 
Помежду тях бе обожествен Асклепий, защото 
практикувал лечителство и изнамирал билки за болестите 
на тялото, без сам да ги прави от земята, но ги откривал 
чрез изучаване върху природата, обаче какво е това пред 
стореното от Спасителя, а именно � че вместо да изцели 
рана, Той променил първоначалната природа на човека и 
възстановил тялото изцяло?  
  
Херкулес се почита сред гърците като бог защото се бил 
срещу мъже, съперници негови, и унищожавал диви 
зверове с умение, но какво е това пред стореното от 
Словото в прокуждането от човека на болести и демони и 
на самата смърт? Дионис се почита сред людете, понеже 
научил човека на пиянство, но истинният Спасител и 
Господ на всички бива подиграван от тези хора, за 
поучаването във въздържание. Но да оставим това.  
  
Какво ще кажат те за другите чудеса на Неговото Бòжество 
� при смъртта на кой човек слънцето се помрачи и земята 
се разтресе, нали дори и до този ден човеците умират и са 
умирали и преди � кога някое такова чудо се е случило при 
тях? Може и да прескочим делата, извършвани чрез тялото 
Му и да споменем онези след неговото възкресяване: 
учението на кой човек някога е надделявало навсякъде 
едно и също � от единия край на земята до другия, тъй че 
поклонението му да е прелетяло през всяка земя?  
  
Или защо, ако Христос е човек, както казват те, а не Бога 
Слово, Неговото поклонение не се осуетява от боговете, 
които имат, при преминаването си в същата земя където са 
и те; или напротив � защо Самото Слово, пребивавайки 
тук, прекратява тяхното поклонение чрез учението си и 
подлага тяхната измама на срам?  
  
50. Преди този Човек мнозина са били царе и деспоти на 
света, в хрониките са мнозина, които са били мъдреци и 
магесници всред халдейците, и египтяните, и индийците; 
кой от тези, питам аз, не след смъртта, но още приживе е 
бил някога способен да надделее дотолкова, че да изпълни 
цялата земя със своето учение и да отвърне толкова голямо 
множество от идолското суеверие, колкото е привел 
нашият Спасител от идолите към Себе си? Философите у 
гърците са съчинили много трудове с убедителност и 
умелост в думите � какъв толкова велик резултат тогава, са 
показали те, колкото е [показал] Кръста Христов? Понеже 
преподаваните от тях изтънчености били достатъчно 
убедителни до смъртта им, но дори влиянието, което 
изглеждали че имат приживе, било зависимо от взаимните 
им съперничества, а те били в надпревара и се оспорвали 
едни-други.  
  
Словото Божие обаче, колко странно събитие, учейки чрез 
по-долен език, засенчило отбраните софисти и докато 
унищожавало техните школи, привличайки всички към 
Себе си, То изпълнило Своите собствени църкви; и 
дивното нещо е, че снизхождайки като Човек до смъртта, 
Той осуетил гръмките твърдения на мъдреците по 
отношение на идолите, понеже чия смърт някога е 
изгонвала демони, или от чия смърт някога са се боели 
демоните, както от тази на Христа; защото където се 
назове името на Спасителя, там всеки демон бива изгонен. 
  
Или кой така е освободил човеците от похотите на 
природния човек, че блудстващите са непорочни и 
убийците повече не въртят меч, а онези, които преди са 
били надвивани от страхливост, се държат като мъже? И 
накратко, кой е убедил людете от варварски страни и 

�lle�pon ¢pod�dwke, ka� �k genetÁj tuflÕn 
�po�hse bl�pein;  'AsklhpiÕj �qeopoi»qh par' 
aÙto�j, Óti t¾n �atrik¾n ½skhse, ka� bot£naj prÕj 
t¦ p£sconta tîn swm£twn �penÒei, oÙk aÙtÕj 
taÚtaj pl£ttwn ¢pÕ gÁj, ¢ll¦ tÍ �k fÚsewj 
�pist»mV taÚtaj �feur�skwn. T� d� prÕj tÕ ØpÕ 
toà SwtÁroj genÒmenon, Óti oÙ traàma 
�qer£peusen, ¢ll¦ g�nesin �plase ka� 
¢pokat�sthse tÕ pl£sma; `HraklÁj æj qeÕj 
proskune�tai par' �Ellhsin, Óti prÕj �souj 
¢nqrèpouj ¢ntemac�sato, ka� qhr�a dÒloij 
¢ne�le. T� prÕj t¦ ØpÕ toà LÒgou genÒmena, Óti 
nÒsouj ka� da�monaj ka� tÕn q£naton aÙtÕn 
¢p»laune tîn ¢nqrèpwn; DiÒnusoj qrhskeÚetai 
par' aÙto�j, Óti m�qhj g�gone did£skaloj to�j 
¢nqrèpoij. `O d� Swt¾r tù Ônti ka� KÚrioj toà 
pantÒj, swfrosÚnhn did£xaj, cleu£zetai par' 
�ke�nwn.  'All' �stw taàta. T� ka� prÕj t¦ �tera 
qaÚmata tÁj qeÒthtoj aÙtoà; T�noj 
¢poqnÇskontoj ¢nqrèpou, Ð m�n ¼lioj �skot�sqh, 
¹ d� gÁ �se�eto; 'IdoÝ m�cri nàn ¢poqnÇskousi ka� 
¢p�qanon �ti ¥nwqen ¥nqrwpoi· pÒte ti toioàton 
�p' aÙto�j g�gone qaàma;  �H, �na t¦j di¦ toà 
sèmatoj aÙtoà pr£xeij paral�pw, ka� t¦j  met¦ 
t¾n ¢n£stasin toà sèmatoj aÙtoà mnhmoneÚsw, 
t�noj pèpote tîn genom�nwn ¢nqrèpwn ¹ 
didaskal�a, ¢pÕ per£twn �wj per£twn gÁj m�a 
ka� ¹ aÙt¾ di' Ólwn �scusen, éste di¦ p£shj gÁj 
tÕ s�baj aÙtoà diaptÁnai; �H di¦ t�, e�per 
¥nqrwpÒj �stin Ð CristÕj ka� oÙ QeÕj LÒgoj kat' 
aÙtoÚj, oÙ kwlÚetai ØpÕ tîn par' aÙto�j qeîn e�j 
t¾n aÙt¾n cèran, �nqa e�s�, tÕ toÚtou s�baj 
diabÁnai, ¢ll¦ m©llon aÙtÕj Ð LÒgoj �pidhmîn 
tÍ didaskal�v �autoà t¾n �ke�nwn qrhske�an 
paÚei, ka� t¾n fantas�an aÙtîn kataiscÚnei;  
 
