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Ὁ ιόγνο αὐηόο, ὅπσο θαὶ ὁ «Καηὰ Εἰδώισλ», γξάθηεθε πεξὶ ηὰ ἔηε 317-319 κ.Φ. Σ᾿ 

αὐηὸλ ἐμεηάδεηαη ηὸ κεγάιν γεγνλὸο ηῆο ζαξθώζεσο ηνῦ ἄζαξθνπ Λόγνπ ηνῦ Θενῦ, 

δειαδὴ ηνῦ Υἱνῦ ηνῦ Θενῦ, ηνῦ δεπηέξνπ πξνζώπνπ ηῆο Ἁγίαο Τξηάδνο. 

Σηὸ πξῶην κέξνο ηνῦ ιόγνπ ἀλαιύεηαη ὁ δηπιὸο ζθνπὸο ηῆο ἐλαλζξσπήζεσο ηνῦ Λόγνπ: 

α) ἡ ἐπηζηξνθὴ ηῆο ἀλζξσπόηεηαο ζηὴλ θαηάζηαζε ηῆο ἀζαλαζίαο πνὺ ἀπσιέζζεθε 

ιόγσ ηνῦ πξνπαηνξηθνῦ ἁκαξηήκαηνο· θαὶ β) ἡ ἀπόδνζε ζηνὺο ἀλζξώπνπο ηῆο 

ἱθαλόηεηαο λὰ γλσξίζνπλ ηὸλ ἀιεζηλὸ Θεό. 

Σηὸ δεύηεξν κέξνο ηνῦ ιόγνπ πεξηγξάθεη ηὰ κέζα κὲ ηὰ ὁπνῖα ἐπηηπγράλεηαη ὁ δηπιὸο 

ζθνπὸο ηῆο ἐλαλζξσπήζεσο: εἶλαη ηὰ ζαπκαζηὰ ἔξγα ηνῦ Φξηζηνῦ, ὁ ζάλαηνο θαὶ ἡ 

ἀλάζηαζή ηνπ. 

Σηὸ ηξίην κέξνο ηνῦ ιόγνπ ἀλαζθεπάδνληαη νἱ ἀληηξξήζεηο ηῶλ Ἰνπδαίσλ θαὶ ηῶλ 

Ἑιιήλσλ (εἰδσινιαηξῶλ) γηὰ ηὴλ ἐλαλζξώπεζε ηνῦ Λόγνπ. Οἱ ἀληηξξήζεηο ηῶλ 

Ἰνπδαίσλ ἀλαζθεπάδνληαη ἀπὸ ηὴλ πξνθεηηθή ηνπο παξάδνζε. Οἱ ἀληηξξήζεηο ηῶλ 

εἰδσινιαηξῶλ ἀλαζθεπάδνληαη κὲ ινγηθὰ ἐπηρεηξήκαηα. Ὁ Μέγαο Ἀζαλάζηνο ηνλίδεη ὅηη 

ηὸ ἀλζξώπηλν γέλνο δὲλ εἶλαη ἀπξεπὲο γηὰ λὰ ὑπεξεηήζεη ηὴλ ἀπνθάιπςε ηνῦ Θενῦ. Πνηὸ 

θαιύηεξν ζθεῦνο ἀπὸ ηὸλ ἄλζξσπν ὑπῆξρε γηὰ ηὴλ ἀπνθάιπςε ηνῦ Λόγνπ; 

Τέινο, ζηὸλ ἐπίινγν ὁ ζπγγξαθέαο ηνλίδεη ὅηη γηὰ ηὴλ ὁινθιήξσζε ηῆο δηδαζθαιίαο γηὰ 

ηὴλ ἐλαλζξώπεζε ηνῦ Σσηῆξα ρξεηάδνληαη δπὸ πξάγκαηα: κειέηε ηῆο Ἁγίαο Γξαθῆο θαὶ 

βίνο ἁγλόο. 

Ἡ ἐλαλζξώπεζε ηνῦ Λόγνπ παίδεη ηὸλ ζπνπδαηόηεξν ξόιν γηὰ ηὴλ δεκηνπξγία, ηὴλ θηίζε 

θαὶ ηὸλ ἄλζξσπν. Ὁδεγεῖ ζηὴ ζέσζε, ὅπσο κὲ ἔκθαζε ζενινγεῖ ὁ Μέγαο Ἀζαλάζηνο: «ὁ 

Λόγνο ἐλαλζξώπεζε, γηὰ λὰ ζενπνηεζνῦκε ἐκεῖο». Ἀθνξᾷ ηὸ λόεκα θαὶ ηὸλ ζηόρν ηῆο 

ὑπάξμεσο θαὶ ηῆο δσῆο καο. 



ΛΟΓΟ ΠΕΡΙ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΕΩ Νεοελλθνικὴ απόδοςθ 

1. Αὐτάρκωσ ἐν τοῖσ πρὸ τοφτων ἐκ πολλῶν 

ὀλίγα διαλαβόντεσ, περὶ  

τσ τῶν ἐκνῶν περὶ τὰ εἴδωλα πλάνθσ καὶ τσ 

τοφτων δειςιδαιμονίασ,  

πῶσ ἐξ ἀρχσ τοφτων γζγονεν  εὕρεςισ, ὅτι 

ἐκ κακίασ οἱ ἄνκρωποι  

ἑαυτοῖσ τὴν πρὸσ τὰ εἴδωλα κρθςκείαν 

ἐπενόθςαν·  

ἀλλὰ γὰρ χάριτι Θεοῦ ςθμάναντεσ ὀλίγα καὶ 

περὶ τσ κειότθτοσ τοῦ  

Λόγου τοῦ Πατρὸσ καὶ τσ εἰσ πάντα προνοίασ 

καὶ δυνάμεωσ αὐτοῦ·  

καὶ ὅτι ὁ ἀγακὸσ Πατὴρ τοφτῳ τὰ πάντα 

διακοςμεῖ καὶ τὰ πάντα  

ὑπ᾿ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ἐν αὐτῷ ηωοποιεῖται· 

φζρε κατὰ ἀκολουκίαν, μακάριε καὶ ἀλθκῶσ 

φιλόχριςτε, τῆ περὶ τσ  

εὐςεβείασ πίςτει, καὶ τὰ περὶ τσ 

ἐνανκρωπιςεωσ τοῦ Λόγου  

διθγθςϊμεκα, καὶ περὶ τσ κείασ αὐτοῦ πρὸσ 

μᾶσ ἐπιφανείασ  

δθλϊςωμεν· ἡν Ἰουδαῖοι μὲν διαβάλλουςιν, 

Ἕλλθνεσ δὲ χλευάηουςιν,  

μεῖσ δὲ προςκυνοῦμεν· ἵν᾿ ἔτι μᾶλλον ἐκ τσ 

δοκοφςθσ εὐτελείασ τοῦ  

Λόγου μείηονα καὶ πλείονα τὴν εἰσ αὐτὸν 

εὐςζβειαν ἔχῃσ.  

