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Wstęp

Autorem De caritate jest Afrahat, zwany Mędrcem Perskim (260/275–345). Mowa 
o miłości stanowi drugą w kolejności z jego dwudziestu trzech rozpraw teologiczno-mo-
ralnych. Bezpośrednim adresatem dzieła Afrahata byli bnay qyōmō („synowie przymie-
rza”), czyli asceci i dziewice zorganizowani w przedmonastycznych strukturach Kościoła 
Perskiego 1. 

Mędrzec przyjął zagadnienie wiary jako punkt wyjścia w swoich rozważaniach: har-
monia i spójność całości jego dzieła może być zrozumiała tylko dzięki wierze w jedyne-
go Boga i jedynie dla tego, kto z wiarą potrafi przyjąć Boże wymagania 2. W wykładzie 
Afrahata wiara i miłość znalazły obrazowe porównanie do budowli scalonej belkami: mu-
ry wiary nie są w stanie się utrzymać bez belek miłości. cała ta budowla osadzona zosta-
ła na skale, czyli chrystusie. Podstawą miłości jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. 
Przykazanie to jednak zostało odrzucone przez ludzi i dlatego zostało im dane niedosko-
nałe Prawo i Prorocy.

Wszystkie nakazy tego Prawa miały na celu przybliżyć ludzi do miłości Bożej. Pers 
przekonywał, iż w Prawie zawiera się wiara i przez wiarę utrwala się prawdziwa miłość. 
Obietnica niedoskonałego przymierza zawartego z Mojżeszem spełniła się, a Testament 
nabrał mocy i został przypieczętowany, gdy umarł „przynoszący Przymierze” chrystus. 
W ten sposób stare Prawo, niedoskonałe, względne i czasowe, zostało udoskonalone no-
wym Prawem. Gdy prawo chrystusa zostało dane, stare Prawo straciło rację bytu. Gdy 
jednak Afrahat krytykował żydowskie Prawo, nie potępiał go w sposób bezwzględny: no-
we Prawo jest naturalną kontynuacją i dopełnieniem starego 3. 

chrystus, jako Ten, który przyniósł nowe Prawo, jest wzorem bezinteresownej miło-
ści. Podkreślając wielkość i wyjątkowość tej miłości, Mędrzec Perski zastosował metodę 
łączenia w bloki tematyczne kilkunastu cytatów biblijnych, potwierdzających udowadnia-

 1 Por. A. U c i e c h a, Afrahat, Mędrzec perski – stan badań, „Śląskie Studia Historyczno-
Teologiczne” 2000, t. 33, s. 25–40.
 2 Por. tenże,Por. tenże, Afrahat. O wierze (Demonstratio prima. De fide. Patrologia Syriaca i, 5–45), „Śląskie 
Studia Historyczno-Teologiczne” 2004, t. 37, z. 2. s. 158–170 (tłumaczenie z języka syryjskiego, 
wstęp i komentarz).
 3 W kwestii antyjudaizmu Afrahat reprezentuje odmienny pogląd niż jan chryzostom, dla któ-
rego judaizm był wrogiem chrześcijaństwa. Por. M. S i m o n, Verus Israel. �tude sur les relations�tude sur les relations 
entre chrétiens et juifs dans l’empire romain (135–425), Paris 1948, s.198–206. 369–379.369–379.
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ną tezę 4. Typologiczna egzegeza Mowy o miłości wyraża się w podkreślaniu faktu kon-
tynuacji zbawczych dzieł Boga, gdzie starotestamentalne „symbole” stanowią zapowiedź 
nowotestamentalnej „prawdy” 5.

Wydania tekstu

W r i g h t  W., The Homilies of Aphraates, the Persian Sage, edited from syriac manus
cripts of the fifth and sixth century in the British Museum, London 1864.
P a r i s o t  j., Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes (Patrologia Syriaca 1), Paris 
1894; (Patrologia Syriaca 2), Paris 1907, s. 1–489 (tekst syryjski i tłumaczenie łaciń-
skie).

Przekłady nowożytne

Francuski:
A p h r a a t e  le S a g e  P e r s a n, Les Exposés i–X, Paris 1988, t. i (Sources chrétiennes 
349); Les Exposés Xi–XXiii, Paris 1989, t. ii (Sources chrétiennes 359). Traduction du 
Syriaque, introduction et notes par Marie-joseph Pierre.

niemiecki:
A p h r a h a t, Unterweisungen i–X, Freiburg 1991, Bd. 1 (Fontes christiani 5/1); Unter
weisungen Xi–XXiii, Freiburg 1991, Bd. 2 (Fontes christiani 5/2). Aus dem Syrischen 
übersetzt und eingeleitet von Peter Bruns.
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PRZEKŁAD 6

2,1 (48,1-10)  7 zaprawdę, mój drogi, całe Prawo i Prorocy zawieszone są na 
dwóch przykazaniach. Tak rzekł nasz zbawiciel, że dla tego, kto nie podporządkuje 
się, Prawo i Prorocy niewiele mogą go przekonać 8. Tak powiedział nasz zbawiciel: 
„na tych dwóch przykazaniach zawieszone jest Prawo i Prorocy, żeby człowiek 
kochał Pana, Boga swego z całej swojej duszy, z całej swojej mocy i całą swoją 
istotą, i żeby człowiek kochał jeszcze bliźniego swego jak siebie samego” 9.

2,2 (48,11-20) Przystąp do badania tych dwóch przykazań, na których opiera się 
cała moc Prawa i Proroków: gdyby te dwa przykazania, na których wisi cała moc 
Prawa i Proroków, zostały osadzone w sercu i umyśle ludzi, wówczas ani Prawo, 
ani Prorocy nie musiałyby zostać zapisane, jak stoi: „Prawo nie zostało ustanowio-
ne dla sprawiedliwych, lecz dla niesprawiedliwych” 10. To z powodu niesprawied-
liwych zostało ustanowione Prawo. Gdyby sprawiedliwość przetrwała u 2,2 (49,1-
27) ludzi, Prawo nie byłoby konieczne. z drugiej jednak strony, gdyby Prawo nie 
zostało ustanowione, moc Boża pozostałaby nieznana we wszystkich pokoleniach 
mimo wszystkich cudów, które ukazała.