     Pollo� prÕ toÚtou gegÒnasi basile�j ka�  
tÚrannoi gÁj, pollo� par¦ Calda�oij �storoàntai 
ka� par' A�gupt�oij ka� 'Indo�j genÒmenoi sofo� 
ka� m£goi· t�j toÚtwn pot�, oÙ l�gw met¦ 
q£naton, ¢ll¦ ka� �ti zîn ºdun»qh tosoàton 
�scàsai, éste t¾n sÚmpasan aÙtÕn gÁn plhrîsai 
tÁj aÙtoà didaskal�aj, ka� tosoàton plÁqoj 
paideàsai ¢pÕ tÁj tîn e�dèlwn deisidaimon�aj, 
Ósouj Ð ¹m�teroj Swt¾r e�j �autÕn ¢pÕ tîn 
e�dèlwn met»negken;  
 `Ell»nwn o� filÒsofoi met¦ piqanÒthtoj ka�  
t�cnhj lÒgwn poll¦ sun�grayan· t� oân tosoàton 
Óson Ð toà Cristoà staurÕj �pede�xanto; �Acri 
g¦r teleutÁj aÙtîn t¦ par' aÙtîn sof�smata tÕ 
piqanÕn �scen· ¢ll¦ ka� Ö �doxan zîntej �scÚein 
�n ¢ll»loij �scon t¾n ¤millan, ka� kat' ¢ll»lwn 
meletîntej �filone�koun.   
`O d� toà Qeoà LÒgoj, tÕ paradoxÒtaton, 
ptwcot�raij ta�j l�xesi did£xaj, toÝj p£nu 
sofist¦j �pesk�ase, ka� t¦j m�n �ke�nwn 
didaskal�aj kat»rghse, p£ntaj �lkwn prÕj 
�autÒn, t¦j d� �autoà �kklhs�aj pepl»rwke· ka� 
tÒ ge qaumastÒn, Óti æj ¥nqrwpoj e�j tÕn q£naton 
katab£j, t¾n tîn sofîn megalofwn�an per� 
e�dèlwn kat»rghse.  T�noj g£r pote q£natoj 
¢p»lase da�monaj; À t�noj pot� q£naton 
�fob»qhsan da�monej æj tÕn Cristoà; �Enqa g¦r 
Ñnom£zetai tÕ Ônoma toà SwtÁroj, �ke�qen p©j 
da�mwn ¢pelaÚnetai. T�j d� oÛtwj t¦ yucik¦ 
p£qh perie�le tîn ¢nqrèpwn, éste toÝj m�n 
pÒrnouj swfrone�n, toÝj d� ¢ndrofÒnouj mhk�ti 
x�foj krate�n, toÝj d� deil�v prokatecom�nouj 
¢ndr�zesqai; Ka� Ólwj, t�j toÝj par¦ barb£roij 
ka� toÝj kat¦ tÒpon tîn �qnîn ¢nqrèpouj 
�peisen ¢poq�sqai m�n t¾n man�an, e�rhna�a d� 
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безбожните човеци от разни места да изоставят лудостта си 
и да се обърнат към мира, ако не Христовата вяра и 
кръстния знак; или кой друг е дал на човеците такава 
увереност в безсмъртието, каквато са дали Христовият 
кръст и възкресението на Неговото тяло?  
  
Защото макар гърците да са разказвали всякакви лъжливи 
легенди, те въпреки това не са могли да съчинят 
възкресение за своите идоли, понеже и през ум не им е 
минавало дали изобщо е възможно тялото да съществува 
отново след смъртта; и тук тяхното свидетелство би 
трябвало несъмнено да се приеме, тъй като чрез това 
виждане те са изложили немощта на собственото си 
идолопоклонство, оставяйки при това възможността 
отворена за Христос, тъй че Той по този начин да може да 
се разпознае сред всички като Син Божи.  
  
51. И отново, кой от човешкия род след смъртта си, или 
пък докато е бил жив, е учил по отношение на девството и 
че тази добродетел не е невъзможна сред човеците? Но в 
Своето учение за него, Христос � нашият Спасител и Цар 
на всички, е имал такава власт, че дори деца, недостигнали 
още до законната възраст се посвещават на това девство, 
което стои отвъд закона.  
  
Кой човек изобщо някога е бил способен да отиде толкова 
далеч, че да пристигне сред скитите и етиопците, или 
персийците, или арменците, или готите, или онези отвъд 
океана, за които чуваме, или онези оттатък Хиркания108, 
или дори египтяните и халдейците � люде, които внимават 
на магиите и са суеверни до немай къде и диви в своето 
обхождане, и изобщо да проповядва за добродетел и 
себеобуздание и против поклонението на идоли, както е 
сторил Господа на всички, Властта Божия � нашия Господ 
Иисус Христос? Кой не само проповядвал посредством 
Своите собствени ученици, но също внасял убеждение в 
умовете на човеците да изоставят лютостта на своите 
нрави и да не служат повече на своите прародителски 
богове, но да се научат да познават Него и чрез него да се 
покланят на Отца?  
  
Понеже отнапред още в идолопоклонството, гърци и 
варвари воювали едни срещу други и били в 
действителност жестоки и към своя си род, тъй че било 
невъзможно за никого изобщо да прекоси море или земя, 
без да въоръжи ръката си с меч, поради техните 
непримирими борби помежду им, защото целият им 
житейски път минавал на оръжие и за тях мечът бил 
наместо тояга и бил тяхна опора във всяка неволя; и те 
продължавали, както казах и преди, да служат на идоли и 
да предлагат жертви на демони, но въпреки всичкото им 
идолопоклонско суеверие, не можели да се освободят от 
този [войнолюбив] дух, но колко странно � откакто са 
преминали към школата на Христа, оттогава като люде с 
наистина пробудена съвест, те са изоставили жестокостта 
на своите убийства и вече не мислят за война, но сред тях 
всичко е в мир и оттогава им се харесва каквото служи за 
приятелство.  
  
52. Кой тогава е Онзи, Който е сторил това, или кой е 
Онзи, Който е обединил в мир човеците, които са се 
мразели едни-други, ако не възлюбеният Син на Отца, 
общият Спасител на всички � самият Иисус Христос, 
Който чрез Своята собствена любов претърпя всички неща 
за нашето спасение, понеже още от древност беше 
пророкувано за мира, който Той трябваше да донесе, 
когато Писанието казва: �ще прековат мечовете си на 
орала, и копията си - на сърпове и народ не ще дигне меч 
срещу народ, нито вече ще се учат на война109.� 

frone�n, e� m¾ ¹ toà Cristoà p�stij, ka� tÕ toà 
stauroà shme�on; T�j d� ¥lloj per� ¢qanas�aj 
oÛtwj �pistèsato toÝj ¢nqrèpouj, æj Ð toà 
Cristoà staurÒj, ka� ¹ toà sèmatoj ¢n£stasij 
aÙtoà;  Ka�per g¦r p£nta yeus£menoi �Ellhnej, 
Ómwj oÙk ºdun»qhsan ¢n£stasin tîn �autîn 
e�dèlwn pl£sasqai, oÙk �nqumoÚmenoi tÕ 
sÚnolon, e� Ólwj dunatÕn met¦ q£naton e�nai 
p£lin tÕ sîma· �f' ú ka� m£lista ¥n tij aÙtoÝj 
¢pod�xhtai, Óti toiaàta logis£menoi t¾n m�n 
¢sq�neian tÁj �autîn e�dwlolatr�aj ½legxan, tÕ 
d� dunatÕn tù Cristù parecèrhsan, �na ka� �k 
toÚtou gnwsqÍ par¦ p©si toà Qeoà U�Òj.  
 
