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Termin σήμερον („dziś”)  
w dziele Łukaszowym. 
Zarys współczesnych badań
Σήμερον (“today”) in the Work of Luke: 
An Overview of Contemporary Research

Streszczenie

Waga przymiotnika czasowego – σήμερον 
w dziele Łukaszowym (Łk–Dz) była od dawna 
doceniana. Przez dziesięciolecia uczeni dysku-
towali jednak, czy jego znaczenie ma charakter 
czysto literacki, czy również teologiczny. Naj-
nowsza monografia kanadyjskiego egzegety, 
Dominique’a Angers, rzuca nowe światło na tę 
kwestię. Autor artykułu bada dotychczasowe 
próby wyjaśnienia obecności „dziś” w dwuto-
mowym dziele, analizując zarówno starsze, jak 
i najnowsze propozycje. Doceniając wyniki ba-
dań kanadyjskiego egzegety, na dyskusję bada-
nej problematyki zaproponowano kilka drob-
nych korekt jego rozwiązań.
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Abstract

The importance of the temporal adverb σήμερον 
within Luke-Acts has long been recognized by 
commentators and scholars. They have been 
discussing for decades whether the word’s signifi-
cance is a purely literary one or if it perhaps car-
ries some theological import, and the recent ex-
tensive study by Dominique Angers offers some 
important insights into this issue. The author of 
the article researches some previous attempts to 
elucidate this point, as well as some of the newest 
solutions. While proposing his own minor cor-
rections to the study of the Canadian exegete, the 
author acknowledges Angers’ overwhelmingly 
positive impact on the scholarly discussion.

Dyskusja na temat roli przysłówka czasu – „dzisiaj” w dziele 
Łukaszowym toczy się wśród egzegetów Nowego Testamen-
tu od dziesięcioleci. Od dawna wiadomo również, że jedni 
pomniejszają jego znaczenie w  Łk-Dz1, podczas gdy inni 

1 Tak ważne postacie w badaniach nad dziełem Łukaszowym jak Alfred 
Plummer nie uwzględniają σήμερον w analizie typowego słownictwa 
Łukasza; zob. tenże „§6 Characteristics, Style and Language”, Plummer, 
Critical and Exegetical Commentary Gospel According to St. Luke. Ten 
sam błąd powtarza wielu późniejszych egzegetów. Tendencja do rugo-
wania przysłówka „dziś” z szerszego teolo gi cznego planu Łukasza może 
być wynikiem kategorycznych stwierdzeń Hansa Conzelmanna, który 
ograniczał jego odniesienie tylko do czasu Jezusa; zob. Conzelmann, 
Die Mitte Der Zeit. Inny niemiecki egzegeta, Heinz Schürmann, poszedł 
jeszcze dalej, sprzeciwiając się jakiemukolwiek teologicznemu znaczeniu 
σήμερον w Dziejach Apostolskich; zob. Schürmann, Das Lukas evan ge
lium, 193, przyp. 135. Poglądy starszego pokolenia badaczy zdają się 
przejmować również niektórzy młodsi egzegeci, według których σήμερον 
Łukasza nie odnosi się do obecnego wymiaru zba wie nia, będąc jedynie 
stylistycznym naśladowni ctwem Septuaginty (por. Wj 19.10–11) 
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przeciwnie, uważają go za kluczowy termin w teologii Łuka-
sza2. Osobnym pro ble mem jest brak jednoznacznego stano-
wiska współczesnych uczonych, czy termin „dziś” ma podob-
ną funkcję w Ewangelii i w Dziejach Apostolskich. Dyskusję 
dodatkowo komplikuje fakt, że w kilku przy padkach wystą-
pienia σήμερον nie są jednoznacznie potwierdzone przez naj-
ważniejsze wczesne rękopisy Nowego Testamentu. 

Bez względu na ocenę roli σήμερον w dziele Łukasza nie 
sposób jednak nie zauważyć, że termin ten pojawia się w wie-
lu kluczowych momentach jego opowiadania. W Ewangelii 
po raz pierwszy zostaje użyte przy narodzinach Jezusa (2,11), 
następnie tzw. zacho dnia tradycja tekstowa (D) umieszcza go 
w scenie chrztu (3,22)3, potem Łukasz korzysta z niego pod-
czas programowej prezentacji przyszłej misji Mesjasza (4,21), 
w centralnej części podróży Jezusa do Jerozolimy (13,32–33), 
dwukrotnie w scenie z Zacheuszem (19,5.9), w dialogu z do-
brym łotrem (23,43) oraz przy opisie podróży do Emaus 
(24,21)4. Natomiast w  Dziejach Apostolskich posłużył się 

i retorycznym zabiegiem, mającym na celu umocnienie w czytelniku 
wiarygodności przedsta wio nych opisów; zob. Rothschild, LukeActs, 59.