Gdy dom Adama przekroczył przykazanie, świat został obarczony śmiercią, 
lecz moc Boża ukaże się, gdy wszyscy ludzie powstaną na koniec, w chwili gdy 
upadnie panowanie śmierci.

z powodu grzeszników za dni noego moc Boża objawiła się w wodach potopu.
W Abrahamie – ponieważ zachował sprawiedliwość, która znalazła się w Prawie 

zanim [jeszcze] Prawo zostało nałożone – moc Boża objawiła się przez sprawied-
liwość, gdy zwrócił łupy Sodomy dzięki potędze swojego Boga i swej ręki nie 
przyłożył do grabieży. i rzekł mu Bóg, gdy minął ów dzień: „Twoja nagroda bę-

 6 Przekładu dokonano na podstawie wydania krytycznego j. P a r i s o t, Aphraatis Sapientis Persae 
Demonstrationes, Paris 1894, kol. 5–45 (Patrologia Syriaca 1). 
 7 Przyjęte oznaczenie dostosowane zostało do krytycznego wydania Parisota: pierwsza cyfra 
wskazuje na numer Mowy, druga oznacza podział na rozdziały w tłumaczeniu łacińskim, w nawia-
sach okrągłych podano kolejno numery kolumn i wierszy tekstu syryjskiego. 
 8 Por. �k 16,31.Por. �k 16,31.
 9 Por. Mt 22,37-40; Mk 12,29-31; �k 20,27.Por. Mt 22,37-40; Mk 12,29-31; �k 20,27.
 10 i Tym 1,9.
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dzie wielka przez twą sprawiedliwość” 11. i ten, któremu Prawo nie zostało nało-
żone, wypełnił uczynki Prawa, chociaż Prawo nie było konieczne dla jego spra-
wiedliwości.

Podobnie w przypadku izaaka, jakuba i jego synów: niepotrzebne było, aby dla 
osiągnięcia sprawiedliwości zostało im nałożone Prawo, gdyż ojciec ich rozkazał 
im wypełniać sprawiedliwość i Prawo zgodnie z tym, jak napisano, a co Pan rzekł 
o Abrahamie: „Wiem, że nakaże swoim synom, którzy będą po nim, aby strzegli 
wszystkich moich przykazań” 12.

również józef zachował sprawiedliwość, która jest w Prawie, gdy nie usłuchał 
swojej pani. Powiedział przecież: „jakże mógłbym uczynić 2,2 (52,1-9) tak wiel-
kie zło i zgrzeszyć przeciwko Bogu?” 13.

Także i Mojżesz ustrzegł sprawiedliwości, która jest w Prawie, gdy odmówił, 
aby go nazywać synem córki faraona 14. dlatego też Pan uznał go za godnego, aby 
przez niego dać Prawo swojemu ludowi.

Wszyscy oni zatem ukazali uczynki Prawa, jednak nie dla ich sprawiedliwo-
ści zostało ustanowione Prawo: oni sami byli Prawem dla siebie 15. 2,3 (52,10-
26) Gdy więc nadszedł czas Prawa, zostało ono dodane z powodu wykroczenia 16. 
Ukazano, że to Prawo jest dodatkiem. dlaczego jest zatem ten dodatek? Właśnie 
z powodu wezwania ludów, które było dużo wcześniej niż Prawo. To Prawo było 
strażnikiem i wychowawcą 17 aż do czasu, gdy przybyło potomstwo, przez które 
ludy stały się błogosławione.

Przysięga obiecana Abrahamowi to testament obietnicy, w której Bóg mu po-
wiedział: „W twoim potomstwie błogosławione będą wszystkie ludy” 18. To jest 
to słowo, które jest testamentem a zostało obiecane Abrahamowi 430 lat wcześ-
niej niż nałożenie Prawa; ludy będą błogosławione przez jego potomstwo, to zna-
czy przez chrystusa. Prawo zaś przyszło po owych 430 latach.

Gdy zatem tę 3,3 (53,1-7) obietnicę otrzymał Abraham, miał on 85 lat. Od tego 
czasu aż do momentu, gdy jakub wszedł do egiptu, minęło 205 lat. i od czasu, gdy 
jakub wszedł do egiptu, aż do wyjścia ludu ręką Mojżesza minęło 225 lat.

2,4 (53,8-27) Tak więc zapisano, iż pobyt synów izraela w ziemi egipskiej wy-
nosił 430 lat. dlaczego jednak, mój drogi, zapisano 430 lat, podczas gdy oni tam 
przebywali [tylko] 225 lat? Właśnie dlatego, iż to od tego momentu, gdy rzekł 
[Bóg] do Abrahama: „Wiedz dobrze, że potomkowie twoi wyemigrują do ziemi, 
która nie będzie do nich należała, że będą tam niewolnikami i będą uciskani przez 
400 lat” 19.

 11 rdz 15,1.
 12 rdz 18,19.
 13 rdz 39,9.
 14 Hbr 11,24.Hbr 11,24.
 15 Por. rz 2,14.Por. rz 2,14.
 16 Gal 3,19.Gal 3,19.
 17 Gal 3,24.Gal 3,24.
 18 rdz 18,18; 22,18; 26,4.
 19 Por. rdz 15,13.
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W tym właśnie momencie zostało skierowane do Abrahama następujące słowo: 
„Będziesz miał potomka” 20. Przez wiarę został on ukształtowany w sercu Abrahama 
zgodnie z tym, co napisano: „Uwierzył zatem Abraham Bogu i zostało mu to po-
czytane za sprawiedliwość” 21.

Także słowo o niewoli jego synów będących niewolnikami w egipcie zrodzone 
zostało w sercu Abrahama. Począł więc się martwić, jak to będzie z jego potom-
stwem w niewoli. i już w swoim sercu pozostawał niewolnikiem w egipcie. Tak 
samo też izaak i jakub rozmyślali o tej niewoli. 2,4 (56,1-13) A ich myśl pozosta-
wała zniewolona w egipcie, bo niewola została obiecana potomstwu Abrahama 
jeszcze zanim oni zostali zrodzeni. To słowo więc było 15 lat wcześniej niż naro-
dziny izaaka, a obietnica niewoli była 205 lat wcześniej niż ich wejście do egiptu, 
tak więc obietnica, że przez potomstwo Abrahama będą błogosławione wszystkie 
narody, była 430 lat wcześniej niż Prawo 22. 

i nie może Prawo znieść obietnicy, ponieważ było ono jedynie dodatkiem do 
słowa tej obietnicy, aż nadszedł jego [Słowa] czas. 2,5 (56,14-26) To Słowo by-
ło strzeżone przez 1794 lata od chwili, gdy zostało obiecane Abrahamowi, aż do 
momentu, gdy przyszło. i było to słowo pod strażą przez 1364 lata po nałożeniu 
Prawa. jednak słowo to było 430 lat wcześniej od Prawa.