     T�j oân ¢nqrèpwn met¦ q£naton À Ólwj zîn 
per� parqen�aj �d�daxe, ka� oÙk �nÒmisen 
¢dÚnaton e�nai t¾n ¢ret¾n taÚthn �n ¢nqrèpoij; 
'All' Ð ¹m�teroj Swt¾r ka� tîn p£ntwn BasileÝj 
CristÕj tosoàton �scusen �n tÍ per� taÚthj 
didaskal�v, æj ka� paid�a m»pw tÁj nom�mhj 
¹lik�aj �pib£nta t¾n Øp�r tÕn nÒmon 
�pagg�llesqai parqen�an.  T�j pèpote ¢nqrèpwn 
ºdun»qh diabÁnai tosoàton, ka� e�j SkÚqaj ka� 
A�q�opaj, À P�rsaj, À 'Armen�ouj, À GÒtqouj, À 
toÝj �p�keina toà 'Wkeanoà legom�nouj, À toÝj 
Øp�r t¾n `Urkan�an Ôntaj, À Ólwj toÝj 
A�gupt�ouj ka� Calda�ouj parelqe�n, toÝj 
fronoàntaj m�n magik£, deisida�monaj d� Øp�r 
t¾n fÚsin ka� ¢gr�ouj to�j trÒpoij, ka� Ólwj 
khrÚxai per� ¢retÁj ka� swfrosÚnhj ka� tÁj 
kat¦ e�dèlwn qrhske�aj, æj Ð p£ntwn KÚrioj, ¹ 
toà Qeoà DÚnamij, Ð KÚrioj ¹mîn 'Ihsoàj CristÒj; 
�Oj oÙ mÒnon �k»ruxe di¦ tîn �autoà maqhtîn, 
¢ll¦ g¦r ka� �peisen aÙtoÝj kat¦ di£noian, t¾n 
m�n tîn trÒpwn ¢griÒthta metaq�sqai, mhk�ti d� 
toÝj patr�ouj s�bein qeoÚj, ¢ll' aÙtÕn 
�piginèskein, ka� di' aÙtoà tÕn Pat�ra 
qrhskeÚein.  P£lai m�n g¦r e�dwlolatroàntej, 
�Ellhnej ka� b£rbaroi kat' ¢ll»lwn �pol�moun, 
ka� çmo� prÕj toÝj suggene�j �tÚgcanon. OÙk Ãn 
g£r tina tÕ sÚnolon oÜte t¾n gÁn oÜte t¾n 
q£lassan diabÁnai cwr�j toà t¾n ce�ra x�fesin 
Ðpl�sai, �neka tÁj prÕj ¢ll»louj ¢katall£ktou 
m£chj.  Ka� g¦r ka� ¹ p©sa toà zÁn aÙto�j 
diagwg¾ di' Óplwn �g�neto, ka� x�foj Ãn aÙto�j 
¢nt� bakthr�aj, ka� pantÕj bohq»matoj �reisma· 
ka�toi, æj proe�pon, e�dèloij �l£treuon, ka� 
da�mosin �spendon qus�aj, ka� Ómwj oÙd�n �k tÁj 
e�dèlwn deisidaimon�aj ºdun»qhsan o� toiaàta 
fronoàntej metapaideuqÁnai.  �Ote d� e�j t¾n 
Cristoà didaskal�an metabeb»kasi, tÒte d¾ 
paradÒxwj æj tù Ônti kat¦ di£noian 
katanug�ntej, t¾n m�n çmÒthta tîn fÒnwn 
¢p�qento, ka� oÙk �ti pol�mia fronoàsi, p£nta d� 
aÙto�j e�rhna�a, ka� t¦ prÕj fil�an kataqÚmia 
loipÒn �sti.  
 
     T�j oân Ð taàta poi»saj, À t�j Ð toÝj 
misoàntaj ¢ll»louj e�j e�r»nhn sun£yaj, e� m¾ Ð 
¢gaphtÕj toà PatrÕj U�Òj, Ð koinÕj p£ntwn 
Swt¾r 'Ihsoàj CristÒj, Öj tÍ �autoà ¢g£pV p£nta 
Øp�r tÁj ¹mîn swthr�aj Øp�sth; Ka� g¦r ka� 
¥nwqen Ãn profhteuÒmenon per� tÁj par' aÙtoà 
prutaneuom�nhj e�r»nhj, legoÚshj tÁj grafÁj· 
«SugkÒyousi t¦j maca�raj aÙtîn e�j ¥rotra, ka� 
t¦j zibÚnaj aÙtîn e�j dr�pana, ka� oÙ l»yetai 
�qnoj �p' �qnoj m£cairan, ka� oÙ m¾ m£qwsin �ti 
poleme�n.«  Ka� oÙk ¥pistÒn ge toioàton, Ópou 
ka� nàn o� tÕ ¥grion tîn trÒpwn �mfuton �contej 
b£rbaroi, �ti m�n qÚontej par' aÙto�j to�j 
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И това не е никак невероятно, тъй като дори и сега онези 
варвари, които имат вродена жестокост на нравите, докато 
все още правят жертви пред идолите на своята страна, те са 
люти един срещу друг и един час не могат да изтраят без 
оръжия, но когато чуят учението на Христа, отведнъж 
вместо към боеве, те се обръщат към земеделие, и вместо 
да въоръжават ръцете си с оръжия, те ги издигат в молитва, 
и с една дума � вместо да се бият помежду си, те оттук 
насетне се въоръжават срещу дявола и срещу злите духове, 
като ги подчиняват чрез себеобуздаване и душевна 
добродетел.  
 
И тъй като каквото човеците не са могли да научат сред 
идолите, те са го научили от Него, това отведнъж е 
доказателство за божествеността на Спасителя и немалко 
изявяване на немощта и нищожеството на демоните и 
идолите, понеже демоните, знаейки собствената си немощ, 
по тази причина отнапред изпращали човеците да воюват 
едни срещу други, да не би ако прекратят взаимната си 
вражда, те да се насочат в битка срещу демоните.  
  
Защо онези, които стават Христови ученици, вместо да 
воюват едни срещу други, застават строени срещу 
демоните чрез своите навици и добродетелните си 
действия и ги обръщат в бягство и подиграват княза им � 
дявола, тъй че в юношество те са себеобуздани, в 
изкушенията � устояват, в трудовете � постоянстват, 
когато ги обиждат, са търпеливи, когато ги ограбват, го 
приемат леко, и колкото и да е чудно, те презират дори 
смъртта и стават мъченици за Христа.  
  