2  A. Denaux podkreśla ogólnie, że niektóre z występujących w Łk-Dz 
przypadków mają znaczenie teologiczne, zob. Denaux – Corstjens, The 
Vocabulary of Luke, 558. Michael Wolter uważa, że σήμερον odgrywa 
w trzeciej Ewangelii teologiczną rolę nie mniejszą niż jako σωτηρία i δεῖ; 
zob. Wolter, Das Lukasevangelium, 615. Natomiast Darell L. Bock sądzi, 
że σήμερον jest „jednym z ulubionych pojęć Łukasza”; zob. Bock, Luke, 
216. Według niego „dziś” opiera się na głównym temacie trzeciej ewan-
gelii, czyli planie Boga (God’s plan), wzmacniając motyw tego planu 
i pokazując dostępność tej obietnicy (Łk 2,11; 4,21; 5,26; 13,32–33; 
19,5.9.42; 23,42–43); tamże, 28.

3 Ten fragment jest krytycznie dyskusyjny, ponieważ zasadniczo opiera 
się na świadectwie zachodniej tradycji tekstowej, czyli Kodeksie Bezy 
z V w. (D). Oprócz niego lekcja ta występuje jeszcze tylko w przekła-
dach starołacińskich oraz w u kilku ojców Kościoła: Justyna, Klemensa 
Aleksandryjskiego, Metodiusza z Olimpu, Hilarego i Augustyna; zob. 
Nestle – Nestle, Novum Testamentum Graece, 190.

4 Podobnie tylko w części rękopisów: Aleksandryjskim, pierwszej ręce 
Kodeksu Bezy (lekcja niepewna) i kilku innych kodeksach uncjalnych 
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nim w  ar gu mentacji św. Pawła na temat zmartwychwstania 
Jezusa (Dz 13,33).

W  tym kontekście fenomen rozmieszczenia przysłówka 
σήμερον w  Łk-Dz może rodzić szereg ważnych pytań. Czy 
takiemu rozplanowaniu pozycji terminu w  narracji dzieła 
można przypisać jakąś sprecyzowaną funkcję literacką lub 
teo logiczną? Jak wpływa ona na odbiór dzieła przez czytelni-
ka? Czy ewentualna rola badanego przy słówka jest własnym 
pomysłem ewangelisty, czy też ma swoje źródło we wcześniej-
szych tekstach?5 

Istniejąca bardzo obszerna literatura światowa nie pozwala 
przedstawić całości problematyki nawet w  dużym przybli-
żeniu, dlatego autor postanowił ograniczyć rozważania na 
temat „dziś” do czterech zagadnień: 1. Uwag wstępnych, do-
tyczących znaczenia i ogólnych kontekstów użycia σήμερον; 
2. Status queastionis badanej problematyki; 3. Teolo gi cz nych 

(K, P, W, Γ, Δ, Θ, Ψ), a także w rodzinie kodeksów f13 i szeregu mi-
nuskułów (33, 565, 700, 892, 1241, 1424). Lekcję z σημερον popiera 
również tradycja bizantyjska i szereg tłumaczeń starożytnych (łacińskie, 
syryjskie oraz koptyjskie w dialektach sahidyckimi i bohairyckim). 
Lekcja bez przysłówka „dziś” jest reprezentowana przez kodeksy 
Synaicki, Watykański i Paryski (L), a także przez papirus z kolekcji 
bodme riańskiej z III w. Tradycja Zachodnia była korygowana do takiej 
lekcji (Dc), ale wartość świadków przemawia za wariantem bez σημερον; 
zob. Nestle – Nestle, Novum Testamentum Graece, 288.

5 Pytania w większości zakładają podejście synchroniczne, które inte-
resuje się ostatecznym kształtem dzieła i nie wchodzi w szczegółowe 
dyskusje na temat procesów redakcyjnych towarzyszących powstaniu 
Łk-Dz. Pytanie o źródła wykracza poza możliwości prezentacji 
niniejszego artykułu. Warto jednak wiedzieć, że istnieje na ten temat 
duża liczba publikacji. Najnowszym źródłem wiedzy jest monografia 
Dominique Angers, L’“aujourd’hui” en LucActes, chez Paul et en 
Hébreux. Kandadyjski egzegeta poświęca ponad 110 stron omówieniu 
znaczenia przysłówka „dziś” w Pwt [LXX], a także w innych tekstach 
Septuaginty wykorzystywanych jako cytaty w Nowym Testamencie 
(np. Wj 19,10; Ps 2,7; 94,7). Odnosi się również do literatury międzyte-
sta mentowej i rabinicznej. Według niego wpływ σήμερον z Pwt na jego 
wykorzystanie w Łk-Dz jest więcej niż prawdopodobny; zob. Angers, 
L’“aujourd’hui”, 289–291.
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powiązań Łukaszowego „dziś” z  innymi ważnymi tematami 
Łk-Dz; 4. Podsumowania.