Gdy zatem przyszło [Słowo], zniosło konieczność przestrzegania Prawa, gdyż 
Prawo i Prorocy sprowadzają się do dwóch przykazań, o których mówił nasz Pan. 
istotnie napisane jest: „całe Prawo i Prorocy prorokowali aż do jana chrzciciela” 23. 
nasz Pan zaś rzekł: „nie przyszedłem znieść Prawa ani Proroków, lecz je udosko-
nalić” 24. 2,5 (57,1-2) napisano też: „Prawda o Prawie przyszła przez jezusa” 25.

2,6 (57,3-25) czego więc brakowało Prawu i Prorokom, że musiały zostać udo-
skonalone? Właśnie tego, co ukrywał w nich Testament, to znaczy słowo obietnicy. 
To bowiem przymierze, które było dane Mojżeszowi, pozostawało nieprzypieczę-
towane dopóty, dopóki nie przyszło przymierze ostatnie, czyli pierwsze, ponie-
waż było wcześniej obiecane, a zostało podpisane, gdy umarł Przynoszący przy-
mierze. On potwierdził dwa przymierza, gdy „uczynił owe dwa jednym i Prawo 
nakazów zniósł jego przykazaniami” 26. Przydatność bowiem Prawa została znie-
siona przez przyjście naszego Ożywiciela. On dał siebie samego w miejsce ofiar 
Prawa i był prowadzony jak owca na rzeź 27 zamiast owiec przebłagania. został 
zabity dla nas, jak tłusty wół, abyśmy nie musieli już składać w ofierze młodych 
wołów. Przyszedł i został wyniesiony na krzyżu, aby nie wymagano już od nas 
ofiar i całopaleń. dał swoją krew dla wszystkich ludzi, aby nie żądano już od nas 

 20 Por. rdz 15,4.
 21 Por. rdz 15,6.Por. rdz 15,6.
 22 Por. Gal 3,17.Por. Gal 3,17.
 23 Mt 11,13.Mt 11,13.
 24 Mt 5,17.Mt 5,17.
 25 Por. j 1,17.Por. j 1,17.
 26 Por. ef 2,14-15.Por. ef 2,14-15.
 27 Por. iz 53,7; dz 8,32.Por. iz 53,7; dz 8,32.
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krwi zwierząt. Wstąpił do przybytku nie rękami uczynionego, i stał się kapłanem 
i sługą świątyni 28.

Od chwili więc przyjścia zniósł On owe nakazy pochodzące z Prawa, a od mo-
mentu, gdy Go związali, święta zostały dla nich związane 2,6 (60,1-25) łańcu-
chami 29. chcieli wydać wyrok na niewinnego i dlatego usunął od nich sędziów. 
Odrzucili jego królestwo, więc oddalił od nich królestwo, ponieważ przybył ten, 
do którego królestwo należy 30. został wywyższony jako żywa ofiara dla nas. 
Pozbawił ich ofiar i synowie izraela znaleźli się bez ofiar, i bez ołtarza, i bez te-
go, kto ubiera efod i nakłada kadzidło 31. Odebrał im widzących i proroków, po-
nieważ nie usłuchali wielkiego Proroka.

Gdy Pierwszy Testament został wypełniony przez Ostatni, sprawił, że zesta-
rzały się i upadły uczynki Prawa, gdyż były one przeznaczone na zniszczenie 32. 
zatem od momentu, gdy nowe zostało dane, stare jest zniesione 33.

Ofiary zostały odrzucone nie tyle z chwilą przybycia naszego zbawcy, lecz 
ich ofiary już wcześniej nie podobały mu się, jak napisano: „nie spożywam mię-
sa cielców i krwi koźląt nie piję. Lecz złóż Bogu chwałę i wypełnij twoje śluby 
dla najwyższego” 34. i powiedział jeszcze: „Sercem skruszonym Bóg nie pogar-
dzi” 35. i dodał: „nie chcę ofiar ani w całopaleniach nie mam upodobania” 36, oraz: 
„Moją ofiarą dla Boga jest duch pokorny” 37. również 2,6 (61,1-5) prorok izajasz 
rzekł: „nie potrzebne mi jest mnóstwo waszych ofiar – mówi Pan” 38. Powiedział 
im jeszcze: „Brzydzę się i gardzę świętami waszymi i nie czuję zapachu w two-
ich zgromadzeniach” 39. 

2,7 (61,6-26) To słowo naszego zbawiciela, na którym opiera się Prawo i Prorocy, 
jest piękne, dobre i szlachetne. Tak bowiem rzekł nasz zbawiciel: „Ani jedna jo-
ta nie zniknie z Prawa i Proroków, aż wszystko się stanie” 40. Przyjął więc Prawo 
i Proroków i oparł je na dwóch przykazaniach, nic im [Prawu i Prorokom] nie uj-
mując.

Otóż, jeśli rozważysz uważnie to słowo, to prawda o nim jest taka:
zachowywanie tego, co w Prawie i tego wszystkiego, co napisano w nim, pod-

lega temu słowu: „Kochaj Pana, Boga twego, całą twoją duszą, z całej twojej mo-
cy oraz całym twym sercem” 41. Wszystkie uczynki nakazywane przez Prawo mia-

 28 Por. Hbr 9,11-12.Por. Hbr 9,11-12.
 29 Por. Ps 118,27.Por. Ps 118,27.
 30 Por. rdz 49,10.Por. rdz 49,10.
 31 Por. Oz 3,4.Por. Oz 3,4.
 32 Por. Hbr 8,13.Por. Hbr 8,13.
 33 Por. Mt 9,17-18.Por. Mt 9,17-18.
 34 Ps 50,13-14.Ps 50,13-14.
 35 Ps 51,19.Ps 51,19.
 36 jer 6,20.jer 6,20.
 37 Ps 51,19.
 38 iz 1,11.
 39 Por. iz 1,14; Am 5,21.
 40 Por. Mt 5,18.
 41 Pwt 6,5; Mt 22,37.
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ły na celu przybliżyć je do miłości Pana Boga: aby każdy kochał bliźniego co do 
ciała jak siebie samego. Te dwa przykazania są ponad całym Prawem.

i gdy zastanowisz się, 42 zobaczysz, że na początku całego Prawa jest napisa-
ne: „jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. nie będziesz 
sobie czynił ze mnie żadnej podobizny ani obrazu” 43. 2,7 (64,1-10) Ten, kto nie 
czyni sobie innych bogów, podporządkowuje się słowu, któremu podlega Prawo 
i Prorocy.

Wspomnij, mój drogi, na to, co napisałem ci, że sprawiedliwi nie podlegają 
Prawu 44, ponieważ ten, kto zachowuje sprawiedliwość, jest ponad przykazaniem, 
czyli ponad Prawem i Prorokami.

