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Abstract: In the paper, one of the oldest Syriac Anaphora of St. James was analyzed 
in its present form. Numerous words and phrases related to God’s mercy are compared 
to those used in modern Jewish prayers. Even though Jewish and Christian prayer 
traditions split long ago, there are still too many common details. Jews and Christians 
use even similar phrases seeking God’s mercy. This is particularly observable in the case 
of phrases related to atonement and sins, where Syriac Anaphora uses typical Jewish 
terms absent in the Western tradition represented by the Roman Catholic Church. The 
similar understanding and similar lexical forms in the living prayer tradition known 
to every religious Jew and Christian are emphasized.
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Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego studium jest słownictwo syryjskie współczesnego textus 
receptus anafory1 św. Jakuba brata Pańskiego według wydania Laḥmō d-hāyē2 w odnie-
sieniu do dzisiejszego kanonu modlitw żydowskich (hebrajskich i aramejskich). Pomimo 
że wiele tekstów egzegetycznych i liturgicznych w języku syryjskim uległo zniszczeniu, 
a w społeczeństwie żydowskim klasyczne teksty rabiniczne są mało znane, współczesne 
teksty modlitw są regularnie powtarzane i rozumiane przez wielu wiernych3. Oznacza to, 
że odnalezienie zbliżonych pojęć i sformułowań w obu żywych tradycjach może przyczynić 
się do lepszego wzajemnego zrozumienia genezy chrześcijaństwa i judaizmu rabinicznego.

1 Anafora (gr. ἀναφορά anaphorá – ‘podniesienie’) – termin powszechnie stosowany w prawo-
sławnych i przedchalcedońskich Kościołach Wschodnich na określenie centralnej części nabożeństwa 
eucharystycznego. W odniesieniu do liturgii rzymskiej do Soboru Watykańskiego II używano okre-
ślenia – kanon rzymski, a po nim przyjęto nazwę Modlitwy Eucharystyczne.

2 Laḥmō d-hāyē – The Bread of Life: The Book of Divine Liturgy According to the Rite of the 
Syrian Orthodox Church of Antioch. Tytuł oryginalny: 
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Odwołanie się do miłosierdzia Bożego zajmuje ważne miejsce w pismach zarówno Starego, jak i Nowe-
go Testamentu, a liczne dokumenty znalezione w Qumran potwierdzają znaczenie tego zagadnienia w judai-
zmie początków ery chrześcijańskiej4. Od powołania Abrahama jako przodka narodu izraelskiego, Bóg jawi 
się jako „miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34,6). Nie sposób nie zauważyć, 
że te atrybuty kontrastują ze spotykanym czasami schematycznym i spłyconym poglądem na Stary Testa-
ment; poglądem, który dostrzega w nim jedynie surowość i karzącą sprawiedliwość Boga5. W istocie, rów-

                                                        
1 Anafora (gr. ἀναφορά anaphorá – ‘podniesienie’) – termin powszechnie stosowany w prawosławnych i przedchalcedońskich 
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2 Laḥmō d-hāyē – The Bread of Life: The Book of Divine Liturgy According to the Rite of the Syrian Orthodox Church of Antioch. 
Tytuł oryginalny:   ̈ܕ -  ܪܕ ܬ ܐ  ܬܕ ܪ ܬܬܪ  . Ṭūr Lebnōn – Ǧabal Lubnān 
2002. Wydanie zawiera paralelny tekst syryjski i arabski. Anafora św. Jakuba Brata Pańskiego znajduje się na stronach 142–178. 
3 Asyryjczycy usiłują zachować swoją tożsamość i pielęgnować znajomość języka również w diasporze, zob. np.: Michael Abdal-
la, Asyryjscy imigranci w Szwecji między tradycją a współczesnością, w: Janusz Mucha, Wojciech Olszewski (red.), Dylematy 
tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1997, s. 197–218; Marta Woź-
niak, Tożsamość diaspory asyryjskiej w Stanach Zjednoczonych, „Przegląd Orientalistyczny” 2009, nr 3–4, s. 205–219. 
4 Mirosław Rucki, Mor Severius Moses, Michael Abdalla, Ashraf Benyamin, Miłosierdzie Boże w tradycji judaizmu i Kościołów 
Wschodu, w: Joanna Jaromin (red.), Oblicza miłosierdzia w Biblii, TUM, Wrocław 2016, s. 371–404. 
5 Ryszard Zawadzki, Biblijne inspiracje encykliki, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2009, t. 17, nr 2, s. 93–99. Tekst encykliki 
jest dostępny np. na stronie 
 https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/j an_pawel_ii/encykliki/dives.html [25.01.2018]. 
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Odwołanie się do miłosierdzia Bożego zajmuje ważne miejsce w pismach zarówno 
Starego, jak i Nowego Testamentu, a liczne dokumenty znalezione w Qumran potwier-
dzają znaczenie tego zagadnienia w judaizmie początków ery chrześcijańskiej4. Od 
powołania Abrahama jako przodka narodu izraelskiego, Bóg jawi się jako „miłosierny, 
litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34,6). Nie sposób nie zauważyć, 
że te atrybuty kontrastują ze spotykanym czasami schematycznym i spłyconym poglą-
dem na Stary Testament; poglądem, który dostrzega w nim jedynie surowość i karzącą 
sprawiedliwość Boga5. W istocie, również Chrystus będąc miłosiernym, jednocześnie 
stawia trudne wymagania6. Doświadczenie miłosierdzia Bożego znalazło odzwierciedle-
nie w modlitwach włączonych do tekstów biblijnych, które przeniknęły do codziennej 
modlitwy ludu izraelskiego, a następnie do modlitwy Kościoła. Wynika to m.in. z licz-
nej reprezentacji nawróconych z judaizmu: już w Nowym Testamencie można znaleźć 
imiona 23 osób pochodzenia żydowskiego, które odegrały ważną rolę w życiu Kościoła, 
a co najmniej kolejnych 28 można uznać za Żydów z dużym prawdopodobieństwem7. 
Nasuwa się hipoteza, że wiele sformułowań modlitewnych od pierwszych wieków weszło 
do modlitw chrześcijańskich bezpośrednio z judaizmu wraz z licznymi wiernymi i przy-
wódcami Kościoła. Wykazano, że nawet „Modlitwa Pańska” jest silnie zakorzeniona 
w przekonaniach judaizmu I w. i przypomina wiele żydowskich modlitw8, a do kanonu 
ujętego w VII księdze Konstytucji Apostolskich włączono szereg modlitw żydowskich9.

Język aramejski był prawdopodobnie pierwszym językiem Żydów w Galilei i Judei, 
do których Jezus kierował swoje nauczanie10. Sądzi się także, że za wyjątkiem św. Łuka-
sza, wszyscy autorzy tekstów Nowego Testamentu „posługiwali się dwoma albo i trzema 
językami, przy czym ich językiem ojczystym był aramejski”11. Wschodni dialekt tego 
języka znali mieszkańcy Antiochii I w., którzy przyjęli wiarę w Chrystusa i zostali 

 4 Mirosław Rucki, Mor Severius Moses, Michael Abdalla, Ashraf Benyamin, Miłosierdzie Boże 
w tradycji judaizmu i Kościołów Wschodu, w: Joanna Jaromin (red.), Oblicza miłosierdzia w Biblii, 
TUM, Wrocław 2016, s. 371–404.

 5 Ryszard Zawadzki, Biblijne inspiracje encykliki, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2009, 
t. 17, nr 2, s. 93–99. Tekst encykliki jest dostępny np. na stronie https://opoka.org.pl/biblioteka/W/
WP/j an_pawel_ii/encykliki/dives.html [25.01.2018].

 6 Tomasz Maria Dąbek OSB, Miłosierny, ale wymagający Chrystus w Ewangelii św. Jana, w: 
Joanna Jaromin (red.), Oblicza miłosierdzia w Biblii, TUM, Wrocław 2016, s. 229–246.

 7 Reidar Hvalvik, Named Jewish Believers Connected with the Pauline Mission, w: Oskar Skar-
saune, Reidar Hvalvik (red.), Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries, Hendrickson Publishers, 
Inc., Peabody 2007, s. 154–178.

 8 Mariusz Rosik, Judaistyczne tło Modlitwy Pańskiej (Mt 6,9–13) w świetle idei ojcostwa Bożego 
w kazaniu na Górze, „Verbum Vitae” 2011, nr 20, s. 1–23.

 9 Pieter Willem van der Horst, Judith Hood Newman, Early Jewish Prayers in Greek, de Gruyter, 
Berlin–New York 2008, s. 104–105. Konstytucje Apostolskie są składającym się z ośmiu ksiąg dziełem 
nieznanego autora sprzed roku 380, prawdopodobnie syryjskiego, regulującym rozmaite kwestie doktryny, 
nabożeństw i dyscypliny kościelnej (zob. np. Paul Broadshaw, The Search of Origins of Christian Worship, 
Oxford University Press, Oxford 2002).

10 Piotr Ostański, „Eli, Eli, lema sabachthani” (Mt 27,46). Aramejskie wyrażenia w greckim 
tekście Nowego Testamentu, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2016, nr 30, s. 215–225.

11 Piotr Ostański, „Ty będziesz nazywał się Kefas” (J 1,42). Kefas i inne osobowe nazwy własne 
w greckim tekście Nowego Testamentu, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2016, nr 2, s. 7–22. 
W zapisie syryjskim 
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nież Chrystus będąc miłosiernym, jednocześnie stawia trudne wymagania6. Doświadczenie miłosierdzia 
Bożego znalazło odzwierciedlenie w modlitwach włączonych do tekstów biblijnych, które przeniknęły do 
codziennej modlitwy ludu izraelskiego, a następnie do modlitwy Kościoła. Wynika to m.in. z licznej repre-
zentacji nawróconych z judaizmu: już w Nowym Testamencie można znaleźć imiona 23 osób pochodzenia 
żydowskiego, które odegrały ważną rolę w życiu Kościoła, a co najmniej kolejnych 28 można uznać za Ży-
dów z dużym prawdopodobieństwem7. Nasuwa się hipoteza, że wiele sformułowań modlitewnych od pierw-
szych wieków weszło do modlitw chrześcijańskich bezpośrednio z judaizmu wraz z licznymi wiernymi i 
przywódcami Kościoła. Wykazano, że nawet „Modlitwa Pańska” jest silnie zakorzeniona w przekonaniach 
judaizmu I w. i przypomina wiele żydowskich modlitw8, a do kanonu ujętego w VII księdze Konstytucji 
Apostolskich włączono szereg modlitw żydowskich9. 

Język aramejski był prawdopodobnie pierwszym językiem Żydów w Galilei i Judei, do których Jezus 
kierował swoje nauczanie10. Sądzi się także, że za wyjątkiem św. Łukasza, wszyscy autorzy tekstów Nowe-
go Testamentu „posługiwali się dwoma albo i trzema językami, przy czym ich językiem ojczystym był ara-
mejski”11. Wschodni dialekt tego języka znali mieszkańcy Antiochii I w., którzy przyjęli wiarę w Chrystusa 
i zostali po raz pierwszy nazwani chrześcijanami (Dz 11,26)12. Dlatego sięgnęliśmy do tradycji modlitewnej 
Syryjsko-Ortodoksyjnego Kościoła Patriarchatu Antiocheńskiego w poszukiwaniu wspólnych z tradycją 
modlitewną judaizmu elementów leksykalnych. Niniejszy artykuł stanowi analizę porównawczą słownictwa 
występującego w Anaforze Jakuba Brata Pańskiego, uważanej za źródło wykorzystywane w tworzeniu 
wszystkich późniejszych anafor13, np. Anafory Bār Ṣalībīego (†1171)14. Do porównania wykorzystano ty-
powy żydowski modlitewnik tradycji zachodniej (aszkenazyjskiej) wydany w Jerozolimie15. 
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po raz pierwszy nazwani chrześcijanami (Dz 11,26)12. Dlatego sięgnęliśmy do tradycji 
modlitewnej Syryjsko-Ortodoksyjnego Kościoła Patriarchatu Antiocheńskiego w poszu-
kiwaniu wspólnych z tradycją modlitewną judaizmu elementów leksykalnych. Niniejszy 
artykuł stanowi analizę porównawczą słownictwa występującego w Anaforze Jakuba Brata 
Pańskiego, uważanej za źródło wykorzystywane w tworzeniu wszystkich późniejszych 
anafor13, np. Anafory Bār Ṣalībīego (†1171)14. Do porównania wykorzystano typowy 
żydowski modlitewnik tradycji zachodniej (aszkenazyjskiej) wydany w Jerozolimie15.
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nież Chrystus będąc miłosiernym, jednocześnie stawia trudne wymagania6. Doświadczenie miłosierdzia 
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żydowskiego, które odegrały ważną rolę w życiu Kościoła, a co najmniej kolejnych 28 można uznać za Ży-
dów z dużym prawdopodobieństwem7. Nasuwa się hipoteza, że wiele sformułowań modlitewnych od pierw-
szych wieków weszło do modlitw chrześcijańskich bezpośrednio z judaizmu wraz z licznymi wiernymi i 
przywódcami Kościoła. Wykazano, że nawet „Modlitwa Pańska” jest silnie zakorzeniona w przekonaniach 
judaizmu I w. i przypomina wiele żydowskich modlitw8, a do kanonu ujętego w VII księdze Konstytucji 
Apostolskich włączono szereg modlitw żydowskich9. 
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kierował swoje nauczanie10. Sądzi się także, że za wyjątkiem św. Łukasza, wszyscy autorzy tekstów Nowe-
go Testamentu „posługiwali się dwoma albo i trzema językami, przy czym ich językiem ojczystym był ara-
mejski”11. Wschodni dialekt tego języka znali mieszkańcy Antiochii I w., którzy przyjęli wiarę w Chrystusa 
i zostali po raz pierwszy nazwani chrześcijanami (Dz 11,26)12. Dlatego sięgnęliśmy do tradycji modlitewnej 
Syryjsko-Ortodoksyjnego Kościoła Patriarchatu Antiocheńskiego w poszukiwaniu wspólnych z tradycją 
modlitewną judaizmu elementów leksykalnych. Niniejszy artykuł stanowi analizę porównawczą słownictwa 
występującego w Anaforze Jakuba Brata Pańskiego, uważanej za źródło wykorzystywane w tworzeniu 
wszystkich późniejszych anafor13, np. Anafory Bār Ṣalībīego (†1171)14. Do porównania wykorzystano ty-
powy żydowski modlitewnik tradycji zachodniej (aszkenazyjskiej) wydany w Jerozolimie15. 
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12 Sten Hidal, Evidence for Jewish Believers in the Syriac Fathers, w: Oskar Skarsaune, Reidar Hvalvik (red.), Jewish Believers in 
Jesus: The Early Centuries, Hendrickson Publishers, Inc., Peabody 2007, s. 568–580. 
13 Ephrem Carr OSB, Liturgical Families in the East, w: Anscar Chupungco (red.), Handbook for Liturgical Studies: Introduction to 
the liturgy, A Pueblo Book, Collegeville 1997, s. 11–24. 
14 Laḥmō d-hāyē, op. cit., s. 282–314. 
15 Pinchas Polonski (red.), Sidûr ša‘ărê těfilâ, Maḥănāyim , Yěrûšělem 5767 (2008). 
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Wszystkie trzy dodatkowe wystąpienia w anaforze św. Jakuba, których brakuje u Bār Ṣalībīego, znajdują 

się w początkowej części anafory (Laḥmō d-hāyē, s. 144–155). 

W obu anaforach zauważa się interesujące sformułowanie, w którym słowo ‘łaskawy’, ‘niosący łaskę 

przebaczenia’ odnosi się do ołtarza, jako miejsca symbolizującego obecność Pana Boga: „z ołtarza łaski ( 

 ) niech spłynie łaska” (s. 173 i 309). Podobnie jest mowa o błogosławieństwach (  burkōṯō) 

płynących z ‘ołtarza łaski’ (s. 178 i 314). To samo określenie odniesione do ołtarza można spotkać sześcio-

krotnie w modlitwach poprzedzających mszę św., na stronach: 70, 72, 76, 77 oraz 135. W jednym wypadku 

(s. 76) zamiast   madebḥō ‘ołtarz’ jest słowo ܘܪ  fōṯūrō, które zazwyczaj oznacza ‘zastawiony 

stół’, ale tutaj oznacza ‘stół Pański’16. Wyrażenie ܢܕ ܘܪ  fōṯūrō d-mōrān występuje w Peszitcie17 w 

wersecie 1Kor 10,21, gdzie jest mowa o uczestnikach stołu Pańskiego. 

W nabożeństwach żydowskich od roku 70, kiedy została zburzona Świątynia w Jerozolimie, ołtarz nie 

jest obecny fizycznie w miejscu zgromadzenia na modlitwę. Jest jednak wzmiankowany kilka razy pośred-

nio w czasie Sederu18, np. w symbolu mięsa pieczonego na kości, oznaczającym ofiary paschalne składane 

w Świątyni19, czy też we wspomnieniu postępowania w czasie obchodów Paschy w Jerozolimie, kiedy 

funkcjonowała Świątynia (s. 30 i 37). W kilku modlitwach jest wymieniany ‘ołtarz’  ִַמְזֵּבח mizbēaḥ (lub 

‘Świątynia’ ֵהיָכל hêkāl)20, np. w modlitwie o zmiłowanie (s. 40 i 68), w recytowanym Psalmie 116 (s. 49), 

czy też o odbudowanie Przybytku (s. 69–70). 

W modlitwie codziennej natomiast istnieje obszerny dział zatytułowany Porządek składania ofiar 

 21, który poprzedza fragment Tory opisujący złożenie przez Abrahama na(sēder haqorbānnôt סדר הקרבנות)

ofiarę Izaaka (Rdz 22). W obrębie tego działu czytany jest tekst o naczyniu dla obmyć stojącym w Świątyni 

(Wj 30,17–21), o zdejmowaniu popiołu z ołtarza (Kpł 6,1–6), o ofiarach (Lb 28,1-8; Kpł 1,11), a także o 

kadzidle (fragment Wj 30,34–36 połączony z traktatem Kritot 6a Talmudu Babilońskiego). 

Po kilku tekstach wstępnych przed odczytaniem fragmentu Lb 28,1–8, który uchodzi za najważniejszy 

tekst dotyczący składania ofiar, recytowana jest modlitwa o zmiłowanie i o odbudowanie Świątyni w celu 

umożliwienia składania ofiar: 

                                                        
16 Ang. communion table (Jessie Payne-Smith (red.), A Compendious Syriac Dictionary, Eisenbrauns, Winona Lake 1998, s. 470). 
17  Wszystkie cytaty syriackiego tłumaczenia Nowego Testamentu Peszitta są podawane według opracowania 
http://www.dukhrana.com/peshitta/ [25.01.2018]. 
18 Seder, lub z greckiego Tekes, dosł. ‘porządek’, to nazwa liturgii Wieczerzy Paschalnej judaizmu. 
19 Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Pesach, wyd. M. Zalcmana, Wiedeń 
1927, s. 5. 
20 Transliterację wyrazów hebrajskich wykonano wg zaleceń Society of Biblical Literature ujętych w książce: Patrick Alexander, 
John Kutsko, James Ernest, Shirley Decker-Lucke, David Petersen (red.), The SBL Handbook of Style for Biblical Studies and 
Related Disciplines, 2nd edition, SBL Press, Atlanta 2014, s. 56–57. 
21 P. Polonski, op. cit., s. 116. 
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krotnie w modlitwach poprzedzających mszę św., na stronach: 70, 72, 76, 77 oraz 135. W jednym wypadku 
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16 Ang. communion table (Jessie Payne-Smith (red.), A Compendious Syriac Dictionary, Eisenbrauns, Winona Lake 1998, s. 470). 
17  Wszystkie cytaty syriackiego tłumaczenia Nowego Testamentu Peszitta są podawane według opracowania 
http://www.dukhrana.com/peshitta/ [25.01.2018]. 
18 Seder, lub z greckiego Tekes, dosł. ‘porządek’, to nazwa liturgii Wieczerzy Paschalnej judaizmu. 
19 Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Pesach, wyd. M. Zalcmana, Wiedeń 
1927, s. 5. 
20 Transliterację wyrazów hebrajskich wykonano wg zaleceń Society of Biblical Literature ujętych w książce: Patrick Alexander, 
John Kutsko, James Ernest, Shirley Decker-Lucke, David Petersen (red.), The SBL Handbook of Style for Biblical Studies and 
Related Disciplines, 2nd edition, SBL Press, Atlanta 2014, s. 56–57. 
21 P. Polonski, op. cit., s. 116. 
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16 Ang. communion table (Jessie Payne-Smith (red.), A Compendious Syriac Dictionary, Eisenbrauns, Winona Lake 1998, s. 470). 
17  Wszystkie cytaty syriackiego tłumaczenia Nowego Testamentu Peszitta są podawane według opracowania 
http://www.dukhrana.com/peshitta/ [25.01.2018]. 
18 Seder, lub z greckiego Tekes, dosł. ‘porządek’, to nazwa liturgii Wieczerzy Paschalnej judaizmu. 
19 Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Pesach, wyd. M. Zalcmana, Wiedeń 
1927, s. 5. 
20 Transliterację wyrazów hebrajskich wykonano wg zaleceń Society of Biblical Literature ujętych w książce: Patrick Alexander, 
John Kutsko, James Ernest, Shirley Decker-Lucke, David Petersen (red.), The SBL Handbook of Style for Biblical Studies and 
Related Disciplines, 2nd edition, SBL Press, Atlanta 2014, s. 56–57. 
21 P. Polonski, op. cit., s. 116. 
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21 P. Polonski, op. cit., s. 116. 
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stół’, ale tutaj oznacza ‘stół Pański’16. Wyrażenie ܢܕ ܘܪ  fōṯūrō d-mōrān występuje w Peszitcie17 w 

wersecie 1Kor 10,21, gdzie jest mowa o uczestnikach stołu Pańskiego. 

