
Tu powinien być mój tekst, mówiący o tym że po lewej stronie jest grecki tekst oryginału a
po prawej moje własne tłumaczenie. Na dole zaś są przypisy i aparat krytyczny.

Ὁμιλία Α΄ Homilia I
«Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ «Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię»

τὴν γῆν» Właściwympoczątkiemdla tego, kto będzie
Πρέπουσα ἀρχὴ τῷ περὶ τῆς τοῦ κόσμου opowiadać obudowie świata jest, byuprzednio

5 συστάσεως μέλλοντι διηγεῖσθαι, ἀρχὴν τῆς powiedział o początkuprzyozdobienia [rzeczy]5
τῶνὁρωμένωνδιακοσμήσεωςπροθεῖναι τοῦ widzialnych. Będzie bowiemdokonywaćprzekazu
λόγου. Οὐρανοῦ γὰρ καὶ γῆς ποίησις παρα- na temat stworzenia nieba i ziemi, które
δίδοσθαι μέλλει, οὐκαὐτομάτωςσυνενεχθεῖσα, nie nastąpiło samoczynnie, jak to sobie niektórzy
ὥς τινες ἐφαντάσθησαν, παρὰ δὲ τοῦ Θεοῦ wyobrażali, lecz miało swoją przyczynę u

10 τὴν αἰτίαν λαβοῦσα. Οὐρανοῦ γὰρ καὶ γῆς Boga. Jakie ucho jest godneogromuopowiadania?10

ποίησις παραδίδοσθαι μέλλει, οὐκ αὐτομά- Z jak przygotowaną duszą należy wyjść na
τως συνενεχθεῖσα,ὥς τινες ἐφαντάσθησαν, spotkaniewszystkich tych takwielkich [rzeczy]?
παρὰδὲ τοῦΘεοῦ τὴναἰτίανλαβοῦσα.Ποία Oczyszczoną znamiętności ciała, niezamroczoną
ἀκοὴ τοῦ μεγέθους τῶν λεγομένων ἀξία; życiowymi troskami, chętnądowysiłku, badawczą,

15 πῶςπαρεσκευασμένηνψυχὴνπρὸς τὴν τῶν zawsze poszukującą, skąd może pozyskać 15

τηλικούτων ἀκρόασιν προσῆκεν ἀπαντᾶν; godnepojęcie oBogu. Lecz zanimsprawdzimy
Οὐρανοῦγὰρκαὶ γῆς ποίησις παραδίδοσθαι dokładnośćwypowiedzi i zbadamy, jak liczne
μέλλει, οὐκ αὐτομάτως συνενεχθεῖσα, ὥς są znaczenia tychmałychwyrażeń, zastanówmy
τινες ἐφαντάσθησαν, παρὰ δὲ τοῦ Θεοῦ τὴν się, kto jest tym, który z nami rozmawia.

20 αἰτίαν λαβοῦσα. Ποία ἀκοὴ τοῦ μεγέθους Albowiem, jeśli nawetnie przenikniemygłębokiego20

τῶν λεγομένων ἀξία; πῶς παρεσκευασμέ- serca autora z powodu słabości naszego rozumu,
νηνψυχὴνπρὸς τὴν τῶντηλικούτωνἀκρό- to [przynajmniej] zwracając uwagęnawiarygodność
ασιν προσῆκεν ἀπαντᾶν; Οὐρανοῦ γὰρ καὶ opowiadającego, samoczynnie zostaniemy
γῆς ποίησις παραδίδοσθαι μέλλει, οὐκ αὐ- doprowadzeni do zgodzenia się z tym, co

25 τομάτως συνενεχθεῖσα, ὥς τινες ἐφαντά- powiedziano. TakotoMojżesz jest tym, który 25

σθησαν, παρὰ δὲ τοῦ Θεοῦ τὴν αἰτίαν λα- dokonał tego opisu; ten Mojżesz, o którym
βοῦσα. Ποία ἀκοὴ τοῦ μεγέθους τῶν λεγο- świadczono, że był «miły»Bogu1, będąc jeszcze
μένων ἀξία; πῶς παρεσκευασμένην ψυχὴν oseskiem.Którego córka faraonausynowiła,
πρὸς τὴν τῶν τηλικούτων ἀκρόασιν προσ- po królewskuwychowała, wyznaczającmu

30 ῆκεν ἀπαντᾶν; Οὐρανοῦ γὰρ καὶ γῆς ποί- do nauki mędrców Egiptu na nauczycieli; 30

ησις παραδίδοσθαι μέλλει, οὐκ αὐτομάτως który, znienawidziwszy wielkość [władzy]
συνενεχθεῖσα,ὥς τινες ἐφαντάσθησαν, παρὰ królewskiej, i powróciwszydoponiżenia rodaków,
δὲ τοῦΘεοῦ τὴναἰτίανλαβοῦσα.Ποίαἀκοὴ wolał «cierpieć z ludemBożym, niż używaćprzemijających
τοῦμεγέθους τῶνλεγομένωνἀξία; πῶςπα- rozkoszy grzechu»2; ten, który otrzymał umiłowanie