1. Uwagi wstępne

Najczęstszym tłumaczeniem σήμερον w  języku polskim jest 
„dziś”/„dzisiaj”. Podobnie jak w grece wskazuje ono na kon-
kretny, właśnie trwający dzień. Rzadziej można spotkać od-
niesienia do sytuacji, w której jakiś przedmiot lub człowiek 
się znajduje, np. w  znaczeniu „zawsze” (por. Hbr 13,8)6. 
Przysłówek σήμερον użyty w sensie czasowym jest umieszcza-
ny w opozycji do ἐχθές („wczoraj”) i εἰς τοὺς αἰῶνας („na za-
wsze”), a także do innych rzadszych określeń jak αὔριον („ju-
tro”) i do τῇ ἐχομένῃ („nazajutrz”). Pole zna cze nio we σήμερον 
jest jednak znacznie bogatsze, a w trzeciej Ewangelii najważ-
niejszym aspektem „dziś” wydaje się jego wymiar historio-
zba wczy, wzmocniony dodatkowo tematyką chrystologiczną 
(por. Łk 2,11; 4,21; Dz 13,33).

Badania statystyczne potwierdzają, że σήμερον należy do 
typowo Łukaszowego słownictwa. Prawie połowa z 41 przy-
padków wystąpienia „dziś” w Nowym Testamencie dotyczy 
dzieła Łukasza: Mt (8x); J (1x); Łk (11x); Dzieje (9x)7, a po-
zostałe księgi Nowego Testamentu (12x). W wykorzystaniu 
przysłówka w  jednym przypadku Łukasz idzie za Markiem 
(Łk 22,34), dwukrotnie uzupełnia jego tradycję: Łk 5,26 
i 22,61, a raz dzieli jego użycie wspólnie z Mt: Łk 12,28. Na-
tomiast aż siedmiokrotnie używa go we własnych źródłach: 
Łk 2,11; 4,21; 13,32.33; 19,5.9; 23,43. Znaczenie teologicz-

6 Zob. hasła na temat σήμερον w: Kittel – Bromiley – Friedrich, 
Theological Dictionary of the New Testament, VII, 269–275; Liddell, 
A GreekEnglish Lexicon, 1594; Arndt, A GreekEnglish Lexicon, 921.

7 Liczba wystąpień zakłada przyjęcie również miejsc dyskusyjnych pod 
względem krytycznym.
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ne „dziś” w przy naj mniej niektórych z tych tekstów nie ulega 
wątpliwości (Łk 2,11, 4,21, 19,5)8.

Pod względem literackim przysłówek σήμερον występuje 
w dziele Łukasza najczęściej samo dziel nie. Istnieje jednak pięć 
przypadków, w których stanowi on część jakiegoś wyrażenia 
czasowego: Łk 12,28 i 13,32 (σήμερον καὶ αὔριον – „dziś i ju-
tro”); 13,33 (σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ – „dziś, jutro 
i kolejnego dnia”); Dz 20,26 (ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ – „w dniu 
dzisiejszym”); Dz 27,33 (τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν 
– „dziś jest czternasty dzień”). Wszystkie powyższe użycia da-
dzą się sprowadzić do dwóch kategorii. W pierwszym przy-
padku σήμερον wraz z  innymi słowami wyraża następczość 
czasową (Łk 12,28; 13,32.33) lub odniesienie do określonej 
postawy (Dz 27,33). W drugim chodzi raczej o zastosowa-
nie w wyrażeniu emfazy, ale w gruncie rzeczy jest ono syno-
nimem „dziś” (Dz 20,26).

Jest rzeczą oczywistą, że σήμερον nie wyczerpuje prze-
strzeni teraźniejszości w opowiadaniu Łukasza. W obydwu 
tomach dzieła można odnaleźć wyrażenia i terminy mające 
charakter syno ni mów: np. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ (Łk 19,42), 
przysłówek νῦν (Łk 14x; Dz 25x). Tym niemniej pozostaje 
faktem, że mając do dyspozycji cały wachlarz językowych 
możliwości, trzeci ewangelista odwołuje się często właśnie 
do „dziś”, co najwyraźniej ujawnia jego narracyjną strategię 
wyrażoną nie tylko w pozytywnym wyborze σήμερον w okre-
ślonych scenach, ale i w jego pominięciu tam, gdzie znajdo-
wało się ono w potwierdzonych tradycjach wczesnochrześ-
cijańskich (zob. Łk 11,3 por. Mt 6,11). Nawet jeżeli można 
takie zjawisko uważać za wynik wyboru stylistycznego, to 
można również widzieć w nim strategię o charakterze teo-
logicznym.

8 Szerzej zob. Denaux, „L’hypocrisie”, 245–285 (szczególnie 270).
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2. Wybrane monografie i rozwiązania  
na temat Łukaszowego σήμερον

Jak zaznaczono wyżej kwestia przysłówka σήμερον w  dziele 
Łukasza jest dyskutowana już od wielu dziesięcioleci. Pierw-
szym, który już prawie sto lat temu zwrócił uwagę na znacze-
nie σήμερον w Łk-Dz był Henry J. Cadbury9. On również za-
proponował zestawienie Łukaszowego użycia „dziś” z Księgą 
Po wtó rzonego Prawa i z innymi znacznikami czasu w Łk-Dz. 
Jednakże punktem zwrotnym w dyskusjach nad kwestią cza-
su w  dziele Łukaszowym stała się monografia Hansa Con-
zelmanna Die Mitte der Zeit, według którego σήμερον jest 
ważnym elementem szerszego teologicznego planu Łukasza. 
Zdaniem niemieckiego egzegety ewangelista chciał zwrócić 
uwagę swojego pokolenia chrześcijan na znaczenie czasu 
Kościoła, a tym samym postanowił odsunąć na bok eschato-
logiczne nadzieje, ograniczając historiozbawcze „dziś” jedy-
nie do czasu Jezusa (Łk 4,21)10.

