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ЧЕТИРИДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ХРИСТОВИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ 
 

 Сега, след като разгледахме встъпването на Христа в света или началото на 

живота му, остава да видим как е продължил той. Най-напред ще говорим за начина му 

на живот; сетне за изкушенията му; след това за учението му; и накрая за сторените от 

него чудеса. 

 Относно първото се задават четири въпроса: 

 Първо, дали Христос е трябвало да води отшелнически живот или да живее сред 

людете. 

 Второ, дали е трябвало да води суров живот, що се отнася до храна, питие и 

облекло, или същия като останалите. 

 Трето, дали е трябвало да живее в този свят, нехаейки за него, или да тъне в 

богатства и почести. 

 Четвърто, дали е трябвало да живее според закона. 

 

 

Раздел 1. Дали Христос е трябвало да живее сред людете или да води 

отшелнически живот1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че Христос не е трябвало да живее сред людете, ами 

да води отшелнически живот. 

 1. Наистина, с начина си на живот Христос трябвало да покаже себе си не само 

като човек, ами и като Бог. Само че Богу не подобава да съжителствува с човеците: 

понеже у Даниила, 2:11, е речено: „освен боговете, които не живеят със смъртните”; а 

Философът заявява в първа книга на „Политика”2

 2. Освен това, докато бил в смъртна плът, Христос е трябвало да води най-

съвършен живот. Най-съвършен е обаче съзерцателният живот: както беше установено 

във втората част на това произведение. А за съзерцателен живот най-подходящо е 

, че живеещият в усамотение е „или 

звяр”, ако го прави поради свирепостта си, „или бог”, ако го прави, за да съзерцава 

истината. Следователно, както изглежда, Христос не е трябвало да живее сред людете. 

                                                 
1 Cf. S. th., II-II q.25 a.6 ad 5. 
2 Aristoteles, Polit., I 1, 1253a29; Thomas Aquinas, lect.1. 
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усамотението: съгласно реченото у Осия, 2:14: „Ще я доведа в пустиня и ще й говоря от 

сърце.” Следователно Христос очевидно е трябвало да води отшелнически живот. 

 3. Освен това животът на Христа трябва да е бил еднообразен: понеже в него 

винаги трябвало да се проявява най-доброто. Ала понякога Христос дирил усамотени 

места и избягвал тълпите: поради което Ремигий заявява в коментара си върху Матея3

 

: 

„Три убежища имал, както четем, Господ, корабът, планината, пустинята: и в някое от 

тях се оттеглял, когато бивал притиснат от тълпите.” Следователно той и винаги е 

трябвало да води отшелнически живот. 

 Противно на това е обаче реченото у Варуха, 3:38: „След това Той се яви на 

земята и живя между людете.” 

 

 Отговарям с думите, че начинът на живот на Христа трябвало да е такъв, че да 

съответствува на целта на въплъщението, заради която е дошъл в света. А той е дошъл 

в света, най-напред, за да яви истината: както сам казва у Иоана, 18:37: „Аз за това се 

родих и затова дойдох на света, за да свидетелствувам за истината.” Затова той не 

бивало да се крие, водейки отшелнически живот, ами да се явява на публични места, 

проповядвайки публично. Поради което у Лука, 4:42 сл., се обръща към онези, които 

искали да го задържат, така: „И на другите градове трябва да благовестя царството 

Божие, защото затова съм пратен.”  

На второ място е дошъл, за да освободи човеците от греха: съгласно реченото в 

Първото послание до Тимотея, 1:15: „Христос Иисус дойде в света да спаси 

грешниците.” Ето защо, както отбелязва Хризостом4, „макар Христос да бил в 

състояние, оставайки на едно място, да привлече към себе си всички, та да слушат те 

проповедите му: не го е направил, давайки ни пример да бродим и търсим погиващите, 

както пастирът търси изгубената овца и както лекарят отива при болния”. На трето 

място е дошъл, за да получим чрез него достъп до Бога, както е казано в Посланието до 

римляните, 5:2. И така, живеейки близо до хората, подобавало той да ги окуражава да 

пристъпят към него. Поради което у Матея, 9:10, е речено: „И когато Иисус седеше на 

