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13 I vós, per començar, volent mostrar-me com resistiu als superbs, però atorgueu la 
vostra gràcia als humils10, i com és de gran la vostra misericòrdia per a ensenyar als 
homes el camí de la humilitat, per tal com el vostre Verb es va fer carn i va habitar 
entre els homes11, em procuràreu per mitjà d’un home inflat d’un immoderadíssim 
orgull, alguns llibres dels platònics, traduïts de la llengua grega a la llatina. 
I hi vaig llegir, no pas en els mateixos termes, però sí en un sentit semblant, que es 
basava en moltes i diverses raons, que al principi hi havia el Verb, i el Verb estava amb 
Déu, i el Verb era Déu; ell estava al principi amb Déu; totes les coses foren fetes per 
mitjà d’ell, i sense ell res no ha estat fet; allò que ha estat fet és en ell vida, i la vida era 
la llum dels homes; i la llum brilla en les tenebres, i les tenebres no han pogut ofegar-
la12; i que l’ànima humana, bé que testimonia a favor de la llum, no és, però, ella 
mateixa la llum, sinó que el Verb, ell mateix Déu, és la veritable llum, que il·lumina tot 
home que ve en aquest món; i que ell era en aquest món, i el món fou fet per mitjà d’ell, 
però el món no el reconegué13.  
Ara, quant als mots ell vingué al seu poble, i els seus no l’acolliren, però a tots els qui 
l’acolliren i cregueren en el seu nom, ell els donà el poder d’esdevenir fills de Déu14, no 
els vaig llegir en aquests llibres. 

14. Igualment hi vaig llegir que el Verb, Déu, no nasqué ni de la carn, ni de la sang, ni 
de la voluntat d’home, ni de la voluntat de la carn, sinó de Déu15; però la frase que el 
Verb es va fer carn i va habitar entre nosaltres16, no la hi vaig llegir. 
Jo trobava, de tota manera, en aquells llibres, expressat de moltes i variades formes, que 
el Fill, essent en la condició del Pare, no cregué que fos una usurpació d’ésser igual a 
Déu17, perquè ho és per natura; però que s’anorreà ell mateix, prenent la forma d’un 
esclau, esdevenint semblant als homes i, essent reconegut per l’aparença d’un home, 
s’humilià ell mateix, fent-se obedient fins a la mort, i a la mort de creu; que per això 
Déu l’exalçà d’entre els morts i li donà un nom que és per damunt de tot nom, a fi que 
al nom de Jesús es flecteixi tot genoll dalt del cel, damunt la terra i dins els inferns, i 
que tota llengua confessi que el Senyor Jesús és en la glòria del Pare18, tot això no ho 
diuen aquells llibres. 

Que, per altra banda, abans de tots els temps i dellà tots els temps, el vostre Fill unigènit 
subsisteix incommutablement, coetern amb vós, i que les ànimes, per ésser benaurades, 
reben de la seva plenitud, i que, per ésser sàvies, són renovades per la participació en la 
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saviesa immanent en ella mateixa, això s’hi troba: Però que morí en el temps marcat 
pels impietosos19, i que vós no planyéreu el vostre Fill unigènit i que per tots nosaltres el 
lliuràreu, no hi és pas. 
I és que vós amagàreu aquestes coses als savis i les revelàreu als infants, a fi que 
vinguessin a ell els qui se senten cansats i afeixugats, i ell els donés confort, per tal com 
ell és dòcil i humil de cor, i dirigeix els dòcils en la justícia i mostra els seus camins als 
mansuets, veient la nostra humilitat i les nostres sofrences, i perdonant-nos tots els 
nostres pecats. Però aquells qui, dreçats sobre el coturn d’una doctrina diguem-ne més 
sublim, no l’escolten quan diu: Apreneu de mi, que sóc dolç i humil de cor i trobareu el 
repòs per a les vostres ànimes20, encara que coneguin Déu, no el glorifiquen com a Déu 
ni li donen gràcies, ans s’esvaeixen en llurs cavil·lacions, i s’entenebra llur cor 
desassenyat, diuen que són savis i esdevenen estults21. 

15. I és per això que jo veia igualment en aquests llibres la glòria de la vostra 
incorrupció trasmudada en ídols i en simulacres de tota llei, a semblança de l’home 
corruptible, dels ocells, dels quadrúpedes i de les serps22, és a dir, en la menja egípcia 
per la qual Esaú perdé la seva progenitura23, per tal com el vostre poble primogènit 
adorà, en compte de vós, el cap d’un quadrúpede, tornant de cor a Egipte24 i inclinant la 
seva ànima, la vostra imatge, davant la imatge d’un vedell que es paixia d’herba25. 
Vet aquí el que hi vaig trobar, però no me’n vaig nodrir. Perquè fou del vostre grat, 
Senyor, d’allunyar Jacob de l’oprobi de la seva subordinació, a fi que el més gran servís 
el més petit26, i cridàreu les nacions al vostre heretatge27. 
També jo havia vingut a vós d’aquestes nacions, i vaig parar esment en l’or, que vós 
volguéreu que el vostre poble s’emportés d’Egipte28, perquè, onsevulla que fos, era 
vostre. I diguéreu als atenesos pel vostre apòstol que és en vós que vivim, ens movem i 
som, com també ho havien dit alguns de llurs escriptors29, i, naturalment, era d’allí que 
venien aquells llibres. I no vaig posar atenció en els ídols dels egipcis, als quals, servint-
se del vostre or, sacrificaven els qui han transformat la veritat de Déu en mentida i han 
adorat i servit més de bon grat la creatura que no pas el Creador30. 
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