Prawdziwe jest słowo, które powiedział nasz zbawiciel: „Ani jedna jota nie 
zniknie z Prawa i Proroków” 45, ponieważ je przypieczętował i zawarł w dwóch 
przykazaniach.

2,8 (64,11-26) Wysłuchaj więc, mój drogi, wyjaśnienia do tego słowa. jeśli ktoś 
powie: dlaczego napisano, że synowie izraela przebywali w ziemi egipskiej 430 
lat 46, podczas gdy w obietnicy zostało powiedziane Abrahamowi, że to będzie 400 
lat? dlaczego przyjęli 30 dodatkowo? Wyjaśnię ci więc, mój drogi, jak to jest.

Otóż, gdy nadszedł czas wypełnienia 400 lat, został wysłany Mojżesz, który 
miał ich uwolnić. Gdy jednak zabił egipcjanina, oni odrzucili swego wyzwoliciela 
i schronił się Mojżesz w Madianie. i przyszedł na nich gniew, który zmusił ich do 
pozostania w egipcie 30 lat. Mówili więc Mojżeszowi: „Któż ustanowił cię wład-
cą i sędzią nad nami?” 47. i gdy odrzucili swego wyzwoliciela, gniew 2,8 (65,1-13) 
Boży zatrzymał ich 30 lat w egipcie i Mojżesz pozostawał 30 lat w Madian.

Otóż, gdy wzmógł się nad nimi ucisk, wywiódł [Mojżesz] ich z egiptu. Bóg 
wykazał taką cierpliwość najpierw, aby ich ukarać za to, że odrzucili Mojżesza, na-
stępnie, aby dopełniła się miara niegodziwości Amorytów 48. dołożył [Bóg] ludowi 
30 lat więcej niż to, co obiecał Abrahamowi. również wobec Amorytów był cierp-
liwy przez 70 lat: 30 lat w egipcie i 40 lat na pustyni. i gdy wypełnił się czas 430 
i 30 lat, a grzechy Amorytów przebrały miarę, wprowadził do ziemi Obiecanej. 

2,9 (65,14-22) Wiedz zatem, mój drogi, że dla Boga nie istnieje prawo. raz po-
większa lub pomniejsza, innym razem dodaje tam, gdzie mało.

W dniach noego obiecał, iż dla nieprawości ludzi dni człowieka będą jedynie 
120 lat. i zniszczył ich, gdy noe żył już 600 lat. Tak rzekł: „Będą na ziemi 120 
lat” 49. i zniszczył ich, gdy noe miał 600 lat 50. 2,9 (68,1-19) Odjął im 20 lat. 

 42 Syr. sōm blebeh znaczy dosłownie „położyć serce”.
 43 Wj 20,2-4.
 44 Por. 1 Tm 9,9.
 45 Mt 5,18.
 46 Por. Wj 12,40.
 47 Por. Wj 2,11-15.
 48 Por. Wj 15,16.
 49 Por. Wj 6,3.
 50 Por. Wj 7,6.
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napisano jeszcze: gdy urosły nieprawości grzesznego królestwa domu efraima, 
za panowania jeroboama, syna nebata, który grzeszył i do grzechu doprowadził 
izrael, złożył im obietnicę w proroctwie proroka izajasza, który im rzekł: „Po 65 
latach odpadnie efraim od ludu” 51.

W pierwszym roku Achaza słowo to było [skierowane], a w czwartym [ro-
ku] ezechiasza wystąpił przeciw nim Salmanassar, król Aszszur, a po nim Tiglat-
Pileser, który ich uprowadził z ich ziemi 52. Panował więc nad nimi przez 16 lat . 
W czwartym roku ezechiasza zapanowali nad nimi królowie Aszszur. zaledwie 20 
lat minęło, gdy efraim odpadł od ludu izraela. Odjął [Bóg] im 45 lat. i nie dopełnił 
[Bóg] – zgodnie z tym co zadecydował – tego czasu, który zapowiedział i wyzna-
czył. 2,10 (68,20-25) chociaż obiecał im, że tak się stanie, to jednak lata zostały 
skrócone lub dodane. nie było to tak, jakby [Bogu] zabrakło świadomości, wręcz 
przeciwnie. Wiedział bowiem, jak daleko posunęliby się ludzie, i ze względu na 
swoje miłosierdzie dał im czas na żal, aby nie pozostali bez obrony. 2,10 (69,1-26) 
Ludzie ci drwili sobie z cierpliwości Boga. Słyszeli, że wiele czasu pozostało do 
nadejścia obiecanego gniewu Bożego. Bezwstydnie grzeszyli wobec niego, mó-
wiąc: „To, co mówią prorocy, było prorokowane dla czasów odległych” 53. i dla-
tego, gdy taka myśl im przyszła w dniach proroka ezechiela, mówili: „To, co on 
prorokował, odnosiło się do czasów odległych”. rzekł więc ezechielowi: „jestem 
Żyjący – mówi Pan Panów – więcej nie będzie już zwłoki dla wyroków moich. 
Słowo bowiem, które wypowiadam, wykonam natychmiast” 54.

Tak wcześniej postanowił, że da ludziom czas na skruchę, a może się nawró-
cą. Oni jednak drwili sobie z cierpliwości Boga i nie nawrócili się. i zrezygnował 
z czasu, który określił i wyznaczył dla nich. i nie postąpił tak bezwiednie, lecz – 
jak napisane jest: „Biada temu, kto grabi. Wy nie będziecie grabić. i kłamca nie 
będzie kłamał przeciwko wam. jeśli jednak zechcecie grabić, zostaniecie ograbie-
ni, i jeśli zapragniecie kłamać, będą kłamać przeciw wam” 55.

napisano jeszcze u jeremiasza: „jeśli powiem przeciw ludowi i przeciw kró-
lestwu, aby wykorzenić go, powalić, zburzyć i zniszczyć i nawróci się lud ten od 
swego zła, otóż 2,10 (72,1-6) odstąpię od mego wyroku i odwrócę od nich to, co 
powiedziałem przeciwko nim” 56. innym razem rzekł jeremiasz: „jeśli powiem 
ludowi i królestwu, aby budował i sadził, a lud ten czyniłby zło przede mną, wte-
dy odstąpię od mego rozkazu i odwrócę od niego dobro, o którym mówiłem, aby 
mu dobrze czynić” 57.