трапеза вкъщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с Него и 

учениците Му.” В тълкуванието си към това място Иероним5

                                                 
3 Cf. Isidor Hispalensis, Quaest. de Vet. et  Nov. Test., qu.50. 

 казва: „Те видели, че 

4 In Lc., 10. 
5 In Mt., I. 
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митарят се е отвърнал от греховете си към добрия живот: и така сами придобили 

надежда за спасение.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че чрез човековостта си 

Христос искал да яви своята божественост. Затова, съжителствувайки с човеците, както 

е присъщо на човека, явил на всички божествеността си, проповядвайки и вършейки 

чудеса, и пребивавайки сред людете в невинност и правда. 

 На второто трябва да се отговори, че, както беше казано във втората част на 

настоящото съчинение, съзерцателният живот безусловно е по-добър от действения, 

който се занимава с телесни дела: ала последният, при който човек споделя с 

останалите в проповедите и поученията си умосъзряното от него, е по-съвършен от 

живота в чисто съзерцание, тъй като действеният живот предполага преизобилност на 

съзерцанието. Затова Христос избрал такъв живот. 

 На третото пък следва да се отвърне, че „делото на Христа е наставление за 

нас”. И затова, за да даде пример на проповедниците да не бъдат те постоянно пред 

публика, понякога Господ се отдръпвал от тълпите. А това, както четем, той правел 

поради три причини. Понякога заради телесния си покой. Поради което у Марка, 6:31, е 

казано, че Господ се обърнал към учениците си с думите: „Дойдете сами в уединено 

място и си починете малко. Защото мнозина дохождаха и отхождаха, тъй че и да ядат 

нямаше кога.” Понякога заради молитвата. Поради което у Лука, 6:12, е речено: „През 

ония дни Той възлезе на планината, за да се помоли.” В коментара си към това място 

Амвросий6 пояснява: „С примера си ни дава предписание за добродетелност.” 

Понякога, за да ни настави да избягваме човешкото одобрение. Ето защо, по повод 

реченото у Матея, 5:1: „Като видя народа, Той се възкачи на планината”, Хризостом7

 

 

заявява: „С това, дето се установил не в града и на площада, ами на планината и в 

пустошта, ни е наставил да не вършим нищо показно и да избягваме шумотевиците, 

особено пък когато трябва да обсъдим истински необходимите неща.” 

 

 

 

                                                 
6 In Lc., V. 
7 In Mt., hom.15. 
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Раздел 2. Дали Христос е трябвало да води суров живот в този свят8

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос е трябвало да води 

суров живот в този свят. 

 1. Наистина, Христос много повече проповядвал съвършенството на живота, 

нежели Иоан. Ала Иоан водел суров живот, та с примера си да подтикне людете към 

жизнено съвършенство: понеже у Матея, 3:4, е речено, че „сам Иоан носеше дреха от 

камилска вълна и кожен пояс на кръста си; а храната му беше акриди и див мед”: което 

Хризостом9

 2. Освен това въздържането от храна е насочено към плътското въздържание: 

защото у Осия, 4:10, е речено: „Ще ядат – и няма да се наситят; ще блудствуват – и 

няма да се размножат.” Ала Христос и в себе си пазел плътско въздържание, и другите 

наставлявал да пазят, казвайки у Матея, 19:12: „Има скопци, които сами са се скопили 

заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме.” Оказва се, 

следователно, че Христос е трябвало да води суров живот, а същото трябвало да правят 

и учениците му. 

 тълкува така: „Чудно било да се види такова търпение в човешкото тяло: и 

това още повече привличало иудеите.” Следователно, както изглежда, на Христа още 

повече би подхождал суров живот. 

 3. Освен това смехотворно е човек да започне да живее по-сдържано, пък сетне 

да се разпусне: понеже срещу него могат да бъдат отправени думите у Лука, 14:30: „Тоя 

човек почна да строи, и не можа да доизкара.” Но след кръщението си Христос заживял 

сдържано, пребивавайки в пустинята и постейки според Матея, 4:1, четиридесет дни и 

четиридесет нощи. Следователно не изглежда редно след такъв сдържан живот да 

заживее по обичайния начин. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Матея, 11:19: „Дойде Син Човеческий, 

Който яде и пие.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, с оглед целта на въплъщението е 

било редно Христос да не води отшелнически живот, ами да съжителствува с людете. 