53. И да отбележим едно доказателство за божествеността 
на Спасителя, което е наистина крайно удивително � кой 
обикновен човек, или магесник, или деспот, или цар някога 
е бил способен да се нагърби с толкова много и да поведе 
война срещу всичкото идолопоклонство, и  всичката 
демонска сган, и всичката магия, и всичката мъдрост на 
гърците, докато са били в силата си и все още 
процъфтяващи и обвързващи за всички, и отведнъж да ги 
спре всичките, както е бил нашия Господ � истинното 
Слово Божие, Който невидимо изобличавайки грешката на 
всеки човек, Сам е извел всички човеци от всичко това, тъй 
че онези, които се покланяли на идолите, сега ги 
потъпкват, онези на почит поради магиите, горят своите 
книги, а мъдрите предпочитат пред всички изучавания 
тълкуването на Евангелията?  
  
Защото на които някога се покланяха, сега ги изоставят, а 
Когото някога подиграваха като разпнат, сега Го 
боготворят като Христос и Го изповядват като Бог; онези 
които бяха наричане богове помежду им, се обръщат в 
бягство чрез кръстния знак, докато разпнатия Спасител се 
проповядва по целия свят като Бог и като Сина Божи; и 
боговете, почитани помежду гърците, се безчестят от 
техните ръце като безсрамни същества, докато онези, 
които приемат учението на Христа, живеят по непорочен 
живот от тях.  
  
Ако тогава тези и подобните им са човешки дела, нека 
който желае, да посочи подобни дела от страна на човеците 
в миналото и така да ни убеди, но ако те се доказват, че са 
не човешки дела, а Божии, защо неверниците са толкова 
безбожни, че да не разпознаят Господарят, Който ги е 
извършил?  
  
Защото те са като човек, който от делата на творението не 
успява да познае техния Творец � Бога, понеже ако бяха 
познали неговото Бòжество от властта Му над вселената, 

e�dèloij, ma�nontai kat' ¢ll»lwn, ka� cwr�j 
x�fouj oÙdem�an éran ¢n�contai m�nein.  �Ote d� 
tÁj Cristoà didaskal�aj ¢koÚousin, eÙq�wj ¢nt� 
m�n pol�mwn e�j gewrg�an tr�pontai, ¢nt� d� toà 
x�fesi t¦j ce�raj Ðpl�zein, e�j eÙc¦j �kte�nousi· 
ka� Ólwj, ¢nt� toà poleme�n prÕj �autoÚj, loipÕn 
kat¦ diabÒlou ka� kat¦ daimÒnwn Ðpl�zontai, 
swfrosÚnV ka� yucÁj ¢retÍ toÚtouj 
katapolemoàntej.  Toàto d� tÁj m�n qeiÒthtoj toà 
SwtÁrÒj �sti gnèrisma· Óti Ö m¾ dedÚnhntai �n 
e�dèloij maqe�n o� ¥nqrwpoi, toàto par' aÙtoà 
memaq»kasi· tÁj d� daimÒnwn ka� tÁj e�dèlwn 
¢sqene�aj ka� oÙqene�aj �legcoj oÙk Ñl�goj �st�n 
oátoj.  E�dÒtej g¦r �autîn o� da�monej t¾n 
¢sq�neian, di¦ toàto sun�balon p£lai toÝj 
¢nqrèpouj kaq' �autîn poleme�n, �na m¾ 
paus£menoi tÁj kat' ¢ll»lwn �ridoj, e�j t¾n kat¦ 
daimÒnwn m£chn �pistr�ywsin.  'Am�lei, m¾ 
polemoàntej prÕj �autoÚj, o� Cristù 
maqhteuÒmenoi kat¦ daimÒnwn to�j trÒpoij ka� 
ta�j kat' ¢ret¾n pr£xesin ¢ntiparat£ssontai, 
ka� toÚtouj m�n dièkousi, tÕn d� toÚtwn ¢rchgÕn 
di£bolon katapa�zousin, éste �n neÒthti m�n 
swfrone�n, �n peirasmo�j d� Øpom�nein, �n pÒnoij 
d� kartere�n, ka� Øbrizom�nouj m�n ¢n�cesqai, 
¢posteroum�nouj d� katafrone�n, ka� tÒ ge 
qaumastÒn, Óti ka� qan£tou katafronoàsi, ka�  
g�nontai m£rturej Cristoà.  
 
     Ka� �na �n Ö ka� p£nu qaumastÒn �sti 
gnèrisma tÁj qeiÒthtoj toà SwtÁroj e�pw· t�j 
pèpote ¥nqrwpoj ¡plîj À m£goj, À tÚrannoj, À 
basileÚj, �f' �autoà tosoàton ºdun»qh bale�n, 
ka� kaq' Ólhj tÁj e�dwlolatr�aj ka� p£shj 
daimonikÁj strat�aj ka� p£shj mage�aj ka� 
p£shj sof�aj `Ell»nwn, tosoàton �scuÒntwn ka� 
�ti ¢kmazÒntwn ka� �kplhttÒntwn p£ntaj, 
¢ntim£cesqai ka� mi´ �opÍ kat¦ p£ntwn 
¢ntistÁnai, æj Ð ¹m�teroj KÚrioj, Ð toà Qeoà 
¢lhq¾j LÒgoj, Öj ¢or£twj �k£stou t¾n  
pl£nhn �l�gcwn, mÒnoj par¦ p£ntwn toÝj p£ntaj 
¢nqrèpouj skuleÚei, éste toÝj m�n t¦ e�dwla 
proskunoàntaj loipÕn aÙt¦ katapate�n, toÝj d� 
mage�aij qaumasq�ntaj t¦j b�blouj kataka�ein, 
toÝj d� sofoÝj t¾n tîn EÙaggel�wn prokr�nein 
p£ntwn �rmhne�an. OÞj m�n g¦r prÒteron 
prosekÚnoun, toÚtouj katalimp£nousin· Ön d� 
�cleÚazon �staurwm�non· toàton proskunoàsi 
CristÒn, QeÕn aÙtÕn Ðmologoàntej· Ka� o� m�n 
par' aÙto�j legÒmenoi qeo� tù shme�J toà stauroà 
dièkontai· Ð d� staurwqe�j Swt¾r �n p£sV tÍ 
o�koum�nV QeÕj ¢nagoreÚetai ka� Qeoà U�Òj. Ka� 
o� m�n par' �Ellhsi proskunoÚmenoi qeo� æj 
a�scro� diab£llontai par' aÙtîn· o� d� t¾n 
Cristoà lamb£nontej didaskal�an, 
swfron�steron �ke�nwn �cousi tÕn b�on.  Taàta 
oân, ka� t¦ toiaàta, e� m�n ¢nqrèpin£ �sti, 
deiknÚtw tij Ð boulÒmenoj ka� t¦ tîn prot�rwn 
toiaàta, ka� peiq�tw. E� d� m¾ ¢nqrèpwn ¢ll¦ 
Qeoà �rga taàta fa�netai ka� e�si, di¦ t� 
tosoàton ¢seboàsin o� ¥pistoi, m¾ 
�piginèskontej tÕn taàta �rgas£menon DespÒthn; 
 �Omoion g¦r p£scousin, æj e� tij �k tîn �rgwn 
tÁj kt�sewj m¾ ginèskoi tÕn toÚtwn dhmiourgÕn 
QeÒn. E� g¦r �k tÁj e�j t¦ Óla aÙtoà dun£mewj 
�g�nwskon aÙtoà t¾n qeÒthta, �gnwsan ¨n Óti ka� 
t¦ di¦ toà sèmatoj �rga toà Cristoà oÙk 
¢nqrèpina, ¢ll¦ toà p£ntwn SwtÁrÒj �sti toà 
Qeoà LÒgou. Ginèskontej d� oÛtwj, kaq£per e�pen
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те биха узнали, че делата в тяло на Христос също не са 
човешки, но са дела на Спасителя на всички � Словото 
Божие, и ако бяха узнали това, �не биха разпнали�, както 
казва Павел110, �Господа на славата.�  
  