Ὅςῳ γὰρ παρὰ τοῖσ ἀπίςτοισ χλευάηεται, 

τοςοφτῳ μείηονα τὴν περὶ  

τσ κεότθτοσ αὐτοῦ μαρτυρίαν παρζχει· ὅτι τε 

ἃ μὴ καταλαμβάνουςιν  

ἄνκρωποι ὡσ ἀδφνατα, ταῦτα αὐτὸσ 

ἐπιδείκνυται δυνατά· καὶ ἃ ὡσ  

ἀπρεπ χλευάηουςιν ἄνκρωποι, ταῦτα αὐτὸσ 

τῆ ἑαυτοῦ ἀγακότθτι  

εὐπρεπ καταςκευάηει· καὶ ἃ ςοφιηόμενοι οἱ 

ἄνκρωποι ὡσ ἀνκρϊπινα  

γελῶςι, ταῦτα αὐτὸσ τῆ ἑαυτοῦ δυνάμει κεῖα 

ἐπιδείκνυται, τὴν μὲν τῶν  

Είναι αρκετά αυτά τα λίγα από τα πολλά που 

αναπτφξαμε, πρίν από τον τωρινό  

μασ λόγο,για τθν πλάνθ και τθ δειςιδαιμονία 

των εκνικϊν ςτθν ειδωλολατρία·  

είπαμε με ποιό τρόπο από τθν αρχι ζγινε θ 

επινόθςθ των ειδϊλων· από τθν  

κακία τουσ οι άνκρωποι ζφτιαξαν αυτι τθ 

κρθςκεία.  

Με τθ χάρθ βζβαια του Θεοφ, μασ δόκθκε θ 

ευκαιρία να ποφμε λίγα και για τθ  

κεότθτα του Λόγου του Πατζρα, αλλά και τθ 

δφναμθ και πρόνοιά του γιά όλα.  

Ο πανάγακοσ Πατζρασ με το Λόγο του 

φροντίηει το ςφμπαν· όλα κινοφνται και  

παίρνουν ηωι απ' αυτόν.  

τθ ςυνζχεια, λοιπόν, αγαπθτζ μου, γνιςιε 

φίλε του Χριςτοφ, κα ςου διθγθκϊ  

για τθν αλθκινι πίςτθ και τθν ενανκρϊπθςθ 

του Λόγου· επιπλζον, κα ςου πω  

με λεπτομζρειεσ για τθ ηωι του Λόγου πάνω 

ςτθ γθ (κεία επιφάνεια).  

Οι Ιουδαίοι βζβαια τθν ςυκοφαντοφν, ενϊ οι 

ειδωλολάτρεσ τθν εμπαίηουν·  

εμείσ όμωσ τθν προςκυνάμε. υμβαίνει το 

εξισ: φαινομενικά οι χλευαςτζσ  

εξευτελίηουν το Λόγο· εςφ όμωσ (και κάκε 

ευςεβισ) αποκτάσ περιςςότερθ και  

μεγαλφτερθ ευλάβεια ςτο πρόςωπό Σου.  

Διότι, όςο οι άπιςτοι Σον χλευάηουν, τόςο 

μεγαλφτερθ απόδειξθ τθσ κεότθτάσ  

Σου παρζχει. Και όςα οι άνκρωποι δεν 

αντιλαμβάνονται, επειδι τα κεωροφν  

αδιανόθτα, Αυτόσ αποδείχνει ότι αυτά είναι 

κατορκωτά. Όςα ακόμθ οι άνκρωποι  

τα χλευάηουν ωσ απρεπι, Αυτόσ αυτά τα 

κακιςτά ευπρεπι με τθν καλωςφνθ  

του. Όςα οι άνκρωποι με τισ εξυπνάδεσ τουσ 

τα κοροϊδεφουν ωσ ανκρϊπινα,  

Αυτόσ αυτά με τθ δφναμι του τα παρουςιάηει 



εἰδϊλων φανταςίαν τῆ νομιηομζνῃ ἑαυτοῦ 

εὐτελείᾳ διὰ τοῦ ςταυροῦ  

καταςτρζφων, τοὺσ δὲ χλευάηοντασ καὶ 

ἀπιςτοῦντασ μεταπείκων  

ἀφανῶσ ὥςτε τὴν κειότθτα αὐτοῦ καὶ 

δφναμιν ἐπιγινϊςκειν.  

Εἰσ δὲ τὴν περὶ τοφτων διιγθςιν, χρεία τσ τῶν 

προειρθμζνων μνιμθσ·  

ἵνα καὶ τὴν αἰτίαν τσ ἐν ςϊματι φανερϊςεωσ 

τοῦ τοςοφτου καὶ  

τθλικοφτου πατρικοῦ Λόγου γνῶναι δυνθκῆσ, 

καὶ μὴ νομίςῃσ ὅτι  

φφςεωσ ἀκολουκίᾳ ςῶμα πεφόρεκεν ὁ 

ωτιρ· ἀλλ᾿ ὅτι ἀςϊματοσ ὢν  

τῆ φφςει, καὶ Λόγοσ ὑπάρχων, ὅμωσ κατὰ 

φιλανκρωπίαν καὶ  

ἀγακότθτα τοῦ ἑαυτοῦ Πατρόσ, διὰ τὴν μῶν 

ςωτθρίαν, ἐν  

ἀνκρωπίνῳ ςϊματι μῖν πεφανζρωται.  