Който обаче съжителствува с други, подобава да споделя начина им на живот: съгласно 

думите на апостола в Първото послание до коринтяните, 9:22: „За всички станах 
                                                 
8 Cf. In Mt., XI. 
9 In Mt., hom.10. 
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всичко.” Затова напълно е подобавало Христос да се държи като всички по отношение 

на яденето и пиенето. Поради което и Августин заявява в „Против Фауст”10

 

, че „за 

Иоана е казано, дето не ядял и не пиел, тъй като не използвал храните, с които се 

хранели иудеите. Значи, ако Господ не ги използувал, не би бил наречен ядящ и пиещ в 

сравнение с него.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че с начина си на живот 

Господ е дал пример за съвършенство във всичко, което само по себе си се отнася до 

спасението. А въздържането от ядене и пиене само по себе си не е свързано със 

спасението: съгласно реченото в Посланието до римляните, 14:17: „Царството Божие не 

е ястие и питие.” И Августин, тълкувайки реченото у Матея, 11:19, че „премъдростта 

биде оправдана от своите чада”, отбелязва, че светите апостоли „разбирали, дето 

царството Божие не е в яденето и пиенето, ами в хладнокръвното понасяне”, така че 

нито изобилието ги възгордявало, нито недоимъкът ги потискал. В трета книга на „За 

християнското учение”11 пак той настоява, че „при такива неща виновна е не 

употребата им, ами сладострастието на употребяващия ги”. Прочее, както единият, така 

и другият начин на живот е позволен и похвален: така че човек може както да спазва 

въздържание в уединение от общността на людете, така и да води обикновен живот в 

общение с останалите. Затова Господ пожелал да даде пример на хората и за двата. На 

свой ред Иоан, както уточнява Хризостом в коментара си върху Матея12

 На второто трябва да се отговори, че както другите люде чрез въздържане от 

храна постигат добродетелта на плътското въздържание, така и Христос благодарение 

на божествеността си потиснал плътта у себе си и у своите. Затова у Матея, 9:14, четем, 

че фарисеите и учениците на Иоана много постят, а учениците на Христа не го правят. 

Обяснението на Беда

, „не показва 

нищо повече от живот и правда. Докато за Христа свидетелствували и чудесата. Така 

че, оставяйки Иоана да блести с постите си, той поел по противоположния път, сядайки 

на трапезата на митарите, и ядейки и пиейки с тях.” 

13 гласи, че „Иоан не пиел вино и сикера14

                                                 
10 Contra Faustum, XVI 31. 

, понеже въздържанието 

увеличава заслугата на оногова, чиято природа не е достатъчно силна. А защо Господ, 

11 De doctr. christ., III 12.  
12 In Mt., hom.37. 
13 In Mc., I. 
14 Силно алкохолно питие у евреите. 
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за когото е естествено да прощава провиненията, да отклони ония, които може да стори 

по-чисти дори от въздържащите се?” 

 На третото пък следва да се отвърне, че според Хризостом в коментара му 

върху Матея15, „за да научиш, че постенето е велико благо, че то е щит срещу дявола и 

че след кръщението трябва да живеем не в разпътство, ами в пости, сам постил, не 

защото имал нужда да го прави, ами за да наставлява нас. Но не продължил повече от 

Мойсей и Илия: за да не излезе не за вярване това, дето приел плът.” Според тайната, 

както отбелязва Григорий16, по примера на Христа се пости четиридесет дена, тъй като 

„силата на десетте заповеди се изпълнява чрез четирите книги на светото Евангелие: 

понеже десет по четири прави четиридесет”. Или пък тъй като „ние сме съставени от 

четирите елемента в това смъртно тяло, чиито желания ограничават съдържащите се в 

декалога Господни заповеди”. Или пък, според Августин в „Осемдесет и три 

въпроса”17

 

, тъй като „цялата учена мъдрост е в познаването на Твореца и творението. 