W nabożeństwach żydowskich od roku 70, kiedy została zburzona Świątynia w Jerozolimie, ołtarz nie 

jest obecny fizycznie w miejscu zgromadzenia na modlitwę. Jest jednak wzmiankowany kilka razy pośred-

nio w czasie Sederu18, np. w symbolu mięsa pieczonego na kości, oznaczającym ofiary paschalne składane 

w Świątyni19, czy też we wspomnieniu postępowania w czasie obchodów Paschy w Jerozolimie, kiedy 

funkcjonowała Świątynia (s. 30 i 37). W kilku modlitwach jest wymieniany ‘ołtarz’  ִַמְזֵּבח mizbēaḥ (lub 

‘Świątynia’ ֵהיָכל hêkāl)20, np. w modlitwie o zmiłowanie (s. 40 i 68), w recytowanym Psalmie 116 (s. 49), 

czy też o odbudowanie Przybytku (s. 69–70). 

W modlitwie codziennej natomiast istnieje obszerny dział zatytułowany Porządek składania ofiar 

 21, który poprzedza fragment Tory opisujący złożenie przez Abrahama na(sēder haqorbānnôt סדר הקרבנות)

ofiarę Izaaka (Rdz 22). W obrębie tego działu czytany jest tekst o naczyniu dla obmyć stojącym w Świątyni 

(Wj 30,17–21), o zdejmowaniu popiołu z ołtarza (Kpł 6,1–6), o ofiarach (Lb 28,1-8; Kpł 1,11), a także o 

kadzidle (fragment Wj 30,34–36 połączony z traktatem Kritot 6a Talmudu Babilońskiego). 

Po kilku tekstach wstępnych przed odczytaniem fragmentu Lb 28,1–8, który uchodzi za najważniejszy 

tekst dotyczący składania ofiar, recytowana jest modlitwa o zmiłowanie i o odbudowanie Świątyni w celu 

umożliwienia składania ofiar: 

                                                        
16 Ang. communion table (Jessie Payne-Smith (red.), A Compendious Syriac Dictionary, Eisenbrauns, Winona Lake 1998, s. 470). 
17  Wszystkie cytaty syriackiego tłumaczenia Nowego Testamentu Peszitta są podawane według opracowania 
http://www.dukhrana.com/peshitta/ [25.01.2018]. 
18 Seder, lub z greckiego Tekes, dosł. ‘porządek’, to nazwa liturgii Wieczerzy Paschalnej judaizmu. 
19 Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Pesach, wyd. M. Zalcmana, Wiedeń 
1927, s. 5. 
20 Transliterację wyrazów hebrajskich wykonano wg zaleceń Society of Biblical Literature ujętych w książce: Patrick Alexander, 
John Kutsko, James Ernest, Shirley Decker-Lucke, David Petersen (red.), The SBL Handbook of Style for Biblical Studies and 
Related Disciplines, 2nd edition, SBL Press, Atlanta 2014, s. 56–57. 
21 P. Polonski, op. cit., s. 116. 
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Tabela 1. Wystąpienia wyrazów nazywających Boga miłosiernym w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Wszystkie trzy dodatkowe wystąpienia w anaforze św. Jakuba, których brakuje u Bār Ṣalībīego, znajdują 

się w początkowej części anafory (Laḥmō d-hāyē, s. 144–155). 

W obu anaforach zauważa się interesujące sformułowanie, w którym słowo ‘łaskawy’, ‘niosący łaskę 

przebaczenia’ odnosi się do ołtarza, jako miejsca symbolizującego obecność Pana Boga: „z ołtarza łaski ( 

 ) niech spłynie łaska” (s. 173 i 309). Podobnie jest mowa o błogosławieństwach (  burkōṯō) 

płynących z ‘ołtarza łaski’ (s. 178 i 314). To samo określenie odniesione do ołtarza można spotkać sześcio-

krotnie w modlitwach poprzedzających mszę św., na stronach: 70, 72, 76, 77 oraz 135. W jednym wypadku 

(s. 76) zamiast   madebḥō ‘ołtarz’ jest słowo ܘܪ  fōṯūrō, które zazwyczaj oznacza ‘zastawiony 

stół’, ale tutaj oznacza ‘stół Pański’16. Wyrażenie ܢܕ ܘܪ  fōṯūrō d-mōrān występuje w Peszitcie17 w 

wersecie 1Kor 10,21, gdzie jest mowa o uczestnikach stołu Pańskiego. 

W nabożeństwach żydowskich od roku 70, kiedy została zburzona Świątynia w Jerozolimie, ołtarz nie 

jest obecny fizycznie w miejscu zgromadzenia na modlitwę. Jest jednak wzmiankowany kilka razy pośred-

nio w czasie Sederu18, np. w symbolu mięsa pieczonego na kości, oznaczającym ofiary paschalne składane 

w Świątyni19, czy też we wspomnieniu postępowania w czasie obchodów Paschy w Jerozolimie, kiedy 

funkcjonowała Świątynia (s. 30 i 37). W kilku modlitwach jest wymieniany ‘ołtarz’  ִַמְזֵּבח mizbēaḥ (lub 

‘Świątynia’ ֵהיָכל hêkāl)20, np. w modlitwie o zmiłowanie (s. 40 i 68), w recytowanym Psalmie 116 (s. 49), 

czy też o odbudowanie Przybytku (s. 69–70). 

W modlitwie codziennej natomiast istnieje obszerny dział zatytułowany Porządek składania ofiar 

 21, który poprzedza fragment Tory opisujący złożenie przez Abrahama na(sēder haqorbānnôt סדר הקרבנות)

ofiarę Izaaka (Rdz 22). W obrębie tego działu czytany jest tekst o naczyniu dla obmyć stojącym w Świątyni 

(Wj 30,17–21), o zdejmowaniu popiołu z ołtarza (Kpł 6,1–6), o ofiarach (Lb 28,1-8; Kpł 1,11), a także o 

kadzidle (fragment Wj 30,34–36 połączony z traktatem Kritot 6a Talmudu Babilońskiego). 

Po kilku tekstach wstępnych przed odczytaniem fragmentu Lb 28,1–8, który uchodzi za najważniejszy 

tekst dotyczący składania ofiar, recytowana jest modlitwa o zmiłowanie i o odbudowanie Świątyni w celu 

umożliwienia składania ofiar: 

                                                        
16 Ang. communion table (Jessie Payne-Smith (red.), A Compendious Syriac Dictionary, Eisenbrauns, Winona Lake 1998, s. 470). 
17  Wszystkie cytaty syriackiego tłumaczenia Nowego Testamentu Peszitta są podawane według opracowania 
http://www.dukhrana.com/peshitta/ [25.01.2018]. 
18 Seder, lub z greckiego Tekes, dosł. ‘porządek’, to nazwa liturgii Wieczerzy Paschalnej judaizmu. 
19 Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Pesach, wyd. M. Zalcmana, Wiedeń 
1927, s. 5. 
20 Transliterację wyrazów hebrajskich wykonano wg zaleceń Society of Biblical Literature ujętych w książce: Patrick Alexander, 
John Kutsko, James Ernest, Shirley Decker-Lucke, David Petersen (red.), The SBL Handbook of Style for Biblical Studies and 
Related Disciplines, 2nd edition, SBL Press, Atlanta 2014, s. 56–57. 
21 P. Polonski, op. cit., s. 116. 
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Wszystkie trzy dodatkowe wystąpienia w anaforze św. Jakuba, których brakuje u Bār Ṣalībīego, znajdują 

się w początkowej części anafory (Laḥmō d-hāyē, s. 144–155). 

W obu anaforach zauważa się interesujące sformułowanie, w którym słowo ‘łaskawy’, ‘niosący łaskę 

przebaczenia’ odnosi się do ołtarza, jako miejsca symbolizującego obecność Pana Boga: „z ołtarza łaski ( 

 ) niech spłynie łaska” (s. 173 i 309). Podobnie jest mowa o błogosławieństwach (  burkōṯō) 

płynących z ‘ołtarza łaski’ (s. 178 i 314). To samo określenie odniesione do ołtarza można spotkać sześcio-

krotnie w modlitwach poprzedzających mszę św., na stronach: 70, 72, 76, 77 oraz 135. W jednym wypadku 

(s. 76) zamiast   madebḥō ‘ołtarz’ jest słowo ܘܪ  fōṯūrō, które zazwyczaj oznacza ‘zastawiony 

stół’, ale tutaj oznacza ‘stół Pański’16. Wyrażenie ܢܕ ܘܪ  fōṯūrō d-mōrān występuje w Peszitcie17 w 

wersecie 1Kor 10,21, gdzie jest mowa o uczestnikach stołu Pańskiego. 

W nabożeństwach żydowskich od roku 70, kiedy została zburzona Świątynia w Jerozolimie, ołtarz nie 

jest obecny fizycznie w miejscu zgromadzenia na modlitwę. Jest jednak wzmiankowany kilka razy pośred-

nio w czasie Sederu18, np. w symbolu mięsa pieczonego na kości, oznaczającym ofiary paschalne składane 

w Świątyni19, czy też we wspomnieniu postępowania w czasie obchodów Paschy w Jerozolimie, kiedy 

funkcjonowała Świątynia (s. 30 i 37). W kilku modlitwach jest wymieniany ‘ołtarz’  ִַמְזֵּבח mizbēaḥ (lub 

‘Świątynia’ ֵהיָכל hêkāl)20, np. w modlitwie o zmiłowanie (s. 40 i 68), w recytowanym Psalmie 116 (s. 49), 

czy też o odbudowanie Przybytku (s. 69–70). 

W modlitwie codziennej natomiast istnieje obszerny dział zatytułowany Porządek składania ofiar 

 21, który poprzedza fragment Tory opisujący złożenie przez Abrahama na(sēder haqorbānnôt סדר הקרבנות)

ofiarę Izaaka (Rdz 22). W obrębie tego działu czytany jest tekst o naczyniu dla obmyć stojącym w Świątyni 

(Wj 30,17–21), o zdejmowaniu popiołu z ołtarza (Kpł 6,1–6), o ofiarach (Lb 28,1-8; Kpł 1,11), a także o 

kadzidle (fragment Wj 30,34–36 połączony z traktatem Kritot 6a Talmudu Babilońskiego). 

Po kilku tekstach wstępnych przed odczytaniem fragmentu Lb 28,1–8, który uchodzi za najważniejszy 

tekst dotyczący składania ofiar, recytowana jest modlitwa o zmiłowanie i o odbudowanie Świątyni w celu 

umożliwienia składania ofiar: 

                                                        
16 Ang. communion table (Jessie Payne-Smith (red.), A Compendious Syriac Dictionary, Eisenbrauns, Winona Lake 1998, s. 470). 
17  Wszystkie cytaty syriackiego tłumaczenia Nowego Testamentu Peszitta są podawane według opracowania 
http://www.dukhrana.com/peshitta/ [25.01.2018]. 
18 Seder, lub z greckiego Tekes, dosł. ‘porządek’, to nazwa liturgii Wieczerzy Paschalnej judaizmu. 
19 Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Pesach, wyd. M. Zalcmana, Wiedeń 
1927, s. 5. 
20 Transliterację wyrazów hebrajskich wykonano wg zaleceń Society of Biblical Literature ujętych w książce: Patrick Alexander, 
John Kutsko, James Ernest, Shirley Decker-Lucke, David Petersen (red.), The SBL Handbook of Style for Biblical Studies and 
Related Disciplines, 2nd edition, SBL Press, Atlanta 2014, s. 56–57. 
21 P. Polonski, op. cit., s. 116. 

 fōṯūrō 
d-mōrān występuje w Peszitcie17 w wersecie 1Kor 10,21, gdzie jest mowa o uczestnikach 
stołu Pańskiego.

W nabożeństwach żydowskich od roku 70, kiedy została zburzona Świątynia w Jero-
zolimie, ołtarz nie jest obecny fizycznie w miejscu zgromadzenia na modlitwę. Jest jednak 
wzmiankowany kilka razy pośrednio w czasie Sederu18, np. w symbolu mięsa pieczonego 

12 Sten Hidal, Evidence for Jewish Believers in the Syriac Fathers, w: Oskar Skarsaune, Reidar 
Hvalvik (red.), Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries, Hendrickson Publishers, Inc.,  Peabody 
2007, s. 568–580.

13 Ephrem Carr OSB, Liturgical Families in the East, w: Anscar Chupungco (red.), Handbook for 
Liturgical Studies: Introduction to the liturgy, A Pueblo Book, Collegeville 1997, s. 11–24.

14 Laḥmō d-hāyē, op. cit., s. 282–314.
15 Pinchas Polonski (red.), Sidûr ša‘ărê těfilâ, Maḥănāyim, Yěrûšělem 5767 (2008).
16 Ang. communion table (Jessie Payne-Smith (red.), A Compendious Syriac Dictionary, Eisen-

brauns, Winona Lake 1998, s. 470).
17 Wszystkie cytaty syriackiego tłumaczenia Nowego Testamentu Peszitta są podawane według 

opracowania http://www.dukhrana.com/peshitta/ [25.01.2018].
18 Seder, lub z greckiego Tekes, dosł. ‘porządek’, to nazwa liturgii Wieczerzy Paschalnej judaizmu.
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na kości, oznaczającym ofiary paschalne składane w Świątyni19, czy też we wspomnieniu 
postępowania w czasie obchodów Paschy w Jerozolimie, kiedy funkcjonowała Świątynia 
(s. 30 i 37). W kilku modlitwach jest wymieniany ‘ołtarz’ ִמְזֵּבַח mizbēaḥ (lub ‘Świątynia’ 
 hêkāl)20, np. w modlitwie o zmiłowanie (s. 40 i 68), w recytowanym Psalmie 116 ֵהיָכל
(s. 49), czy też o odbudowanie Przybytku (s. 69–70).

W modlitwie codziennej natomiast istnieje obszerny dział zatytułowany Porządek skła-
dania ofiar (סדר הקרבנות sēder haqorbānnôt)21, który poprzedza fragment Tory opisujący 
złożenie przez Abrahama na ofiarę Izaaka (Rdz 22). W obrębie tego działu czytany jest 
tekst o naczyniu dla obmyć stojącym w Świątyni (Wj 30,17–21), o zdejmowaniu popiołu 
z ołtarza (Kpł 6,1–6), o ofiarach (Lb 28,1–8; Kpł 1,11), a także o kadzidle (fragment 
Wj 30,34–36 połączony z traktatem Kritot 6a Talmudu Babilońskiego).

Po kilku tekstach wstępnych przed odczytaniem fragmentu Lb 28,1–8, który uchodzi 
za najważniejszy tekst dotyczący składania ofiar, recytowana jest modlitwa o zmiłowanie 
i o odbudowanie Świątyni w celu umożliwienia składania ofiar:

Oby było wolą Twoją, Panie, Boże nasz i Boże naszych ojców, byś się nad nami zmiłował 
 ,i przebaczył nam nasze grzechy, przewinienia i przestępstwa (šetěraḥēm ‘ālȇnû ֶׁשְּתַרֵחם ָעֵלינּו)
i niech będzie odbudowana Świątynia niedługo, za naszych czasów, a będziemy składać 
 codzienne dla naszego (qorban ָקְרַּבן) przed Twoim obliczem ofiary (wěnaqrîb ְוַנְקִריב)
odkupienia, jak napisałeś dla nas w Swoim Prawie przekazanym przez ręce Mojżesza, 
Twojego sługi, [który stał] przed obliczem Twojej chwały, jak powiedziano...22

W ramach realizacji doktryny „modlitwa zamiast ofiary” wypowiadane są słowa: 

Oby modlitwa ust naszych była tak samo ważna i została tak przyjęta, jak gdybyśmy 
złożyli w odpowiednim czasie te ofiary stojąc na właściwym sobie miejscu w Świątyni23.

W końcowej części żydowskich modlitw nawiązujących do ofiar składanych na ołta-
rzu w Świątyni jest odczytywany fragment traktatu talmudycznego Zěbāḥîm. Są w nim 
opisy miejsc, w których zabijane były zwierzęta składane na ofiarę, gdyż przewidywano 
8 rodzajów ofiar. Cały szereg modlitw zawiera błaganie o odnowienie kultu ofiarniczego 
w Świątyni, co również żydzi łączą z czasami Mesjasza.

Trudno jest stwierdzić z całą pewnością, czy w judaizmie występuje pojęcie zbliżone 
do syryjskiego ‘ołtarza łaski’. W modlitwach poprzedzających mszę św. oraz w anaforze 
św. Jakuba sformułowanie takie występuje 5 razy, tymczasem w Biblii i w badanych 
źródłach żydowskich (Hagada oraz modlitewnik) takiego określenia nie znaleziono. Nie 
występuje ono również w traktatach talmudycznych Zěbāḥîm (traktat poświęcony ofiarom 

19 Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Pesach, 
wyd. M. Zalcmana, Wiedeń 1927, s. 5.

20 Transliterację wyrazów hebrajskich wykonano wg zaleceń Society of Biblical Literature ujętych 
w książce: Patrick Alexander, John Kutsko, James Ernest, Shirley Decker-Lucke, David Petersen 
(red.), The SBL Handbook of Style for Biblical Studies and Related Disciplines, 2nd edition, SBL 
Press, Atlanta 2014, s. 56–57.

21 P. Polonski, op. cit., s. 116.
22 Ibidem, s. 118–119. Występujące w nawiasach okrągłych wyrazy brzmią po syryjsku nastę-
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Oby było wolą Twoją, Panie, Boże nasz i Boże naszych ojców, byś się nad nami zmiłował (ֶׁשְּתַרֵחם ָעֵלינּו 

šetěraḥēm ‘ālȇnû) i przebaczył nam nasze grzechy, przewinienia i przestępstwa, i niech będzie odbu-

dowana Świątynia niedługo, za naszych czasów, a będziemy składać (ְוַנְקִריב wěnaqrîb) przed Twoim 

obliczem ofiary (ָקְרַּבן qorban) codzienne dla naszego odkupienia, jak napisałeś dla nas w Swoim Pra-

wie przekazanym przez ręce Mojżesza, Twojego sługi, [który stał] przed obliczem Twojej chwały, jak 

powiedziano... 22 

 

W ramach realizacji doktryny „modlitwa zamiast ofiary” wypowiadane są słowa:  

 

Oby modlitwa ust naszych była tak samo ważna i została tak przyjęta, jak gdybyśmy złożyli w od-

powiednim czasie te ofiary stojąc na właściwym sobie miejscu w Świątyni23. 

 

W końcowej części żydowskich modlitw nawiązujących do ofiar składanych na ołtarzu w Świątyni jest 

odczytywany fragment traktatu talmudycznego Zěbāḥîm. Są w nim opisy miejsc, w których zabijane były 

zwierzęta składane na ofiarę, gdyż przewidywano 8 rodzajów ofiar. Cały szereg modlitw zawiera błaganie o 

odnowienie kultu ofiarniczego w Świątyni, co również żydzi łączą z czasami Mesjasza. 

Trudno jest stwierdzić z całą pewnością, czy w judaizmie występuje pojęcie zbliżone do syryjskiego ‘oł-

tarza łaski’. W modlitwach poprzedzających mszę św. oraz w anaforze św. Jakuba sformułowanie takie wy-

stępuje 5 razy, tymczasem w Biblii i w badanych źródłach żydowskich (Hagada oraz modlitewnik) takiego 

określenia nie znaleziono. Nie występuje ono również w traktatach talmudycznych Zěbāḥîm (traktat po-

święcony ofiarom wszystkich rodzajów), Pesāḥim (traktat poświęcony ofiarom paschalnym), a także Yôma’ 

oraz Yěbamôt (traktaty poświęcone obchodom różnych świąt). Sprawdzanie wszystkich 803 wystąpień sło-

wa ‘ołtarz’  ִַמְזֵּבח mizbēaḥ w Talmudzie Babilońskim wykracza poza cele niniejszego tekstu. Na podstawie 

zbadanego materiału można z całą pewnością stwierdzić, że określenie ‘ołtarz łaski’ nie jest powszechnie 

spotykane w judaizmie, podczas gdy w liturgii syryjskiej jest często przywoływane. Wobec braku takiego 

wyrażenia w znanych i opracowanych dokumentach z Qumran, można przyjąć, że ‘ołtarz łaski’ jest orygi-

nalnym określeniem typowym dla chrześcijaństwa syryjskiego, niezapożyczonym z judaizmu ani z języka 

hebrajskiego24. 

 
Prośba o zmiłowanie 

 
Liczba wystąpień prośby „zmiłuj się nad nami” dla anafor św. Jakuba i Bār Ṣalībīego podano w tabeli 2. 

                                                        
22 Ibidem, s. 118–119. Występujące w nawiasach okrągłych wyrazy brzmią po syryjsku następująco: eṯrāḥām ‘layn ( ܐܬܪ   
), wa-naqārēb ( ܒܘ ), qurbōnō ( ܪ ). 
23 Ibidem, s. 129. 
24 Mało prawdopodobną wydaje się hipoteza, by określenie to miało jakikolwiek związek z pogańskim ‘ołtarzem miłosierdzia’ 
(ἐλέον βωμός eleon bōmos), znanym z Aten i często wspominanym przez różnych autorów greckich zaczynając od 140 r. przed 
Chr. (James George Frazer, Pausanias's Description of Greece, vol. 2, Cambridge University Press, New York 2012, s. 143–144). 

), wa-naqārēb (

4 

 

Oby było wolą Twoją, Panie, Boże nasz i Boże naszych ojców, byś się nad nami zmiłował (ֶׁשְּתַרֵחם ָעֵלינּו 

šetěraḥēm ‘ālȇnû) i przebaczył nam nasze grzechy, przewinienia i przestępstwa, i niech będzie odbu-

dowana Świątynia niedługo, za naszych czasów, a będziemy składać (ְוַנְקִריב wěnaqrîb) przed Twoim 

obliczem ofiary (ָקְרַּבן qorban) codzienne dla naszego odkupienia, jak napisałeś dla nas w Swoim Pra-

wie przekazanym przez ręce Mojżesza, Twojego sługi, [który stał] przed obliczem Twojej chwały, jak 

powiedziano... 22 

 

W ramach realizacji doktryny „modlitwa zamiast ofiary” wypowiadane są słowa:  

 

Oby modlitwa ust naszych była tak samo ważna i została tak przyjęta, jak gdybyśmy złożyli w od-

powiednim czasie te ofiary stojąc na właściwym sobie miejscu w Świątyni23. 

 

W końcowej części żydowskich modlitw nawiązujących do ofiar składanych na ołtarzu w Świątyni jest 

odczytywany fragment traktatu talmudycznego Zěbāḥîm. Są w nim opisy miejsc, w których zabijane były 

zwierzęta składane na ofiarę, gdyż przewidywano 8 rodzajów ofiar. Cały szereg modlitw zawiera błaganie o 

odnowienie kultu ofiarniczego w Świątyni, co również żydzi łączą z czasami Mesjasza. 