Πρζπει δὲ ποιουμζνουσ μᾶσ τὴν περὶ τοφτου 

διιγθςιν, πρότερον περὶ  

τσ τῶν ὅλων κτίςεωσ καὶ τοῦ ταφτθσ 

Δθμιουργοῦ Θεοῦ εἰπεῖν, ἵνα  

οὕτωσ καὶ τὴν ταφτθσ ἀνακαίνιςιν ὑπὸ τοῦ 

κατὰ τὴν ἀρχὴν αὐτὴν  

δθμιουργιςαντοσ Λόγου γεγενςκαι ἀξίωσ ἄν 

τισ κεωριςειεν· οὐδὲν  

γὰρ ἐναντίον φανιςεται, εἰ δι᾿ οὗ ταφτθν 

ἐδθμιοφργθςεν ὁ Πατιρ, ἐν  

αὐτῷ καὶ τὴν ταφτθσ ςωτθρίαν εἰργάςατο. 

κεϊκά. Από τθ μια, διαλφει τθν  

φανταςμαγορία των ειδϊλων με τθν 

ανκρϊπινθ ταπείνωςθ του εαυτοφ του  

πάνω ςτο ςταυρό· κι από τθν άλλθ, 

μεταςτρζφει μυςτικά αυτοφσ που χλεφαηαν  

και απιςτοφςαν· τουσ κάνει να προςκυνοφν τθ 

κεότθτα και τθ δφναμι του.  

Για τθ διιγθςθ αυτι (τθσ ενανκρωπιςεωσ του 

Λόγου), πρζπει να κυμάςαι τα  

προθγοφμενα (ςχετικά με τθν ειδωλολατρία).  

Ζτςι, κα μπορζςεισ να κατανοιςεισ τθν αιτία 

τθσ πρόςλθψθσ του ανκρωπίνου  

ςϊματοσ από τόν τόςο μεγάλο και ςπουδαίο 

Λόγο του Θεοφ Πατζρα· ακόμθ, να  

μθ νομίςεισ ότι ιταν κάτι το φυςιολογικό θ 

ενςάρκωςθ του ωτιρα. Διότι,  

αυτόσ που είναι αςϊματοσ και Τιόσ Λόγοσ του 

Πατζρα, εξαιτίασ τθσ αγάπθσ και  

καλωςφνθσ του Πατζρα του ςε μασ, για τθ 

ςωτθρία μασ, δζχεται να  

περιβλθκεί ανκρϊπινο ςϊμα και να 

φανερωκεί.  

Πριν όμωσ διθγθκοφμε τθν ιςτορία τθσ 

ενανκρωπιςεωσ, πρζπει πρϊτα να ποφμε  

για τθ δθμιουργία του ςφμπαντοσ και για το 

Δθμιουργό Θεό του. Ζτςι, κα μπορεί  

κάποιοσ δικαιολογθμζνα ν’ αποδϊςει ςτο 

Λόγο και τθν αναδθμιουργία  

του κόςμου, του οποίου είναι και ο αρχικόσ 

δθμιουργόσ. Σίποτε το αντιφατικό  

δεν υπάρχει: μ’ Αυτόν που ο Θεόσ Πατζρασ 

ζφτιαξε τον κόςμο, μ’ Αυτόν  

καταςτρϊνει τϊρα και το ςχζδιο τθσ ςωτθρίασ 

του (του κόςμου).  

2. Σὴν δθμιουργίαν τοῦ κόςμου καὶ τὴν τῶν 

πάντων κτίςιν πολλοὶ  

διαφόρωσ ἐξειλιφαςι, καὶ ὡσ ἕκαςτοσ 

κζλθςεν, οὕτωσ καὶ ὡρίςατο.  

Οἱ μὲν γὰρ αὐτομάτωσ, καὶ ὡσ ἔτυχε, τὰ πάντα 

γεγενςκαι λζγουςιν,  

Πριν όμωσ διθγθκοφμε τθν ιςτορία τθσ 

ενανκρωπιςεωσ, πρζπει πρϊτα να ποφμε  

για τθ δθμιουργία του ςφμπαντοσ και για το 

Δθμιουργό Θεό του. Ζτςι, κα μπορεί  

κάποιοσ δικαιολογθμζνα ν’ αποδϊςει ςτο 

Λόγο και τθν αναδθμιουργία  



ὡσ οἱ πικοφρειοι, οἳ καὶ τὴν τῶν ὅλων 

πρόνοιαν κακ᾿ ἑαυτῶν οὐκ  

εἶναι μυκολογοῦντεσ, ἄντικρυσ παρὰ τὰ 

ἐναργ καὶ φαινόμενα λζγοντεσ.  

Εἰ γὰρ αὐτομάτωσ τὰ πάντα χωρὶσ προνοίασ 

κατ᾿ αὐτοὺσ γζγονεν,  

ἔδει τὰ πάντα ἁπλῶσ γεγενςκαι καὶ ὅμοια 

εἶναι καὶ μὴ διάφορα. Ὡσ  

γὰρ ἐπὶ ςϊματοσ ἑνὸσ ἔδει τὰ πάντα εἶναι 

ἥλιον ἠ ςελινθν, καὶ ἐπὶ τῶν  

ἀνκρϊπων ἔδει τὸ ὅλον εἶναι χεῖρα, ἠ 

ὀφκαλμόν, ἠ πόδα. Νῦν δὲ οὐκ  

ἔςτι μὲν οὕτωσ· ὁρῶμεν δὲ τὸ μζν, ἥλιον· τὸ 

δζ, ςελινθν· τὸ δζ, γν· καὶ  

πάλιν ἐπὶ τῶν ἀνκρωπίνων ςωμάτων, τὸ μζν, 

πόδα· τὸ δζ, χεῖρα· τὸ  

δζ, κεφαλιν. Ἡ δὲ τοιαφτθ διάταξισ οὐκ 

αὐτομάτωσ αὐτὰ γεγενςκαι  

γνωρίηει, ἀλλ᾿ αἰτίαν τοφτων προθγεῖςκαι 

δείκνυςιν· ἀφ᾿ ἧσ καὶ τὸν  

διαταξάμενον καὶ πάντα ποιιςαντα Θεὸν ἔςτι 

νοεῖν.  