 51 Por. iz 7,8b; 17,3.
 52 Por. 2 Krl 18,9-10; 15,29; 1 Krn 5,6.26.
 53 Por. ez 12,27.
 54 Por. ez 12,28.
 55 Por. iz 33,1.
 56 Por. jer 18,7-8.Por. jer 18,7-8.
 57 Por. jer 18,9-10.Por. jer 18,9-10.
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2,11 (72,7-21) Wszystko zaś to napisałem ci, mój drogi, ponieważ już wcześ-
niej, w pierwszej mowie o wierze ukazałem ci, że na wierze może być ustanowio-
ny fundament tego qyōmō, w którym trwamy 58.

W tej drugiej mowie piszę, aby przypomnieć ci, że całe Prawo i Prorocy zawie-
szone są na dwóch przykazaniach, o których powiedział nasz zbawiciel, że w tych 
dwóch przykazaniach zawiera się całe Prawo i Prorocy. W Prawie zawiera się wia-
ra i przez wiarę utrwala się prawdziwa miłość, która [urzeczywistnia się] według 
tych dwóch przykazań, aby człowiek miłował Pana, swego Boga, i kochał rów-
nież bliźniego swego jak siebie samego.

2,12 (72,22-26) Posłuchaj więc, mój drogi, o miłości, która [urzeczywistnia się] 
według tych dwóch przykazań. Gdy przyszedł zatem nasz Ożywiciel, ukazał swoją 
gorliwość do miłości. Otóż rzekł swoim uczniom: „To jest moje przykazanie, aby-
ście się miłowali 2,12 (73,1-24) wzajemnie” 59. Powiedział im jeszcze: „Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali” 60. Ponadto, gdy nauczał o mi-
łości, tak ich napominał: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, 
którzy wam złorzeczą, módlcie się za tych, którzy was nienawidzą i prześladują 
was” 61. To również im powiedział: „jeśli kochacie tego, kto was kocha, jaka jest 
wasza zasługa? jeśli bowiem kochasz tego, kto ciebie kocha, i poganie tak czynią: 
kochają tego, kto ich miłuje” 62. nasz Ożywiciel rzekł jeszcze: „jeśli czynicie do-
bro temu, kto wam dobrze czyni, jaka jest wasza zasługa? Także celnicy i grzesz-
nicy tak postępują, lecz wy, ponieważ zostaliście nazwani synami Boga, który jest 
w niebie, stawajcie się podobni do tego, który miłuje również niewdzięcznych” 63. 
nasz zbawiciel dodał: „Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone, przebaczajcie, 
a będzie wam przebaczone, dawajcie, a będzie wam dane” 64. Powiedział ponad-
to, aby wzbudzić w nas bojaźń: „jeśli nie odpuścicie ludziom ich grzechów, któ-
re popełnili przeciwko wam, i wam nie odpuści Ojciec” 65. Tak zatem napominał, 
mówiąc: „jeśli brat twój zgrzeszy przeciw tobie, odpuść mu. i jeśli nawet siedem 
razy zgrzeszy przeciw tobie w jednym dniu, odpuść mu” 66.

2,13 (76,1-24) Gdy Szymon Piotr usłyszał te słowa, rzekł do naszego Pana: 
„jeśli brat mój zgrzeszy przeciw mnie, ile razy mam odpuścić? czy siedem ra-
zy? Pan nasz mu odparł: nie tylko siedem, lecz siedemdziesiąt siedem razy” 67. 
Gdyby nawet czterysta dziewięćdziesiąt razy zgrzeszył przeciw tobie w jednym 
dniu, odpuść mu.

 58 Mowy były zasadniczo skierowane do bnay qyōmō („synów przymierza“); więcej na temat tych 
perskich ascetów, por. A. U c i e c h a, Rola i miejsce „synów przymierza” w Kościele perskim IV w. 
(na przykładzie Mów Afrahata), „Vox Patrum” 2002, 22, t. 42–43, s. 161–175.
 59 j 15,12.j 15,12.
 60 j 13,34.j 13,34.
 61 Mt 5,44; �k 6,27-28.Mt 5,44; �k 6,27-28.
 62 �k 6,32; Mt 5,46.�k 6,32; Mt 5,46.
 63 �k 6,35.�k 6,35.
 64 �k 6,37-38.�k 6,37-38.
 65 Mt 6,15.Mt 6,15.
 66 Por. �k 17,3-4.Por. �k 17,3-4.
 67 Por. Mt 18,21-22.Por. Mt 18,21-22.
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Upodobnił się [nasz Pan] do swojego dobrego Ojca, który pomnożył swoje prze-
baczenie w jeruzalem, gdy zezwolił na wygnanie synów izraela do Babilonu i ka-
rał ich tam przez siedemdziesiąt lat. A ponieważ wzruszył się w swoim miłosier-
dziu 68, zgromadził ich w ich kraju przez pisarza ezdrasza i pomnożył wobec nich 
przebaczenie w połowie swego dnia, po 70 tygodniach, czyli po 490 latach 69.

Gdy jednak przelali krew niewinną, wtedy nie wybaczył już jeruzalem, lecz 
wydał je w ręce wrogów, którzy zniszczyli je, nie zostawiając w nim kamienia na 
kamieniu, i nawet nie oszczędzili jego fundamentów dla Pana. nie powiedział sy-
nom edomu, że ukarze ich karą, bo nie wołaliby nad jeruzalem: „Odkryjcie, od-
kryjcie aż do jego fundamentów” 70. Bóg zaś przez połowę swego dnia, czyli przez 
490 lat, przebaczał i znosił ich grzechy. następnie zniszczył jeruzalem 2,13 (77,1-
3) i wydał je w ręce obcych. To dlatego nasz Ożywiciel nakazał im, aby w jednym 
dniu odpuścili bratu swemu 490 razy. 

2,14 (77,4-19) nie będą zatem, mój drogi, trudne słowa, które ci napisałem, że 
mianowicie w połowie swego dnia Bóg odpuścił jerozolimie.  

Tak oto napisał dawid w Psalmie 90: „Tysiąc lat w oczach Pana jest jak wczo-
rajszy dzień, który minął” 71. również nasi mędrcy tak mówią: podobnie jak Bóg 
stworzył świat w sześciu dniach, tak świat dojdzie do końca po sześciu tysiącach 
lat 72. i będzie to szabat Boga na wzór szabatu, który [jest] po sześciu dniach, jak 
wyraźnie wskazał nasz zbawiciel, tak oto mówiąc o szabacie: „Módlcie się, aby 
ucieczka wasza nie była w zimie lub w szabat” 73. Także Apostoł powiedział: „Aż do-
tąd trwa szabat Boży” 74. „Pragnijmy także wejść do jego odpoczynku” 75.