Trudno jest stwierdzić z całą pewnością, czy w judaizmie występuje pojęcie zbliżone do syryjskiego ‘oł-

tarza łaski’. W modlitwach poprzedzających mszę św. oraz w anaforze św. Jakuba sformułowanie takie wy-

stępuje 5 razy, tymczasem w Biblii i w badanych źródłach żydowskich (Hagada oraz modlitewnik) takiego 

określenia nie znaleziono. Nie występuje ono również w traktatach talmudycznych Zěbāḥîm (traktat po-

święcony ofiarom wszystkich rodzajów), Pesāḥim (traktat poświęcony ofiarom paschalnym), a także Yôma’ 

oraz Yěbamôt (traktaty poświęcone obchodom różnych świąt). Sprawdzanie wszystkich 803 wystąpień sło-

wa ‘ołtarz’  ִַמְזֵּבח mizbēaḥ w Talmudzie Babilońskim wykracza poza cele niniejszego tekstu. Na podstawie 

zbadanego materiału można z całą pewnością stwierdzić, że określenie ‘ołtarz łaski’ nie jest powszechnie 

spotykane w judaizmie, podczas gdy w liturgii syryjskiej jest często przywoływane. Wobec braku takiego 

wyrażenia w znanych i opracowanych dokumentach z Qumran, można przyjąć, że ‘ołtarz łaski’ jest orygi-

nalnym określeniem typowym dla chrześcijaństwa syryjskiego, niezapożyczonym z judaizmu ani z języka 

hebrajskiego24. 

 
Prośba o zmiłowanie 

 
Liczba wystąpień prośby „zmiłuj się nad nami” dla anafor św. Jakuba i Bār Ṣalībīego podano w tabeli 2. 

                                                        
22 Ibidem, s. 118–119. Występujące w nawiasach okrągłych wyrazy brzmią po syryjsku następująco: eṯrāḥām ‘layn ( ܐܬܪ   
), wa-naqārēb ( ܒܘ ), qurbōnō ( ܪ ). 
23 Ibidem, s. 129. 
24 Mało prawdopodobną wydaje się hipoteza, by określenie to miało jakikolwiek związek z pogańskim ‘ołtarzem miłosierdzia’ 
(ἐλέον βωμός eleon bōmos), znanym z Aten i często wspominanym przez różnych autorów greckich zaczynając od 140 r. przed 
Chr. (James George Frazer, Pausanias's Description of Greece, vol. 2, Cambridge University Press, New York 2012, s. 143–144). 

), qurbōnō (

4 

 

Oby było wolą Twoją, Panie, Boże nasz i Boże naszych ojców, byś się nad nami zmiłował (ֶׁשְּתַרֵחם ָעֵלינּו 

šetěraḥēm ‘ālȇnû) i przebaczył nam nasze grzechy, przewinienia i przestępstwa, i niech będzie odbu-

dowana Świątynia niedługo, za naszych czasów, a będziemy składać (ְוַנְקִריב wěnaqrîb) przed Twoim 

obliczem ofiary (ָקְרַּבן qorban) codzienne dla naszego odkupienia, jak napisałeś dla nas w Swoim Pra-

wie przekazanym przez ręce Mojżesza, Twojego sługi, [który stał] przed obliczem Twojej chwały, jak 

powiedziano... 22 

 

W ramach realizacji doktryny „modlitwa zamiast ofiary” wypowiadane są słowa:  

 

Oby modlitwa ust naszych była tak samo ważna i została tak przyjęta, jak gdybyśmy złożyli w od-

powiednim czasie te ofiary stojąc na właściwym sobie miejscu w Świątyni23. 

 

W końcowej części żydowskich modlitw nawiązujących do ofiar składanych na ołtarzu w Świątyni jest 

odczytywany fragment traktatu talmudycznego Zěbāḥîm. Są w nim opisy miejsc, w których zabijane były 

zwierzęta składane na ofiarę, gdyż przewidywano 8 rodzajów ofiar. Cały szereg modlitw zawiera błaganie o 

odnowienie kultu ofiarniczego w Świątyni, co również żydzi łączą z czasami Mesjasza. 

Trudno jest stwierdzić z całą pewnością, czy w judaizmie występuje pojęcie zbliżone do syryjskiego ‘oł-

tarza łaski’. W modlitwach poprzedzających mszę św. oraz w anaforze św. Jakuba sformułowanie takie wy-

stępuje 5 razy, tymczasem w Biblii i w badanych źródłach żydowskich (Hagada oraz modlitewnik) takiego 

określenia nie znaleziono. Nie występuje ono również w traktatach talmudycznych Zěbāḥîm (traktat po-

święcony ofiarom wszystkich rodzajów), Pesāḥim (traktat poświęcony ofiarom paschalnym), a także Yôma’ 

oraz Yěbamôt (traktaty poświęcone obchodom różnych świąt). Sprawdzanie wszystkich 803 wystąpień sło-

wa ‘ołtarz’  ִַמְזֵּבח mizbēaḥ w Talmudzie Babilońskim wykracza poza cele niniejszego tekstu. Na podstawie 

zbadanego materiału można z całą pewnością stwierdzić, że określenie ‘ołtarz łaski’ nie jest powszechnie 

spotykane w judaizmie, podczas gdy w liturgii syryjskiej jest często przywoływane. Wobec braku takiego 

wyrażenia w znanych i opracowanych dokumentach z Qumran, można przyjąć, że ‘ołtarz łaski’ jest orygi-

nalnym określeniem typowym dla chrześcijaństwa syryjskiego, niezapożyczonym z judaizmu ani z języka 

hebrajskiego24. 

 
Prośba o zmiłowanie 

 
Liczba wystąpień prośby „zmiłuj się nad nami” dla anafor św. Jakuba i Bār Ṣalībīego podano w tabeli 2. 

                                                        
22 Ibidem, s. 118–119. Występujące w nawiasach okrągłych wyrazy brzmią po syryjsku następująco: eṯrāḥām ‘layn ( ܐܬܪ   
), wa-naqārēb ( ܒܘ ), qurbōnō ( ܪ ). 
23 Ibidem, s. 129. 
24 Mało prawdopodobną wydaje się hipoteza, by określenie to miało jakikolwiek związek z pogańskim ‘ołtarzem miłosierdzia’ 
(ἐλέον βωμός eleon bōmos), znanym z Aten i często wspominanym przez różnych autorów greckich zaczynając od 140 r. przed 
Chr. (James George Frazer, Pausanias's Description of Greece, vol. 2, Cambridge University Press, New York 2012, s. 143–144). 

).
23 Ibidem, s. 129.
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wszystkich rodzajów), Pesāḥim (traktat poświęcony ofiarom paschalnym), a także Yôma’ 
oraz Yěbamôt (traktaty poświęcone obchodom różnych świąt). Sprawdzanie wszystkich 
803 wystąpień słowa ‘ołtarz’ ִמְזֵּבַח mizbēaḥ w Talmudzie Babilońskim wykracza poza 
cele niniejszego tekstu. Na podstawie zbadanego materiału można z całą pewnością 
stwierdzić, że określenie ‘ołtarz łaski’ nie jest powszechnie spotykane w judaizmie, pod-
czas gdy w liturgii syryjskiej jest często przywoływane. Wobec braku takiego wyrażenia 
w znanych i opracowanych dokumentach z Qumran, można przyjąć, że ‘ołtarz łaski’ jest 
oryginalnym określeniem typowym dla chrześcijaństwa syryjskiego, niezapożyczonym 
z judaizmu ani z języka hebrajskiego24.

Prośba o zmiłowanie

Liczba wystąpień prośby „zmiłuj się nad nami” dla anafor św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
podano w tabeli 2.

Tabela 2. Wystąpienia próśb o zmiłowanie w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego

Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī

5 

 
Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 

 rāḥēmʻlaynܪ zmiłuj się nad nami 9 8 

 eṯrāḥāmʻlaynܐܬܪ miej miłosierdzie nad nami 6 6 

 Quriēlaysōnܢܪ Kyrie eleison (Panie, zmiłuj się) 11 11 

Tabela 2. Wystąpienia próśb o zmiłowanie w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 

ܪ 

 

ܐܬܪ 

 

 ܪܢ

 

Wołanie „zmiłuj się nad nami” w badanych anaforach syryjskich ma dwie formy: ܪ rāḥēmʻlayn 

oraz ܐܬܪ eṯrāḥāmʻlayn. To drugie ma gramatyczną formę imiesłowową Ethpaal25 nadającą impera-

tywowi znaczenie trwania w odróżnieniu od pierwszej, wskazującej raczej na jednorazowy akt. W celu pod-

kreślenia tego rozróżnienia znaczenie oddane w powyższej tabeli jako ‘miej miłosierdzie nad nami’ sugero-

wałoby dłuższe trwanie niż pojedynczy akt „zmiłuj się”. 

Najwięcej razy występuje greckie zawołanie Kyrie eleison zapisywane literami syryjskimi26. Liczba wy-

stąpień jest jednakowa w obu anaforach, choć ich miejsca nie zawsze się pokrywają. Jako ciekawostkę 

można odnotować dystrybucję wezwań aramejskich i greckich w anaforze św. Jakuba: w początkowej czę-

ści (s. 145–150) zawołanie „zmiłuj się nad nami” pojawia się 6 razy w języku syryjskim, następnie w środ-

kowej części są wyłącznie w formie greckiej Kyrie eleison, a od s. 166 znowu występują tylko zawołania 

aramejskie. Charakterystyczne jest także pierwsze i ostatnie wystąpienie greckiego zwrotu; w obu przypad-

kach (ܢܪ quriēlaysōn) jest powtórzone trzykrotnie (s. 151 i 162). Analogiczna dystrybucja syryj-

skiego i greckiego zawołania „zmiłuj się nad nami” występuje w anaforze Bār Ṣalībīego27. 

Dwa razy w anaforze prośba o zmiłowanie jest skierowana do Boga Ojca, przy czym w jednym przypad-

ku określając Go jako trzymającego wszystko potęgą swojej mocy28 – ܐ ܐ ܐ   Ālōhō Ābō āḥīḏ 

kūl. Takie określenie Boga Ojca występuje na początki Nicejsko-Konstantynopolitańskiego wyznania wiary, 

dlatego wśród Asyryjczyków jest nazywane potocznie Ābō Āḥīḏ. Wyrażenie ܐ ܐ   Ālōhō āḥīḏ kūl 

pojawia się w Peszitcie 9 razy w księdze Apokalipsa i jest tłumaczeniem słowa παντοκράτωρ pantokrator 

                                                        
25 Takamitsu Muraoka, Classical Syriac: A Basic Grammar with a Chrestomathy, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2005, s. 41–
51. 
26 Szczegółowo zapożyczenia greckie występujące w badanej anaforze zostały opisane w artykule: Mirosław Rucki, Michael 
Abdalla, Zapożyczenia greckie w syryjskiej anaforze św. Jakuba Brata Pańskiego, „Przegląd Orientalistyczny” 2017, nr 1–2, s. 
155–165. 
27 Tutaj 6 pierwszych wystąpień w brzmieniu syryjskim znajduje się na s. 289–291, Kyrie eleison na s. 291–299 i ponownie tylko 
wyrażenie syryjskie na s. 302–311. W pierwszym i ostatnim wystąpieniu Kyrie eleison jest powtarzane trzykrotnie. 
28 W polskim tłumaczeniu „Wyznania wiary” określenie ܐ   āḥīḏ kūl oddaje wyraz ‘Wszechmogący’. 

 rāḥēmʻlayn zmiłuj się nad nami  9  8

5 

 
Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 

 rāḥēmʻlaynܪ zmiłuj się nad nami 9 8 

 eṯrāḥāmʻlaynܐܬܪ miej miłosierdzie nad nami 6 6 

 Quriēlaysōnܢܪ Kyrie eleison (Panie, zmiłuj się) 11 11 

Tabela 2. Wystąpienia próśb o zmiłowanie w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 

ܪ 

 

ܐܬܪ 

 

 ܪܢ

 

Wołanie „zmiłuj się nad nami” w badanych anaforach syryjskich ma dwie formy: ܪ rāḥēmʻlayn 

oraz ܐܬܪ eṯrāḥāmʻlayn. To drugie ma gramatyczną formę imiesłowową Ethpaal25 nadającą impera-

tywowi znaczenie trwania w odróżnieniu od pierwszej, wskazującej raczej na jednorazowy akt. W celu pod-

kreślenia tego rozróżnienia znaczenie oddane w powyższej tabeli jako ‘miej miłosierdzie nad nami’ sugero-

wałoby dłuższe trwanie niż pojedynczy akt „zmiłuj się”. 

Najwięcej razy występuje greckie zawołanie Kyrie eleison zapisywane literami syryjskimi26. Liczba wy-

stąpień jest jednakowa w obu anaforach, choć ich miejsca nie zawsze się pokrywają. Jako ciekawostkę 

można odnotować dystrybucję wezwań aramejskich i greckich w anaforze św. Jakuba: w początkowej czę-

ści (s. 145–150) zawołanie „zmiłuj się nad nami” pojawia się 6 razy w języku syryjskim, następnie w środ-

kowej części są wyłącznie w formie greckiej Kyrie eleison, a od s. 166 znowu występują tylko zawołania 

aramejskie. Charakterystyczne jest także pierwsze i ostatnie wystąpienie greckiego zwrotu; w obu przypad-

kach (ܢܪ quriēlaysōn) jest powtórzone trzykrotnie (s. 151 i 162). Analogiczna dystrybucja syryj-

skiego i greckiego zawołania „zmiłuj się nad nami” występuje w anaforze Bār Ṣalībīego27. 

Dwa razy w anaforze prośba o zmiłowanie jest skierowana do Boga Ojca, przy czym w jednym przypad-

ku określając Go jako trzymającego wszystko potęgą swojej mocy28 – ܐ ܐ ܐ   Ālōhō Ābō āḥīḏ 

kūl. Takie określenie Boga Ojca występuje na początki Nicejsko-Konstantynopolitańskiego wyznania wiary, 

dlatego wśród Asyryjczyków jest nazywane potocznie Ābō Āḥīḏ. Wyrażenie ܐ ܐ   Ālōhō āḥīḏ kūl 

pojawia się w Peszitcie 9 razy w księdze Apokalipsa i jest tłumaczeniem słowa παντοκράτωρ pantokrator 

                                                        
25 Takamitsu Muraoka, Classical Syriac: A Basic Grammar with a Chrestomathy, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2005, s. 41–
51. 
26 Szczegółowo zapożyczenia greckie występujące w badanej anaforze zostały opisane w artykule: Mirosław Rucki, Michael 
Abdalla, Zapożyczenia greckie w syryjskiej anaforze św. Jakuba Brata Pańskiego, „Przegląd Orientalistyczny” 2017, nr 1–2, s. 
155–165. 
27 Tutaj 6 pierwszych wystąpień w brzmieniu syryjskim znajduje się na s. 289–291, Kyrie eleison na s. 291–299 i ponownie tylko 
wyrażenie syryjskie na s. 302–311. W pierwszym i ostatnim wystąpieniu Kyrie eleison jest powtarzane trzykrotnie. 
28 W polskim tłumaczeniu „Wyznania wiary” określenie ܐ   āḥīḏ kūl oddaje wyraz ‘Wszechmogący’. 

 eṯrāḥāmʻlayn miej miłosierdzie nad nami  6  6

5 

 
Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 

 rāḥēmʻlaynܪ zmiłuj się nad nami 9 8 

 eṯrāḥāmʻlaynܐܬܪ miej miłosierdzie nad nami 6 6 

 Quriēlaysōnܢܪ Kyrie eleison (Panie, zmiłuj się) 11 11 

Tabela 2. Wystąpienia próśb o zmiłowanie w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 

ܪ 

 

ܐܬܪ 

 

 ܪܢ

 

Wołanie „zmiłuj się nad nami” w badanych anaforach syryjskich ma dwie formy: ܪ rāḥēmʻlayn 

oraz ܐܬܪ eṯrāḥāmʻlayn. To drugie ma gramatyczną formę imiesłowową Ethpaal25 nadającą impera-

tywowi znaczenie trwania w odróżnieniu od pierwszej, wskazującej raczej na jednorazowy akt. W celu pod-

kreślenia tego rozróżnienia znaczenie oddane w powyższej tabeli jako ‘miej miłosierdzie nad nami’ sugero-

wałoby dłuższe trwanie niż pojedynczy akt „zmiłuj się”. 

Najwięcej razy występuje greckie zawołanie Kyrie eleison zapisywane literami syryjskimi26. Liczba wy-

stąpień jest jednakowa w obu anaforach, choć ich miejsca nie zawsze się pokrywają. Jako ciekawostkę 

można odnotować dystrybucję wezwań aramejskich i greckich w anaforze św. Jakuba: w początkowej czę-

ści (s. 145–150) zawołanie „zmiłuj się nad nami” pojawia się 6 razy w języku syryjskim, następnie w środ-

kowej części są wyłącznie w formie greckiej Kyrie eleison, a od s. 166 znowu występują tylko zawołania 

aramejskie. Charakterystyczne jest także pierwsze i ostatnie wystąpienie greckiego zwrotu; w obu przypad-

kach (ܢܪ quriēlaysōn) jest powtórzone trzykrotnie (s. 151 i 162). Analogiczna dystrybucja syryj-

skiego i greckiego zawołania „zmiłuj się nad nami” występuje w anaforze Bār Ṣalībīego27. 

Dwa razy w anaforze prośba o zmiłowanie jest skierowana do Boga Ojca, przy czym w jednym przypad-

ku określając Go jako trzymającego wszystko potęgą swojej mocy28 – ܐ ܐ ܐ   Ālōhō Ābō āḥīḏ 

kūl. Takie określenie Boga Ojca występuje na początki Nicejsko-Konstantynopolitańskiego wyznania wiary, 

dlatego wśród Asyryjczyków jest nazywane potocznie Ābō Āḥīḏ. Wyrażenie ܐ ܐ   Ālōhō āḥīḏ kūl 

pojawia się w Peszitcie 9 razy w księdze Apokalipsa i jest tłumaczeniem słowa παντοκράτωρ pantokrator 

                                                        
25 Takamitsu Muraoka, Classical Syriac: A Basic Grammar with a Chrestomathy, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2005, s. 41–
51. 
26 Szczegółowo zapożyczenia greckie występujące w badanej anaforze zostały opisane w artykule: Mirosław Rucki, Michael 
Abdalla, Zapożyczenia greckie w syryjskiej anaforze św. Jakuba Brata Pańskiego, „Przegląd Orientalistyczny” 2017, nr 1–2, s. 
155–165. 
27 Tutaj 6 pierwszych wystąpień w brzmieniu syryjskim znajduje się na s. 289–291, Kyrie eleison na s. 291–299 i ponownie tylko 
wyrażenie syryjskie na s. 302–311. W pierwszym i ostatnim wystąpieniu Kyrie eleison jest powtarzane trzykrotnie. 
28 W polskim tłumaczeniu „Wyznania wiary” określenie ܐ   āḥīḏ kūl oddaje wyraz ‘Wszechmogący’. 

 Quriēlaysōn Kyrie eleison (Panie, zmiłuj się) 11 11
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wałoby dłuższe trwanie niż pojedynczy akt „zmiłuj się”. 

Najwięcej razy występuje greckie zawołanie Kyrie eleison zapisywane literami syryjskimi26. Liczba wy-

stąpień jest jednakowa w obu anaforach, choć ich miejsca nie zawsze się pokrywają. Jako ciekawostkę 

można odnotować dystrybucję wezwań aramejskich i greckich w anaforze św. Jakuba: w początkowej czę-

ści (s. 145–150) zawołanie „zmiłuj się nad nami” pojawia się 6 razy w języku syryjskim, następnie w środ-

kowej części są wyłącznie w formie greckiej Kyrie eleison, a od s. 166 znowu występują tylko zawołania 

aramejskie. Charakterystyczne jest także pierwsze i ostatnie wystąpienie greckiego zwrotu; w obu przypad-

kach (ܢܪ quriēlaysōn) jest powtórzone trzykrotnie (s. 151 i 162). Analogiczna dystrybucja syryj-

skiego i greckiego zawołania „zmiłuj się nad nami” występuje w anaforze Bār Ṣalībīego27. 

Dwa razy w anaforze prośba o zmiłowanie jest skierowana do Boga Ojca, przy czym w jednym przypad-

ku określając Go jako trzymającego wszystko potęgą swojej mocy28 – ܐ ܐ ܐ   Ālōhō Ābō āḥīḏ 

kūl. Takie określenie Boga Ojca występuje na początki Nicejsko-Konstantynopolitańskiego wyznania wiary, 

dlatego wśród Asyryjczyków jest nazywane potocznie Ābō Āḥīḏ. Wyrażenie ܐ ܐ   Ālōhō āḥīḏ kūl 

pojawia się w Peszitcie 9 razy w księdze Apokalipsa i jest tłumaczeniem słowa παντοκράτωρ pantokrator 

‘mający władzę nad wszystkim’29. Znaczenie ‘mocnego trzymania’ jest zauważalne w aramejskim Targumie 

tłumaczącym werset Prz 18,19 („Brat obrażony – trudniejszy do zdobycia niż miasto warowne, a kłótnie – 

jak zawory w twierdzy”) jako ‘miasto mocno trzymane w zamknięciu’. Podobny schemat zawiera Peszitta: 

ܐ    ̇  ̇ܘܐ  āẖ mḏītō mēn hesnōh w aḥḏīh ‘jak miasto obwarowane i trzymane’. Podkreśla 

                                                        
25 Takamitsu Muraoka, Classical Syriac: A Basic Grammar with a Chrestomathy, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2005, s. 41–
51. 
26 Szczegółowo zapożyczenia greckie występujące w badanej anaforze zostały opisane w artykule: Mirosław Rucki, Michael 
Abdalla, Zapożyczenia greckie w syryjskiej anaforze św. Jakuba Brata Pańskiego, „Przegląd Orientalistyczny” 2017, nr 1–2, s. 
155–165. 
27 Tutaj 6 pierwszych wystąpień w brzmieniu syryjskim znajduje się na s. 289–291, Kyrie eleison na s. 291–299 i ponownie tylko 
wyrażenie syryjskie na s. 302–311. W pierwszym i ostatnim wystąpieniu Kyrie eleison jest powtarzane trzykrotnie. 
28 W polskim tłumaczeniu „Wyznania wiary” określenie ܐ   āḥīḏ kūl oddaje wyraz ‘Wszechmogący’. 
29 Wszędzie, gdzie grecki tekst ma wyraz παντοκράτωρ Ap 1,8; 4,8; 11,17; 15,3; 16,7; 16,14; 19,6; 19,15; 21,22. Tylko w 2Kor 
6,18 słowa Κύριος Παντοκράτωρ Kyrios Pantokratōr przełożono opisowo jako  ܕܐ   Moryō d-āḥīḏ kūl ‘Pan, który 
wszystko trzyma’. 
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24 Mało prawdopodobną wydaje się hipoteza, by określenie to miało jakikolwiek związek 
z pogańskim ‘ołtarzem miłosierdzia’ (ἐλέον βωμός eleon bōmos), znanym z Aten i często wspo-
minanym przez różnych autorów greckich zaczynając od 140 r. przed Chr. (James George 
 Frazer, Pausanias’s Description of Greece, vol. 2, Cambridge University Press, New York 2012,  
s. 143–144).