Ἄλλοι δζ, ἐν οἷσ ἐςτι καὶ ὁ μζγασ παρ᾿ Ἕλλθςι 

Πλάτων, ἐκ  

προχποκειμζνθσ καὶ ἀγενιτου ὕλθσ 

πεποιθκζναι τὸν Θεὸν τὰ ὅλα  

διθγοῦνται· μὴ ἂν γὰρ δφναςκαί τι ποιςαι 

τὸν Θεὸν εἰ μὴ προχπζκειτο  

 ὕλθ· ὥςπερ καὶ τῷ τζκτονι προχποκεῖςκαι 

δεῖ τὸ ξφλον, ἵνα καὶ  

ἐργάςαςκαι δυνθκῆ.  

Οὐκ ἴςαςι δὲ τοῦτο λζγοντεσ ὅτι ἀςκζνειαν 

περιτικζαςι τῷ Θεῷ· εἰ γὰρ  

οὐκ ἔςτι τσ ὕλθσ αὐτὸσ αἴτιοσ, ἀλλ᾿ ὅλωσ ἐξ 

ὑποκειμζνθσ ὕλθσ ποιεῖ  

τὰ ὄντα, ἀςκενὴσ εὑρίςκεται, μὴ δυνάμενοσ 

ἄνευ τσ ὕλθσ ἐργάςαςκαί  

τι τῶν γενομζνων· ὥςπερ ἀμζλει καὶ τοῦ 

τζκτονοσ ἀςκζνειά ἐςτι τὸ μὴ  

δφναςκαι χωρὶσ τῶν ξφλων ἐργάςαςκαί τι τῶν 

ἀναγκαίων.  

του κόςμου, του οποίου είναι και ο αρχικόσ 

δθμιουργόσ. Σίποτε το αντιφατικό  

δεν υπάρχει: μ’ Αυτόν που ο Θεόσ Πατζρασ 

ζφτιαξε τον κόςμο, μ’ Αυτόν  

καταςτρϊνει τϊρα και το ςχζδιο τθσ ςωτθρίασ 

του (του κόςμου).  

Σθ δθμιουργία του κόςμου και του ςφμπαντοσ 

πολλοί τθν ςκζφτθκαν με  

διαφορετικό τρόπο· όπωσ ικελε ο κακζνασ, 

ζτςι και τθν επινόθςε.  

Άλλοι, όπωσ οι Επικοφρειοι, λζνε ότι όλα 

ζγιναν από μόνα τουσ, ςτθν τφχθ.  

Αυτοί υποςτθρίηουν με μυκοπλαςίεσ ότι δεν 

υπάρχει καμία πρόνοια ςτον κόςμο·  

υποςτθρίηουν τα αντίκετα ςτα ολοφάνερα.  

Αν λοιπόν, ςφμφωνα με τθ κεωρία τουσ, όλα 

ζγιναν χωρίσ φροντίδα, από μόνα  

τουσ, κα ζπρεπε όλα να είναι απλά και όμοια, 

όχι διαφορετικά μεταξφ τουσ. Θα  

ζπρεπε ςτο ςφμπαν όλα ν’ αποτελοφν ζνα 

ςϊμα, ιλιο ι ςελινθ· και οι  

άνκρωποι να είναι όλοι ζνα, ι χζρι ι μάτι ι 

πόδι. τθν πραγματικότθτα όμωσ  

δεν είναι ζτςι. Βλζπουμε το ζνα άςτρο να είναι 

ιλιοσ· το άλλο, ςελινθ· το άλλο,  

γθ. Σο ίδιο και ςτο ανκρϊπινο ςϊμα: άλλο 

μζροσ είναι πόδι, άλλο χζρι, άλλο  

κεφάλι. Αυτι θ διάκριςθ δείχνει ότι τα 

πράγματα δεν προιλκαν από μόνα τουσ  

τυχαία, αλλά προθγείται θ αιτία που τα 

δθμιοφργθςε. Κι από τθν τάξθ αυτι  

εφκολα οδθγοφμαςτε ςτο Θεό, ο οποίοσ 

δθμιοφργθςε και τακτοποίθςε τα πάντα.  

Άλλοι πάλι, μεταξφ τουσ και ο ςπουδαίοσ 

Ζλλθνασ φιλόςοφοσ Πλάτων, λζνε  

ότι ο Θεόσ τα δθμιοφργθςε όλα από 

προχπάρχουςα και αιϊνια φλθ. Διότι  

(λζνε), δεν κα μποροφςε να καταςκευάςει κάτι 

ο Θεόσ, αν δεν προχπιρχε θ φλθ  

(το υλικό καταςκευισ). Όπωσ ο ξυλουργόσ 

πρζπει να ζχει ξφλα, για να  



Καὶ κακ᾿ ὑπόκεςιν γάρ, εἰ μὴ ἦν  ὕλθ, οὐκ ἂν 

εἰργάςατό τι ὁ Θεόσ. Καὶ  

πῶσ ἔτι ποιθτὴσ καὶ δθμιουργὸσ ἂν λεχκείθ ἐξ 

ἑτζρου τὸ ποιεῖν ἐςχθκϊσ,  

λζγω δὴ ἐκ τσ ὕλθσ; Ἔςται δζ, εἰ οὕτωσ ἔχει, 

κατ᾿ αὐτοὺσ ὁ Θεὸσ  

τεχνίτθσ μόνον καὶ οὐ κτίςτθσ εἰσ τὸ εἶναι, εἴ γε 

τὴν ὑποκειμζνθν ὕλθν  

ἐργάηεται, τσ δὲ ὕλθσ οὐκ ἔςτιν αὐτὸσ αἴτιοσ. 

Κακόλου γὰρ οὐδὲ  

κτίςτθσ ἂν λεχκείθ, εἴ γε μὴ κτίηει τὴν ὕλθν, ἐξ 

ἧσ καὶ τὰ κτιςκζντα  

γζγονεν.  

Οἱ δὲ ἀπὸ τῶν αἱρζςεων ἄλλον ἑαυτοῖσ 

ἀναπλάττονται δθμιουργὸν  

τῶν πάντων παρὰ τὸν Πατζρα τοῦ Κυρίου 

μῶν Ἰθςοῦ Χριςτοῦ,  

τυφλϊττοντεσ μζγα καὶ περὶ ἃ φκζγγονται.  