2,15 (77,20-23) i gdy nasz Pan uczył modlitwy swoich uczniów, powiedział 
im: „Tak się módlcie: odpuść nam nasz winy, jak i my odpuszczamy naszym wi-
nowajcom” 76. i dodał: „Gdy chcesz złożyć ofiarę i wspomnisz, że gniewasz się na 
brata swego, zostaw twój dar przed ołtarzem, idź i pojednaj się z swoim bratem, 
potem wróć i ofiaruj swój dar” 77. inaczej, gdy ktoś będzie się modlił: „Odpuść 
nam nasz winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom” 78, wpadnie w pu-
łapkę jego własnych słów, a ten, który przyjął modlitwy, powie mu: „Ty nie od-
puściłeś twemu winowajcy. jak zatem odpuszczą tobie?”. i pozostanie twoja mod-
litwa na ziemi.

nasz Pan ukazał przykład tego człowieka, który zaczął ściągać dług od swoich 
sług. i gdy zbliżył się przed jego oblicze sługa, który był mu winien dziesięć tysię-
cy talentów, przynaglał go jego Pan, aby zwrócił to, co był jemu winien. Lecz gdy 

 68 Parisot: „quando autem viscera eius commota sunt”.Parisot: „quando autem viscera eius commota sunt”.
 69 dla Afrahata „połowa jego dnia” to 500 lat, zgodnie z Ps 90,4. 
 70 Ps 137,7; por. ez 25,12-14; 35,1-14; Lm 4,21; Ab 11.Ps 137,7; por. ez 25,12-14; 35,1-14; Lm 4,21; Ab 11.
 71 Ps 90,4.Ps 90,4.
 72 Por.Por.
 73 Mt 24,20.Mt 24,20.
 74 Por. Hbr 4,9.Por. Hbr 4,9.
 75 Por. Hbr 4,11.Por. Hbr 4,11.
 76 Mt 6,12.Mt 6,12.
 77 Mt 5,23-24.Mt 5,23-24.
 78 Mt 6,12.Mt 6,12.
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ten nie mógł zwrócić długu swemu Panu, Pan jego rozkazał go uwolnić i darował 
wszystko, co był mu winien. W swojej złośliwości, sługa ów jednak nie pamiętał, 
że jego Pan darował mu dług i że był to wielki dług. Gdy wyszedł, trafił na jedne-
go ze swoich towarzyszy, który był mu winien sto denarów. Schwycił go i dusił, 
mówiąc: „daj mi to, coś mi winien!”. i nie przyjął prośby jego towarzysza, lecz 
poszedł zamknąć go w więzieniu. nie darował swemu towarzyszowi 2,15 (81,1-5) 
tak mało, ten, któremu tak wiele darowano, dlatego został wydany strażnikom, któ-
rzy będą go chłostać, aż odda to, co winien. i rzekł im: „Tak uczyni i wam Ojciec 
mój w niebie, jeśli każdy nie odpuści bratu swemu” 79.

2,16 (81,6-25) rozważ nadto, mój drogi, jak wychwala miłość błogosławiony 
Apostoł, gdy mówi: „Starajcie się o większe dary, a ja wam pokażę dar najwspa-
nialszy” 80. i rzekł: „Gdyby było we mnie proroctwo i poznałbym wszystkie ta-
jemnice, i wszelką wiedzę, i wszelką wiarę tak, żebym górę mógł przenieść, lecz 
miłości nie byłoby we mnie, nic nie zyskałem. i gdybym biednym dał do jedzenia 
wszystko, co posiadam, a swoje ciało wydał na spalenie, lecz miłości nie byłoby 
we mnie, i tak nic nie zyskałem” 81. Powiedział tak: „Miłość cierpliwa jest i ła-
skawa, nie zazdrości. nie pyszni się ani nie chełpi. nie szuka tego, co sobie same-
mu jedynie sprawia przyjemność, lecz to, co dla wielu jest przydatne. Miłość we 
wszystkim pokłada nadzieję i wszystko znosi. Miłość nigdy nie upada” 82. dodał 
jeszcze: „Miłość jest większa niż wszystko” 83. 

Apostoł wyraźnie ukazał, iż po wierze największa jest miłość. To na niej zo-
stała ustawiona prawdziwa budowla. Ukazał, że proroctwo na miłości stoi, 2,16 
(84,1-24) że tajemnice przez miłość są objawione, że wiedza przez miłość znaj-
duje dopełnienie, że wiara przez miłość jest umocniona. i ten, kto ma wiarę, mo-
że górę przenieść, lecz bez miłości nie ma żadnej korzyści. jeśli ktoś rozda bied-
nym wszystko, co posiada, lecz jego jałmużna bez miłości zostałaby dana, żadnej 
korzyści nie odniesie. nawet jeśli z powodu imienia swego Pana swoje ciało spa-
liłby w ogniu, nie przyniesie mu to żadnego pożytku.

i pokazuje jeszcze, że cierpliwość i wytrwałość, łaskawość i gdy ktoś nie za-
zdrości swemu bratu, w pełni znajdują się w miłości 84. Wytrwałość wraz z poko-
rą i życzliwością na miłości stoją.

Wiara zatem została osadzona na skale budowli. Miłość to belki budowli, przez 
które scalone są mury domu. jeśli znajdzie się jakaś wada w belkach domu, ca-
ła budowla upadnie. Tak samo w miłości, jeśli znajdzie się w niej rysa, upada ca-
ła wiara, bo wiara tak długo nie może przeszkodzić zazdrości i kłótni 85, jak długo 

 79 Mt 18,23-25.
 80 1 Kor 12,31.1 Kor 12,31.
 81 1 Kor 13,2-3.1 Kor 13,2-3.
 82 1 Kor 13,4-8.1 Kor 13,4-8.
 83 1 Kor 13,13.
 84 Por. 1 Kor 13,4-7.
 85 Aluzja do podziałów wśród chrześcijan Kościoła Perskiego w czasie prześladowań Szapura ii. 
Por. A. U c i e c h a, Postawa duchowieństwa Kościoła Perskiego..., s. 280, 281. 
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nie przybywa miłość chrystusa. Podobnie budowla tak długo nie może właściwie 
wzrastać, jak długo mury nie są scalone przez belki.

2,17 (84,25-27) chciałbym ci jeszcze, mój drogi, ukazać, że miłość jest lepsza 
nad wszystko. i dzięki niej osiągnęli doskonałość sprawiedliwi dawnych czasów.