Dzięki takim egzegetom jak Joseph A. Fitzmyer11 przeko-
nanie o deeschatologizacji czasu Kościoła utrwaliło się wśród 
specjalistów od Łk-Dz. Jednakże jednostronność opinii Con-
zelamanna o znaczeniu σήμερον tylko w odniesieniu do misji 
Jezusa została poddana zdecydowanej krytyce, gdyż ame ry-
kański biblista uznał Jezusowe „dziś” za aktualne również 
w czasach Kościoła12. Podobnie σήμερον widzi John T. Car-
roll13, chociaż obok aspektu teraźniejszości Kościoła podkre-
śla on także zna czenie perspektywy eschatologicznej w dziele 
Łukaszowym14.

Wkład egzegezy polskiej, mimo że bardzo ograniczony, ma 
swojego reprezentanta w dyskusji nad przysłówkiem σήμερον 

9 Zob. Cadbury, Making of LukeActs, 217.
10 Conzelmann, Die Mitte Der Zeit, 9.
11 Fitzmyer, The Gospel According to Luke. 
12 Fitzmyer, The Gospel According to Luke, 234.
13 Carroll, Response to the End of History. 
14 Carroll, Response to the End of History, 167.
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w osobie ks. Stanisława Włodarczyka, który w 1989 r. przed-
stawił zbawczy aspekt „dziś” w  kluczowych tekstach dwu-
dzieła15. Jego niezbyt obszerna monografia (treść studium 
obejmuje 129 stron maszynopisu plus strony wstępne i  bi-
bliogafia) przybliża czytelnikowi Łukaszowe „dziś”, posłu-
gując się metodą historyczno-krytyczną. Autor zauważa 
potencjalne starotestamentowe źródła Łukaszowej teolo-
gii, odwołując się zwłaszcza do Wj 14,13 (por. Łk 2,11.19) 
i Ps 2,7 (por. Dz 13,33). Podstawowym celem opracowania 
jest jednak omówienie poszczególnych fragmentów zawie-
ra jących σήμερον (Łk 2,11; 4,21; 5,26; 13,32.33; 19,5.9; 
23,42–43; Dz 13,33). Na podstawie analizy wyliczonych 
wyżej fragmentów Włodarczyk dochodzi do wniosku, że 
najważniejszym aspektem bada nego przysłówka czasu jest 
zbawienie, przy czym w niektórych tekstach ma on także za-
barwienie mesjańskie (Łk 2,11; Dz 13,33), a niekiedy odnosi 
się do spełnienia obietnic (Łk 4,21; 13,32–33; Dz 13,33). 
Zdaniem autora „To ‘dziś’ życia Jezusa oznacza rozpoczęcie 
czasu zbawienia – czasu eschatologicznego…”16.

Kolejną postacią wartą wymienienia jest Petr Pokorný17, 
który kontynuuje interpretację Conzel manna, uzupełniając 
jego odniesienie do misji Jezusa o eschatologiczne znaczenie 
samego σήμερον. Czeski uczony jest jednak przekonany, że 
„dziś” pierwotnego Kościoła nie należy do sfery oddziały-
wania badanego terminu, ponieważ trzeci ewangelista re-
zerwuje dla czasów uczniów Jezusa wyrażenie καθ᾽ ἡμέραν 
(„każdego dnia” – por. Łk 11,3)18.

15 Wspomniana praca była tezą habilitacyjną częstochowskiego egzegety; 
zob. Włodarczyk, Realizacja zba wie nia „dziś” w Chrystusie. Obok 
wspomnianej monografii biblistyka polska wpisała się do dyskusji 
jeszcze tylko dwoma krótkimi artykułami: Jelonek, „Zbawcze zna-
czenie Łukaszowego ‘Dzisiaj’”, 107–113 i Haręzga, „Słowo o ‘dziś’”, 
7–15. Pewne uwagi na ten temat znaleźć można również w monografii 
Mielcarka, Jezus – Ewangelizator ubogich, 151–152.

16 Włodarczyk, Realizacja zba wie nia „dziś” w Chrystusie, 138.
17 Pokorný, Theologie der lukanischen Schriften.
18 Pokorný, Theologie der lukanischen Schriften, 88.
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Liczba komentarzy i  pomniejszych przyczynków na te-
mat Łukaszowego „dziś” jest zbyt długa, aby je tu przytaczać. 
Warto jednak przynajmniej ogólnie zaznaczyć, że stopniowo 
literackie i  teologiczne funkcje terminu σήμερον były coraz 
lepiej zauważane. Doceniono również znaczenie rozmiesz-
czenia tego przysłówka w całości Łk-Dz19.