Σοῦ γὰρ Κυρίου λζγοντοσ πρὸσ τοὺσ 

Ἰουδαίουσ· "Οὐκ ἀνζγνωτε ὅτι  

ἀπ᾿ ἀρχσ ὁ κτίςασ ἄρςεν καὶ κλυ ἐποίθςεν 

αὐτοφσ; καὶ εἶπεν· ἕνεκεν  

τοφτου καταλείψει ἄνκρωποσ τὸν πατζρα καὶ 

τὴν μθτζρα αὐτοῦ καὶ  

προςκολλθκιςεται τῆ γυναικὶ αὐτοῦ· καὶ 

ἔςονται οἱ δφο εἰσ ςάρκα  

μίαν"· εἶτα ςθμαίνων τὸν κτίςαντά φθςιν· «Ὃ 

οὖν ὁ Θεὸσ ςυνζηευξεν,  

ἄνκρωποσ μὴ χωριηζτω», πῶσ οὗτοι ξζνθν τοῦ 

Πατρὸσ τὴν κτίςιν  

εἰςάγουςιν; εἰ δὲ κατὰ τὸν Ἰωάννθν πάντα 

περιλαβόντα καὶ λζγοντα  

"πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγζνετο, καὶ χωρὶσ αὐτοῦ 

ἐγζνετο οὐδὲ ἕν", πῶσ ἂν  

ἄλλοσ εἴθ ὁ δθμιουργόσ, παρὰ τὸν Πατζρα τοῦ 

Χριςτοῦ; 

μπορζςει να τα επεξεργαςτεί.  

Δεν καταλαβαίνουν ότι, λζγοντασ κάτι τζτοιο, 

αποδίδουν αδυναμία ςτο Θεό.  

Διότι, αν δεν είναι Αυτόσ αίτιοσ υπάρξεωσ τθσ 

φλθσ και υποχρεωτικά όλα τα  

καταςκευάηει από προχπάρχουςα φλθ, τότε 

είναι αδφναμοσ· διότι δεν μπορεί  

χωρίσ φλθ να κάμει κάποιο κτίςμα. Όπωσ 

ακριβϊσ ο ξυλουργόσ, αδυνατεί να  

κάνει κάποιο χριςιμο αντικείμενο χωρίσ ξφλα.  

Να το ποφμε υποκετικά: αν δεν υπιρχε φλθ, 

τίποτε δεν κα δθμιουργοφςε ο  

Θεόσ. Και πϊσ κα τον ονομάηαμε τεχνίτθ και 

δθμιουργό, εφόςον άλλοσ –εννοϊ  

θ φλθ– κα του ζδινε το δικαίωμα καταςκευισ; 

Αν ιταν ζτςι τα πράγματα, ο Θεόσ  

κα ιταν γι’ αυτοφσ όχι δθμιουργόσ από τθν 

ανυπαρξία ςτθν φπαρξθ, αλλά  

μόνον τεχνίτθσ· διότι κα επεξεργαηόταν  

προχπάρχουςα φλθ, χωρίσ να είναι αυτόσ ο 

δθμιουργόσ τθσ. Δεν κα κεωροφνταν  

δθμιουργόσ, επειδι δεν φτιάχνει το υλικό 

(φλθ) από το οποίο να προζρχονται  

τα δθμιουργιματα. Οι αιρετικοί πάλι επινοοφν 

άλλο δθμιουργό των κτιςμάτων  

και όχι τον Πατζρα του Κυρίου μασ Ιθςοφ 

Χριςτοφ. 

3. Σαῦτα μὲν οὗτοι μυκολογοῦςιν. Ἡ δὲ 

ἔνκεοσ διδαςκαλία καὶ   

κατὰ Χριςτὸν πίςτισ τὴν μὲν τοφτων 

ματαιολογίαν ὡσ ἀκεότθτα  

Αποδείχνονται πωρωμζνοι ςε όςα λζνε.  

Διότι ο Κφριοσ είπε ςτουσ Ιουδαίουσ: «Δεν 

γνωρίηετε ότι από τθν αρχι, που ο  

Θεόσ ζπλαςε τουσ ανκρϊπουσ, τουσ ξεχϊριςε 



διαβάλλει. Οὔτε γὰρ αὐτομάτωσ, διὰ τὸ μὴ 

ἀπρονόθτα εἶναι, οὔτε ἐκ  

προχποκειμζνθσ ὕλθσ, διὰ τὸ μὴ ἀςκεν εἶναι 

τὸν Θεόν· ἀλλ᾿ ἐξ οὐκ  

ὄντων καὶ μθδαμ μθδαμῶσ ὑπάρχοντα τὰ 

ὅλα εἰσ τὸ εἶναι  

πεποιθκζναι τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Λόγου οἶδεν, ᾗ 

φθςὶ διὰ μὲν Μωχςζωσ·  

"ν ἀρχῆ ἐποίθςεν ὁ Θεὸσ τὸν οὐρανὸν καὶ 

τὴν γν"· διὰ δὲ τσ  

ὠφελιμωτάτθσ βίβλου τοῦ Ποιμζνοσ· 

"Πρῶτον πάντων πίςτευςον,  

ὅτι εἷσ ἐςτὶν ὁ Θεόσ, ὁ τὰ πάντα κτίςασ καὶ 

καταρτίςασ, καὶ ποιιςασ  

ἐκ τοῦ μὴ ὄντοσ εἰσ τὸ εἶναι". Ὅπερ καὶ ὁ 

Παῦλοσ ςθμαίνων φθςί·  

"Πίςτει νοοῦμεν κατθρτίςκαι τοὺσ αἰῶνασ 

ῥιματι Θεοῦ, εἰσ τὸ μὴ ἐκ  

φαινομζνων τὰ βλεπόμενα γεγονζναι."  