54. Но тогава, ако човек би желал да види Бога, Който е 
невидим по естество и не може да се види, той може да Го 
познае и възприеме от Неговите дела, тъй че нека онзи, 
който не успее да види Христос със своя разум, поне да Го 
възприеме чрез делата на Неговото тяло и да изпита дали 
те са човешки дела или Божии дела; и ако са човешки, нека 
се присмива, но ако не са човешки, а от Бога, нека да 
признае това и не да се присмива на онова, що не е за 
присмех, но по-скоро да се диви как чрез такова 
обикновено средство, са ни били изявени божествени неща 
и как чрез смърт безсмъртието е достигнало до всички, и 
как чрез ставането на Словото човек е бил познат 
всемирния Промисъл и неговия Подател и Уредник � 
самото Слово Божие. Защото Той стана човек, за да можем 
ние да станем Бог, и Той изяви Себе си чрез тяло, за да 
можем ние да получим представа за невидимия Отец, и 
Той претърпя поруганието на човеците, за да можем ние да 
наследим безсмъртие.  
  
Защото докато Сам Той по никакъв начин не пострада, 
бидейки безстрастен и нетленен и истинско Слово и Бог, в 
Своето собствено безстрастие Той опази и изцели 
страдащите човеци, заради който и претърпя всичко това. 
И с една дума, постигнатите от Спасителя неща в резултат 
от ставането Му човек са от такъв вид и брой, че ако някой 
поиска да ги изброи, той би се оприличил на човек, който 
гледа морската шир и желае да изброи вълните й, защото 
както не може да се обеме целостта на вълните с очи, тъй 
като прииждащите от тях объркват възприятието на онзи, 
който опитва това, така и за онзи, който иска да обхване 
всичко постигнато от Христа в тялото, е невъзможно да 
обеме целостта дори и чрез изброяване, понеже нещата, 
които отиват отвъд мисълта му са повече от онези, за които 
си мисли, че е обхванал.  
  
Тогава по-добре е не да се устремим да говорим за цялото, 
докато и на една част дори не може да се отдаде 
полагаемото, но след като се спомене още една, да ви се 
остави цялото да му се дивите, понеже всички досущ са 
дивни и накъдето и да обърне погледа си човек, той може 
да съзре там божествеността на Словото и да бъде поразен 
от превъзходно велико благоговение. 
  
55. Тогава, след онова, което казахме дотук, за вас е 
правилно да осъзнаете и да приемете като обобщение на 
вече заявеното от нас, и чрезмерно да се дивите на това; а 
именно, че откакто Спасителят дойде сред нас, 
идолопоклонството не само не се е увеличавало, но и 
каквото имаше, намалява и постепенно изчезва; и 
мъдростта на гърците вече не само не напредва, но и 
каквото има, вече отминава; и демоните вместо още да 
мамят чрез заблуди и пророчества и магически умения, ако 
дори само се осмелят да направят опит, биват посрамени от 
кръстния знак. И за да обобщим всичко: вижте как 
учението на Спасителя расте навсякъде, докато всичкото 
идолопоклонство и всичко противопоставено на 
Христовата вяра ежедневно намалява, губи сила и пропада; 
и виждайки това, поклонете се на Спасителя, �Който е над 
всичко� и е могъщ � самият Бог Слово, и заклеймете онези, 
които са победени и премахнати от Него, защото както 
когато се яви слънцето, тъмнината вече не надделява, но и 
ако някъде все още е останало нещо, то бива прокудено; 
така и сега, когато божественото Явяване на Словото 
Божие е дошло, мракът на идолите вече не надделява, и 

Ð Paàloj, «oÙk ¨n tÕn KÚrion tÁj dÒxhj 
�staÚrwsan«.  
 