25 Takamitsu Muraoka, Classical Syriac: A Basic Grammar with a Chrestomathy, Harrassowitz 
Verlag, Wiesbaden 2005, s. 41–51.
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(s. 151 i 162). Analogiczna dystrybucja syryjskiego i greckiego zawołania „zmiłuj się 
nad nami” występuje w anaforze Bār Ṣalībīego27.
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mocy28 – 
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Wołanie „zmiłuj się nad nami” w badanych anaforach syryjskich ma dwie formy: ܪ rāḥēmʻlayn 

oraz ܐܬܪ eṯrāḥāmʻlayn. To drugie ma gramatyczną formę imiesłowową Ethpaal25 nadającą impera-

tywowi znaczenie trwania w odróżnieniu od pierwszej, wskazującej raczej na jednorazowy akt. W celu pod-

kreślenia tego rozróżnienia znaczenie oddane w powyższej tabeli jako ‘miej miłosierdzie nad nami’ sugero-

wałoby dłuższe trwanie niż pojedynczy akt „zmiłuj się”. 

Najwięcej razy występuje greckie zawołanie Kyrie eleison zapisywane literami syryjskimi26. Liczba wy-

stąpień jest jednakowa w obu anaforach, choć ich miejsca nie zawsze się pokrywają. Jako ciekawostkę 

można odnotować dystrybucję wezwań aramejskich i greckich w anaforze św. Jakuba: w początkowej czę-

ści (s. 145–150) zawołanie „zmiłuj się nad nami” pojawia się 6 razy w języku syryjskim, następnie w środ-

kowej części są wyłącznie w formie greckiej Kyrie eleison, a od s. 166 znowu występują tylko zawołania 

aramejskie. Charakterystyczne jest także pierwsze i ostatnie wystąpienie greckiego zwrotu; w obu przypad-

kach (ܢܪ quriēlaysōn) jest powtórzone trzykrotnie (s. 151 i 162). Analogiczna dystrybucja syryj-

skiego i greckiego zawołania „zmiłuj się nad nami” występuje w anaforze Bār Ṣalībīego27. 

Dwa razy w anaforze prośba o zmiłowanie jest skierowana do Boga Ojca, przy czym w jednym przypad-

ku określając Go jako trzymającego wszystko potęgą swojej mocy28 – ܐ ܐ ܐ   Ālōhō Ābō āḥīḏ 

kūl. Takie określenie Boga Ojca występuje na początki Nicejsko-Konstantynopolitańskiego wyznania wiary, 
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pojawia się w Peszitcie 9 razy w księdze Apokalipsa i jest tłumaczeniem słowa παντοκράτωρ pantokrator 

‘mający władzę nad wszystkim’29. Znaczenie ‘mocnego trzymania’ jest zauważalne w aramejskim Targumie 
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ܐ    ̇  ̇ܘܐ  āẖ mḏītō mēn hesnōh w aḥḏīh ‘jak miasto obwarowane i trzymane’. Podkreśla 

                                                        
25 Takamitsu Muraoka, Classical Syriac: A Basic Grammar with a Chrestomathy, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2005, s. 41–
51. 
26 Szczegółowo zapożyczenia greckie występujące w badanej anaforze zostały opisane w artykule: Mirosław Rucki, Michael 
Abdalla, Zapożyczenia greckie w syryjskiej anaforze św. Jakuba Brata Pańskiego, „Przegląd Orientalistyczny” 2017, nr 1–2, s. 
155–165. 
27 Tutaj 6 pierwszych wystąpień w brzmieniu syryjskim znajduje się na s. 289–291, Kyrie eleison na s. 291–299 i ponownie tylko 
wyrażenie syryjskie na s. 302–311. W pierwszym i ostatnim wystąpieniu Kyrie eleison jest powtarzane trzykrotnie. 
28 W polskim tłumaczeniu „Wyznania wiary” określenie ܐ   āḥīḏ kūl oddaje wyraz ‘Wszechmogący’. 
29 Wszędzie, gdzie grecki tekst ma wyraz παντοκράτωρ Ap 1,8; 4,8; 11,17; 15,3; 16,7; 16,14; 19,6; 19,15; 21,22. Tylko w 2Kor 
6,18 słowa Κύριος Παντοκράτωρ Kyrios Pantokratōr przełożono opisowo jako  ܕܐ   Moryō d-āḥīḏ kūl ‘Pan, który 
wszystko trzyma’. 
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to niewzruszoną moc Boga Ojca, na której trzyma się cały świat, choć Peszitta zawiera wyrażenie ܐ   

āḥīḏ kūl w odniesieniu do Syna, który „podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi” (Hbr 1,3). Tekst grecki 

w tym miejscu brzmi: φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ (ferōn te ta panta tō rēmati tēs 

dunameōs autou). 

Trzy razy wołanie „zmiłuj się nad nami” jest wzbogacone o słowo ‘zlituj się’ ( ܣ ḥūs) w anaforze św. 

Jakuba; u Bār Ṣalībīego tylko 2 razy. Analogicznie brzmiące sformułowanie חּוס ְוַרֵחם ḥûs wěraḥēm można 

spotkać w modlitewniku hebrajskim30. 

Jeden raz pojawia się w anaforze wyrażenie „wysłuchaj nas i zmiłuj się nad nami” (  ܘܪ ʻnīn w 

rāḥēmʻlayn), zbliżone do hebrajskiego ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ḥānnēnȗ wě‘ănēnȗ31, choć nie jest jego dokładnym odpo-

wiednikiem. Można jednak przypuszczać, że jedno i drugie nawiązuje do Ps 27,7 „usłysz (...), zmiłuj się i 

wysłuchaj mnie”, gdzie hebrajskie słowa ְׁשַמע šěma‘, a potem ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני wěḥānnēnȗ wě‘ănēnȗ są przetłuma-

czone w Peszitcie jako  šmāʻ oraz ܪ  ܘ  rāḥēm ʻlay wa-ʻnīn(i). Jeśli takie jest źródło tego sfor-

mułowania, oznaczałoby to wspólną drogę przebytą przez modlitwę Asyryjczyków i Żydów w czasach po-

biblijnych, ponieważ Biblia nie zawiera wezwania ֲעֵננּו ‘ănēnȗ „wysłuchaj nas” skierowanego do Boga (tyl-

ko jeden raz do Baala w 1Krl 18,26), ale 15 raz występuje w niej wezwanie ֲעֵנִני ‘ănēnî „wysłuchaj mnie”. 

Słowa z Ps 27 zostały przetworzone według tego samego schematu w modlitwie chrześcijańskiej i żydow-

skiej. 

Również tylko jeden raz w anaforze występuje połączenie ܢ ܘܪ  ḥūn w rāḥēmʻlayn. Charaktery-

styczne dla modlitwy żydowskiej jest to, że choć wyrażenie ‘litościwy i miłosierny’ ַרחּום ְוַחּנּון raḥûm 

wěḥannûn występuje bardzo często, to ‘zlituj się i zmiłuj’ חֹון ְוַרֵחם ḥôn wěraḥēm należy raczej do rzadkich. 

Można je spotkać w dorocznej modlitwie na święta Jom Kippur w tradycji sefardyjskiej, w pieśni ’Ēl nôrā’ 

‘ălîlâ (ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה). W modlitewniku aszkenazyjskim32 natomiast wśród błogosławieństw po jedzeniu po-

jawia się podobne sformułowanie: „ułaskaw i zmiłuj, i zlituj się nad nami” חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ḥûs 

wěḥānnēnȗ wěraḥēm ‘ālênû jako dodatek na święto Nowego roku (Rōš haššānâ רֹאׁש ַהָּׁשָנה). 

 

Odwołanie się do miłosierdzia i łaski Boga 

 

Liczbę wystąpień wyrazów odwołujących się do miłosierdzia Bożego, występujących w różnych kontek-

stach w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego, podano w tabeli 3. W obu przypadkach słowo  raḥmē 

pojawia się ok. sześciokrotnie częściej niż wyraz  ḥnōnō. 

Godne odnotowania są też połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego, zesta-

wione w tabeli 4. 

 
                                                        
30 „Zlituj się, okaż miłosierdzie i wybaw stado, które pasiesz” (P. Polonski, op. cit., s. 235). 
31 Takie połączenie dość często pojawia się w modlitwach o miłosierdzie nazywanych Tachanun, zob. np. P. Polonski, op. cit., s. 
232, 235 i 236. 
32 P. Polonski, op. cit., s. 317. 
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wysłuchaj mnie”, gdzie hebrajskie słowa ְׁשַמע šěma‘, a potem ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני wěḥānnēnȗ wě‘ănēnȗ są przetłuma-

czone w Peszitcie jako  šmāʻ oraz ܪ  ܘ  rāḥēm ʻlay wa-ʻnīn(i). Jeśli takie jest źródło tego sfor-

mułowania, oznaczałoby to wspólną drogę przebytą przez modlitwę Asyryjczyków i Żydów w czasach po-

biblijnych, ponieważ Biblia nie zawiera wezwania ֲעֵננּו ‘ănēnȗ „wysłuchaj nas” skierowanego do Boga (tyl-

ko jeden raz do Baala w 1Krl 18,26), ale 15 raz występuje w niej wezwanie ֲעֵנִני ‘ănēnî „wysłuchaj mnie”. 

Słowa z Ps 27 zostały przetworzone według tego samego schematu w modlitwie chrześcijańskiej i żydow-

skiej. 

Również tylko jeden raz w anaforze występuje połączenie ܢ ܘܪ  ḥūn w rāḥēmʻlayn. Charaktery-

styczne dla modlitwy żydowskiej jest to, że choć wyrażenie ‘litościwy i miłosierny’ ַרחּום ְוַחּנּון raḥûm 

wěḥannûn występuje bardzo często, to ‘zlituj się i zmiłuj’ חֹון ְוַרֵחם ḥôn wěraḥēm należy raczej do rzadkich. 

Można je spotkać w dorocznej modlitwie na święta Jom Kippur w tradycji sefardyjskiej, w pieśni ’Ēl nôrā’ 

‘ălîlâ (ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה). W modlitewniku aszkenazyjskim32 natomiast wśród błogosławieństw po jedzeniu po-

jawia się podobne sformułowanie: „ułaskaw i zmiłuj, i zlituj się nad nami” חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ḥûs 

wěḥānnēnȗ wěraḥēm ‘ālênû jako dodatek na święto Nowego roku (Rōš haššānâ רֹאׁש ַהָּׁשָנה). 

 

Odwołanie się do miłosierdzia i łaski Boga 

 

Liczbę wystąpień wyrazów odwołujących się do miłosierdzia Bożego, występujących w różnych kontek-

stach w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego, podano w tabeli 3. W obu przypadkach słowo  raḥmē 

pojawia się ok. sześciokrotnie częściej niż wyraz  ḥnōnō. 

Godne odnotowania są też połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego, zesta-

wione w tabeli 4. 

 
                                                        
30 „Zlituj się, okaż miłosierdzie i wybaw stado, które pasiesz” (P. Polonski, op. cit., s. 235). 
31 Takie połączenie dość często pojawia się w modlitwach o miłosierdzie nazywanych Tachanun, zob. np. P. Polonski, op. cit., s. 
232, 235 i 236. 
32 P. Polonski, op. cit., s. 317. 
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‘ălîlâ (ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה). W modlitewniku aszkenazyjskim32 natomiast wśród błogosławieństw po jedzeniu po-

jawia się podobne sformułowanie: „ułaskaw i zmiłuj, i zlituj się nad nami” חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ḥûs 

wěḥānnēnȗ wěraḥēm ‘ālênû jako dodatek na święto Nowego roku (Rōš haššānâ רֹאׁש ַהָּׁשָנה). 

 

Odwołanie się do miłosierdzia i łaski Boga 

 

Liczbę wystąpień wyrazów odwołujących się do miłosierdzia Bożego, występujących w różnych kontek-

stach w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego, podano w tabeli 3. W obu przypadkach słowo  raḥmē 

pojawia się ok. sześciokrotnie częściej niż wyraz  ḥnōnō. 

Godne odnotowania są też połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego, zesta-

wione w tabeli 4. 

 
                                                        
30 „Zlituj się, okaż miłosierdzie i wybaw stado, które pasiesz” (P. Polonski, op. cit., s. 235). 
31 Takie połączenie dość często pojawia się w modlitwach o miłosierdzie nazywanych Tachanun, zob. np. P. Polonski, op. cit., s. 
232, 235 i 236. 
32 P. Polonski, op. cit., s. 317. 

 ḥūn 
w rāḥēmʻlayn. Charakterystyczne dla modlitwy żydowskiej jest to, że choć wyrażenie 
‘litościwy i miłosierny’ ַרחּום ְוַחּנּון raḥûm wěḥannûn występuje bardzo często, to ‘zlituj się 
i zmiłuj’ חֹון ְוַרֵחם ḥôn wěraḥēm należy raczej do rzadkich. Można je spotkać w dorocz-

27 Tutaj 6 pierwszych wystąpień w brzmieniu syryjskim znajduje się na s. 289–291, Kyrie  eleison 
na s. 291–299 i ponownie tylko wyrażenie syryjskie na s. 302–311. W pierwszym i ostatnim wystą-
pieniu Kyrie eleison jest powtarzane trzykrotnie.

28 W polskim tłumaczeniu „Wyznania wiary” określenie 

5 

 
Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 

 rāḥēmʻlaynܪ zmiłuj się nad nami 9 8 

 eṯrāḥāmʻlaynܐܬܪ miej miłosierdzie nad nami 6 6 
 Quriēlaysōnܢܪ Kyrie eleison (Panie, zmiłuj się) 11 11 

Tabela 2. Wystąpienia próśb o zmiłowanie w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 

 

Wołanie „zmiłuj się nad nami” w badanych anaforach syryjskich ma dwie formy: ܪ rāḥēmʻlayn 

oraz ܐܬܪ eṯrāḥāmʻlayn. To drugie ma gramatyczną formę imiesłowową Ethpaal25 nadającą impera-

tywowi znaczenie trwania w odróżnieniu od pierwszej, wskazującej raczej na jednorazowy akt. W celu pod-

kreślenia tego rozróżnienia znaczenie oddane w powyższej tabeli jako ‘miej miłosierdzie nad nami’ sugero-

wałoby dłuższe trwanie niż pojedynczy akt „zmiłuj się”. 

Najwięcej razy występuje greckie zawołanie Kyrie eleison zapisywane literami syryjskimi26. Liczba wy-

stąpień jest jednakowa w obu anaforach, choć ich miejsca nie zawsze się pokrywają. Jako ciekawostkę 

można odnotować dystrybucję wezwań aramejskich i greckich w anaforze św. Jakuba: w początkowej czę-

ści (s. 145–150) zawołanie „zmiłuj się nad nami” pojawia się 6 razy w języku syryjskim, następnie w środ-

kowej części są wyłącznie w formie greckiej Kyrie eleison, a od s. 166 znowu występują tylko zawołania 

aramejskie. Charakterystyczne jest także pierwsze i ostatnie wystąpienie greckiego zwrotu; w obu przypad-

kach (ܢܪ quriēlaysōn) jest powtórzone trzykrotnie (s. 151 i 162). Analogiczna dystrybucja syryj-

skiego i greckiego zawołania „zmiłuj się nad nami” występuje w anaforze Bār Ṣalībīego27. 

Dwa razy w anaforze prośba o zmiłowanie jest skierowana do Boga Ojca, przy czym w jednym przypad-

ku określając Go jako trzymającego wszystko potęgą swojej mocy28 – ܐ ܐ ܐ   Ālōhō Ābō āḥīḏ 

kūl. Takie określenie Boga Ojca występuje na początki Nicejsko-Konstantynopolitańskiego wyznania wiary, 

dlatego wśród Asyryjczyków jest nazywane potocznie Ābō Āḥīḏ. Wyrażenie ܐ ܐ   Ālōhō āḥīḏ kūl 

pojawia się w Peszitcie 9 razy w księdze Apokalipsa i jest tłumaczeniem słowa παντοκράτωρ pantokrator 

‘mający władzę nad wszystkim’29. Znaczenie ‘mocnego trzymania’ jest zauważalne w aramejskim Targumie 

tłumaczącym werset Prz 18,19 („Brat obrażony – trudniejszy do zdobycia niż miasto warowne, a kłótnie – 

jak zawory w twierdzy”) jako ‘miasto mocno trzymane w zamknięciu’. Podobny schemat zawiera Peszitta: 

ܐ    ̇  ̇ܘܐ  āẖ mḏītō mēn hesnōh w aḥḏīh ‘jak miasto obwarowane i trzymane’. Podkreśla 

                                                        
25 Takamitsu Muraoka, Classical Syriac: A Basic Grammar with a Chrestomathy, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2005, s. 41–
51. 
26 Szczegółowo zapożyczenia greckie występujące w badanej anaforze zostały opisane w artykule: Mirosław Rucki, Michael 
Abdalla, Zapożyczenia greckie w syryjskiej anaforze św. Jakuba Brata Pańskiego, „Przegląd Orientalistyczny” 2017, nr 1–2, s. 
155–165. 
27 Tutaj 6 pierwszych wystąpień w brzmieniu syryjskim znajduje się na s. 289–291, Kyrie eleison na s. 291–299 i ponownie tylko 
wyrażenie syryjskie na s. 302–311. W pierwszym i ostatnim wystąpieniu Kyrie eleison jest powtarzane trzykrotnie. 
28 W polskim tłumaczeniu „Wyznania wiary” określenie ܐ   āḥīḏ kūl oddaje wyraz ‘Wszechmogący’. 
29 Wszędzie, gdzie grecki tekst ma wyraz παντοκράτωρ Ap 1,8; 4,8; 11,17; 15,3; 16,7; 16,14; 19,6; 19,15; 21,22. Tylko w 2Kor 
6,18 słowa Κύριος Παντοκράτωρ Kyrios Pantokratōr przełożono opisowo jako  ܕܐ   Moryō d-āḥīḏ kūl ‘Pan, który 
wszystko trzyma’. 
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30 „Zlituj się, okaż miłosierdzie i wybaw stado, które pasiesz” (P. Polonski, op. cit., s. 235).
31 Takie połączenie dość często pojawia się w modlitwach o miłosierdzie nazywanych Tachanun, 

zob. np. P. Polonski, op. cit., s. 232, 235 i 236.



ANALIZA PORÓWNAWCZA SŁOWNICTWA…NR 3 – 4 343

nej modlitwie na święta Jom Kippur w tradycji sefardyjskiej, w pieśni ’Ēl nôrā’ ‘ălîlâ 
 W modlitewniku aszkenazyjskim32 natomiast wśród błogosławieństw po .(ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה)
jedzeniu pojawia się podobne sformułowanie: „ułaskaw i zmiłuj, i zlituj się nad nami” 
 ḥûs wěḥānnēnȗ wěraḥēm ‘ālênû jako dodatek na święto Nowego roku חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו
(Rōš haššānâ רׂאׁש ַהָּׁשָנה).

Odwołanie się do miłosierdzia i łaski Boga

Liczbę wystąpień wyrazów odwołujących się do miłosierdzia Bożego, występujących 
w różnych kontekstach w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego, podano w tabeli 3. 
W obu przypadkach słowo 
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to niewzruszoną moc Boga Ojca, na której trzyma się cały świat, choć Peszitta zawiera wyrażenie ܐ   

āḥīḏ kūl w odniesieniu do Syna, który „podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi” (Hbr 1,3). Tekst grecki 

w tym miejscu brzmi: φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ (ferōn te ta panta tō rēmati tēs 

dunameōs autou). 

Trzy razy wołanie „zmiłuj się nad nami” jest wzbogacone o słowo ‘zlituj się’ ( ܣ ḥūs) w anaforze św. 

Jakuba; u Bār Ṣalībīego tylko 2 razy. Analogicznie brzmiące sformułowanie חּוס ְוַרֵחם ḥûs wěraḥēm można 

spotkać w modlitewniku hebrajskim30. 

Jeden raz pojawia się w anaforze wyrażenie „wysłuchaj nas i zmiłuj się nad nami” (  ܘܪ ʻnīn w 

rāḥēmʻlayn), zbliżone do hebrajskiego ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ḥānnēnȗ wě‘ănēnȗ31, choć nie jest jego dokładnym odpo-

wiednikiem. Można jednak przypuszczać, że jedno i drugie nawiązuje do Ps 27,7 „usłysz (...), zmiłuj się i 

wysłuchaj mnie”, gdzie hebrajskie słowa ְׁשַמע šěma‘, a potem ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני wěḥānnēnȗ wě‘ănēnȗ są przetłuma-

czone w Peszitcie jako  šmāʻ oraz ܪ  ܘ  rāḥēm ʻlay wa-ʻnīn(i). Jeśli takie jest źródło tego sfor-

mułowania, oznaczałoby to wspólną drogę przebytą przez modlitwę Asyryjczyków i Żydów w czasach po-

biblijnych, ponieważ Biblia nie zawiera wezwania ֲעֵננּו ‘ănēnȗ „wysłuchaj nas” skierowanego do Boga (tyl-

ko jeden raz do Baala w 1Krl 18,26), ale 15 raz występuje w niej wezwanie ֲעֵנִני ‘ănēnî „wysłuchaj mnie”. 

Słowa z Ps 27 zostały przetworzone według tego samego schematu w modlitwie chrześcijańskiej i żydow-

skiej. 