Творец е Троицата, Отец, Син и Свети Дух. Творението е отчасти невидимо, например 

душата, на която се приписва числото три, понеже ни е предписано да обичаме Бога по 

три начина, с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум: отчасти видимо, 

например тялото, което има четири качества – топло, влажно, студено и сухо. Така че 

десетицата, която изразява цялото обучение, умножена по четири, сиреч по числото, 

приписвано на тялото, тъй като тъкмо чрез тялото се изпълняват разпоредбите, прави 

четиридесет.” Поради което „времето, в което въздишаме и страдаме, обхваща 

четиридесет дни”. При все това нямало нищо нередно във връщането на Христа към 

обикновения живот след постите и пустинята. Защото тъкмо такъв трябва да е животът, 

при който човек споделя с други съзерцаваното от него, така че ние настояваме, щото 

Христос живял точно по този начин: най-напред отдал себе си на съзерцание, а сетне се 

впуснал в публична дейност, съжителствувайки с останалите. Затова и Беда отбелязва 

пак на същото място, че „Христос постил, за да не се отклони от предписанието: хранел 

се с грешниците, за да узнаеш благодатта и разпознаеш могъществото му”. 

 

 

                                                 
15 In Mt., hom.13. 
16 Gregorius Magnus papa, In Evang., I hom.16. 
17 83 quaest., qu. 81. 
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Раздел 3. Дали Христос е трябвало да води беден живот в този свят18

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е трябвало да води 

беден живот в този свят. 

 1. Наистина, Христос е трябвало да приеме най-предпочитания начин на живот. 

А такъв е умереният между богатството и бедността: понеже в Притчи Соломонови, 

30:8, е речено: „Сиромашия и богатство не ми давай: храни ме с насъщния хляб.” 

Следователно Христос е трябвало да води не беден, ами умерен живот. 

 2. Освен това, външното богатство се употребява за снабдяването на тялото с 

храна и облекло. Но по отношение на храната и облеклото Христос живеел като 

всички, според мярата на ония, с които съжителствувал. Следователно, както изглежда, 

той е трябвало да спазва умереност и по отношение на бедността и богатството, а не да 

се отдава на крайна нищета. 

 3. Освен това Христос най-вече подканял людете да следват примера му като 

човешко поведение; съгласно реченото у Матея, 11:29: „Поучете се от Мене, понеже 

съм кротък и смирен.” Ала смиреност се препоръчва най-вече по отношение на 

богатството: понеже в Първото послание до Тимотея, 6:17, е речено: „Наръчвай на 

богатите в тоя свят, да не мислят високо за себе си.” Следователно Христос очевидно 

не е трябвало да води беден живот. 

 

 Противно на това е обаче казаното у Матея, 8:20: „Син Човеческий няма де 

глава да подслони.” Което според Иероним19 ще рече: „Защо жадуваш да ме следваш 

заради богатства и мирска печалба, щом аз съм толкова беден, че нямам подслон и не 

под мой покрив замръквам?” И по повод реченото пак у Матея, 17:27: „За да ги не 

съблазним, иди на морето”, същият20

 

 пояснява: „Схванато буквално, това наставлява 

слушателя: когато този чува, че Господ е бил дотолкова беден, щото нямал с какво да 

плати данъка за себе си и за апостолите.” 

 Отговарям с думите, че Христос е подобавало да води беден живот в този свят. 

Първо, защото това съответствувало на длъжността му да проповядва, заради която 

дошъл, както е речено у Марка, 1:38: „Да идем в близките села и градове, та и там да 

                                                 
18 Cf. C. Gent., IV 55; De ratione fidei, 7; Contra retrahent. ab ingr. relig., 15.  
19 In Mt., I. 
20 Ibid., III. 
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проповядвам, защото затова съм излязъл.” Но проповедниците на словото Божие трябва 

да проповядват свободно, откъсвайки се напълно от грижата за светските дела. А това 

не могат да сторят притежателите на богатства. Затова и Сам Господ, пращайки 

апостолите да проповядват, се обръща към тях: „Недейте има ни злато, ни сребро” 

(Мат. 10:9). А самите апостоли заявяват в Деяния на апостолите, 6:2: „Не е добре да 

оставим словото Божие и да се грижим за трапезите.” 