Ὁ Θεὸσ γὰρ ἀγακόσ ἐςτι, μᾶλλον δὲ πθγὴ τσ 

ἀγακότθτοσ ὑπάρχει·  

ἀγακῷ δὲ περὶ οὐδενὸσ ἂν γζνοιτο φκόνοσ· 

ὅκεν οὐδενὶ τοῦ εἶναι  

φκονιςασ, ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα πεποίθκε 

διὰ τοῦ ἰδίου Λόγου τοῦ  

Κυρίου μῶν Ἰθςοῦ Χριςτοῦ·  

ἐν οἷσ πρὸ πάντων τῶν ἐπὶ γσ τὸ ἀνκρϊπων 

γζνοσ ἐλειςασ, καὶ  

κεωριςασ ὡσ οὐχ ἱκανὸν εἴθ κατὰ τὸν τσ 

ἰδίασ γενζςεωσ λόγον  

διαμζνειν ἀεί, πλζον τι χαριηόμενοσ αὐτοῖσ, 

οὐχ ἁπλῶσ, ὥςπερ πάντα  

τὰ ἐπὶ γσ ἄλογα ηῷα, ἔκτιςε τοὺσ 

ἀνκρϊπουσ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ  

εἰκόνα ἐποίθςεν αὐτοφσ, μεταδοὺσ αὐτοῖσ καὶ 

τσ τοῦ ἰδίου Λόγου  

δυνάμεωσ, ἵνα ὥςπερ ςκιάσ τινασ ἔχοντεσ τοῦ 

Λόγου καὶ γενόμενοι  

λογικοὶ διαμζνειν ἐν μακαριότθτι δυνθκῶςι, 

ηῶντεσ τὸν ἀλθκινὸν καὶ  

ὄντωσ τῶν ἁγίων ἐν παραδείςῳ βίον.  

ςε άνδρα και γυναίκα; Και ζδωςε  

τθν εντολι· λόγω τθσ φυςικισ ζλξθσ προσ τθ 

γυναίκα, κ’ αφιςει ο άνδρασ τουσ  

γονείσ του και κα ςυηευχκεί τθ γυναίκα του· 

ζτςι οι δφο κα γίνουν ζνα ςϊμα».  

Και αλλοφ, δείχνοντασ τον δθμιουργό, λζει: 

«Αυτοφσ που ο Θεόσ ζνωςε με γάμο,  

να μθν τουσ χωρίηει ο άνκρωποσ». Πϊσ, μετά 

απ' αυτά, κεωροφν ότι θ  

δθμιουργία δεν ζχει καμία ςχζςθ με τον 

Πατζρα; Αφοφ ο ευαγγελιςτισ Ιωάννθσ,  

που τα διθγείται όλα με ακρίβεια, μασ λζει: 

«όλα αυτόσ τα ζκαμε· και τίποτε δεν  

υπάρχει που να μθν το ζκαμε»· πϊσ, λοιπόν, 

είναι δυνατόν να είναι άλλοσ ο  

δθμιουργόσ και όχι ο Πατζρασ του Χριςτοφ;  

Αυτοφσ τουσ μφκουσ λοιπόν λζνε αυτοί. Η κεία 

όμωσ διδαςκαλία και θ πίςτθ  

ςτο Χριςτό αποδείχνει ότι αποτελοφν ακεΐα τα 

φλθναφιματα όλων αυτϊν.  

Σα κτίςματα δεν προιλκαν από μόνα τουσ, 

επειδι δεν ζγιναν χωρίσ πρόνοια·  

οφτε ζγιναν από προχπάρχουςα φλθ, επειδι ο 

Θεόσ δεν είναι ανίκανοσ να κάνει  

κάτι τζτοιο. Γνωρίηει καλά (θ κεία διδαςκαλία) 

ότι όλα δθμιουργικθκαν από το  

μθδζν· τα ζφερε ο Θεόσ από τθν ανυπαρξία 

ςτθν φπαρξθ με το Λόγο του. Σό  

λζει ο Μωχςισ: «τθν αρχι, δθμιοφργθςε ο 

Θεόσ τον ουρανό και τθ γθ». Μασ  

το διθγείται και το πολφ ωφζλιμο βιβλίο του 

Ποιμζνα: «Πάνω απ’ όλα πίςτεψε  

ότι ο Θεόσ είναι ζνασ· είναι Αυτόσ που όλα τα 

δθμιοφργθςε και τα ζβαλε ςε  

τάξθ· Αυτόσ που τα ζφερε ςτθν φπαρξθ από το 

μθδζν». Αυτό το επιςθμαίνει και  

ο Παφλοσ λζγοντασ: «Με τθν πίςτθ 

κατανοοφμε ότι οι αιϊνεσ δθμιουργικθκαν  

με το λόγο του Θεοφ, ϊςτε όςα βλζπουμε να 

μθν ζχουν γίνει απ’ αυτά που  

φαίνονται».  



Εἰδὼσ δὲ πάλιν τὴν ἀνκρϊπων εἰσ ἀμφότερα 

νεφειν δυναμζνθν  

προαίρεςιν, προλαβὼν ςφαλίςατο νόμῳ καὶ 

τόπῳ τὴν δοκεῖςαν  

αὐτοῖσ χάριν. Εἰσ τὸν ἑαυτοῦ γὰρ παράδειςον 

αὐτοὺσ εἰςαγαγϊν,  

ἔδωκεν αὐτοῖσ νόμον· ἵνα εἰ μὲν φυλάξαιεν 

τὴν χάριν καὶ μζνοιεν καλοί,  

ἔχωςι τὴν ἐν παραδείςῳ ἄλυπον καὶ 

ἀνϊδυνον καὶ ἀμζριμνον ηωιν,  

πρὸσ τῷ καὶ τσ ἐν οὐρανοῖσ ἀφκαρςίασ 

αὐτοὺσ τὴν ἐπαγγελίαν ἔχειν·  

εἰ δὲ παραβαῖεν καὶ ςτραφζντεσ γζνοιντο 

φαῦλοι, γινϊςκοιεν ἑαυτοὺσ  

τὴν ἐν κανάτῳ κατὰ φφςιν φκορὰν 

ὑπομζνειν, καὶ μθκζτι μὲν ἐν  

παραδείςῳ ην, ἔξω δὲ τοφτου λοιπὸν 

ἀποκνῄςκοντασ μζνειν ἐν τῷ  

κανάτῳ καὶ ἐν τῆ φκορᾷ.  