Również tylko jeden raz w anaforze występuje połączenie ܢ ܘܪ  ḥūn w rāḥēmʻlayn. Charaktery-

styczne dla modlitwy żydowskiej jest to, że choć wyrażenie ‘litościwy i miłosierny’ ַרחּום ְוַחּנּון raḥûm 

wěḥannûn występuje bardzo często, to ‘zlituj się i zmiłuj’ חֹון ְוַרֵחם ḥôn wěraḥēm należy raczej do rzadkich. 

Można je spotkać w dorocznej modlitwie na święta Jom Kippur w tradycji sefardyjskiej, w pieśni ’Ēl nôrā’ 

‘ălîlâ (ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה). W modlitewniku aszkenazyjskim32 natomiast wśród błogosławieństw po jedzeniu po-

jawia się podobne sformułowanie: „ułaskaw i zmiłuj, i zlituj się nad nami” חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ḥûs 

wěḥānnēnȗ wěraḥēm ‘ālênû jako dodatek na święto Nowego roku (Rōš haššānâ רֹאׁש ַהָּׁשָנה). 

 

Odwołanie się do miłosierdzia i łaski Boga 

 

Liczbę wystąpień wyrazów odwołujących się do miłosierdzia Bożego, występujących w różnych kontek-

stach w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego, podano w tabeli 3. W obu przypadkach słowo  raḥmē 

pojawia się ok. sześciokrotnie częściej niż wyraz  ḥnōnō. 

Godne odnotowania są też połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego, zesta-

wione w tabeli 4. 

 
                                                        
30 „Zlituj się, okaż miłosierdzie i wybaw stado, które pasiesz” (P. Polonski, op. cit., s. 235). 
31 Takie połączenie dość często pojawia się w modlitwach o miłosierdzie nazywanych Tachanun, zob. np. P. Polonski, op. cit., s. 
232, 235 i 236. 
32 P. Polonski, op. cit., s. 317. 
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jawia się podobne sformułowanie: „ułaskaw i zmiłuj, i zlituj się nad nami” חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ḥûs 

wěḥānnēnȗ wěraḥēm ‘ālênû jako dodatek na święto Nowego roku (Rōš haššānâ רֹאׁש ַהָּׁשָנה). 

 

Odwołanie się do miłosierdzia i łaski Boga 

 

Liczbę wystąpień wyrazów odwołujących się do miłosierdzia Bożego, występujących w różnych kontek-

stach w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego, podano w tabeli 3. W obu przypadkach słowo  raḥmē 

pojawia się ok. sześciokrotnie częściej niż wyraz  ḥnōnō. 

Godne odnotowania są też połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego, zesta-

wione w tabeli 4. 

 
                                                        
30 „Zlituj się, okaż miłosierdzie i wybaw stado, które pasiesz” (P. Polonski, op. cit., s. 235). 
31 Takie połączenie dość często pojawia się w modlitwach o miłosierdzie nazywanych Tachanun, zob. np. P. Polonski, op. cit., s. 
232, 235 i 236. 
32 P. Polonski, op. cit., s. 317. 

 ḥnōnō.
Godne odnotowania są też połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosier-

dzia Bożego, zestawione w tabeli 4.

Tabela 3. Liczba odwołań do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego

Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī

7 

Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
 raḥmē miłosierdzie 17 12 
 ḥnōnō zlitowanie/zmiłowanie 3 2 

Tabela 3. Liczba odwołań do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
  raḥmē wa-šlōmō ܘ miłosierdzie i pokój 1 2 
  ḥnōnō w raḥmēܘ  zlitowanie i miłosierdzie 1 1 

  ṭaybūṯō w raḥmēܘ ܬ łaska i miłosierdzie 3 2 

  sāgiyyūṯ raḥmayk ܘܬ Twoje wielkie (obfite) miłosierdzie 3 1 

Tabela 4. Połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Wśród licznych odwołań mówiących o miłosierdziu, litości i łasce, uwagę zwraca na siebie zdanie: „po-

legamy na Twoim miłosierdziu, a nie na naszej sprawiedliwości”33. Modlitewnik hebrajski zawiera bardzo 

podobne sformułowanie: „Nie ze względu na naszą sprawiedliwość (...) ale ze względu na swoje wielkie 

miłosierdzie, Panie, wysłuchaj nas”34. W innym miejscu jest wołanie: „Nie liczymy przed Tobą na swoją 

sprawiedliwość, tylko na Twoje miłosierdzie”35. Wspólny schemat myślowy jest zauważalny. 

Na początku anafory (s. 144) pojawia się wezwanie, by wierni pochylili głowy przed miłosiernym Bo-

giem, po czym kapłan mówi:  

 

Jedyny miłosierny Panie (...), ześlij błogosławieństwo na tych, co pochylają głowę przed Tobą, i po-

błogosław im przez miłosierdzie Twojego jednorodzonego Syna.  

 

Miłosierdzie jest tutaj środkiem, przez który zstępuje błogosławieństwo. Określenie ‘jednorodzony Syn’  ( 

   brō yīḥīḏōyō) występuje w anaforze 15 razy w różnych kontekstach, tutaj ma miejsce odwołanie 

się do Jego miłosierdzia niosącego błogosławieństwo. 

Interesujące wezwanie, a właściwie odpowiedź ludu, pojawia się w anaforze Bār Ṣalībīego na s. 285 

(brak go w anaforze św. Jakuba). Diakon zaczynając słowami „Stańmy dobrze” zwraca uwagę ludu na Eu-

charystię (nazywa ją ‘anaforą’ annāfuūrō  ܪܐ) jako żywą ofiarę ( ܕ dedḥṯō), która ma być skła-

dana (ܒ nqārēb) przez kapłana. Odpowiadając lud mówi: „Miłosierdzie (raḥmē   ), pokój i ofiara 

dziękczynienia”. Słownik36 potwierdza, że wyraz dedḥṯō  ܕ bywa używany również w znaczeniu ‘Eu-

charystia’, szczególnie w połączeniu z przymiotnikami. W przypadku ܕ ܕܬܘܕ  dedḥṯō d-tawdīṯō 

prawdopodobnie nawiązuje się do greckiego wyrazu εὐχαριστία euharistia ‘dziękczynienie’. Syryjskie wy-

rażenie ܗ ܕܕܬܘܕ  dedḥāṯ d-tawdīṯēh pojawia się też w Peszitcie Starego Testamentu jako odpowiednik 

                                                        
33 Laḥmō d-hāyē, s. 144. 
34 Sidûr šaběḥî gě’ûlīm, „Gě’ûlīm”, Yěrûšělem 1995, s. 67. 
35 P. Polonski, op. cit., s. 233. 
36 J. Payne-Smith, op. cit., s. 82. 

 raḥmē miłosierdzie 17 12
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Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
 raḥmē miłosierdzie 17 12 
 ḥnōnō zlitowanie/zmiłowanie 3 2 

Tabela 3. Liczba odwołań do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
  raḥmē wa-šlōmō ܘ miłosierdzie i pokój 1 2 
  ḥnōnō w raḥmēܘ  zlitowanie i miłosierdzie 1 1 

  ṭaybūṯō w raḥmēܘ ܬ łaska i miłosierdzie 3 2 

  sāgiyyūṯ raḥmayk ܘܬ Twoje wielkie (obfite) miłosierdzie 3 1 

Tabela 4. Połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Wśród licznych odwołań mówiących o miłosierdziu, litości i łasce, uwagę zwraca na siebie zdanie: „po-

legamy na Twoim miłosierdziu, a nie na naszej sprawiedliwości”33. Modlitewnik hebrajski zawiera bardzo 

podobne sformułowanie: „Nie ze względu na naszą sprawiedliwość (...) ale ze względu na swoje wielkie 

miłosierdzie, Panie, wysłuchaj nas”34. W innym miejscu jest wołanie: „Nie liczymy przed Tobą na swoją 

sprawiedliwość, tylko na Twoje miłosierdzie”35. Wspólny schemat myślowy jest zauważalny. 

Na początku anafory (s. 144) pojawia się wezwanie, by wierni pochylili głowy przed miłosiernym Bo-

giem, po czym kapłan mówi:  

 

Jedyny miłosierny Panie (...), ześlij błogosławieństwo na tych, co pochylają głowę przed Tobą, i po-

błogosław im przez miłosierdzie Twojego jednorodzonego Syna.  

 

Miłosierdzie jest tutaj środkiem, przez który zstępuje błogosławieństwo. Określenie ‘jednorodzony Syn’  ( 

   brō yīḥīḏōyō) występuje w anaforze 15 razy w różnych kontekstach, tutaj ma miejsce odwołanie 

się do Jego miłosierdzia niosącego błogosławieństwo. 

Interesujące wezwanie, a właściwie odpowiedź ludu, pojawia się w anaforze Bār Ṣalībīego na s. 285 

(brak go w anaforze św. Jakuba). Diakon zaczynając słowami „Stańmy dobrze” zwraca uwagę ludu na Eu-

charystię (nazywa ją ‘anaforą’ annāfuūrō  ܪܐ) jako żywą ofiarę ( ܕ dedḥṯō), która ma być skła-

dana (ܒ nqārēb) przez kapłana. Odpowiadając lud mówi: „Miłosierdzie (raḥmē   ), pokój i ofiara 

dziękczynienia”. Słownik36 potwierdza, że wyraz dedḥṯō  ܕ bywa używany również w znaczeniu ‘Eu-

charystia’, szczególnie w połączeniu z przymiotnikami. W przypadku ܕ ܕܬܘܕ  dedḥṯō d-tawdīṯō 

prawdopodobnie nawiązuje się do greckiego wyrazu εὐχαριστία euharistia ‘dziękczynienie’. Syryjskie wy-

rażenie ܗ ܕܕܬܘܕ  dedḥāṯ d-tawdīṯēh pojawia się też w Peszitcie Starego Testamentu jako odpowiednik 

                                                        
33 Laḥmō d-hāyē, s. 144. 
34 Sidûr šaběḥî gě’ûlīm, „Gě’ûlīm”, Yěrûšělem 1995, s. 67. 
35 P. Polonski, op. cit., s. 233. 
36 J. Payne-Smith, op. cit., s. 82. 
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Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
 raḥmē miłosierdzie 17 12 
 ḥnōnō zlitowanie/zmiłowanie 3 2 

Tabela 3. Liczba odwołań do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
  raḥmē wa-šlōmō ܘ miłosierdzie i pokój 1 2 
  ḥnōnō w raḥmēܘ  zlitowanie i miłosierdzie 1 1 

  ṭaybūṯō w raḥmēܘ ܬ łaska i miłosierdzie 3 2 

  sāgiyyūṯ raḥmayk ܘܬ Twoje wielkie (obfite) miłosierdzie 3 1 

Tabela 4. Połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Wśród licznych odwołań mówiących o miłosierdziu, litości i łasce, uwagę zwraca na siebie zdanie: „po-

legamy na Twoim miłosierdziu, a nie na naszej sprawiedliwości”33. Modlitewnik hebrajski zawiera bardzo 

podobne sformułowanie: „Nie ze względu na naszą sprawiedliwość (...) ale ze względu na swoje wielkie 

miłosierdzie, Panie, wysłuchaj nas”34. W innym miejscu jest wołanie: „Nie liczymy przed Tobą na swoją 

sprawiedliwość, tylko na Twoje miłosierdzie”35. Wspólny schemat myślowy jest zauważalny. 

Na początku anafory (s. 144) pojawia się wezwanie, by wierni pochylili głowy przed miłosiernym Bo-

giem, po czym kapłan mówi:  

 

Jedyny miłosierny Panie (...), ześlij błogosławieństwo na tych, co pochylają głowę przed Tobą, i po-

błogosław im przez miłosierdzie Twojego jednorodzonego Syna.  

 

Miłosierdzie jest tutaj środkiem, przez który zstępuje błogosławieństwo. Określenie ‘jednorodzony Syn’  ( 

   brō yīḥīḏōyō) występuje w anaforze 15 razy w różnych kontekstach, tutaj ma miejsce odwołanie 

się do Jego miłosierdzia niosącego błogosławieństwo. 

Interesujące wezwanie, a właściwie odpowiedź ludu, pojawia się w anaforze Bār Ṣalībīego na s. 285 

(brak go w anaforze św. Jakuba). Diakon zaczynając słowami „Stańmy dobrze” zwraca uwagę ludu na Eu-

charystię (nazywa ją ‘anaforą’ annāfuūrō  ܪܐ) jako żywą ofiarę ( ܕ dedḥṯō), która ma być skła-

dana (ܒ nqārēb) przez kapłana. Odpowiadając lud mówi: „Miłosierdzie (raḥmē   ), pokój i ofiara 

dziękczynienia”. Słownik36 potwierdza, że wyraz dedḥṯō  ܕ bywa używany również w znaczeniu ‘Eu-

charystia’, szczególnie w połączeniu z przymiotnikami. W przypadku ܕ ܕܬܘܕ  dedḥṯō d-tawdīṯō 

prawdopodobnie nawiązuje się do greckiego wyrazu εὐχαριστία euharistia ‘dziękczynienie’. Syryjskie wy-

rażenie ܗ ܕܕܬܘܕ  dedḥāṯ d-tawdīṯēh pojawia się też w Peszitcie Starego Testamentu jako odpowiednik 

                                                        
33 Laḥmō d-hāyē, s. 144. 
34 Sidûr šaběḥî gě’ûlīm, „Gě’ûlīm”, Yěrûšělem 1995, s. 67. 
35 P. Polonski, op. cit., s. 233. 
36 J. Payne-Smith, op. cit., s. 82. 

 raḥmē wa-šlōmō miłosierdzie i pokój 1 2
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Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
 raḥmē miłosierdzie 17 12 
 ḥnōnō zlitowanie/zmiłowanie 3 2 

Tabela 3. Liczba odwołań do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
  raḥmē wa-šlōmō ܘ miłosierdzie i pokój 1 2 
  ḥnōnō w raḥmēܘ  zlitowanie i miłosierdzie 1 1 

  ṭaybūṯō w raḥmēܘ ܬ łaska i miłosierdzie 3 2 

  sāgiyyūṯ raḥmayk ܘܬ Twoje wielkie (obfite) miłosierdzie 3 1 

Tabela 4. Połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Wśród licznych odwołań mówiących o miłosierdziu, litości i łasce, uwagę zwraca na siebie zdanie: „po-

legamy na Twoim miłosierdziu, a nie na naszej sprawiedliwości”33. Modlitewnik hebrajski zawiera bardzo 

podobne sformułowanie: „Nie ze względu na naszą sprawiedliwość (...) ale ze względu na swoje wielkie 

miłosierdzie, Panie, wysłuchaj nas”34. W innym miejscu jest wołanie: „Nie liczymy przed Tobą na swoją 

sprawiedliwość, tylko na Twoje miłosierdzie”35. Wspólny schemat myślowy jest zauważalny. 

Na początku anafory (s. 144) pojawia się wezwanie, by wierni pochylili głowy przed miłosiernym Bo-

giem, po czym kapłan mówi:  

 

Jedyny miłosierny Panie (...), ześlij błogosławieństwo na tych, co pochylają głowę przed Tobą, i po-

błogosław im przez miłosierdzie Twojego jednorodzonego Syna.  

 

Miłosierdzie jest tutaj środkiem, przez który zstępuje błogosławieństwo. Określenie ‘jednorodzony Syn’  ( 

   brō yīḥīḏōyō) występuje w anaforze 15 razy w różnych kontekstach, tutaj ma miejsce odwołanie 

się do Jego miłosierdzia niosącego błogosławieństwo. 

Interesujące wezwanie, a właściwie odpowiedź ludu, pojawia się w anaforze Bār Ṣalībīego na s. 285 

(brak go w anaforze św. Jakuba). Diakon zaczynając słowami „Stańmy dobrze” zwraca uwagę ludu na Eu-

charystię (nazywa ją ‘anaforą’ annāfuūrō  ܪܐ) jako żywą ofiarę ( ܕ dedḥṯō), która ma być skła-

dana (ܒ nqārēb) przez kapłana. Odpowiadając lud mówi: „Miłosierdzie (raḥmē   ), pokój i ofiara 

dziękczynienia”. Słownik36 potwierdza, że wyraz dedḥṯō  ܕ bywa używany również w znaczeniu ‘Eu-

charystia’, szczególnie w połączeniu z przymiotnikami. W przypadku ܕ ܕܬܘܕ  dedḥṯō d-tawdīṯō 

prawdopodobnie nawiązuje się do greckiego wyrazu εὐχαριστία euharistia ‘dziękczynienie’. Syryjskie wy-

rażenie ܗ ܕܕܬܘܕ  dedḥāṯ d-tawdīṯēh pojawia się też w Peszitcie Starego Testamentu jako odpowiednik 

                                                        
33 Laḥmō d-hāyē, s. 144. 
34 Sidûr šaběḥî gě’ûlīm, „Gě’ûlīm”, Yěrûšělem 1995, s. 67. 
35 P. Polonski, op. cit., s. 233. 
36 J. Payne-Smith, op. cit., s. 82. 
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Liczbę wystąpień wyrazów odwołujących się do miłosierdzia Bożego, występujących w różnych kontek-

stach w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego, podano w tabeli 3. W obu przypadkach słowo  raḥmē 

pojawia się ok. sześciokrotnie częściej niż wyraz  ḥnōnō. 

Godne odnotowania są też połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego, zesta-

wione w tabeli 4. 

 

Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
 raḥmē miłosierdzie 17 12 
 ḥnōnō zlitowanie/zmiłowanie 3 2 

Tabela 3. Liczba odwołań do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
  raḥmē wa-šlōmō ܘ miłosierdzie i pokój 1 2 
  ḥnōnō w raḥmēܘ  zlitowanie i miłosierdzie 1 1 

  ṭaybūṯō w raḥmēܘ ܬ łaska i miłosierdzie 3 2 

  sāgiyyūṯ raḥmayk ܘܬ Twoje wielkie (obfite) miłosierdzie 3 1 

Tabela 4. Połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

ܘ ܬ 

 

 ܘܬ 

 

Wśród licznych odwołań mówiących o miłosierdziu, litości i łasce, uwagę zwraca na siebie zdanie: „po-

legamy na Twoim miłosierdziu, a nie na naszej sprawiedliwości”33. Modlitewnik hebrajski zawiera bardzo 

podobne sformułowanie: „Nie ze względu na naszą sprawiedliwość (...) ale ze względu na swoje wielkie 

miłosierdzie, Panie, wysłuchaj nas”34. W innym miejscu jest wołanie: „Nie liczymy przed Tobą na swoją 

sprawiedliwość, tylko na Twoje miłosierdzie”35. Wspólny schemat myślowy jest zauważalny. 

Na początku anafory (s. 144) pojawia się wezwanie, by wierni pochylili głowy przed miłosiernym Bo-

giem, po czym kapłan mówi:  

 

Jedyny miłosierny Panie (...), ześlij błogosławieństwo na tych, co pochylają głowę przed Tobą, i po-

błogosław im przez miłosierdzie Twojego jednorodzonego Syna.  

 

                                                        
33 Laḥmō d-hāyē, s. 144. 
34 Sidûr šaběḥî gě’ûlīm, „Gě’ûlīm”, Yěrûšělem 1995, s. 67. 
35 P. Polonski, op. cit., s. 233. 
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Liczbę wystąpień wyrazów odwołujących się do miłosierdzia Bożego, występujących w różnych kontek-

stach w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego, podano w tabeli 3. W obu przypadkach słowo  raḥmē 

pojawia się ok. sześciokrotnie częściej niż wyraz  ḥnōnō. 

Godne odnotowania są też połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego, zesta-

wione w tabeli 4. 

 

Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
 raḥmē miłosierdzie 17 12 
 ḥnōnō zlitowanie/zmiłowanie 3 2 

Tabela 3. Liczba odwołań do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
  raḥmē wa-šlōmō ܘ miłosierdzie i pokój 1 2 
  ḥnōnō w raḥmēܘ  zlitowanie i miłosierdzie 1 1 

  ṭaybūṯō w raḥmēܘ ܬ łaska i miłosierdzie 3 2 

  sāgiyyūṯ raḥmayk ܘܬ Twoje wielkie (obfite) miłosierdzie 3 1 

Tabela 4. Połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

ܘ ܬ 

 

 ܘܬ 

 

Wśród licznych odwołań mówiących o miłosierdziu, litości i łasce, uwagę zwraca na siebie zdanie: „po-

legamy na Twoim miłosierdziu, a nie na naszej sprawiedliwości”33. Modlitewnik hebrajski zawiera bardzo 

podobne sformułowanie: „Nie ze względu na naszą sprawiedliwość (...) ale ze względu na swoje wielkie 

miłosierdzie, Panie, wysłuchaj nas”34. W innym miejscu jest wołanie: „Nie liczymy przed Tobą na swoją 

sprawiedliwość, tylko na Twoje miłosierdzie”35. Wspólny schemat myślowy jest zauważalny. 

Na początku anafory (s. 144) pojawia się wezwanie, by wierni pochylili głowy przed miłosiernym Bo-

giem, po czym kapłan mówi:  

 

Jedyny miłosierny Panie (...), ześlij błogosławieństwo na tych, co pochylają głowę przed Tobą, i po-

błogosław im przez miłosierdzie Twojego jednorodzonego Syna.  

 

                                                        
33 Laḥmō d-hāyē, s. 144. 
34 Sidûr šaběḥî gě’ûlīm, „Gě’ûlīm”, Yěrûšělem 1995, s. 67. 
35 P. Polonski, op. cit., s. 233. 

 sāgiyyūṯ raḥmayk Twoje wielkie (obfite) miłosierdzie 3 1

Wśród licznych odwołań mówiących o miłosierdziu, litości i łasce, uwagę zwraca 
na siebie zdanie: „polegamy na Twoim miłosierdziu, a nie na naszej sprawiedliwości”33. 
Modlitewnik hebrajski zawiera bardzo podobne sformułowanie: „Nie ze względu na naszą 
sprawiedliwość (...) ale ze względu na swoje wielkie miłosierdzie, Panie, wysłuchaj nas”34. 
W innym miejscu jest wołanie: „Nie liczymy przed Tobą na swoją sprawiedliwość, tylko 
na Twoje miłosierdzie”35. Wspólny schemat myślowy jest zauważalny.