Otóż na przykładzie Mojżesza widać, 2,17 (85,1-23) że z powodu synów swe-
go ludu ofiarował samego siebie i pragnął być wykreślony z Księgi życia, aby tyl-
ko lud nie został wykreślony 86. również wtedy, gdy powstali przeciw niemu, aby 
go ukamienować 87, to on błagał za nimi przed Bogiem, aby żyli.

i dawid ukazał przykład miłości, gdy był ścigany przez Saula, który nieustan-
nie czatował na niego, aby go zabić. Tenże dawid, przez miłość nadobfitą, okazał 
miłosierdzie Saulowi, swemu wrogowi żądającemu jego duszy. i został wydany 
w ręce dawida dwa razy, a ten go nie zabił, lecz oddał dobrem za zło 88. dlatego 
nie odeszło dobro z jego domu i temu, który odpuścił, zostało odpuszczone.

Lecz [w przypadku] Saula, który oddał złem za dobro, nie odeszło zło z je-
go domu: prosił Boga, ale ten nie wysłuchał go 89. Padł od miecza Filistynów. 
zapłakał gorzko nad nim dawid, 90 uprzedzając przykazanie naszego zbawiciela, 
który rzekł: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” 91 i „Odpuszczajcie, a będzie wam 
odpuszczone” 92. Tak umiłował dawid i [tak] został umiłowany. i odpuścił, a zo-
stało mu odpuszczone.

2,18 (85,24-25) również elizeusz ukazał taką miłość, gdy przybyli przeciw 
niemu jego wrogowie, aby go porwać 2,18 (88,1-19) i wyrządzić mu zło. On zaś 
im dobrze uczynił, wodę i chleb położył przed nimi, i odprawił ich w pokoju 93, 
wypełniając słowa Pisma: „jeśli nieprzyjaciel twój jest głodny, nakarm go i jeśli 
jest spragniony, daj mu pić” 94.

Także prorok jeremiasz modlił się przed Bogiem za tych, którzy go uwięzili 
w studni i cały czas torturowali 95.

Taki to jest przykład przodków, o którym nauczał nasz zbawiciel, aby miłować 
naszych nieprzyjaciół 96 i modlić się za naszych wrogów. jeśli nieprzyjaciół na-
szych kazał nam miłować i modlić się za naszych wrogów, jakie będzie nasze uspra-
wiedliwienie w dniu sądu, nas, którzy teraz nienawidzimy naszych braci i własne 
członki? 97 Ponieważ z ciała chrystusa jesteśmy i członkami z jego członków 98. 

 86 Por. Wj 32,31-32.
 87 Por. Lb 14,10.Por. Lb 14,10.
 88 Por. 1 Sm 24,4-8; 26,7-11.Por. 1 Sm 24,4-8; 26,7-11.
 89 Por. 1 Sm 27,6.Por. 1 Sm 27,6.
 90 Por. 2 Sm 1,17.Por. 2 Sm 1,17.
 91 �k 6,35.�k 6,35.
 92 �k 6,37.�k 6,37.
 93 Por. 2 Krl 6,21-23.Por. 2 Krl 6,21-23.
 94 Prz 25,21; rz 12,20.
 95 Por. jer 38,20.
 96 Por. Mt 5,44.
 97 Aluzja, w której Afrahata piętnuje niegodną postawę niektórych hierarchów Kościoła, pragną-
cych dla swoich celów wykorzystać sytuację prześladowania chrześcijan perskich. Por. A. U c i e c h a, 
Postawa duchowieństwa Kościoła Perskiego..., s. 281, 282.
 98 Por. 1 Kor 12,27; rz 12,5.
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Ten, kto nienawidzi jeden z członków chrystusa, zostanie odcięty od całego ciała. 
i ten, kto nienawidzi swego brata, oddziela się od synów Boga. 2,19 (88,20-25) To, 
czego naucza nas nasz Pan, okazuje jego gorliwość miłości. najpierw więc w so-
bie samym ją dopełnił, następnie nauczył [jej] swoich słuchaczy. To on pojednał 
naszą wrogość ze swym Ojcem, ponieważ nas umiłował. Swoją niewinność wy-
dał za grzechy. dobry za złych został znieważony. Bogaty 2,19 (89,1-23) dla nas 
stał się ubogi. Żyjący dla śmiertelników stał się śmiertelny i przez swoją śmierć 
przywrócił życie naszej śmiertelności. Syn Pana wszechrzeczy ze względu na nas 
stał się podobny do sługi, i Ten, komu wszystko służy, sam stał się sługą, aby nas 
uwolnić od niewoli grzechu 99.

W swojej wielkiej miłości dał błogosławieństwo ubogim w duchu 100. Sługom po-
koju obiecał, że staną się jego braćmi i synami Boga zostaną nazwani 101. Pokornych 
zapewnił, że odziedziczą ziemię życia 102. Smutnym obiecał, że będzie wstawiał się 
za nich 103. Głodnym obiecał, że zostaną nasyceni w jego królestwie 104. Płaczących 
rozweselił swoją obietnicą 105. Miłosiernym obiecał, że dostąpią miłosierdzia 106. 
Tym, którzy są czystego serca, powiedział, że będą widzieć Boga 107. Tym, którzy 
są prześladowani dla sprawiedliwości, obiecał, że wejdą do królestwa niebieskie-
go 108. Tym, którzy są prześladowani z powodu jego imienia, zapewnił błogosła-
wieństwo i odpoczynek w jego królestwie 109. 

Przemienił nasz stan prochu i uczynił nas solą prawdy. Wyzwolił nas od żar-
łoczności węża 110. nazwał nas światłością świata 111 i uwolnił nas od panowania 
śmierci. Uczynił nas dobrymi, gdy byliśmy źli, i szlachetnymi, gdy nienawidzili-
śmy. dał nam miłosierdzie zamiast nienawiści 112.  

2,19 (92,1-3) Uczynił nas uczestnikami człowieka dobrego, który wydobywa ze 
skarbca dobre rzeczy, i wyzwolił od tego, który wydobywa złe rzeczy z nadmiaru 
swego serca 113. 2,20 (92,4-21) z miłości przeobfitej leczył rany chorych. Uzdrowił 
więc syna setnika z powodu jego wiary 114. Swoją mocą uciszył dla nas burzę na 
morzu 115. dzięki swojej dobroci wyrzucił od nas legion demonów 116. Przez swą 