Σοῦτο δὲ καὶ  κεία γραφὴ προςθμαίνει 

λζγουςα ἐκ προςϊπου τοῦ  

Θεοῦ· "Ἀπὸ παντὸσ ξφλου τοῦ ἐν τῷ 

παραδείςῳ βρϊςει φαγῆ·  

ἀπὸ δὲ τοῦ ξφλου τοῦ γινϊςκειν καλὸν καὶ 

πονθρὸν οὐ φάγεςκε ἀπ᾿  

αὐτοῦ· ᾗ δ᾿ ἂν μζρᾳ φάγθςκε, κανάτῳ 

ἀποκανεῖςκε." Σὸ δὲ κανάτῳ  

ἀποκανεῖςκε", τί ἂν ἄλλο εἴθ ἠ τὸ μὴ μόνον 

ἀποκνῄςκειν, ἀλλὰ καὶ ἐν  

τῆ τοῦ κανάτου φκορᾷ διαμζνειν; 

Ο Θεόσ λοιπόν είναι αγακόσ ι καλφτερα θ 

πθγι τθσ αγακωςφνθσ· ςτον αγακό  

μάλιςτα δεν δθμιουργείται φκόνοσ για τίποτε. 

Γι’ αυτό το λόγο, χωρίσ να φκονεί  

τθν φπαρξθ κανενόσ, δθμιοφργθςε τα πάντα 

από το μθδζν (ανυπαρξία) με το  

δικό του Λόγο, τον Κφριό μασ Ιθςοφ Χριςτό.  

Περιςςότερο απ’ όλα τα δθμιουργιματα ο 

Θεόσ ελζθςε το ανκρϊπινο γζνοσ·  

επειδι είδε ότι δεν μπορεί να μζνει για πάντα 

ςφμφωνα με τισ ικανότθτεσ που  

πλάςτθκε, χάριςε ςτουσ ανκρϊπουσ 

περιςςότερα χαρίςματα. Σουσ ζπλαςε όχι  

με απλό τρόπο, όπωσ τα άλογα ηϊα, αλλά ν’ 

αποτελοφν δικι Σου εικόνα·  

τουσ μετζδωςε τθ δφναμθ του δικοφ του 

Λόγου.  

Ζτςι, να ζχουν πάνω τουσ ςαν ςκιζσ 

εκτυπϊματα του Λόγου και να γίνουν  

λογικοί· να μποροφν να φτάςουν ςτθν ευτυχία, 

ηϊντασ τθν αλθκινό και όντωσ  

παραδειςζνια ηωι των Αγίων.  

Επειδι πάλι ο Θεόσ γνϊριηε ότι θ κζλθςθ των 

ανκρϊπων ζχει τθ δυνατότθτα να  

κλίνει και προσ τα δφο, πρόλαβε και 

εξαςφάλιςε με νόμο και τόπο τθ χάρθ που  

τουσ ζδωςε. Σουσ ζβαλε δθλαδι ςτον 

παράδειςο και τουσ ζδωςε νόμο να τθροφν.  

Ώςτε, αν φυλάξουν τθ χάρθ και παραμείνουν 

καλοί, κ’ απολαμβάνουν  

ςτον παράδειςο αμζριμνθ ηωι χωρίσ λφπεσ και 

πόνουσ· και επιπλζον κα ζχουν  

και τθν υπόςχεςθ ότι κα γευτοφν τθν ουράνια 

αφκαρςία. Εάν όμωσ παραβοφν  

το νόμο και γίνουν κακοί με τθν απομάκρυνςθ 

από το Θεό, να γνωρίηουν ότι  

κα υποςτοφν τθ φυςικι φκορά του κανάτου· 

δεν κα ηουν πλζον ςτον  

παράδειςο· κα πεκαίνουν ζξω απ’ αυτόν και 

κα παραμζνουν ςτο κάνατο και  

τθ φκορά.  



Αυτό το επιςιμανε εκ των προτζρων και θ Αγία 

Γραφι (ςτουσ πρωτοπλάςτουσ),  

αναφζροντασ τα λόγια του Θεοφ: «Ζχετε άδεια 

να τρϊτε από τουσ καρποφσ  

κάκε δζντρου ςτον παράδειςο· δεν κα φάτε 

μόνον από το δζντρο τθσ γνϊςεωσ  

του καλοφ και του κακοφ· τθν θμζρα που κα 

φάτε απ’ αυτό, κα πεκάνετε». Η  

φράςθ "κα πεκάνετε" δεν δθλϊνει μόνο το 

κάνατο αλλά και τθν αιϊνια  

παραμονι ςτθ φκορά του κανάτου. 

4. Ἴςωσ καυμάηεισ τί διποτε περὶ τσ 

ἐνανκρωπιςεωσ τοῦ Λόγου  

προκζμενοι λζγειν, νῦν περὶ τσ ἀρχσ τῶν 

ἀνκρϊπων διθγοφμεκα.  

Ἀλλὰ καὶ τοῦτο οὐκ ἀλλότριόν ἐςτι τοῦ 

ςκοποῦ τσ διθγιςεωσ.  

Ἀνάγκθ γὰρ μᾶσ λζγοντασ περὶ τσ εἰσ μᾶσ 

ἐπιφανείασ τοῦ ωτροσ,  

λζγειν καὶ περὶ τσ τῶν ἀνκρϊπων ἀρχσ, ἵνα 

γινϊςκῃσ ὅτι  μῶν  

αἰτία ἐκείνῳ γζγονε πρόφαςισ τσ κακόδου, 

καὶ  μῶν παράβαςισ τοῦ  

Λόγου τὴν φιλανκρωπίαν ἐξεκαλζςατο, ὥςτε 

καὶ εἰσ μᾶσ φκάςαι καὶ  

φανναι τὸν Κφριον ἐν ἀνκρϊποισ. Σσ γὰρ 

ἐκείνου ἐνςωματϊςεωσ  

μεῖσ γεγόναμεν ὑπόκεςισ, καὶ διὰ τὴν μῶν 

ςωτθρίαν  

ἐφιλανκρωπεφςατο καὶ ἐν ἀνκρωπίνῳ 

γενζςκαι καὶ φανναι ςϊματι.  