Na początku anafory (s. 144) pojawia się wezwanie, by wierni pochylili głowy przed 
miłosiernym Bogiem, po czym kapłan mówi: 

Jedyny miłosierny Panie (...), ześlij błogosławieństwo na tych, co pochylają głowę przed 
Tobą, i pobłogosław im przez miłosierdzie Twojego jednorodzonego Syna. 

32 P. Polonski, op. cit., s. 317.
33 Laḥmō d-hāyē, s. 144.
34 Sidûr šaběḥî gě’ûlīm, „Gě’ûlīm”, Yěrûšělem 1995, s. 67.
35 P. Polonski, op. cit., s. 233.
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Miłosierdzie jest tutaj środkiem, przez który zstępuje błogosławieństwo. Określenie 
‘jednorodzony Syn’ (

7 
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 raḥmē miłosierdzie 17 12 
 ḥnōnō zlitowanie/zmiłowanie 3 2 

Tabela 3. Liczba odwołań do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
  raḥmē wa-šlōmō ܘ miłosierdzie i pokój 1 2 
  ḥnōnō w raḥmēܘ  zlitowanie i miłosierdzie 1 1 

  ṭaybūṯō w raḥmēܘ ܬ łaska i miłosierdzie 3 2 

  sāgiyyūṯ raḥmayk ܘܬ Twoje wielkie (obfite) miłosierdzie 3 1 

Tabela 4. Połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Wśród licznych odwołań mówiących o miłosierdziu, litości i łasce, uwagę zwraca na siebie zdanie: „po-

legamy na Twoim miłosierdziu, a nie na naszej sprawiedliwości”33. Modlitewnik hebrajski zawiera bardzo 

podobne sformułowanie: „Nie ze względu na naszą sprawiedliwość (...) ale ze względu na swoje wielkie 

miłosierdzie, Panie, wysłuchaj nas”34. W innym miejscu jest wołanie: „Nie liczymy przed Tobą na swoją 

sprawiedliwość, tylko na Twoje miłosierdzie”35. Wspólny schemat myślowy jest zauważalny. 

Na początku anafory (s. 144) pojawia się wezwanie, by wierni pochylili głowy przed miłosiernym Bo-

giem, po czym kapłan mówi:  

 

Jedyny miłosierny Panie (...), ześlij błogosławieństwo na tych, co pochylają głowę przed Tobą, i po-

błogosław im przez miłosierdzie Twojego jednorodzonego Syna.  

 

Miłosierdzie jest tutaj środkiem, przez który zstępuje błogosławieństwo. Określenie ‘jednorodzony Syn’  ( 

   brō yīḥīḏōyō) występuje w anaforze 15 razy w różnych kontekstach, tutaj ma miejsce odwołanie 

się do Jego miłosierdzia niosącego błogosławieństwo. 

Interesujące wezwanie, a właściwie odpowiedź ludu, pojawia się w anaforze Bār Ṣalībīego na s. 285 

(brak go w anaforze św. Jakuba). Diakon zaczynając słowami „Stańmy dobrze” zwraca uwagę ludu na Eu-

charystię (nazywa ją ‘anaforą’ annāfuūrō  ܪܐ) jako żywą ofiarę ( ܕ dedḥṯō), która ma być skła-

dana (ܒ nqārēb) przez kapłana. Odpowiadając lud mówi: „Miłosierdzie (raḥmē   ), pokój i ofiara 

dziękczynienia”. Słownik36 potwierdza, że wyraz dedḥṯō  ܕ bywa używany również w znaczeniu ‘Eu-

charystia’, szczególnie w połączeniu z przymiotnikami. W przypadku ܕ ܕܬܘܕ  dedḥṯō d-tawdīṯō 

prawdopodobnie nawiązuje się do greckiego wyrazu εὐχαριστία euharistia ‘dziękczynienie’. Syryjskie wy-

rażenie ܗ ܕܕܬܘܕ  dedḥāṯ d-tawdīṯēh pojawia się też w Peszitcie Starego Testamentu jako odpowiednik 

                                                        
33 Laḥmō d-hāyē, s. 144. 
34 Sidûr šaběḥî gě’ûlīm, „Gě’ûlīm”, Yěrûšělem 1995, s. 67. 
35 P. Polonski, op. cit., s. 233. 
36 J. Payne-Smith, op. cit., s. 82. 
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Tabela 4. Połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Wśród licznych odwołań mówiących o miłosierdziu, litości i łasce, uwagę zwraca na siebie zdanie: „po-

legamy na Twoim miłosierdziu, a nie na naszej sprawiedliwości”33. Modlitewnik hebrajski zawiera bardzo 

podobne sformułowanie: „Nie ze względu na naszą sprawiedliwość (...) ale ze względu na swoje wielkie 

miłosierdzie, Panie, wysłuchaj nas”34. W innym miejscu jest wołanie: „Nie liczymy przed Tobą na swoją 

sprawiedliwość, tylko na Twoje miłosierdzie”35. Wspólny schemat myślowy jest zauważalny. 

Na początku anafory (s. 144) pojawia się wezwanie, by wierni pochylili głowy przed miłosiernym Bo-

giem, po czym kapłan mówi:  

 

Jedyny miłosierny Panie (...), ześlij błogosławieństwo na tych, co pochylają głowę przed Tobą, i po-

błogosław im przez miłosierdzie Twojego jednorodzonego Syna.  

 

Miłosierdzie jest tutaj środkiem, przez który zstępuje błogosławieństwo. Określenie ‘jednorodzony Syn’  ( 

   brō yīḥīḏōyō) występuje w anaforze 15 razy w różnych kontekstach, tutaj ma miejsce odwołanie 

się do Jego miłosierdzia niosącego błogosławieństwo. 

Interesujące wezwanie, a właściwie odpowiedź ludu, pojawia się w anaforze Bār Ṣalībīego na s. 285 

(brak go w anaforze św. Jakuba). Diakon zaczynając słowami „Stańmy dobrze” zwraca uwagę ludu na Eu-

charystię (nazywa ją ‘anaforą’ annāfuūrō  ܪܐ) jako żywą ofiarę ( ܕ dedḥṯō), która ma być skła-

dana (ܒ nqārēb) przez kapłana. Odpowiadając lud mówi: „Miłosierdzie (raḥmē   ), pokój i ofiara 

dziękczynienia”. Słownik36 potwierdza, że wyraz dedḥṯō  ܕ bywa używany również w znaczeniu ‘Eu-

charystia’, szczególnie w połączeniu z przymiotnikami. W przypadku ܕ ܕܬܘܕ  dedḥṯō d-tawdīṯō 

prawdopodobnie nawiązuje się do greckiego wyrazu εὐχαριστία euharistia ‘dziękczynienie’. Syryjskie wy-

rażenie ܗ ܕܕܬܘܕ  dedḥāṯ d-tawdīṯēh pojawia się też w Peszitcie Starego Testamentu jako odpowiednik 

                                                        
33 Laḥmō d-hāyē, s. 144. 
34 Sidûr šaběḥî gě’ûlīm, „Gě’ûlīm”, Yěrûšělem 1995, s. 67. 
35 P. Polonski, op. cit., s. 233. 
36 J. Payne-Smith, op. cit., s. 82. 
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jako żywą ofiarę (
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Tabela 4. Połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Wśród licznych odwołań mówiących o miłosierdziu, litości i łasce, uwagę zwraca na siebie zdanie: „po-

legamy na Twoim miłosierdziu, a nie na naszej sprawiedliwości”33. Modlitewnik hebrajski zawiera bardzo 

podobne sformułowanie: „Nie ze względu na naszą sprawiedliwość (...) ale ze względu na swoje wielkie 

miłosierdzie, Panie, wysłuchaj nas”34. W innym miejscu jest wołanie: „Nie liczymy przed Tobą na swoją 

sprawiedliwość, tylko na Twoje miłosierdzie”35. Wspólny schemat myślowy jest zauważalny. 

Na początku anafory (s. 144) pojawia się wezwanie, by wierni pochylili głowy przed miłosiernym Bo-

giem, po czym kapłan mówi:  

 

Jedyny miłosierny Panie (...), ześlij błogosławieństwo na tych, co pochylają głowę przed Tobą, i po-

błogosław im przez miłosierdzie Twojego jednorodzonego Syna.  

 

Miłosierdzie jest tutaj środkiem, przez który zstępuje błogosławieństwo. Określenie ‘jednorodzony Syn’  ( 

   brō yīḥīḏōyō) występuje w anaforze 15 razy w różnych kontekstach, tutaj ma miejsce odwołanie 

się do Jego miłosierdzia niosącego błogosławieństwo. 

Interesujące wezwanie, a właściwie odpowiedź ludu, pojawia się w anaforze Bār Ṣalībīego na s. 285 

(brak go w anaforze św. Jakuba). Diakon zaczynając słowami „Stańmy dobrze” zwraca uwagę ludu na Eu-

charystię (nazywa ją ‘anaforą’ annāfuūrō  ܪܐ) jako żywą ofiarę ( ܕ dedḥṯō), która ma być skła-

dana (ܒ nqārēb) przez kapłana. Odpowiadając lud mówi: „Miłosierdzie (raḥmē   ), pokój i ofiara 

dziękczynienia”. Słownik36 potwierdza, że wyraz dedḥṯō  ܕ bywa używany również w znaczeniu ‘Eu-

charystia’, szczególnie w połączeniu z przymiotnikami. W przypadku ܕ ܕܬܘܕ  dedḥṯō d-tawdīṯō 

prawdopodobnie nawiązuje się do greckiego wyrazu εὐχαριστία euharistia ‘dziękczynienie’. Syryjskie wy-

rażenie ܗ ܕܕܬܘܕ  dedḥāṯ d-tawdīṯēh pojawia się też w Peszitcie Starego Testamentu jako odpowiednik 

                                                        
33 Laḥmō d-hāyē, s. 144. 
34 Sidûr šaběḥî gě’ûlīm, „Gě’ûlīm”, Yěrûšělem 1995, s. 67. 
35 P. Polonski, op. cit., s. 233. 
36 J. Payne-Smith, op. cit., s. 82. 
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legamy na Twoim miłosierdziu, a nie na naszej sprawiedliwości”33. Modlitewnik hebrajski zawiera bardzo 

podobne sformułowanie: „Nie ze względu na naszą sprawiedliwość (...) ale ze względu na swoje wielkie 
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Jedyny miłosierny Panie (...), ześlij błogosławieństwo na tych, co pochylają głowę przed Tobą, i po-
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dana (ܒ nqārēb) przez kapłana. Odpowiadając lud mówi: „Miłosierdzie (raḥmē   ), pokój i ofiara 

dziękczynienia”. Słownik36 potwierdza, że wyraz dedḥṯō  ܕ bywa używany również w znaczeniu ‘Eu-
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prawdopodobnie nawiązuje się do greckiego wyrazu εὐχαριστία euharistia ‘dziękczynienie’. Syryjskie wy-

rażenie ܗ ܕܕܬܘܕ  dedḥāṯ d-tawdīṯēh pojawia się też w Peszitcie Starego Testamentu jako odpowiednik 

                                                        
33 Laḥmō d-hāyē, s. 144. 
34 Sidûr šaběḥî gě’ûlīm, „Gě’ûlīm”, Yěrûšělem 1995, s. 67. 
35 P. Polonski, op. cit., s. 233. 
36 J. Payne-Smith, op. cit., s. 82. 
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33 Laḥmō d-hāyē, s. 144. 
34 Sidûr šaběḥî gě’ûlīm, „Gě’ûlīm”, Yěrûšělem 1995, s. 67. 
35 P. Polonski, op. cit., s. 233. 
36 J. Payne-Smith, op. cit., s. 82. 
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Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
 raḥmē miłosierdzie 17 12 
 ḥnōnō zlitowanie/zmiłowanie 3 2 

Tabela 3. Liczba odwołań do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 
  raḥmē wa-šlōmō ܘ miłosierdzie i pokój 1 2 
  ḥnōnō w raḥmēܘ  zlitowanie i miłosierdzie 1 1 

  ṭaybūṯō w raḥmēܘ ܬ łaska i miłosierdzie 3 2 

  sāgiyyūṯ raḥmayk ܘܬ Twoje wielkie (obfite) miłosierdzie 3 1 

Tabela 4. Połączenia, w jakich pojawiają się odwołania do miłosierdzia Bożego w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 
 

Wśród licznych odwołań mówiących o miłosierdziu, litości i łasce, uwagę zwraca na siebie zdanie: „po-

legamy na Twoim miłosierdziu, a nie na naszej sprawiedliwości”33. Modlitewnik hebrajski zawiera bardzo 

podobne sformułowanie: „Nie ze względu na naszą sprawiedliwość (...) ale ze względu na swoje wielkie 

miłosierdzie, Panie, wysłuchaj nas”34. W innym miejscu jest wołanie: „Nie liczymy przed Tobą na swoją 

sprawiedliwość, tylko na Twoje miłosierdzie”35. Wspólny schemat myślowy jest zauważalny. 

Na początku anafory (s. 144) pojawia się wezwanie, by wierni pochylili głowy przed miłosiernym Bo-

giem, po czym kapłan mówi:  

 

Jedyny miłosierny Panie (...), ześlij błogosławieństwo na tych, co pochylają głowę przed Tobą, i po-

błogosław im przez miłosierdzie Twojego jednorodzonego Syna.  

 

Miłosierdzie jest tutaj środkiem, przez który zstępuje błogosławieństwo. Określenie ‘jednorodzony Syn’  ( 

   brō yīḥīḏōyō) występuje w anaforze 15 razy w różnych kontekstach, tutaj ma miejsce odwołanie 

się do Jego miłosierdzia niosącego błogosławieństwo. 

Interesujące wezwanie, a właściwie odpowiedź ludu, pojawia się w anaforze Bār Ṣalībīego na s. 285 

(brak go w anaforze św. Jakuba). Diakon zaczynając słowami „Stańmy dobrze” zwraca uwagę ludu na Eu-

charystię (nazywa ją ‘anaforą’ annāfuūrō  ܪܐ) jako żywą ofiarę ( ܕ dedḥṯō), która ma być skła-

dana (ܒ nqārēb) przez kapłana. Odpowiadając lud mówi: „Miłosierdzie (raḥmē   ), pokój i ofiara 

dziękczynienia”. Słownik36 potwierdza, że wyraz dedḥṯō  ܕ bywa używany również w znaczeniu ‘Eu-

charystia’, szczególnie w połączeniu z przymiotnikami. W przypadku ܕ ܕܬܘܕ  dedḥṯō d-tawdīṯō 

prawdopodobnie nawiązuje się do greckiego wyrazu εὐχαριστία euharistia ‘dziękczynienie’. Syryjskie wy-

rażenie ܗ ܕܕܬܘܕ  dedḥāṯ d-tawdīṯēh pojawia się też w Peszitcie Starego Testamentu jako odpowiednik 

                                                        
33 Laḥmō d-hāyē, s. 144. 
34 Sidûr šaběḥî gě’ûlīm, „Gě’ûlīm”, Yěrûšělem 1995, s. 67. 
35 P. Polonski, op. cit., s. 233. 
36 J. Payne-Smith, op. cit., s. 82. 
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 dedḥāṯ d-tawdīṯēh pojawia 
się też w Peszitcie Starego Testamentu jako odpowiednik hebrajskiego ֶזַבח ַהּתֹוָדה zebaḥ 
hattôdâ (np. Kpł 7,12), lecz w Nowym Testamencie w takim połączeniu nie występuje. 
Miłosierdzie jest wyraźnie połączone z pokojem i ofiarą eucharystyczną.

Wyrażenie ‘miłosierdzie i pokój’ występuje też w anaforze św. Jakuba, ale w innym 
kontekście. Jeden raz w obu anaforach pojawia się wyrażenie ‘zlitowanie i miłosierdzie’. 
Dwukrotnie w anaforze pojawia się wyrażenie ṭaybūṯō w raḥmē 
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występuje. Miłosierdzie jest wyraźnie połączone z pokojem i ofiarą eucharystyczną. 

Wyrażenie ‘miłosierdzie i pokój’ występuje też w anaforze św. Jakuba, ale w innym kontekście. Jeden 

raz w obu anaforach pojawia się wyrażenie ‘zlitowanie i miłosierdzie’. Dwukrotnie w anaforze pojawia się 

wyrażenie ṭaybūṯō w raḥmē  ܘ ܬ ‘łaska i miłosierdzie’ (s. 158 i 169), w drugim przypadku w od-

niesieniu do Świętej Trójcy. Przyjmując, że ܬ ṭaybūṯō jest odpowiednikiem hebrajskiego ֶחֶסד ḥesed, 

wyrażenie to najprawdopodobniej odpowiada hebrajskiemu ֶחֶסד ְוַרֲחִמם ḥesed wěraḥămim, często występują-

cemu w modlitwach żydowskich. 

W anaforze św. Jakuba na s. 149 pojawia się interesujące zdanie, którego nie ma u Bār Ṣalībīego:  

 

Nie odpłacaj nam według naszych grzechów, tylko według swojego wielkiego ( ̈ sāgiyyē) mi-

łosierdzia.  

 

Ponieważ wyraz ̈ (sāgiyyē) oznacza raczej ‘mnogość, obfitość’ niż większy rozmiar37, należy raczej 

rozumieć sens wyrażenia ̈    raḥmayk sāgiyyē jako ‘obfite miłosierdzie’38. Dla porównania, 

modlitwa żydowska zawiera zwroty: „Postąp z nami według swojego wielkiego miłosierdzia” oraz „Zmiłuj 

się nad nami według swojego wielkiego (ּכֹרב krōb) miłosierdzia”39. W tłumaczeniu rosyjskim ּכֹרב krōb jest 

oddane jako ‘obfite’. Najwyraźniej modlitwy te nawiązują do słów proroka Daniela:  

 

Albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale ufni w 

Twoje wielkie miłosierdzie (ַרֲחמֶ  ָהַרִּביםי  raḥămêkā hārabbîm) (Dn 9,18). 

 

‘Wielkie miłosierdzie’ występuje w anaforze św. Jakuba trzykrotnie, zaś u Bār Ṣalībīego tylko raz. Wy-

rażenie o podobnym znaczeniu można spotkać w syryjskim tłumaczeniu Nowego Testamentu:  

   baḥnōnēh sāgiyyō (1P 1,3), ale ̈  raḥmayk sāgiyyē w Peszitcie Nowego Testa-

mentu nie występuje. W Starym Testamencie natomiast hebrajski zwrot ְּבַרֲחמֶ  ָהַרִּביםי  běraḥămêkā hārabîm 

‘w Twoim wielkim miłosierdziu’ znajduje się np. w Ne 9,19 oraz 27. W tym drugim przypadku Biblia War-

szawska używa zwrotu ‘obfite miłosierdzie’. 

Wobec braku Targumów powyższych ksiąg można odwołać się np. do 1Krn 21,13, gdzie zapisane są 

słowa króla Dawida:  

 

                                                        
37 W języku hebrajskim pojęcie ‘wielki’ w znaczeniu ‘duży’ jest używane raczej w połączeniu z innym słowem oznaczającym 
miłosierdzie, np. w Lb 14,19 jest zwrot  ֶַחְסּד ֶדל   gōdel ḥasdekā dosł. ‘duża łaska’, przełożony na polski w Biblii Tysiąclecia jako ֹג֣
‘wielkie miłosierdzie’. 
38 J. Payne-Smith, op. cit., s. 360. Ciekawy przykład użycia tego wyrazu jest w Rdz 30,43: „miał bowiem liczne trzody” (צֹאן ַרּבֹות 
ṣōn rabôt) przetłumaczonego w Targumach Onkelosa i Pseudo-Jonatana jako ַסִגיָאן sagî’ān, a w Peszitcie jako ܬ sāgīṯō. 
Wiadomo, że צֹאן ṣōn to drobna trzoda, więc jednoznacznie chodzi o jej liczność, a nie rozmiary. 
39 P. Polonski, op. cit., odpowiednio s. 237 oraz 172. 
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 ṭaybūṯō jest odpowiednikiem hebrajskiego ֶחֶסד ḥesed, wyrażenie 
to najprawdopodobniej odpowiada hebrajskiemu ֶחֶסד ְוַרֲחִמם ḥesed wěraḥămim, często 
występującemu w modlitwach żydowskich.
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u Bār Ṣalībīego: 

Nie odpłacaj nam według naszych grzechów, tylko według swojego wielkiego (
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hebrajskiego ֶזַבח ַהּתֹוָדה zebaḥ hattôdâ (np. Kpł 7,12), lecz w Nowym Testamencie w takim połączeniu nie 

występuje. Miłosierdzie jest wyraźnie połączone z pokojem i ofiarą eucharystyczną. 

Wyrażenie ‘miłosierdzie i pokój’ występuje też w anaforze św. Jakuba, ale w innym kontekście. Jeden 

raz w obu anaforach pojawia się wyrażenie ‘zlitowanie i miłosierdzie’. Dwukrotnie w anaforze pojawia się 

wyrażenie ṭaybūṯō w raḥmē  ܘ ܬ ‘łaska i miłosierdzie’ (s. 158 i 169), w drugim przypadku w od-

niesieniu do Świętej Trójcy. Przyjmując, że ܬ ṭaybūṯō jest odpowiednikiem hebrajskiego ֶחֶסד ḥesed, 

wyrażenie to najprawdopodobniej odpowiada hebrajskiemu ֶחֶסד ְוַרֲחִמם ḥesed wěraḥămim, często występują-

cemu w modlitwach żydowskich. 

W anaforze św. Jakuba na s. 149 pojawia się interesujące zdanie, którego nie ma u Bār Ṣalībīego:  

 

Nie odpłacaj nam według naszych grzechów, tylko według swojego wielkiego ( ̈ sāgiyyē) mi-

łosierdzia.  

 

Ponieważ wyraz ̈ (sāgiyyē) oznacza raczej ‘mnogość, obfitość’ niż większy rozmiar37, należy raczej 

rozumieć sens wyrażenia ̈    raḥmayk sāgiyyē jako ‘obfite miłosierdzie’38. Dla porównania, 

modlitwa żydowska zawiera zwroty: „Postąp z nami według swojego wielkiego miłosierdzia” oraz „Zmiłuj 

się nad nami według swojego wielkiego (ּכֹרב krōb) miłosierdzia”39. W tłumaczeniu rosyjskim ּכֹרב krōb jest 

oddane jako ‘obfite’. Najwyraźniej modlitwy te nawiązują do słów proroka Daniela:  

 

Albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale ufni w 

Twoje wielkie miłosierdzie (ַרֲחמֶ  ָהַרִּביםי  raḥămêkā hārabbîm) (Dn 9,18). 