Najważniejszym i najbardziej kompletnym głosem w dys-
kusji nad σήμερον jest monografia kanadyjskiego egzegety, 
Dominicque Angers, która ukazała się na przełomie lat 2017 
i 201820. Ta prawie pięćsetstronicowa publikacja bardzo szcze-
gółowo omawia nie tylko teologiczne znaczenie „dziś” w dzie-
le Łukaszowym, ale dokładnie analizuje zarówno potencjalne 
starotestamentowe konteksty, jak i paralelne do Łukasza no-
wotestamentowe strategie na temat „dziś” obecne w  Corpus 
Paulinum i w Liście do Hebrajczyków. Uczony z Montrealu 
wyraża przekonanie, że w dziele Łukaszowym można mówić 
o  szczególnej sieci znaczeniowej σήμερον, która dodatkowo 
została wzmocniona szeregiem teologicznych tematów na 
kształt muzycznych alikwotów przewijających się przez całość 
dzieła Łukasza i współtworzących jego teologiczne brzmienie. 
Aktualność i oryginalność koncepcji Angers każe odwołać się 
do jego rozwiązań, chociaż objętość artykułu nie pozwala na 
ich szczegółową analizę. 

Zdaniem Angers znaczenie Łukaszowego „dziś” ujawnia 
się nie tylko poprzez jego użycie w kluczowych momentach 
narracji. Trzeci ewangelista podejmuje różne działania, by 
zwrócić uwagę czytelnika na σήμερον. Uczony z  Montrea-
lu wymienia pięć różnych narracyjnych strategii, które służą 
temu celowi21. Ich znaczenie ujawnia się jeszcze mocniej przy 
porównaniu synoptycznym, ponieważ Łukasz nie tylko ko-

19  Zob. Denaux, „L’hypocrisie”, 270 (245–285). Szczegółowe omówienie 
całej listy tych opracowań i ich ewaluację czytelnik znajdzie w najnow-
szej monografii poświęconej badanej tematyce: Angers, L’“aujourd’hui”, 
141–144.

20 Zob. wyżej, przyp. 5.
21 Zob. Angers, L’“aujourd’hui”, 152–158.
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rzysta z σήμερον w przypadku własnych źródeł, ale dołącza je 
również do materiału przejętego od Marka i do źródła Q22.

Pierwszą z nich jest związanie σήμερον z tekstami powszech-
nie uznanymi za programowe w dziele Łukasza. W ten sposób 
fragmenty, które stanowią hermeneutyczny klucz do całości 
orędzia Łk-Dz stają się jednocześnie nośnikiem idei „dziś”. Na-
leżą do: nich narodziny Zbawiciela (Łk 2,11); Chrzest Jezusa 
(3,21-22); uroczysta deklaracja w  Nazarecie (Łk 4,16–30), 
która w sensie teologicznego planu de facto odnosi się do oby-
dwu tomów Łukaszowego dzieła; perykopa o Synu Człowie-
czym mającym władzę odpuszczania grzechów (5,17–26); po-
sługa Jezusa w trakcie podróży do Jeruzalem (Łk 13,32–33); 
kluczowe tematy teologiczne Łukasza obecne w  pery kopie 
o  Zacheuszu (19,1–10) – pokuta, widzenie, bogactwo, wy-
znawcy judaizmu na granicy niewiary, zbawienie, synostwo 
Abrahama, misja Syna Człowieczego; scena z ukrzyżowanymi 
złoczyńcami (Łk 23,39–43), będąca wezwaniem odbiorcy do 
decyzji; podróż do Emaus (Łk 24,13–35), w której σήμερον 
(w. 21) jest rodzajem łącznika między ziemską misją mesja-
sza i jego chwałą po zmartwychwstaniu. Wreszcie z wystąpień 
σήμερον w Dziejach Apostolskich: opis misji Pawła w Antio-
chii Pizydyjskiej (Dz 13,14–52), gdzie ewangelista wyjaśnia 
relację Izrael – poganie, dokonując przy okazji aluzji do sceny 
chrztu (Dz 13,33; por. Łk 3,22)23; pożegnalne przemówienie 
Pawła do starszych w Efezie, które podsumowuje wcześniej-
sze działania Apostoła i przygotowuje dalszą historię24; oraz 

22 Angers, L’“aujourd’hui”, 158.
23 Specjaliści od dzieła Łukasza wyrażali już w przeszłości opinię o wy-

jątkowej roli perykopy Dz 13,13–52, która swoją funkcją przypomina 
programowy charakter wystąpienia Jezusa w Nazarecie z Łk 4,16–30 dla 
trzeciej ewangelii; zob. Tyson, Images of Judaism in LukeActs, 135; por. 
Pervo – Attridge, Acts, 331.

24 W ten sposób widzi to m.in. F.S. Spencer określając mowę Pawła do 
starszych z Efezu jako retrospektywę i zapowiedź (review and preview), 
ponieważ Apostoł odnosi się w niej zarówno do przeszłości swojej 
i Kościoła z Azji Mniejszej (Dz 20,18-21.31-35), jak i do wydarzeń, 
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mowa obrończa Pawła przed Agryppą (Dz 26), które zostały 
uznane za streszczenie Łukaszowej teologii25. 