 Второ, защото както приел телесната смърт, за да ни дари с духовен живот, така 

приел телесната бедност, за да ни дари с духовни богатства: съгласно реченото във 

Второто послание до коринтяните, 8:9: „Вие знаете милостта на Господа Нашего 

Иисуса Христа, че Той, бидейки богат, осиромаша заради вас, та да се обогатите.” 

Трето, защото ако притежаваше богатство, проповядването му би било отдадено 

на жаждата за такова. Поради което Иероним отбелязва в коментара си върху Матея21

Четвърто, защото силата на божествеността му се проявявала толкова повече, 

колкото по-нищ изглеждал в бедността си. Затова в една проповед от Ефеския събор

, 

че ако учениците имаха богатства, „би излязло, че те проповядват не за спасение, ами 

за печалба”. 

22

 

 

се казва: „Избрал всички бедни и нищи, всички незначителни и безпросветни за много 

неща, за да стане известно, че божествеността е преобразувала земята. Затова тъкмо 

избрал бедна майка и бедна родина, и сам търпял всяческа нужда. Това показва 

раждането му в ясли.” 

И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че прекомерното 

богатство, както и сиромашията трябва да бъдат избягвани от ония, които искат да 

живеят добродетелно, доколкото тези неща дават повод за съгрешаване: голямото 

богатство е повод за горделивост; сиромашията може да доведе до кражба, лъжа или 

клетвопрестъпление. Но тъй като в Христа няма как да е имало грях, той е нямало и 

защо да ги избягва по начина, както ги е избягвал Соломон. При това не всяка 

сиромашия води до кражба или клетвопрестъпление, както съвсем ясно добавя на 

същото място Соломон: ами само противната на волята, която човек се опитва да 

избегне чрез кражба или лъжлива клетва. А доброволната бедност не крие подобна 

опасност. Такава именно бедност избрал Христос. 

                                                 
21 Ibid., I. 
22 Conc. Ephes., III 9; Theodotus Ancyrensis, hom.1. 
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На второто трябва да се отговори, че човек може да води обичайния с оглед на 

храната и облеклото живот не само когато притежава богатство, ами и когато получава 

необходимото от богатите. Така, прочее, станало и с Христа: понеже у Лука, 8:2 сл., 

четем, че ги следвали някакви жени, „които Му услужваха с имотите си”. Защото, както 

пояснява Иероним23

На третото пък следва да се отвърне, че смиреността не казва кой знае какво 

за оногова, който е по неизбежност беден. Ала при доброволно бедният, какъвто бил 

Христос, бедността е във висша степен знак за смиреност. 

, обичайно за иудеите било, а и не се вменявало като прегрешение, 

ако жените, следвайки древната народна традиция, предоставят храна и облекло от 

собственото си имущество на своите предстоятели. Но тъй като това би могло да е 

изкушение за другите народи, Павел, както сам той споменава, се отказал от подобни 

подаяния.” Така че изхранването могло да става и без загрижеността, която 

възпрепятствува проповядването: това обаче не можело да се случи при притежаването 

на богатство. 

 

 

Раздел 4. Дали Христос живеел според закона24

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не живеел според 

закона. 

 1. Наистина, законът предписва в събота да не се върши нищо, както е според 

книгата Битие, 2:2, „в седмия ден Бог си почина от всичките Си дела, що извърши”. 

Само че Христос тъкмо в събота излекувал човека и му казал да вземе одъра си (Иоан, 

5:5 сл.). Следователно той очевидно не живеел според закона. 

 2. Освен това Христос учел на същото, каквото сам правел: съгласно реченото в 

Деяния на апостолите, 1:1: „Иисус начена да върши и учи.” Но сам той учел у Матея, 

15:11, че „не това, що влиза в устата, осквернява човека” : което противоречи на закона, 

според който човек се осквернява чрез яденето или допира до някои животни, както 

проличава в единадесета глава на Левит. Следователно, както изглежда, Христос не 

живеел според закона. 