 

‘Wielkie miłosierdzie’ występuje w anaforze św. Jakuba trzykrotnie, zaś u Bār Ṣalībīego tylko raz. Wy-

rażenie o podobnym znaczeniu można spotkać w syryjskim tłumaczeniu Nowego Testamentu:  

   baḥnōnēh sāgiyyō (1P 1,3), ale ̈  raḥmayk sāgiyyē w Peszitcie Nowego Testa-
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37 W języku hebrajskim pojęcie ‘wielki’ w znaczeniu ‘duży’ jest używane raczej w połączeniu z innym słowem oznaczającym 
miłosierdzie, np. w Lb 14,19 jest zwrot  ֶַחְסּד ֶדל   gōdel ḥasdekā dosł. ‘duża łaska’, przełożony na polski w Biblii Tysiąclecia jako ֹג֣
‘wielkie miłosierdzie’. 
38 J. Payne-Smith, op. cit., s. 360. Ciekawy przykład użycia tego wyrazu jest w Rdz 30,43: „miał bowiem liczne trzody” (צֹאן ַרּבֹות 
ṣōn rabôt) przetłumaczonego w Targumach Onkelosa i Pseudo-Jonatana jako ַסִגיָאן sagî’ān, a w Peszitcie jako ܬ sāgīṯō. 
Wiadomo, że צֹאן ṣōn to drobna trzoda, więc jednoznacznie chodzi o jej liczność, a nie rozmiary. 
39 P. Polonski, op. cit., odpowiednio s. 237 oraz 172. 

 
sāgiyyē) miłosierdzia. 

Ponieważ wyraz 
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Miłosierdzie jest tutaj środkiem, przez który zstępuje błogosławieństwo. Określenie ‘jednorodzony Syn’  ( 

   brō yīḥīḏōyō) występuje w anaforze 15 razy w różnych kontekstach, tutaj ma miejsce odwołanie 

się do Jego miłosierdzia niosącego błogosławieństwo. 

Interesujące wezwanie, a właściwie odpowiedź ludu, pojawia się w anaforze Bār Ṣalībīego na s. 285 

(brak go w anaforze św. Jakuba). Diakon zaczynając słowami „Stańmy dobrze” zwraca uwagę ludu na Eu-

charystię (nazywa ją ‘anaforą’ annāfuūrō  ܪܐ) jako żywą ofiarę ( ܕ dedḥṯō), która ma być skła-

dana (ܒ nqārēb) przez kapłana. Odpowiadając lud mówi: „Miłosierdzie (raḥmē   ), pokój i ofiara 

dziękczynienia”. Słownik36 potwierdza, że wyraz dedḥṯō  ܕ bywa używany również w znaczeniu ‘Eu-

charystia’, szczególnie w połączeniu z przymiotnikami. W przypadku ܕ ܕܬܘܕ  dedḥṯō d-tawdīṯō 

prawdopodobnie nawiązuje się do greckiego wyrazu εὐχαριστία euharistia ‘dziękczynienie’. Syryjskie wy-

rażenie ܗ ܕܕܬܘܕ  dedḥāṯ d-tawdīṯēh pojawia się też w Peszitcie Starego Testamentu jako odpowiednik 

hebrajskiego ֶזַבח ַהּתֹוָדה zebaḥ hattôdâ (np. Kpł 7,12), lecz w Nowym Testamencie w takim połączeniu nie 

występuje. Miłosierdzie jest wyraźnie połączone z pokojem i ofiarą eucharystyczną. 

Wyrażenie ‘miłosierdzie i pokój’ występuje też w anaforze św. Jakuba, ale w innym kontekście. Jeden 

raz w obu anaforach pojawia się wyrażenie ‘zlitowanie i miłosierdzie’. Dwukrotnie w anaforze pojawia się 

wyrażenie ṭaybūṯō w raḥmē  ܘ ܬ ‘łaska i miłosierdzie’ (s. 158 i 169), w drugim przypadku w od-

niesieniu do Świętej Trójcy. Przyjmując, że ܬ ṭaybūṯō jest odpowiednikiem hebrajskiego ֶחֶסד ḥesed, 

wyrażenie to najprawdopodobniej odpowiada hebrajskiemu ֶחֶסד ְוַרֲחִמם ḥesed wěraḥămim, często występują-

cemu w modlitwach żydowskich. 

W anaforze św. Jakuba na s. 149 pojawia się interesujące zdanie, którego nie ma u Bār Ṣalībīego:  

 

Nie odpłacaj nam według naszych grzechów, tylko według swojego wielkiego ( ̈ sāgiyyē) mi-

łosierdzia.  

 

Ponieważ wyraz ̈ (sāgiyyē) oznacza raczej ‘mnogość, obfitość’ niż większy rozmiar37, należy raczej 

rozumieć sens wyrażenia  ̈   raḥmayk sāgiyyē jako ‘obfite miłosierdzie’38. Dla porównania, 

modlitwa żydowska zawiera zwroty: „Postąp z nami według swojego wielkiego miłosierdzia” oraz „Zmiłuj 

się nad nami według swojego wielkiego (ּכֹרב krōb) miłosierdzia”39. W tłumaczeniu rosyjskim ּכֹרב krōb jest 

oddane jako ‘obfite’. Najwyraźniej modlitwy te nawiązują do słów proroka Daniela:  

 
                                                        
36 J. Payne-Smith, op. cit., s. 82. 
37 W języku hebrajskim pojęcie ‘wielki’ w znaczeniu ‘duży’ jest używane raczej w połączeniu z innym słowem oznaczającym 
miłosierdzie, np. w Lb 14,19 jest zwrot  ֶַחְסּד ֶדל   gōdel ḥasdekā dosł. ‘duża łaska’, przełożony na polski w Biblii Tysiąclecia jako ֹג֣
‘wielkie miłosierdzie’. 
38 J. Payne-Smith, op. cit., s. 360. Ciekawy przykład użycia tego wyrazu jest w Rdz 30,43: „miał bowiem liczne trzody” (צֹאן ַרּבֹות 
ṣōn rabôt) przetłumaczonego w Targumach Onkelosa i Pseudo-Jonatana jako ַסִגיָאן sagî’ān, a w Peszitcie jako ܬ sāgīṯō. 
Wiadomo, że צֹאן ṣōn to drobna trzoda, więc jednoznacznie chodzi o jej liczność, a nie rozmiary. 
39 P. Polonski, op. cit., odpowiednio s. 237 oraz 172. 
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charystia’, szczególnie w połączeniu z przymiotnikami. W przypadku ܕ ܕܬܘܕ  dedḥṯō d-tawdīṯō 

prawdopodobnie nawiązuje się do greckiego wyrazu εὐχαριστία euharistia ‘dziękczynienie’. Syryjskie wy-
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hebrajskiego ֶזַבח ַהּתֹוָדה zebaḥ hattôdâ (np. Kpł 7,12), lecz w Nowym Testamencie w takim połączeniu nie 

występuje. Miłosierdzie jest wyraźnie połączone z pokojem i ofiarą eucharystyczną. 

Wyrażenie ‘miłosierdzie i pokój’ występuje też w anaforze św. Jakuba, ale w innym kontekście. Jeden 

raz w obu anaforach pojawia się wyrażenie ‘zlitowanie i miłosierdzie’. Dwukrotnie w anaforze pojawia się 

wyrażenie ṭaybūṯō w raḥmē  ܘ ܬ ‘łaska i miłosierdzie’ (s. 158 i 169), w drugim przypadku w od-

niesieniu do Świętej Trójcy. Przyjmując, że ܬ ṭaybūṯō jest odpowiednikiem hebrajskiego ֶחֶסד ḥesed, 

wyrażenie to najprawdopodobniej odpowiada hebrajskiemu ֶחֶסד ְוַרֲחִמם ḥesed wěraḥămim, często występują-

cemu w modlitwach żydowskich. 

W anaforze św. Jakuba na s. 149 pojawia się interesujące zdanie, którego nie ma u Bār Ṣalībīego:  

 

Nie odpłacaj nam według naszych grzechów, tylko według swojego wielkiego ( ̈ sāgiyyē) mi-

łosierdzia.  

 

Ponieważ wyraz ̈ (sāgiyyē) oznacza raczej ‘mnogość, obfitość’ niż większy rozmiar37, należy raczej 

rozumieć sens wyrażenia  ̈   raḥmayk sāgiyyē jako ‘obfite miłosierdzie’38. Dla porównania, 

modlitwa żydowska zawiera zwroty: „Postąp z nami według swojego wielkiego miłosierdzia” oraz „Zmiłuj 

się nad nami według swojego wielkiego (ּכֹרב krōb) miłosierdzia”39. W tłumaczeniu rosyjskim ּכֹרב krōb jest 

oddane jako ‘obfite’. Najwyraźniej modlitwy te nawiązują do słów proroka Daniela:  

 
                                                        
36 J. Payne-Smith, op. cit., s. 82. 
37 W języku hebrajskim pojęcie ‘wielki’ w znaczeniu ‘duży’ jest używane raczej w połączeniu z innym słowem oznaczającym 
miłosierdzie, np. w Lb 14,19 jest zwrot  ֶַחְסּד ֶדל   gōdel ḥasdekā dosł. ‘duża łaska’, przełożony na polski w Biblii Tysiąclecia jako ֹג֣
‘wielkie miłosierdzie’. 
38 J. Payne-Smith, op. cit., s. 360. Ciekawy przykład użycia tego wyrazu jest w Rdz 30,43: „miał bowiem liczne trzody” (צֹאן ַרּבֹות 
ṣōn rabôt) przetłumaczonego w Targumach Onkelosa i Pseudo-Jonatana jako ַסִגיָאן sagî’ān, a w Peszitcie jako ܬ sāgīṯō. 
Wiadomo, że צֹאן ṣōn to drobna trzoda, więc jednoznacznie chodzi o jej liczność, a nie rozmiary. 
39 P. Polonski, op. cit., odpowiednio s. 237 oraz 172. 
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36 J. Payne-Smith, op. cit., s. 82. 
37 W języku hebrajskim pojęcie ‘wielki’ w znaczeniu ‘duży’ jest używane raczej w połączeniu z innym słowem oznaczającym 
miłosierdzie, np. w Lb 14,19 jest zwrot  ֶַחְסּד ֶדל   gōdel ḥasdekā dosł. ‘duża łaska’, przełożony na polski w Biblii Tysiąclecia jako ֹג֣
‘wielkie miłosierdzie’. 
38 J. Payne-Smith, op. cit., s. 360. Ciekawy przykład użycia tego wyrazu jest w Rdz 30,43: „miał bowiem liczne trzody” (צֹאן ַרּבֹות 
ṣōn rabôt) przetłumaczonego w Targumach Onkelosa i Pseudo-Jonatana jako ַסִגיָאן sagî’ān, a w Peszitcie jako ܬ sāgīṯō. 
Wiadomo, że צֹאן ṣōn to drobna trzoda, więc jednoznacznie chodzi o jej liczność, a nie rozmiary. 
39 P. Polonski, op. cit., odpowiednio s. 237 oraz 172. 
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przełożono w aramejskim Targumie jako סגיעין רחמוהי sagî‘în raḥămāhî, podobnie też w Peszitcie jako 

ܗܝ ܕ  d-sāgiyyōn raḥmāw. Biorąc pod uwagę, że werset 1Krn 21,13 znalazł się w codziennej 

modlitwie żydowskiej40 w dziale Tachanun, powiązanym z wyznawaniem grzechów i prośbami o zmiłowa-

nie, można wnioskować, że obecność omawianych zwrotów w anaforze św. Jakuba sięga jej początków i 

wywodzi się bezpośrednio z tradycji apostolskiej, ściśle powiązanej z judaizmem. 

Na s. 163 jest mowa o pokładaniu nadziei w miłosierdziu Bożym. W tekście anafory św. Jakuba brata 
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Na następnej stronie pojawia się zachęta, by szukać miłosierdzia Bożego (s. 166). Poza tym kapłan 

przyzywa, by miłosierdzie było nad osobami uczestniczącymi w Eucharystii (s. 173) a także nad tymi, któ-

rzy odeszli (s. 174). Na końcu kapłan powierza wszystkich miłosierdziu Boga (s. 178). 

Interesujące połączenie występuje w wezwaniu: „Twoi słudzy czekają na bogactwo Twej łaski”  

(   raḥmayk ʻātīrē) (s. 169, brak odpowiednika w anaforze Bār Ṣalībīego). Zdaje się, że takie 

sformułowanie nawiązuje do biblijnego zwrotu ‘bogactwo łaski Jego’, dwukrotnie użytego w Liście do Efe-

zjan (1,7 i 2,7). Jednakże w Peszitcie nie występuje w tym zwrocie słowo  , tylko ܬܪ ܬܗܕ  

ʻuṯrō d-ṭaybūṯēh. 

                                                        
40 Ibidem, s. 240. 
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40 Ibidem, s. 240. 
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nie jak w przypadku słowa ֹעֶׁשר ‘ōšer ‘bogactwo’. Mamy więc do czynienia z twórczym przetworzeniem 

przez chrześcijan syryjskojęzycznych pojęć biblijnych, a nie prostym kalkowaniem zwrotów i wyrażeń. 

 

Odwołanie się do miłosierdzia w kontekście przebaczenia 

 

Anafora św. Jakuba niejednokrotnie porusza kwestie odpuszczenia, choć porządek modlitw żydowskich 

na Paschę (Hagada) nie zawiera bezpośrednich odniesień do przebaczenia grzechów. Wydaje się, że taki 

stan rzeczy wynika z faktu wprowadzenia przez Jezusa Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy tego jedne-

go elementu nieobecnego w żydowskim Sederze Paschalnym: odniesienia do złożonej przez siebie ofiary za 

grzechy. 

 

Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie ( ܘܐܘܕܝ w-awdī), dał im, mówiąc: Pijcie z niego 

wszyscy, bo to jest moja Krew ( ܕ dēm(i)) Przymierza ( ܕܕ d-diyātīqī), która za wielu ( ̈ 

sāgiyyē) będzie wylana na odpuszczenie (  l-šubqōnō) grzechów ( ̈ܕ da-ḥṭōhē) (Mt 26,27-

28). 

 

Łaska przebaczenia grzechów jest powiązana z ofiarą eucharystyczną, tożsamą z ofiarą Jezusa Chrystusa 

na krzyżu. Odzwierciedla to interesujące wezwanie występujące w obu analizowanych anaforach (s. 173 i 

309), które można przetłumaczyć jako ‘z ołtarza łaski niech spłynie ułaskawienie’. Dokładniej mówiąc oł-

tarz nazwany jest w anaforze  mḥasyōnō ‘niosący ułaskawienie’. Można wysunąć hipotezę, że wyni-

ka to z powiązania ołtarza i miejsca najświętszego w Świątyni z wyrazem  ̈  ḥūsōyē wykorzystanym w 

Peszitcie na oznaczenie ‘przebłagalni’, nazwanej po hebrajsku ַכֹּפֶרת kaporeth (Wj 25,17). W literaturze rabi-

nicznej można spotkać określenie מזבח כפרה mizbēaḥ kapěrâ (Berachot 5b), które w pewnym sensie mogło-

by korespondować z syryjskim ‘ołtarzem łaski’, jednak ze względu na jego rzadkie występowanie trudno 

mówić o wspólnych źródłach. Tym bardziej, że nie jest ono obecne w tradycji modlitewnej judaizmu. 

Oprócz dwóch wystąpień w Gemarze Talmudu Babilońskiego, można znaleźć wyrażenie מזבח כפרה mizbēaḥ 

kapěrâ w pracach Majmonidesa41. Biorąc pod uwagę późny czas powstania Gemary (lata 200–500) oraz 

prac Majmonidesa (1135–1204), możliwe jest sformułowanie hipotezy o wpływie syryjskim na pojawienie 

się tego wyrażenia w pracach rabinicznych. 

                                                        
41 Henry Abramson, Maimonides on Teshuvah: The Ways of Repentance, Touro Scholar, New York 2017, s. 27. Książka dostępna 
na stronie https://touroscholar.touro.edu/lcas_books/1 [30.01.2018] oraz Dan Ben-Amos, Folktales of the Jews, Volume 1: Tales 
from the Sephardic Dispersion, The Jewish Publication Society, Philadelphia 2006, s. 66. 
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309), które można przetłumaczyć jako ‘z ołtarza łaski niech spłynie ułaskawienie’. Dokładniej mówiąc oł-

tarz nazwany jest w anaforze  mḥasyōnō ‘niosący ułaskawienie’. Można wysunąć hipotezę, że wyni-

ka to z powiązania ołtarza i miejsca najświętszego w Świątyni z wyrazem  ̈  ḥūsōyē wykorzystanym w 

Peszitcie na oznaczenie ‘przebłagalni’, nazwanej po hebrajsku ַכֹּפֶרת kaporeth (Wj 25,17). W literaturze rabi-

nicznej można spotkać określenie מזבח כפרה mizbēaḥ kapěrâ (Berachot 5b), które w pewnym sensie mogło-

by korespondować z syryjskim ‘ołtarzem łaski’, jednak ze względu na jego rzadkie występowanie trudno 

mówić o wspólnych źródłach. Tym bardziej, że nie jest ono obecne w tradycji modlitewnej judaizmu. 

Oprócz dwóch wystąpień w Gemarze Talmudu Babilońskiego, można znaleźć wyrażenie מזבח כפרה mizbēaḥ 

kapěrâ w pracach Majmonidesa41. Biorąc pod uwagę późny czas powstania Gemary (lata 200–500) oraz 

prac Majmonidesa (1135–1204), możliwe jest sformułowanie hipotezy o wpływie syryjskim na pojawienie 

się tego wyrażenia w pracach rabinicznych. 

                                                        
41 Henry Abramson, Maimonides on Teshuvah: The Ways of Repentance, Touro Scholar, New York 2017, s. 27. Książka dostępna 
na stronie https://touroscholar.touro.edu/lcas_books/1 [30.01.2018] oraz Dan Ben-Amos, Folktales of the Jews, Volume 1: Tales 
from the Sephardic Dispersion, The Jewish Publication Society, Philadelphia 2006, s. 66. 
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go elementu nieobecnego w żydowskim Sederze Paschalnym: odniesienia do złożonej przez siebie ofiary za 
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Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie ( ܘܐܘܕܝ w-awdī), dał im, mówiąc: Pijcie z niego 

wszyscy, bo to jest moja Krew ( ܕ dēm(i)) Przymierza ( ܕܕ d-diyātīqī), która za wielu ( ̈ 

sāgiyyē) będzie wylana na odpuszczenie (  l-šubqōnō) grzechów ( ̈ܕ da-ḥṭōhē) (Mt 26,27-
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by korespondować z syryjskim ‘ołtarzem łaski’, jednak ze względu na jego rzadkie występowanie trudno 

mówić o wspólnych źródłach. Tym bardziej, że nie jest ono obecne w tradycji modlitewnej judaizmu. 
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41 Henry Abramson, Maimonides on Teshuvah: The Ways of Repentance, Touro Scholar, New York 2017, s. 27. Książka dostępna 
na stronie https://touroscholar.touro.edu/lcas_books/1 [30.01.2018] oraz Dan Ben-Amos, Folktales of the Jews, Volume 1: Tales 
from the Sephardic Dispersion, The Jewish Publication Society, Philadelphia 2006, s. 66. 
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 ḥūsōyē 
wykorzystanym w Peszitcie na oznaczenie ‘przebłagalni’, nazwanej po hebrajsku ַכֹּפֶרת 
kaporeth (Wj 25,17). W literaturze rabinicznej można spotkać określenie מזבח כפרה mizbēaḥ 
kapěrâ ( Berachot 5b), które w pewnym sensie mogłoby korespondować z syryjskim 
‘ołtarzem łaski’, jednak ze względu na jego rzadkie występowanie trudno mówić o wspól-
nych źródłach. Tym bardziej, że nie jest ono obecne w tradycji modlitewnej judaizmu. 
Oprócz dwóch wystąpień w Gemarze Talmudu Babilońskiego, można znaleźć wyrażenie  
 mizbēaḥ kapěrâ w pracach Majmonidesa41. Biorąc pod uwagę późny czas מזבח כפרה
powstania Gemary (lata 200–500) oraz prac Majmonidesa (1135–1204), możliwe jest 
sformułowanie hipotezy o wpływie syryjskim na pojawienie się tego wyrażenia w pra-
cach rabinicznych.

W języku syryjskim rozróżnia się grzechy i przewinienia, co ma wyraz np. w Modli-
twie Pańskiej42, gdzie greckie słowo ὀφείλημα ofeilēma ‘dług’ zostało oddane jako 
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oraz Dan Ben-Amos, Folktales of the Jews, Volume 1: Tales from the Sephardic Dispersion, The 
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Targum Onkelosa ma w tym miejscu:  ְִלחָטַאָנאו -wětišbōq lěḥōbanā’ wěliḥṭā’anā’, wyrazy bar ְוִתשבֹוק ְלחֹוַבָנא 

dzo zbliżone do syryjskich ̈ܘ ̈ ḥawbayn wa ḥṭōhayn, które zostały wykorzystane w Peszitcie. 
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wyrazy i ich wystąpienia są ujęte w tabeli 5. 
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Pana jest kierowana prośba, by ‘wejrzał na nich w miłosierdziu’ (  b-raḥmē), ‘darował im grzechy’ ( 

 ܘܢ̈  ḥāsō ḥawbayhūn) ‘i przebaczył ich błędy’49  ( ܘܢܨ ܩܘ wa šbūq būṣōrayhūn). Jako 

ważki argument mający przekonać Pana Boga jest wysuwane stwierdzenie, że przecież Ciało i Krew Chry-

stusa poprzez przyjmowanie Komunii św. zostało włączone do ich ciał. Na tej podstawie wyrażona jest uf-

ność, że modlący się oraz ich zmarli bliscy znajdą miłosierdzie (  ) i przebaczenie grzechów  

 ( ̈ܕ ܘ ). Po czym lud odpowiada słowami: „Usuń, daruj i odpuść” (  ܐ ܩ ܘܘ   (s. 

163). 