Drugą strategią Łukasza jest odpowiedni dobór postaci 
w  wypowiedziach, w  których σήμερον zostaje użyte. Pierw-
sze „dziś” wypowiada Boży posłaniec (Łk 2,11), kolejne głos 
z  nieba (Łk 3,22), a  pozostałe Łukasz przypisuje kluczo-
wym postaciom swojego dzieła: Jezusowi (Łk 4,21; 12,28; 
13,32–33; 19,5.9; 22,34.61; 23,43), Piotrowi (Dz 4,9) i Pa-
włowi (Dz 13,33; 20,26; 22,3; 24,21; 26,2.29; 27,33).

Trzeci ewangelista osiąga swoje narracyjne cele również 
przez świadome powtórzenia. Ponad dwudziestokrotne po-
jawienie się przysłówka σήμερον w  Łk-Dz26 świadczy o  za-
mierzonej strategii porządkowania świadomości odbiorcy za 
pomocą powtarzanego znacznika27.

Kolejnym zjawiskiem, które świadczy o  celowości użycia 
„dziś” jest umieszczanie go w  takim miejscu, by pełnił on 
rodzaj narracyjnej emfazy. Wykorzystanie badanego przy-
słówka w wypo wie dziach wyrażonych w mowie niezależnej 
dodatkowo potęguje takie wrażenie. Do najbardziej oczy-

które dopiero mają się spełnić (Dz 20,22-25.29–30); zob. Spencer, Acts, 
192–193.

25 D. Angers (L’“aujourd’hui”, 155, przyp. 77) cytuje opinie B.R. Gaventa 
i P. Schuberta, według których rozdział Dz 26 stanowi kulminację ostat-
niego cyklu prze mówień w Dziejach Apostolskich. Dla kanadyjskiego 
egzegety Dz 26,29 jest nawet czymś więcej, ponieważ ilustruje przez 
σήμερον powszechność wezwania do zbawienia, podkreślając zakres 
programu eklezjologicznego Łukasza; tamże, 155.

26 Przy uwzględnieniu Łk 3,22 i 24,21.
27 To zjawisko było już komentowane przez Daniela Marguerat jako feno-

men narracyjnej redundancji. Jego zdaniem pomaga ono w zapamięty-
waniu i uporządkowaniu zrozumienia (structures under standing), a także 
wyznacza kierunki odczytywania skomplikowanych sieci narracyjnych. 
Powtó rzenia są tym wyraźniejsze im szerszy jest horyzont narracyjny, co 
zdaniem szwajcarskiego egzegety jest wynikiem naśladowania ogól nego 
schematu historii zbawienia obecnego w materiale Biblii Greckiej; zob. 
Marguerat, The First Christian Historian, 55–56.
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wistych przypadków o takim charakterze D. Angers zalicza 
Łk 4,21; 5,26; 19,5.9; 23,34 i Dz 22,328.

Ostatnią, piątą wartą zauważenia strategią jest nadawanie 
przez Łukasza retorycznego znaczenia σήμερον w niektórych 
mowach zawartych w Dziejach Apostolskich: mowie Piotra 
przed Sanhe drynem (Dz 4,9); cytacie z  Pisma (Dz 13,33); 
punkcie zwrotnym mowy Pawła do starszych z  Efezu (Dz 
20,26); przemówieniu w Świątyni (Dz 22,3); we wprowadze-
niu i  w  finale mowy przed Agryppą (Dz 26,2, 29); a  także 
w  mowie do pasaże rów statku zagrożonego katastrofą (Dz 
27,33). W wielu przypadkach są to momenty zwrotne narra-
cji Łukaszowej (Dz 4,9; 22,3; 26,2)29.

Teologiczne tematy powiązane z „dziś” D. Angers po czę-
ści zaczerpnął z  wcześniejszych opra cowań egzegetyczno-
-teologicznych, wskazując szczególnie motywy zbawienia 
i eschatologii30. Zauważył przy tym, że niektórzy uzupełniają 
je o wątek objawienia królestwa31. Przede wszystkim odwo-
łuje się jednak do programowego tekstu Łukasza (Łk 4,21), 
gdzie, według powszechnego przekonania, σήμερον kształ-
tuje podstawowy zakres znaczeniowy „dziś” dla całej trze-
ciej Ewangelii. W perykopie nazaretańskiej „dziś” podkreśla 
związek Jezusa z historią poprzez wypełnienie proroctw Sta-
rego Testamentu, spaja Jego mesjańską godność z obecnością 
królestwa oraz uświadamia odbiorcom Dobrej Nowiny ko-
nieczność podjęcia decyzji. 