     �Wsper oân e� tij ¢Òraton Ônta tÍ fÚsei tÕn  
QeÕn ka� mhdÒlwj Ðrèmenon e� q�loi Ðr©n, �k tîn 
�rgwn aÙtÕn katalamb£nei ka� ginèskei, oÛtwj Ð 
m¾ Ðrîn tÍ diano�v tÕn CristÒn, k¨n �k tîn �rgwn 
toà sèmatoj  katamanqan�tw toàton, ka� 
dokimaz�tw e� ¢nqrèpin£ �stin À Qeoà.  Ka� �¦n 
m�n ¢nqrèpina Ï, cleuaz�tw· e� d� m¾ ¢nqrèpin£ 
�stin ¢ll¦ Qeoà ginèsketai, m¾ gel£tw t¦ 
¢cleÚasta, ¢ll¦ m©llon qaumaz�tw, Óti di¦ 
toioÚtou pr£gmatoj eÙteloàj t¦ qe�a ¹m�n 
pefan�rwtai, ka� di¦ toà qan£tou ¹ ¢qanas�a e�j 
p£ntaj �fqase, ka� di¦ tÁj �nanqrwp»sewj toà 
LÒgou ¹ tîn p£ntwn �gnèsqh prÒnoia, ka� Ð 
taÚthj corhgÕj ka� DhmiourgÕj aÙtÕj Ð toà Qeoà 
LÒgoj.  AÙtÕj g¦r �nhnqrèphsen, �na ¹me�j 
qeopoihqîmen· ka� aÙtÕj �fan�rwsen �autÕn di¦ 
sèmatoj, �na ¹me�j toà ¢or£tou PatrÕj �nnoian 
l£bwmen· ka� aÙtÕj Øp�meine t¾n par' ¢nqrèpwn 
Ûbrin, �na ¹me�j ¢fqars�an klhronom»swmen. 
'Ebl£pteto m�n g¦r aÙtÕj oÙd�n, ¢paq¾j ka� 
¥fqartoj ka� AÙtolÒgoj ín ka� QeÒj· toÝj d� 
p£scontaj ¢nqrèpouj, di' oÞj ka� taàta 
Øp�meinen, �n tÍ �autoà ¢paqe�v �t»rei ka� 
di�sJze. Ka� Ólwj t¦ katorqèmata toà SwtÁroj 
t¦ di¦ tÁj �nanqrwp»sewj aÙtoà genÒmena, 
toiaàta ka� tosaàt£ �stin, § e� dihg»sasqa� tij 
�qel»seien, �oike to�j ¢forîsin e�j tÕ p�lagoj 
tÁj qal£sshj ka� q�lousin ¢riqme�n t¦ kÚmata 
taÚthj. `Wj g¦r oÙ dÚnatai to�j Ñfqalmo�j 
perilabe�n t¦ Óla kÚmata, tîn �percom�nwn 
pariÒntwn t¾n a�sqhsin toà peir£zontoj, oÛtwj 
ka� tù boulom�nJ p£nta t¦ �n sèmati toà 
Cristoà katorqèmata perilabe�n ¢dÚnaton  t¦ 
Óla k¨n tù logismù d�xasqai, pleiÒnwn Ôntwn 
tîn pariÒntwn aÙtoà t¾n �nqÚmhsin, ïn aÙtÕj 
nom�zei perieilhf�nai.  K£llion oân m¾ prÕj t¦ 
Óla ¢forînta l�gein, ïn oÙd� m�roj �xeipe�n tij 
dÚnatai, ¢ll' �ti �nÕj mnhmoneàsai, ka� so� 
katalipe�n t¦ Óla qaum£zein. P£nta g¦r �p�shj 
�cei tÕ qaàma, ka� Ópoi d' ¥n tij ¢pobl�yV, 
�ke�qen toà LÒgou t¾n qeiÒthta bl�pwn 
Øperekpl»ttetai.  
 
     Toàto oân met¦ t¦ proeirhm�na katamaqe�n se 
¥xiÒn �stin ka� æj ¢rc¾n tîn m¾ lecq�ntwn 
q�sqai, ka� qaum£sai l�an Óti toà SwtÁroj 
�pidhm»santoj oÙk �ti m�n hÜxhsen ¹ 
e�dwlolatr�a, ka� ¹ oâsa d� �lattoàtai, ka� kat' 
Ñl�gon paÚetai· ka� oÙk �ti m�n ¹ `Ell»nwn sof�a 
prokÒptei, ka� ¹ oâsa d� loipÕn ¢fan�zetai· ka� 
da�monej m�n oÙk �ti fantas�aij ka� mante�aij 
ka� mage�aij ¢patîsi, mÒnon d� tolmîntej ka� 
�piceiroàntej kataiscÚnontai tù shme�J toà 
stauroà.  Ka� sull»bdhn e�pe�n, qeèrei pîj ¹ m�n 
toà SwtÁroj didaskal�a pantacoà aÜxei· p©sa d� 
e�dwlolatr�a ka� p£nta t¦ �nantioÚmena tÍ 
Cristoà p�stei kaq' ¹m�ran �lattoàtai ka� 
�xasqene� ka� p�ptei. OÛtw d� qewrîn proskÚnei 
m�n tÕn �p� p£ntwn SwtÁra ka� dunatÕn QeÕn 
LÒgon· katag�nwske d� tîn �lattoum�nwn ka� 
¢fanizom�nwn Øp' aÙtoà.  `Wj g¦r ¹l�ou parÒntoj 
oÙk �ti tÕ skÒtoj �scÚei, ¢ll¦ ka� e� poÚ �sti 
perileipÒmenon ¢pelaÚnetai· oÛtwj �lqoÚshj tÁj 
qe�aj �pifane�aj toà Qeoà LÒgou, oÙk �ti m�n 
�scÚei tÕ tîn e�dèlwn skÒtoj, p£nta d� t¦ 
pantacoà tÁj o�koum�nhj m�rh tÍ toÚtou 
didaskal�v katal£mpetai.  Ka� ésper 



 - 44 -

всички части на света във всяка посока биват озарени от 
Неговото учение.  
  
И както когато някой цар властва в някоя страна, без да се 
явява, но си стои в къщи в собствения си дом, често някои 
непокорни люде, злоупотребявайки с оттеглянето му, 
прогласяват себе си, и всеки от тях, присвоявайки си 
ролята, се налага над простолюдието като цар, тъй че 
човеците биват заблудени от името, слушайки че има цар, 
но без да го виждат, ако не по друга причина, то понеже не 
могат да влязат в дома, но когато истинският цар дойде и 
се яви, тогава непокорните самозванци биват изобличени 
от присъствието му, докато човеците, виждайки 
действителния цар, изоставят онези, които преди са ги 
заблуждавали; по подобен начин злите духове преди 
мамеха човеците, обличайки се с Божията почит, но когато 
Словото Божие се яви в тяло и ни изяви Своя собствен 
Отец, тогава най-сетне измамата на злите духове бе 
премахната и възпряна, докато човеците, обръщайки взора 
си към истинния Бог � Словото на Отца, изоставят идолите 
и вече почват да познават истинния Бог.  
  
И това е доказателство, че Христос е Бог Слово и Властта 
Божия, понеже където човешките неща секват, а Словото 
Христово пребъдва, за всички очи е явно как каквото секва 
е временно, но Онзи, Който пребъдва, е Бог и истинният 
Син Божи � Неговото единородно Слово.  
 
 
Част 9. Заключение  
56. Нека тогава, боголюбиви човече, това бъде нашия дар 
към теб, просто като някаква скица и очертание в кратък 
обзор на Христовата вяра и на Неговото Божествено 
явяване пред нас, но ти, взимайки повод от това, ако се 
задържиш върху текста на Писанието като упражняваш 
истински ума си върху него, ще научиш от него по-пълно и 
ясно точните подробности на казаното от нас, понеже то е 
било изречено и написано от Бога чрез човеци, които са 
говорили за Бога, докато ние на свой ред добавяме към 
ревността ти за учене от онова, що сме научили от 
вдъхновени учители, които са говорили с тях, и който 
също са станали мъченици за божествеността на Христос.  
  
Ти също ще научиш и за Неговото второ славно и наистина 
божествено явяване нам, когато вече не в унижение, но в 
собствената Си слава, вече не в скромния си вид, но в 
собственото Си великолепие, Той трябва да дойде вече не 
за да страда, но оттам насетне да предаде на всички плодът 
на собствения Свой кръст, тоест � възкресението и 
нетлението, и вече не за да бъде съден, но да съди всички 
според каквото всеки е сторил в тялото, независимо добро 
или зло, когато за добрите е приготвено небесното царство, 
но за онези, които са вършили зло � вечен огън и външната 
тъмнина, понеже така казва също и Сам Господ: �Отсега 
ще видите Сина Човечески, седнал отдясно на Силата и 
идещ на небесните облаци в славата на Отца�111.  
  