35 ρεσκευασμένην ψυχὴν πρὸς τὴν τῶν τηλι- sprawiedliwości od samej natury, zanim jeszcze35
κούτων ἀκρόασιν προσῆκεν ἀπαντᾶν; Οὐ- pozwolonomuna zwierzchnictwonad ludem,
1Dz 7,20 (niedosłowny cytat).
2Hbr 11,25.
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ρανοῦγὰρκαὶ γῆς ποίησις παραδίδοσθαι μέλ- okazuje się być z powodunaturalnej nienawiści
λει, οὐκ αὐτομάτως συνενεχθεῖσα, ὥς τι- do zła aż do śmierci karzącym złych3; ten,
νες ἐφαντάσθησαν, παρὰ δὲ τοῦ Θεοῦ τὴν który zostałwypędzonyprzez tych, którym

40 αἰτίαν λαβοῦσα. Ποία ἀκοὴ τοῦ μεγέθους dobrowyświadczył, i z radością opuściwszy 40

τῶν λεγομένων ἀξία; πῶς παρεσκευασμέ- egipskiewrzawy, i przybywszy do Etiopii4 i
νηνψυχὴνπρὸς τὴν τῶντηλικούτωνἀκρό- tamwiodąc [życie]wolne odwszelkich innych
ασιν προσῆκεν ἀπαντᾶν; Οὐρανοῦ γὰρ καὶ [zajęć], i przez całe czterdzieści lat zajmował
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γῆς ποίησις παραδίδοσθαι μέλλει, οὐκ αὐ- się oglądaniembytów; który,mając już osiemdziesiąt
45 τομάτως συνενεχθεῖσα, ὥς τινες ἐφαντά- lat, widział Boga5 tak, jak człowiek może 45

σθησαν, παρὰ δὲ τοῦ Θεοῦ τὴν αἰτίαν λα- widzieć, lub raczej jak żaden inny zgodnie
βοῦσα. Ποία ἀκοὴ τοῦ μεγέθους τῶν λεγο- z owym świadectwemBoga, że: «Jeśli będzie
μένων ἀξία; πῶς παρεσκευασμένην ψυχὴν uwasprorokPana, pozwolęmu się poznać przez
πρὸς τὴν τῶν τηλικούτων ἀκρόασιν προσ- widzenia i w snach przemówię do niego. Lecz

50 ῆκενἀπαντᾶν;Ποίαἀκοὴ τοῦμεγέθους τῶν nie tak jest ze sługąMoim,Mojżeszem; jestwierny 50

λεγομένωνἀξία; πῶςπαρεσκευασμένηνψυ- wcałymMoimdomu; ustawusta przemówię do
χὴνπρὸς τὴν τῶντηλικούτωνἀκρόασινπροσ- niego, w sposób jawny, a nie przez tajemnice»6.
ῆκεν ἀπαντᾶν; Καθαρεύουσαν τῶν παθῶν Ten oto, który na równi z aniołami stał się
τῆς σαρκὸς, ἀνεπισκότητον μερίμναις βι- godnymwidzieć samegoBoga, opowiadanam

55 ωτικαῖς, φιλόπονον, ἐξεταστικὴν, πάντο- te [rzeczy], które usłyszał od Boga. Tak oto 55

θεν περισκοποῦσαν εἴ ποθεν λάβοι ἀξίαν posłuchajmy słówprawdywypowiedzianych
ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ πρὶν ἐξετάσαι τὴν nie «w przekonywaniach mądrości» ludzkiej,
ἐν τοῖς ῥήμασιν ἀκρίβειαν, καὶ διερευνή- lecz «wpouczeniachDucha»7; których celem
σασθαι ἡλίκα τῶν μικρῶν φωνῶν τούτων nie jest pochwała słuchaczy, lecz zbawienie

60 ἐστι τὰ σημαινόμενα, ἐνθυμηθῶμεν τίς ὁ pouczanych. 60

διαλεγόμενος ἡμῖν.
A teraz następuje treść tekstu, który po prostu trzeba było npisać, żeby cośkolwiek napisać.

3Por. Wj 2,11-12.
4Wj 2,15.
5Wj 33,11.
6Lb 12,6-8.
71 Kor 2,4 i 13.

54 σαρκὸς ] PG SCh: σαρκὸς. 57 Ἀλλὰ ] PG, SCh ΕΠΕ: ἀλλὰ. 59 τῶν μικρῶνφωνῶν τούτων ] PG, SCh ΕΠΕ:
τῶν μικρῶν φωνῶν τούτων”. 60 ἐστι ] PG, SCh ΕΠΕ: „ἐστὶ”.
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