Perspektywę aktualizacji i  parenetyczny charakter „dziś” 
D. Angers przejął od François Bovona. Szwajcarski egzegeta 
w nawiązaniu do Łk 4,21 podkreślał zawarty w tekście apel 
skierowany bezpo średnio do czytelnika i głębokie powiąza-
nie wydarzeń zbawczych z  osobistym spotkaniem odbiorcy 

28 Angers, L’“aujourd’hui”, 153.
29 Angers, L’“aujourd’hui”, 157–158.
30 Joachim Jeremias jest co prawda przekonany, że taki sens „dziś” należy 

do przed-Łukaszowych tradycji, ale wskazuje właśnie na te dwa aspekty: 
eschatologię i aktualność zbawienia; zob. Jeremias, Die Sprache, 81.

31 Zob. Flender, St. Luke, 151–153.
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ze zbawieniem. Dla Bovona „Łukasz jest historykiem i ewan-
gelizatorem, jego praca jako historyka jest środkiem do wy-
pełnienia misji głosiciela”32. Wychodząc od obserwacji Bovo-
na, Angers analizuje teksty zawierające σήμερον od strony ich 
pragmatyki i dochodzi do kilku ważnych wniosków: 1. wy-
korzystanie „dziś” w narracji Łukasza pozwala czytelnikowi 
docenić ciągłość historii zbawienia obecnej w dziele Łukaszo-
wym; 2. wskazuje na szczególną Łukaszową koncepcję escha-
tologii, która jest w trakcie realizacji; a także 3. realizuje cel 
dzieła zapowiedziany w Łk 1,4, przekonując o pewności nauk 
zawartych w katechezach wysłuchanych w trakcie wcześniej-
szej formacji chrześcijańskiej33.

Wielką zasługą uczonego z Montrealu jest także podjęcie 
badań w kierunku teologicznego znacze nia σήμερον w Dzie-
jach Apostolskich. Wprawdzie już przed nim istniały takie 
próby, ale można je co najwyżej potraktować jako wstęp do 
szerszych badań na ten temat34. Uczony z Montrealu wskazał 
na jedność Łukaszowego dzieła i holistyczną koncepcję histo-
rii zbawienia u trzeciego ewangelisty jako na dwa fundamen-
talne czynniki uzasadniające teologiczne podejście do uży-
cia „dziś” w odniesieniu również do Dziejów Apostolskich. 
W  jego przekonaniu większość wystąpień „dziś” w  Łk-Dz 
współbrzmi ze sobą, tworząc rodzaj „sieci σήμερον” z  sied-
mioma harmonicznymi dominantami (alikwotami), które 
są od siebie zależne. Należą do nich następujące alikwoty: 1. 
chrystologiczny, 2. zbawienia i głoszenia, 3. królestwa i jego 
proklamacji, 4. spełnienia, 5. Izajasza, 6. świadectwa oraz 7. 

32 „Luke is both a historian and an evangelist; his identity as a historian is 
a means to accomplish his task as herald”; Bovon, Luke 1, 88.

33 Angers, L’“aujourd’hui”, 296–320.
34 Angers wspomina w tym kontekście Legranda, który wymienia dziewięć 

przypadków teologicznego użycia „dziś” w drugim tomie Łukasza, 
R. O’Toole’a, który wspomina jedynie o Dz 13,33 i 26,29 oraz R. Pescha, 
wyrażającego przekonanie o związku Dz 26,2 z Dz 4,9, 24,21 i 26,29. 
Zauważa także opinię von Bendemanna, który dostrzega w σήμερον 
Łukaszowe Signalwort i odnosi je również do Dziejów Apostolskich; 
zob. Angers, L’“aujourd’hui”, 144, przyp. 38).
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tożsamości. Tekstem kluczowym dla całości sieci teologicz-
nych powiązań z „dziś” jest perykopa programowa opisująca 
wizytę Jezusa w  Nazarecie (Łk 4,16–30), ponieważ obecne 
w  niej tematy silnie powiązane z  σήμερον pojawiają się na-
stępnie w większości Łukaszowych tekstów z „dziś”, chociaż 
nie zawsze w takim nagromadzeniu, jak to ma miejsce w epi-
zodzie nazaretańskim.

3. Zarys teologicznego znaczenia tekstów 
związanych z σήμερον w Łk-Dz

W zaproponowanej przez D. Angers sieci współbrzmiących 
tematów teologicznych spajanych przez przysłówek σήμερον 
można zauważyć takie, które są reprezentowane przez niemal 
wszystkie teksty, w których Łukaszowe „dziś” występuje, ale 
także takie, które zawierają jedynie niektóre wątki. Wśród 
fragmentów zawierających σήμερον tylko jeden tekst nie wy-
kazuje bezpośredniej zależności z  pozostałymi (Łk 12,28). 
W. 28 jest częścią wypowiedzi Jezusa do uczniów o charak-
terze mądrościo wym, ponieważ ukazuje przemi jalność świa-
ta doczesnego poprzez kontrast „dziś” (σήμερον) i  „jutro” 
(αὔριον). Nie ma łatwej odpowiedzi na pytanie o przyczynę 
takiego stanu rzeczy, ale możliwym rozwiązaniem jest zapo-
życzenie formuły z materiału Q, z którego Łukasz nie mógł 
wyrugować przysłówka „dziś” bez szkody dla wymowy frag-
mentu35. Pozostałe teksty można odnieść do co najmniej kil-
ku ze wskazanych tematów.