И по същата тази причина има също и слово от Спасителя 
да ни приготви за онзи ден със следните думи: �бъдете 
готови и бдете, понеже Той ще дойде в час, който не 
знаете.�112 Защото според блажения Павел: �всички ние 
трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи 
всякой заслуженото, според доброто или злото, което е 
извършил с тялото си.�113  
  
57. Но за изследването на Писанието и за истинното му 
познаване е нужен почтен живот и чиста душа и онази 
добродетел, която е според Христа, тъй че водейки пътя си 

basileÚontÒj tinoj ka� m¾ fainom�nou �n tini 
cèrv, ¢ll' �ndon Ôntoj �n tù �autoà o�kJ, 
poll£kij tin�j ¥taktoi katacrèmenoi tÍ toÚtou 
¢nacwr»sei �autoÝj ¢nagoreÚousi, ka� �kastoj 
kataschmatis£menoj toÝj ¢kera�ouj 
fantasiokope� æj basileÚj, ka� oÛtwj planîntai 
o� ¥nqrwpoi tù ÑnÒmati, ¢koÚontej m�n e�nai 
basil�a, oÙc Ðrîntej d� aÙtÒn, di¦ tÕ m£lista 
mhd� dÚnasqai aÙtoÝj �sw toà o�kou cwrÁsai, 
�peid¦n d� Ð ¢lhqîj basileÝj pro�lqV ka� fanÍ, 
tÒte o� m�n ¢patîntej ¥taktoi �l�gcontai tÍ 
toÚtou parous�v, o� d� ¥nqrwpoi Ðrîntej tÕn 
¢lhqîj basil�a, katalimp£nousi toÝj p£lai 
planîntaj aÙtoÚj·  oÛtwj ka� p£lai m�n ºp£twn 
o� da�mon�j te ka� ¥nqrwpoi, Qeoà tim¾n �auto�j 
peritiq�ntej· Óte d� �pef£nh Ð toà Qeoà LÒgoj �n 
sèmati, ka� �gnèrisen ¹m�n tÕn �autoà Pat�ra, 
tÒte d¾ ¹ m�n tîn aimÒnwn ¢p£th ¢fan�zetai ka� 
paÚetai· o� d� ¥nqrwpoi, ¢forîntej e�j tÕn 
¢lhqinÕn toà PatrÕj QeÕn LÒgon, 
katalimp£nousi t¦ e�dwla, ka� loipÕn 
�piginèskousi tÕn ¢lhqinÕn QeÒn.  Toàto d� 
gnèrisma toà e�nai tÕn CristÕn QeÕn LÒgon ka� 
Qeoà DÚnam�n �sti· tîn g¦r ¢nqrwp�nwn 
pauom�nwn, ka� m�nontoj toà �»matoj toà 
Cristoà, dÁlÒn �sti par¦ p©si, t¦ m�n pauÒmena 
e�nai prÒskaira, tÕn  d� m�nonta e�nai QeÕn ka� 
Qeoà U�Õn ¢lhqinÕn monogenÁ LÒgon.  
 
     Taàta m�n soi par' ¹mîn di' Ñl�gwn, Óson prÕj 
stoice�wsin ka� caraktÁra tÁj kat¦ CristÕn 
p�stewj ka� tÁj qe�aj aÙtoà prÕj ¹m©j 
�pifane�aj, ¢nateqe�sqw, ð filÒcriste ¥nqrwpe, 
sÝ d� t¾n prÒfasin �k toÚtwn labèn, e� 
�ntugc£noij to�j tîn grafîn gr£mmasi, gnhs�wj 
aÙto�j �fist£nwn tÕn noàn, gnèsV par' aÙtîn 
teleiÒteron m�n ka� tranÒteron tîn lecq�ntwn 
t¾n ¢kr�beian. 'Eke�nai m�n g¦r di¦ qeolÒgwn 
¢ndrîn par¦ Qeoà �lal»qhsan ka� �gr£fhsan. 
`Hme�j d� par¦ tîn aÙta�j �ntugcanÒntwn 
qeolÒgwn didask£lwn, o� ka� m£rturej tÁj 
Cristoà qeÒthtoj gegÒnasi, maqÒntej metad�domen 
ka� tÍ sÍ filomaqe�v.  GnèsV d� ka� t¾n deut�ran 
aÙtoà p£lin prÕj ¹m©j �ndoxon ka� qe�an ¢lhqîj 
�pif£neian, Óte oÙk �ti met' eÙtele�aj, ¢ll' �n tÍ 
�d�v dÒxV· Óte oÙk �ti met¦ tapeinÒthtoj, ¢ll' �n 
tÍ �d�v megaleiÒthti· Óte oÙk �ti paqe�n, ¢ll¦ 
loipÕn toà �d�ou stauroà tÕn karpÕn ¢podoànai 
p©sin �rcetai, fhm� d¾ t¾n ¢n£stasin ka� t¾n 
¢fqars�an· ka� oÙk �ti m�n kr�netai, krine� d� 
toÝj p£ntaj, prÕj § �kastoj �praxe di¦ toà 
sèmatoj, e�te ¢gaq£, e�te faàla· �nqa to�j m�n 
¢gaqo�j ¢pÒkeitai basile�a oÙranîn, to�j d� t¦ 
faàla pr£xasi, pàr a�ènion ka� skÒtoj �xèteron. 
 OÛtw g¦r ka� aÙtÕj Ð KÚriÒj fhsi· «L�gw Øm�n, 
¢p' ¥rti Ôyesqe tÕn U�Õn toà ¢nqrèpou 
kaq»menon �k dexiîn tÁj dun£mewj, ka� �rcÒmenon 
�p� tîn nefelîn toà oÙranoà, �n tÍ dÒxV toà 
PatrÒj.«  DiÕ d¾ ka� swt»riÒj �sti lÒgoj 
eÙtrep�zwn ¹m©j e�j �ke�nhn t¾n ¹m�ran ka� 
l�gwn· «G�nesqe �toimoi ka� grhgore�te, Óti Î oÙk 
o�date érv �rcetai.« Kat¦ g¦r tÕn mak£rion 
Paàlon, «toÝj p£ntaj ¹m©j parastÁnai de� 
�mprosqen toà b»matoj toà Cristoà, �na 
kom�shtai �kastoj, prÕj § di¦ toà sèmatoj 
�praxen, e�te ¢gaqÒn, e�te faàlon«.  
 