 99 Por. Flp 2,7.
 100 Por. Mt 5,3.
 101 Por. Mt 5,9.
 102 Por. Mt 5,4.
 103 Por. Mt 5,5.
 104 Por. Mt 5,6.
 105 Por. �k 6,21.
 106 Por. Mt 5,7.
 107 Por. Mt 5,8.
 108 Por. Mt 5,10.
 109 Por. Mt 5,11-12; �k 6,22.
 110 Por. Mt 5,13.
 111 Por. Mt 5,14; j 12,35.
 112 Por. Mt 5,20; 5,43.
 113 Por. �k 6,45.
 114 Por. �k 7,10; Mt 8,13.
 115 Por. Mk 4,38; �k 8,24.
 116 Por. Mk 5,9; �k 8,30.
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litość przywrócił życie synowi przełożonego synagogi 117. Oczyścił jeszcze kobie-
tę z nieczystości krwi 118. Otworzył oczy dwóch niewidomych, którzy się zbliżyli 
do niego 119. dał także dwunastu moc i władzę nad wszystkimi chorobami i sła-
bościami 120, jak również i nam przez ich ręce. Powstrzymał nas od drogi pogan 
i samarytan 121. Przez swe miłosierdzie dał nam moc, abyśmy się nie bali, gdy ka-
żą nam stanąć przed książętami świata 122. z powodu swej przeogromnej łagodno-
ści rzucił podział na ziemię 123. Odpuścił liczne przewinienia grzesznej kobiecie 
z powodu swego miłosierdzia 124. Przez swoją łaskawość uznał nas godnych zbu-
dować wieżę za jego wydatki 125. Wyrzucił z nas ducha nieczystego 2,20 (93,1-23) 
i uczynił nas mieszkaniem swego bóstwa 126. Posiał w nas dobry zasiew, który daje 
sto owoców, sześćdziesiąt, trzydzieści za jeden 127. został złożony w głębi świata 
jak skarb złożony na polu 128. Ukazał moc swej potęgi, gdy został zrzucony z wy-
sokości w dół i nie został zraniony 129. nakarmił głodnych, którzy byli wyczerpa-
ni, pięcioma chlebami i dwiema rybami pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet 
i dzieci 130, i tak ukazał wielkość swojej chwały. z wielkiej miłości wysłuchał ko-
bietę kananejską i uwolnił jej córkę z choroby 131. Władzą Tego, który Go wysłał, 
rozwiązał język człowieka niemego, którego ucho było głuche 132. Ślepcy ujrzeli 
jego światło i wielbili przez niego Tego, który Go posłał 133. Gdy wstąpił na górę, 
aby się modlić, promienie słońca zostały pokonane przez jego światło 134. Objawił 
wspaniałość swojej mocy w tym dziecku, nad którym był obcy duch, i przez jego 
słowo epileptyk został przemieniony 135. dał nam przykład i podobieństwo, aby-
śmy się stali podobni do dzieci i weszli do królestwa niebieskiego 136.

Wskazał na maluczkich, mówiąc, że nikt nie powinien pogardzać nimi, bo ich 
aniołowie nieustannie oglądają Ojca, który jest w niebie 137. Ukazał jeszcze dosko-
nałe uzdrowienie 2,20 (96,1-15) w tym człowieku, który 38 lat cierpiał. Pomnażając 

 117 Por. �k 8,55.
 118 Por. Mt 9,18-26; Mk 5,21-34; �k 8,40-48.
 119 Por. Mt 9,27-31.
 120 Por. Mt 10,8; �k 9,1; zob., Mk 16,17-18.
 121 Por. Mt 10,5.
 122 Por. Mt 10,17-20.
 123 Por. �k 12,51.
 124 Por. �k 7,47.
 125 Por. �k 14,28.
 126 Por. Mt 12,43; �k 8,2; 11,24.
 127 Por. Mt 13,23; Mk 4,20.Por. Mt 13,23; Mk 4,20.
 128 Por. Mt 13,44.Por. Mt 13,44.
 129 Por. �k 4,28-30.Por. �k 4,28-30.
 130 Por. Mt 14,15-21; Mk 6,31-44; �k 9,10-17; j 6,1-13.Por. Mt 14,15-21; Mk 6,31-44; �k 9,10-17; j 6,1-13.
 131 Por. Mt 15,21-28; Mk 7,24-30.Por. Mt 15,21-28; Mk 7,24-30.
 132 Por. Mk 7,32-37.Por. Mk 7,32-37.
 133 Por. Mt 9,25-31.Por. Mt 9,25-31.
 134 Por. Mt 17,2.Por. Mt 17,2.
 135 Por. Mk 9,14-29; Mt 17,14-18.Por. Mk 9,14-29; Mt 17,14-18. 
 136 Por. Mt 18,1-5.
 137 Por. Mt 18,10.
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swoją łaskę wobec niego, uzdrowił go 138. nadto dał nam przykazanie, abyśmy 
opuścili świat i zwrócili się ku niemu 139.

Oznajmił nam, że ten, kto kocha świat, nie może podobać się Bogu 140. [Oznajmił 
to] ukazując bogacza, który ufność złożył w tym, co posiadał 141, i tego, który cie-
szył się swoimi dobrami, a skończył w Szeolu. Prosił on o wodę na czubek swego 
palca, ale nikt mu jej nie dał 142. zatrudnił nas jako robotników, abyśmy pracowa-
li w jego winnicy, bo to On jest prawdziwą winnicą 143. nasz zbawiciel uczynił to 
wszystko u nas przez swoją miłość nadobfitą.

Bądźmy uczestnikami, mój drogi, miłości chrystusa, miłując się wzajemnie i wy-
pełniając te dwa przykazania, na których zawieszone są całe Prawo i Prorocy.

Koniec Mowy o miłości.

Z języka syryjskiego przełożył Andrzej Uciecha – Katowice

APHRAATe, exPOSé DE l’AMOUR (DEMONSTRATIO SECUNDA. 
DE CARITATE. PATROLOGIA SYRIACA I, 48–96)

r é s u m é

Aphraate, le „Sage Persan” (260/275–345), dans sa Demonstratio de caritate, a déve-
loppé le sujet de l’amour. Ses considérations sur la charité font suite à la discussion sur la 
foi qui l’a abordée dans son premier traité. Le Sage définit une règle herméneutique très 
rigoureuse: sans foi profonde et l’empressement de l’amour on n’arrive pas à compren-
dre le message de toute son œuvre. La foi est renfermée dans la Loi, et l’amour véritable 
est situé dans la foi. Le rapport entre la foi et l’amour Aphraate a exprimé dans une para-
bole dans laquelle la foi est posée sur le roc de l’édifice et les poutres de cet édifice c’est 
l’amour. Par l’amour sont liés les murs de la maison. L’exemple de l’amour parfait a été 
révélé dans la vie de jésus. 

 138 Por. j 5,1-18.
 139 Por. Mk 8,34; �k 9,23; Mt 16,24.
 140 Por. Mt 19,16-22; Mk 10,17-22; �k 18,18-23.
 141 Por. �k 12,16.
 142 Por. �k 16,19-31.
 143 Por. Mt 20,1-16.