Οὕτωσ μὲν οὖν ὁ Θεὸσ τὸν ἄνκρωπον 

πεποίθκε, καὶ μζνειν κζλθςεν ἐν  

ἀφκαρςίᾳ· ἄνκρωποι δὲ κατολιγωριςαντεσ 

καὶ ἀποςτραφζντεσ τὴν  

πρὸσ τὸν Θεὸν κατανόθςιν, λογιςάμενοι δὲ 

καὶ ἐπινοιςαντεσ ἑαυτοῖσ  

τὴν κακίαν, ὥςπερ ἐν τοῖσ πρϊτοισ ἐλζχκθ, 

ἔςχον τὴν προαπειλθκεῖςαν  

τοῦ κανάτου κατάκριςιν, καὶ λοιπὸν οὐκ ἔτι 

Κςωσ ν’ απορείσ γιατί τζλοσ πάντων ενϊ ζχω 

τθν πρόκεςθ να μιλιςω για τθν  

ενανκρϊπθςθ του Λόγου, εγϊ τϊρα διθγοφμαι 

για τθν πλάςθ των ανκρϊπων.  

Αλλά κι αυτό δεν είναι ανεξάρτθτο από το 

ςκοπό τθσ πραγματείασ μου.  

Διότι είναι ανάγκθ, εφόςον μιλοφμε για τθν 

εμφάνιςθ του ωτιρα ςτθ γθ, να  

ποφμε και για δθμιουργία των ανκρϊπων· ζτςι 

ϊςτε να γνωρίηεισ ότι θ δικι μασ  

αιτία ζγινε θ αφορμι για να κατζβει ςτθ γθ· θ 

δικι μασ παράβαςθ προκάλεςε  

τθ φιλευςπλαχνία του Λόγου για μασ, ϊςτε να 

ζλκει κοντά μασ ο Κφριοσ και  

να παρουςιαςτεί ςτουσ ανκρϊπουσ. Για δικι 

μασ υπόκεςθ Εκείνοσ ςαρκϊκθκε·  

και για τθ δικι μασ ςωτθρία, από υπερβολικι 

αγάπθ για μασ,  

καταδζχτθκε να ντυκεί και εμφανιςτεί με 

ανκρϊπινο ςϊμα.  

Ζτςι, λοιπόν, ζπλαςε ο Θεόσ τον άνκρωπο και 

κζλθςε να μείνει ςτθν  

κατάςταςθ τθσ αφκαρςίασ. Οι άνκρωποι όμωσ 

αδιαφόρθςαν και  

απομακρφνκθκαν από το Θεό. κζφτθκαν και 

επινόθςαν για τον εαυτό τουσ  

τθν κακία. Και όπωσ είπαμε προθγουμζνωσ, 

καταδικάςτθκαν ςτθν ποινι του  

κανάτου, με τθν οποία τουσ είχε 



ὡσ γεγόναςι διζμενον· ἀλλ᾿  

ὡσ ἐλογίηοντο διεφκείροντο· καὶ ὁ κάνατοσ 

αὐτῶν ἐκράτει βαςιλεφων.  

Ἡ γὰρ παράβαςισ τσ ἐντολσ εἰσ τὸ κατὰ 

φφςιν αὐτοὺσ ἐπζςτρεφεν,  

ἵνα, ὥςπερ οὐκ ὄντεσ γεγόναςιν, οὕτωσ καὶ 

τὴν εἰσ τὸ μὴ εἶναι φκορὰν  

ὑπομείνωςι τῷ χρόνῳ εἰκότωσ. 

Εἰ γὰρ φφςιν ἔχοντεσ τὸ μὴ εἶναί ποτε, τῆ τοῦ 

Λόγου παρουςίᾳ καὶ  

φιλανκρωπίᾳ εἰσ τὸ εἶναι ἐκλικθςαν, 

ἀκόλουκον ἦν κενωκζντασ τοὺσ  

ἀνκρϊπουσ τσ περὶ Θεοῦ ἐννοίασ καὶ εἰσ τὰ 

οὐκ ὄντα ἀποςτραφζντασ,  

οὐκ ὄντα γάρ ἐςτι τὰ κακά, ὄντα δὲ τὰ καλά, 

ἐπειδιπερ ἀπὸ τοῦ ὄντοσ  

Θεοῦ γεγόναςι, κενωκναι καὶ τοῦ εἶναι ἀεί. 

Σοῦτο δζ ἐςτι τὸ  

διαλυκζντασ μζνειν ἐν τῷ κανάτῳ καὶ τῆ 

φκορᾷ. 

Ἔζηη κὲλ γὰξ θαηὰ θύζηλ ἄλζξσπνο 

ζλεηόο, ἅηε δὴ ἐμ νὐθ ὄλησλ  

γεγνλώο. Δηὰ δὲ ηὴλ πξὸο ηὸλ ὄληα 

ὁκνηόηεηα, ἣλ εἰ ἐθύιαηηε δηὰ ηῆο  

πξὸο αὐηὸλ θαηαλνήζεσο, ἤκβιπλελ ἂλ ηὴλ 

θαηὰ θύζηλ θζνξάλ, θαὶ  

ἔκεηλελ ἄθζαξηνο· θαζάπεξ ἡ ζνθία θεζίλ· 

"Πξνζνρὴ λόκσλ, βεβαίσζηο  

ἀθζαξζίαο"· ἄθζαξηνο δὲ ὤλ, ἔδε ινηπὸλ 

ὡο Θεόο, ὥο πνπ θαὶ ἡ ζεία  

γξαθὴ ηνῦην ζεκαίλεη ιέγνπζα· "Ἐγὼ εἶπα 

ζενί ἐζηε, θαὶ πἱνὶ ὑςίζηνπ  

πάληεο· ὑκεῖο δὲ ὡο ἄλζξσπνη 

ἀπνζλῄζθεηε, θαὶ ὡο εἷο ηῶλ ἀξρόλησλ  

πίπηεηε." 

προειδοποιιςει ο Θεόσ· ςτο εξισ δεν ηοφςαν  

ςτθν κατάςταςθ για τθν οποία είχαν πλαςτεί. 

Οι λογιςμοί τουσ ζφερναν τθ  

φκορά και ο κάνατοσ κυρίευε. Μάλιςτα, θ 

παράβαςθ τθσ εντολισ τουσ  

επανζφερε ςτθ φυςικι τουσ κατάςταςθ ϊςτε, 

όπωσ ιταν πριν υπάρξουν, ζτςι  

και τϊρα με τθν πάροδο του χρόνου να 

υφίςτανται τθ φκορά που οδθγεί ςτθν  

ανυπαρξία (και πάλι).  

Διότι, αν θ φφςθ τουσ ιταν τζτοια ϊςτε να μθν 

υπάρχουν κάποτε,  

 