     'All¦ prÕj t¾n �k tîn grafîn �reunan ka�  
gnîsin ¢lhqÁ, cre�a b�ou kaloà ka� yucÁj 
kaqar©j ka� tÁj kat¦ CristÕn ¢retÁj, �na di' 
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чрез нея, разумът да може да постигне каквото желае и да 
го разбере, дотолкова, доколкото е достъпно за човешката 
природа да научи по отношение на Словото Божие, тъй 
като без чист ум и уподобяване на живота подобно на 
светиите, за човека не е възможно да разбере думите на 
светиите, понеже точно както ако човек желае да види 
светлината на слънцето, той при всяко положение ще 
избърше и разведри окото си, очиствайки себе си по 
някакъв желан от него начин, тъй че окото, ставайки по 
този начин светло, да може да види светлината на 
слънцето; или както ако човек желае да види някой град 
или страна, той при всяко положение отива до мястото, за 
да го види; така и този, който желае да разбере ума на 
онези, които говорят за Бога, трябва да започне чрез 
умиване и пречистване на душата си посредством начина 
си на живот, и да подходи към самите светии като 
подражава на делата им, тъй че обединен с тях във 
воденето на еднакъв живот, да може също и да разбере 
какво им е било открито от Бога и оттам насетне като 
плътно свързан с тях да може да избегне бедата на 
грешниците и техния огън в деня на съда, и да получи 
приготвеното за светиите в небесното царство, което �око 
не е виждало, ухо не е чувало, нито е влизало в сърцето на 
човек�114 какви неща са  приготвени за ония, които живеят 
добродетелен живот и обичат Бога и Отца в Иисуса Христа 
� нашия Господ, чрез Когото и с Когото да бъде на Самия 
Отец със Самия Син в Светия Дух чест и власт и слава 
завинаги и вовеки. Амин. 

aÙtÁj ÐdeÚsaj Ð noàj tuce�n ïn Ñr�getai ka� 
katalabe�n dunhqÍ, kaq' Óson �fiktÒn �sti tÍ 
¢nqrèpwn fÚsei per� toà Qeoà LÒgou manq£nein.  
�Aneu g¦r kaqar©j diano�aj ka� tÁj prÕj toÝj 
¡g�ouj toà b�ou mim»sewj, oÙk ¥n tij katalabe�n 
dunhqe�h toÝj tîn ¡g�wn lÒgouj.  �Wsper g¦r e� 
tij �qel»seien �de�n tÕ toà ¹l�ou fîj, p£ntwj tÕn 
ÑfqalmÕn ¢posm»cei ka� lamprÚnei, scedÕn 
Ómoion tù poqoum�nJ �autÕn diakaqa�rwn, �na 
oÛtwj fîj genÒmenoj Ð ÑfqalmÕj tÕ toà ¹l�ou 
fîj �dV, À æj e� tij qel»seien �de�n pÒlin À 
cèran, p£ntwj �p� tÕn tÒpon ¢fikne�tai tÁj q�aj 
�neken· oÛtwj Ð q�lwn tîn qeolÒgwn t¾n di£noian 
katalabe�n, proapon�yai ka� proapoplànai tù 
b�J t¾n yuc¾n Ñfe�lei, ka� prÕj aÙtoÝj toÝj 
¡g�ouj ¢fik�sqai tÍ ÐmoiÒthti tîn pr£xewn 
aÙtîn, �na sÝn aÙto�j tÍ ¢gwgÍ tÁj suz»sewj 
genÒmenoj, t¦ ka� aÙto�j ¢pokalufq�nta par¦ 
Qeoà katano»sV, ka� loipÕn æj �ke�noij 
sunafqe�j �kfÚgV m�n tÕn tîn ¡martwlîn 
k�ndunon ka� tÕ toÚtwn pàr �n tÍ ¹m�rv tÁj 
kr�sewj, ¢pol£bV d� t¦ to�j ¡g�oij ¢poke�mena �n 
tÍ tîn oÙranîn basile�v, «§ ÑfqalmÕj oÙk e�den, 
oÙd� oâj ½kousen, oÙd� �p� kard�an ¢nqrèpwn 
¢n�bh, Ósa ¹to�mastai to�s« kat' ¢ret¾n bioàsi, 
ka� «¢gapîsi tÕn QeÕn« ka� Pat�ra, �n Cristù 
'Ihsoà Kur�J ¹mîn, di' oá ka� meq' oá aÙtù tù 
Patr� sÝn aÙtù tù U�ù �n ¡g�J PneÚmati, tim¾ 
ka� kr£toj ka� dÒxa e�j toÝj a�înaj tîn a�ènwn. 
'Am»n. 
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86 Виж Исаия 65 : 1 � 2 � не изцяло стриктен цитат по превода на 70-те. Виж и Римляни 10 : 20 � 21, бел. прев.  
87 Виж Исаия 35 : 3 � 6 � цитат по превода на 70-те. Бел. прев.  
88 Иоан 9 : 32 - 33, бел. прев.  
89 В текста на св. Атанасий � �за отговор�, което е неправилно предаване на еврейското �възстановявам�, но 
той дава целия цитат по превода на 70-те. Бел. прев. 
90 Даниил 9 : 24 � 25, бел. прев.  
91 Битие 49 : 10 � цитат по превода на 70-те. Бел. прев.  
92 Виж Матей 11 : 13 и Лука 16 : 16, бел. прев.  
93 Псалом 117 : 27, бел. прев.  
94 Псалом 106 : 20, бел. прев.  
95 Виж Исаия 63 : 9, цитат по превода на 70-те. Бел. прев. 
96 Св. Атанасий за целите на аргументацията си подхожда тук с принципите на неоплатоническите школи, 
които по отношение на Словото са били повлияни от Филон, но зародишът на това тяхно учение може да 
бъде проследен до Платон, и по-специално в Тимеус, бел. прев.  
97 Особено Платон � Тимеус, гл. 30, бел. прев.  
98 Виж Деяния 17 : 28, бел. прев.  
99 Тук св. Атанасий перифразира свободно �Политики�, бел, прев.  
100 Виж Исаия 11 : 9, цитат по превода на 70-те. Бел. прев.   
101 Виж Колосяни 2 : 15, бел, прев.  
102 Т.е. този на Трофоний. Самата Боеция е била област в древна Гърция по северното крайбрежие на 
Коринтския залив, бел. прев.  
103 Патара, бел. прев.  
104 Т.е. този на египетския Амон, бел. прев.  
105 Кабирите са пределинистични божества, почитани в много древни светилища, но предимно в Самотраки 
и Лемнос. Бел. прев.  
106 Древногръцки прорицателки, вдъхновявани от някое божество, бел. прев.  
107 Виж Матей 12:24, Марко 3:22 и Лука 11:15, бел. прев.  
108 Днешен Горган на южния бряг на Каспийско море. Някога е бил част от древната Персийска империя. 
Бел. прев.  
109 Виж Исаия 2 : 4, бел. прев.  
110 Виж 1 Коринтяни 2 : 8, бел. прев.  
111 Сравни с Матей 26 : 64, бел. прев.  
112 Сравни с Матей 24 : 42 и Марко 13 : 33-35, бел. прев.  
113 2 Коринтяни 5 : 10, бел. прев.  
114 1 Коринтяни 2 : 9, бел. прев.  
 
 