 3. Освен това еднакво се отсъжда, както е видно, за правещия и съгласяващия се: 

съгласно реченото в Посланието до римляните, 1:32: „не само тия, които вършат такива 
                                                 
23 In Mt., IV. 
24 Cf. Sent., III d.14 a.3; IV d.1 a.2; In Mt., V. 
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дела, но и ония, които са благосклонни към вършещите ги”. Ала Христос се съгласявал 

и извинявал учениците си, нарушили закона с това, че в събота късали класове: както 

пише у Матея, 12:1 сл. Оказва се, следователно, че Христос не живеел според закона. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Матея, 5:17: „Не мислете, че съм дошъл да 

наруша закона или пророците.” Тълкувайки това място, Хризостом25

 

 заявява: „Той 

изпълнил закона, като най-напред не престъпил никое законово постановление; а сетне 

и като оправдал чрез вярата онези законови предписания, които не бил в състояние да 

последва буквално.” 

 Отговарям с думите, че Христос във всички случаи живеел съгласно 

предписанията на закона. Знака за това е, дето пожелал да бъде обрязан: защото 

обрязването е един вид обещание за изпълняване на закона, съгласно реченото в 

Посланието до галатяните, 5:3: „Свидетелствувам пак на всеки човек, който се обрязва, 

че той е длъжен да изпълни целия закон.” А да живее според закона Христос пожелал, 

на първо място, за да потвърди стария закон. На второ, за да може, спазвайки го, да го 

изчерпи и завърши в себе си, показвайки, че той е даден заради него. На трето, за да 

освободи людете от служенето на закона: съгласно реченото в Посланието до 

галатяните, 4:4 сл.: „Бог изпрати Своя Син, Който се подчини на закона, за да изкупи 

ония, които бяха под закона.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Господ се извинява за 

престъпването на закона с три аргумента. От една страна, понеже чрез предписанието 

за спазването на съботния ден се забранява не божественото, ами човешкото дело: 

защото макар Бог на седмия ден да престанал да създава нови твари, той продължил да 

действува за съхраняването и управлението на нещата. А сторваните от Христа чудеса 

са божествено дело. Поради което сам той заявява у Иоана, 5:17: „Моят Отец досега 

работи, и Аз работя.” От друга страна се извинява за стореното с това, че въпросното 

предписание не забранява дела, необходими за телесното здраве. Поради което сам 

заявява у Лука, 13:15: „Не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в 

събота, и не води ли да го пои?” И по-нататък, 14:5: „Кой от вас, ако осел или вол му 

падне в кладенец, няма веднага да го извади и в съботен ден?” Очевидно е обаче, че 

                                                 
25 In Mt., hom.16. 
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сторваните от Христа чудеса са свързани с телесното и душевното здраве. Най-сетне с 

въпросното предписание не се забраняват действия, свързани с богопочитанието. 

Поради което у Матея, 12:5, е речено: „Или не сте чели в закона, че съботен ден 

свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни?” Пък това, дето 

Христос наредил на сакатия да понесе одъра си, било вид богопочитание, сиреч 

възхвала на божествената сила. Така става ясно, че той не нарушавал съботния ден. 

Макар иудеите лъжливо да го обвинявали в това, заявявайки у Иоана, 9:16: „Тоя човек 

не е от Бога, защото не пази събота.” 

 На второто трябва да се отговори, че с тези си думи Христос е искал да каже, 

щото човек не става душевно нечист от употребата на някакви ястия съобразно 

естеството им, ами единствено съобразно тяхното значение. А това, дето в закона някои 

ястия са наречени нечисти, е пак свързано със значението им. Затова Августин 

отбелязва в „Против Фауст”26

 На третото пък следва да се отвърне, че когато изгладнелите ученици късали 

класове в събота, те били извинени за това престъпване на закона поради изпитвания от 

тях силен глад: както и Давид не бил закононарушител, когато, притискан от глада, 

изял хлябовете, които не бивало да вкусва. 

: „Ако вземем свинята и агнето, те и двете са чисти по 

природа, тъй като всяка Божия твар е добра: от гледна точка на значението си обаче 

агнето е чисто, а свинята – нечиста.” 

       

 

                                                 
26 Contra Faustum, VI 7. 
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