W analizowanej anaforze św. Jakuba Brata Pańskiego pojawia się jeden raz wezwanie ̈  ܕܗܘ 

‘on przebaczy nasze grzechy’ (s. 178), trzy razy wyrażenie ̈ܕ  ‘na odpuszczenie grzechów’ 

s. 162, 173 i 178) oraz jeden raz ̈ܘ ̈  ‘na darowanie długów i grzechów’ (s. 172). Nie jest to 

kalka z Wj 34,9, ponieważ w tym miejscu Peszitta ma wyraz ܩܘ   wa šbūq lān, co wskazuje na samo-

dzielne funkcjonowanie w języku i swobodne używanie tych pojęć. Jako ciekawostkę można odnotować 

modlitwę o ‘odpuszczenie i przebaczenie grzechów i występków’ w rosyjskiej liturgii prawosławnej (anafo-

ra św. Bazylego)50. 

W kontekście odpuszczenia grzechów warto odnotować również interesujące sformułowanie w anaforze 

św. Jakuba: ‘grzechy popełnione świadomie i nieświadomie, dobrowolnie lub nie z własnej woli’ (s. 163). 

Należy pamiętać, że w judaizmie świadome złamanie Bożego Prawa, szczególnie w przypadku odstępstwa, 

nie przewidywało możliwości odpuszczenia, na przykład:  

 

Ktokolwiek z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających w Izraelu odda kogoś ze swe-

go potomstwa Molochowi, poniesie śmierć; miejscowa ludność ukamienuje go (Kpł 20,2).  

 

To samo dotyczy bluźnierstwa i przeklinania Imienia Bożego (Kpł 24,16). Najbardziej dobitnym tego przy-

kładem jest świadome i dobrowolne złamanie nakazu odpoczynku w szabat, które zakończyło się ukamie-

nowaniem: 

 

Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Wtedy 

przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Mojżesza, Aarona i całego zgroma-

dzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. Pan 
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wać. Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wy-
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zaś rzekł do Mojżesza: Człowiek ten musi umrzeć – cała społeczność ma go poza obozem ukamieno-
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kalka z Wj 34,9, ponieważ w tym miejscu Peszitta ma wyraz ܩܘ   wa šbūq lān, co wskazuje na samo-

dzielne funkcjonowanie w języku i swobodne używanie tych pojęć. Jako ciekawostkę można odnotować 
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zaś rzekł do Mojżesza: Człowiek ten musi umrzeć – cała społeczność ma go poza obozem ukamieno-

wać. Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wy-
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Należy pamiętać, że w judaizmie świadome złamanie Bożego Prawa, szczególnie w przypadku odstępstwa, 

nie przewidywało możliwości odpuszczenia, na przykład:  

 

Ktokolwiek z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających w Izraelu odda kogoś ze swe-

go potomstwa Molochowi, poniesie śmierć; miejscowa ludność ukamienuje go (Kpł 20,2).  

 

To samo dotyczy bluźnierstwa i przeklinania Imienia Bożego (Kpł 24,16). Najbardziej dobitnym tego przy-

kładem jest świadome i dobrowolne złamanie nakazu odpoczynku w szabat, które zakończyło się ukamie-

nowaniem: 

 

Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Wtedy 

przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Mojżesza, Aarona i całego zgroma-

dzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. Pan 

zaś rzekł do Mojżesza: Człowiek ten musi umrzeć – cała społeczność ma go poza obozem ukamieno-

wać. Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wy-

dał Pan Mojżeszowi (Lb 15,32–36). 

 

                                                        
49 J. Payne-Smith, op. cit., na s. 39 podaje wśród znaczeń słowa ܨܪ būṣōr ‘upadek, błąd, defekt’, także ‘ujma, słabość’. 
50 Pravoslavnoe Bogosluženie, t. 3, Svâto-Filaretovskij Institut, Moskva 2010, s. 45. 
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W języku syryjskim rozróżnia się grzechy i przewinienia, co ma wyraz np. w Modlitwie Pańskiej42, gdzie 

greckie słowo ὀφείλημα ofeilēma ‘dług’ zostało oddane jako ̈ܘ ̈ ḥawbayn wa ḥṭōhayn (‘długi i 

winy’)43, choć w tłumaczeniu Modlitwy Pańskiej w Peszitcie (Mt 6,12) pojawia się tylko ̈ ḥawbayn. 

Takie rozróżnienie spotykamy już w żydowskich dialektach języka aramejskiego: Jastrow odnotowuje ֵחְטא 

ḥēt’ ‘grzech’ oraz חֹוָבא ḥôbā’ ‘dług, grzech, wina’44. Prawdopodobnie wywodzi się ono z biblijnego sformu-

łowania „przebaczysz winy nasze i grzechy nasze” ְוָסַלְחּתָ  ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו wsālaḥtā la‘ăwōnēnû ûlḥaṭā’tenû 

(Wj 34,9) recytowanego w judaizmie za każdym razem po odczytaniu 13 atrybutów Bożego miłosierdzia45. 

Targum Onkelosa ma w tym miejscu:  ְִלחָטַאָנאו -wětišbōq lěḥōbanā’ wěliḥṭā’anā’, wyrazy bar ְוִתשבֹוק ְלחֹוַבָנא 

dzo zbliżone do syryjskich ̈ܘ ̈ ḥawbayn wa ḥṭōhayn, które zostały wykorzystane w Peszitcie. 

Podobnie jeśli chodzi o odpuszczenie grzechów, Asyryjczycy odróżniają dwa pojęcia:  ‘odesłać, zo-

stawić, darować’, które najczęściej występuje w połączeniu z  ̈  ‘dług, grzech’, oraz  ‘okazać łaskę, 

odpuścić’, zazwyczaj łączone z  ̈  ‘grzechy, przewinienia’46. W analizie uwzględniono tylko ten drugi 

przypadek ze względu na jego znaczeniowe powiązanie z łaską. Należy jednak zauważyć, że dwukrotnie 

w anaforze św. Jakuba w błaganiu o odpuszczenie grzechów pojawia się zestawienie trzech synonimów: 

ܐ ܩ ܘܘ  ānīḥ w ḥāsō wa šbūq (‘usuń47, daruj i odpuść’). Żydowska modlitwa ’Abînû Malkenû 

(„Ojcze nasz, Królu nasz”) wykorzystuje aż cztery synonimy: ‘przebacz i wybacz’ (ְסַלח ּוְמַחל sělaḥ ûměḥal) 

oraz ‘wymaż i usuń (ְמֵחה ְוַהֲעֵבר měḥēh wěha‘ăber) sprzed Twoich oczu’48. Najbardziej charakterystyczne 

wyrazy i ich wystąpienia są ujęte w tabeli 5. 

 
Syryjski Polski (tłumaczenie własne) Jakub Bār Ṣalībī 

ḥūsōyō  ułaskawienie 10 10 

 ānīḥ w ḥāsōܐ ܘ wybacz i daruj 2 1 
Tabela 5. Odwołanie się do miłosierdzia w kontekście przebaczenia grzechów w anaforach św. Jakuba i Bār Ṣalībīego 

 

W tym kontekście najlepiej odzwierciedlają powiązanie miłosierdzia Bożego z odpuszczeniem grzechów 

wezwania zawarte w tzw. kanonie modlitw za zmarłych ( ̈ܕ d-ʻānīḏē dosł. ‘tych, którzy odeszli’) na 

s. 162. Przede wszystkim słowa recytowane przez diakona zawierają błaganie, by Chrystus ‘w swoim wiel-

kim miłosierdziu’ uznał obdarzone modlitwą  osoby za godne ‘darowania win’ ( ̈ܕ  l-ḥūsōyō d-

ḥawbē) i ‘odpuszczenia grzechów’ ( ̈ܕ   l-šubqōnō da-ḥṭōhē). Po trzykrotnym Kyrie elejson do 

                                                        
42 Laḥmō d-hāyē, s. 167. 
43 J. Payne-Smith, op. cit., s. 129 i 138. 
44 Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, t. 1, Lu-
zac&Co., London 1903, s. 447 i 429. 
45 P. Polonski, op. cit., s. 224. 
46 J. Payne-Smith, op. cit., s. 557 i 150. 
47 Robert Payne-Smith, Thesaurus Syriacus, Typhographeo Clarendoniano, Oxonii 1879, na s. 270 podaje, że ܐ ānīḥ jest 
formą Aph. od  nōḥ ‘zostawić, odłożyć, odsunąć’. 
48 P. Polonski, op. cit., s. 227. 
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42 Laḥmō d-hāyē, s. 167. 
43 J. Payne-Smith, op. cit., s. 129 i 138. 
44 Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, t. 1, Lu-
zac&Co., London 1903, s. 447 i 429. 
45 P. Polonski, op. cit., s. 224. 
46 J. Payne-Smith, op. cit., s. 557 i 150. 
47 Robert Payne-Smith, Thesaurus Syriacus, Typhographeo Clarendoniano, Oxonii 1879, na s. 270 podaje, że ܐ ānīḥ jest 
formą Aph. od  nōḥ ‘zostawić, odłożyć, odsunąć’. 
48 P. Polonski, op. cit., s. 227. 

 nōḥ ‘zostawić, odłożyć, odsunąć’.
48 P. Polonski, op. cit., s. 227.
49 J. Payne-Smith, op. cit., na s. 39 podaje wśród znaczeń słowa 
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Pana jest kierowana prośba, by ‘wejrzał na nich w miłosierdziu’ (  b-raḥmē), ‘darował im grzechy’ ( 

 ܘܢ̈  ḥāsō ḥawbayhūn) ‘i przebaczył ich błędy’49  ( ܘܢܨ ܩܘ wa šbūq būṣōrayhūn). Jako 

ważki argument mający przekonać Pana Boga jest wysuwane stwierdzenie, że przecież Ciało i Krew Chry-

stusa poprzez przyjmowanie Komunii św. zostało włączone do ich ciał. Na tej podstawie wyrażona jest uf-

ność, że modlący się oraz ich zmarli bliscy znajdą miłosierdzie (  ) i przebaczenie grzechów  

 ( ̈ܕ ܘ ). Po czym lud odpowiada słowami: „Usuń, daruj i odpuść” (  ܐ ܩ ܘܘ   (s. 

163). 

W analizowanej anaforze św. Jakuba Brata Pańskiego pojawia się jeden raz wezwanie ̈  ܕܗܘ 

‘on przebaczy nasze grzechy’ (s. 178), trzy razy wyrażenie ̈ܕ  ‘na odpuszczenie grzechów’ 

s. 162, 173 i 178) oraz jeden raz ̈ܘ ̈  ‘na darowanie długów i grzechów’ (s. 172). Nie jest to 

kalka z Wj 34,9, ponieważ w tym miejscu Peszitta ma wyraz ܩܘ   wa šbūq lān, co wskazuje na samo-

dzielne funkcjonowanie w języku i swobodne używanie tych pojęć. Jako ciekawostkę można odnotować 

modlitwę o ‘odpuszczenie i przebaczenie grzechów i występków’ w rosyjskiej liturgii prawosławnej (anafo-

ra św. Bazylego)50. 

W kontekście odpuszczenia grzechów warto odnotować również interesujące sformułowanie w anaforze 

św. Jakuba: ‘grzechy popełnione świadomie i nieświadomie, dobrowolnie lub nie z własnej woli’ (s. 163). 

Należy pamiętać, że w judaizmie świadome złamanie Bożego Prawa, szczególnie w przypadku odstępstwa, 

nie przewidywało możliwości odpuszczenia, na przykład:  

 

Ktokolwiek z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających w Izraelu odda kogoś ze swe-

go potomstwa Molochowi, poniesie śmierć; miejscowa ludność ukamienuje go (Kpł 20,2).  

 

To samo dotyczy bluźnierstwa i przeklinania Imienia Bożego (Kpł 24,16). Najbardziej dobitnym tego przy-

kładem jest świadome i dobrowolne złamanie nakazu odpoczynku w szabat, które zakończyło się ukamie-

nowaniem: 

 

Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Wtedy 

przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Mojżesza, Aarona i całego zgroma-

dzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. Pan 

zaś rzekł do Mojżesza: Człowiek ten musi umrzeć – cała społeczność ma go poza obozem ukamieno-

wać. Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wy-

dał Pan Mojżeszowi (Lb 15,32–36). 

 

                                                        
49 J. Payne-Smith, op. cit., na s. 39 podaje wśród znaczeń słowa ܨܪ būṣōr ‘upadek, błąd, defekt’, także ‘ujma, słabość’. 
50 Pravoslavnoe Bogosluženie, t. 3, Svâto-Filaretovskij Institut, Moskva 2010, s. 45. 

 būṣōr ‘upadek, błąd, 
defekt’, także ‘ujma, słabość’.
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Jako ciekawostkę można odnotować modlitwę o ‘odpuszczenie i przebaczenie grzechów 
i występków’ w rosyjskiej liturgii prawosławnej (anafora św. Bazylego)50.

W kontekście odpuszczenia grzechów warto odnotować również interesujące sfor-
mułowanie w anaforze św. Jakuba: ‘grzechy popełnione świadomie i nieświadomie, 
dobrowolnie lub nie z własnej woli’ (s. 163). Należy pamiętać, że w judaizmie świa-
dome złamanie Bożego Prawa, szczególnie w przypadku odstępstwa, nie przewidywało 
możliwości odpuszczenia, na przykład: 

Ktokolwiek z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających w Izraelu odda 
kogoś ze swego potomstwa Molochowi, poniesie śmierć; miejscowa ludność ukamienuje 
go (Kpł 20,2). 

To samo dotyczy bluźnierstwa i przeklinania Imienia Bożego (Kpł 24,16). Najbardziej 
dobitnym tego przykładem jest świadome i dobrowolne złamanie nakazu odpoczynku 
w szabat, które zakończyło się ukamienowaniem:

Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. 
Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Mojżesza, Aarona 
i całego zgromadzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, 
co z nim należy uczynić. Pan zaś rzekł do Mojżesza: Człowiek ten musi umrzeć – cała 
społeczność ma go poza obozem ukamienować. Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie 
poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wydał Pan Mojżeszowi (Lb 15,32–36).

Już w II w. przed Chrystusem autor tekstu nazywanego Niektóre z nakazów Tory 
(zachowanego w grotach Qumran tylko we fragmentach, papirusy 4Q394–399 o wspólnej 
nomenklaturze 4QMTT) wspomina o tym rozróżnieniu jako o czymś ogólnie znanym 
i oczywistym: 

Wiecie, że temu, kto nieumyślnie nie wypełni przykazania, odpuszcza mu się przez przy-
niesienie ofiary za grzech. Zaś odnośnie do działającego świadomie napisano, że znieważa 
i bluźni (4Q397 1–2,3,8–10)51. 

Rabini talmudyczni rozważając karę śmierci przeważnie wyrażają opinię, że kara ta 
zostanie wykonana przez samego Boga. Na przykład traktat Yěbamôt 49a zawiera zwrot 
‘wycięcie ręką niebieską’ (תרכ בידי שמים kārat běyadê šāmayīm), podobne sformułowania 
są też w traktacie Qidûšin 74b. Oprócz tego rabini mówią o karze śmierci wymierzanej 
przez sąd – Bet Din: ומיתות בית דין ûmitôt bêt dîn (Šěbu‘ôt 2b).

To samo przekonanie o niemożności uzyskania przebaczenia w razie świadomego 
odrzucenia Boga podzielał autor Listu do Hebrajczyków pisząc: 

Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie 
ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy (10,26). 

50 Pravoslavnoe Bogosluženie, t. 3, Svâto-Filaretovskij Institut, Moskva 2010, s. 45.
51 Cyt. za: Piotr Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego, Enigma Press, Kraków 1996, s. 278.
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Już w II w. przed Chrystusem autor tekstu nazywanego Niektóre z nakazów Tory (zachowanego w gro-

tach Qumran tylko we fragmentach, papirusy 4Q394–399 o wspólnej nomenklaturze 4QMTT) wspomina o 

tym rozróżnieniu jako o czymś ogólnie znanym i oczywistym:  

 

Wiecie, że temu, kto nieumyślnie nie wypełni przykazania, odpuszcza mu się przez przyniesienie 

ofiary za grzech. Zaś odnośnie do działającego świadomie napisano, że znieważa i bluźni (4Q397 1–

2,3,8–10)51.  

 

Rabini talmudyczni rozważając karę śmierci przeważnie wyrażają opinię, że kara ta zostanie wykonana 

przez samego Boga. Na przykład traktat Yěbamôt 49a zawiera zwrot ‘wycięcie ręką niebieską’  

 podobne sformułowania są też w traktacie Qidûšin 74b. Oprócz tego ,(kārat běyadê šāmayīm כרת בידי שמים) 

rabini mówią o karze śmierci wymierzanej przez sąd – Bet Din: ומיתות בית דין ûmitôt bêt dîn (Šěbu‘ôt 2b). 

To samo przekonanie o niemożności uzyskania przebaczenia w razie świadomego odrzucenia Boga po-

dzielał autor Listu do Hebrajczyków pisząc:  

 

Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas 

ofiary przebłagalnej za grzechy (10,26).  

 

Wyrażenie ‘dobrowolnie zgrzeszymy’ jest oddane w Peszitcie jako    b-ṣebyōnān neḥṭē, tak samo 

jak w anaforze św. Jakuba na (s. 163). Dwa wersety dalej jest rozwinięcie tego zagadnienia, które dość jed-

noznacznie wskazuje na grzech apostazji, a nie na świadome złamanie jakiegoś przykazania: 

 
Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie [zeznania] dwóch 
albo trzech świadków. Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna 
Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec 
Ducha łaski (Hbr 10,28–29). 

 
Zauważalne jest również to, że autor raczej oczekuje wykonania kary przez samego Boga, a nie ręką 

ludzką. 
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że grzech śmiertelny oznacza dobrowolne odwrócenie się od 

Boga (1037), dotyczy materii poważnej i został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą 
(1856)52. O grzechach w Kościele rzymskokatolickim nie mówi się w ten sposób, jak w przytoczonym 
fragmencie anafory. 

Prośba o przebaczenie ‘grzechów popełnionych świadomie i nieświadomie, dobrowolnie lub nie z wła-
snej woli’ trzykrotnie powtarza się w typowym modlitewniku syryjskim53. Ponadto jest znana i praktykowa-

                                                        
51 Cyt. za: Piotr Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego, Enigma Press, Kraków 1996, s. 278. 
52 Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 1994. 
53 Zob. np.: Shhimo: Das Chorgebet der Antiochenisch Syrisch-Orthodoxen Kirche, Kloster St. Gabriel, Leinatal 2014, albo modli-
twy w tłumaczeniu angielskim umieszczonym w Internecie: http://catholicatenews.in/~mosc/wp-
content/uploads/2015/03/Hand_Book__Family_Prayers.pdf [3.08.2017]. 

 
b-ṣebyōnān neḥṭē, tak samo jak w anaforze św. Jakuba na (s. 163). Dwa wersety dalej 
jest rozwinięcie tego zagadnienia, które dość jednoznacznie wskazuje na grzech apostazji, 
a nie na świadome złamanie jakiegoś przykazania:

Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie [zeznania] 
dwóch albo trzech świadków. Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto 
by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, 
i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski (Hbr 10,28–29).

Zauważalne jest również to, że autor raczej oczekuje wykonania kary przez samego 
Boga, a nie ręką ludzką.

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że grzech śmiertelny oznacza dobrowolne 
odwrócenie się od Boga (1037), dotyczy materii poważnej i został popełniony z pełną 
świadomością i całkowitą zgodą (1856)52. O grzechach w Kościele rzymskokatolickim 
nie mówi się w ten sposób, jak w przytoczonym fragmencie anafory.

Prośba o przebaczenie ‘grzechów popełnionych świadomie i nieświadomie, dobrowol-
nie lub nie z własnej woli’ trzykrotnie powtarza się w typowym modlitewniku syryjskim53. 
Ponadto jest znana i praktykowana w obrzędach związanych ze spowiedzią w Kościele 
koptyjskim54, a także w Kościołach prawosławnych55.

Wnioski

Analiza porównawcza słownictwa nawiązującego do miłosierdzia Bożego w syryjskiej 
anaforze św. Jakuba w odniesieniu do kanonu modlitw żydowskich pozwala sformułować 
następujące wnioski:
– mimo że oddzielenie chrześcijańskiej tradycji modlitewnej od żydowskiej nastąpiło 

wiele wieków temu, wciąż zauważalne są wspólne elementy,
– w obu tradycjach modlitewnych można wyodrębnić cztery grupy słownictwa związa-

nego z miłosierdziem Bożym: wyrażenia nazywające Boga miłosiernym, bezpośrednie 
prośby o zmiłowanie, odwołania się do miłosierdzia Bożego w modlitwie (prośbie), 
miłosierdzie wspominane w kontekście przebaczenia (odpuszczenia) grzechów,

– zawołanie ‘Panie, zmiłuj się’ występuje w anaforze syryjskiej zarówno w wersji 
greckiej, jak i rodzimej,

– koncepcja przebaczenia grzechów jest bardziej zbliżona do koncepcji judaistycznej 
niż do pojęć przyjętych w Kościele rzymskokatolickim.
Struktura badanej anafory jako całość nie przypomina struktury kanonu modlitw 

żydowskich. Liczne elementy jednak są wspólne. Nieraz syryjskie odpowiedniki wyrazów 
hebrajskich mają wyraźne pochodzenie biblijne, ponieważ teksty Starego Testamentu były 

52 Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 1994.
53 Zob. np.: Shhimo: Das Chorgebet der Antiochenisch Syrisch-Orthodoxen Kirche, Kloster 

St. Gabriel, Leinatal 2014, albo modlitwy w tłumaczeniu angielskim umieszczonym w Interne-
cie: http://catholicatenews.in/~mosc/wp-content/uploads/2015/03/Hand_Book__Family_Prayers.pdf  
[3.08.2017].

54 Sacrament of Repentance and Confession, http://www.copticchurch.net/topics/thecopticchurch/ 
sacraments/3_repentance_confesstion.html [30.12.2017].

55 Fr. Thomas Hopko, A Preparation for Confession, http://www.stthomassiouxcity.org/resources/ 
a-preparation-for-confession/ [30.12.2017].
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inspiracją dla modlitw zarówno judaizmu, jak i chrześcijaństwa. Zauważenie obecności 
zbliżonych słów i wyrażeń we współczesnych modlitwach chrześcijańskich i żydowskich 
może przyczynić się do lepszego zrozumienia wspólnej genezy chrześcijan i judaizmu 
rabinicznego.
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