Przed omówieniem poszczególnych alikwotów harmoni-
zujących z tematyką, którą niesie z sobą użycie σήμερον, war-
to zwrócić uwagę na pewien ważny tekst w trzeciej ewangelii, 
w  którym Łukasz paradoksalnie wyrugował swój ulubiony 
przysłówek na rzecz odmiennej frazy36. Chodzi tu o  syg-
35 Angers, L’“aujourd’hui”, 308.
36 Szerzej na temat tego zjawiska w innych miejscach zob. Angers, 

L’“aujourd’hui”, 308–310.
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nalizowany wcześniej przypadek jednej z  próśb w  ramach 
modlitwy „Ojcze nasz”. Materiał, jak się powszechnie uważa, 
pochodzi ze źródła Q i w pierwotnej lekcji zawierał σήμερον. 
Tak przekazał go w swojej ewangelii Mateusz: τὸν ἄρτον ἡμῶν 
τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον (Mt 6,11). Tymczasem Łukasz 
zamienia „dziś” na frazę „każdego dnia” (καθ᾽ ἡμέραν – Łk 
11,3). Brak σήμερον i  zastosowanie odmiennego określenia 
czasowego trudno uznać za przypadkowe. Oczywiście, osąd 
działań redakcyj nych Łukasza zależy w dużej mierze od tego, 
czy uzna się za pierwotne Mateuszowe σήμερον, czy też frazę 
przyjętą w trzeciej ewangelii. Większość krytyków tekstu są-
dzi, że to Łukasz zmienił swoje źródło37. Wspomniany wyżej 
P. Pokorný jest przekonany, że wybór miał charakter teolo-
giczny i  świadczy o  tym, że ewangelista chce oddzielić czas 
Jezusa (σήμερον) od czasu Kościoła (καθ᾽ ἡμέραν)38. Takie 
rozstrzy gnięcie uniemożliwia jednak jakąkolwiek dyskusję na 
temat teologi cznego znaczenia σήμερον w Dziejach Apostol-
skich.

Powody Łukaszowego opuszczenia mogły być różne, ale 
warto zwrócić uwagę przynajmniej na dwie kwestie. Ewen-
tualna obecność przysłówka „dziś” powodowałaby, że tekst 
trudno kompo nowałby się z  całością sieci połączeń teks-
towych σήμερον w  Łk-Dz39. Z  drugiej strony, powszechnie 
znany motyw większego radykalizmu trzeciego ewangelisty 
w  kontekście ubóstwa i  zależności od Boga, kazał mu być 
może dokonać takiej zamiany40.

37 J. Nolland (Luke 9:21 – 18:34, 615) stwierdza: „Since this last phrase is 
Lukan, the alterations may be Luke’s own (see 19:47 and cf. 9:23; 16:19; 
22:53; Acts 2:46, 47; 3:2; 17:11)”.

38 Zob. wyżej przyp. 4.
39 Tak Angers, L’“aujourd’hui”, 309.
40 Szerzej na temat redakcyjnych koncepcji modlitwy „Ojcze nasz” zob. 

Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza 1–11, 577–579.
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a. Alikwot chrystologiczny

Wątki chrystologiczne w Łk-Dz można według Angers wyzna-
czyć posługując się czterema typami danych. Chodzi o cztery 
grupy tekstów z terminem „dziś” (bądź „dziś” domniemanym), 
tzn. opo wia dające o ważnych wydarzeniach z życia Jezusa, do-
tyczące głównych tytułów chrysto logi cznych, podsu mo wujące 
posługę Jezusa lub definiujące Jego misję, a także o teksty, w któ-
rych obecność Jezusa jest kluczowa. 

Analiza Łukaszowych tekstów wskazuje, że przynajmniej 
niektóre ważne sceny dotyczące życia Jezusa są mocno po-
wiązane z  „dziś”. Σήμερον towarzyszy przekazom zarówno 
o narodzinach Jezusa (Łk 2,11), jak i o Jego przyszłej chwale 
(Łk 23,43; Dz 13,33; por. 24,21 – ταύτην ἡμέραν). Jezus za-
powiada swoje zmartwychwstanie podczas publicznej dzia-
łalności (Łk 13,32), głosi je Piotr przy okazji uzdrowienia 
paralityka (Dz 4,9-10) i  jest ono ważnym motywem mów 
obrończych Pawła (Dz 22,3; 26.2.9). W kon tekście mesjań-
skiej tożsamości Jezusa fundamentalnie ważna jest również 
deklaracja w syna godze nazaretańskiej, świadcząca o bezpo-
średniej aktualizacji zbawienia hic et nunc (Łk 4,21). Przez 
aluzję do tego samego cytatu z  Ps 2 fragment z  Dz 13,33 
można połączyć z Łk 3,22 i chociaż nie ma go w większości 
ważnych rękopisów trzeciej ewangelii, można go uznać za ro-
dzaj literackiego echa przygotowującego pomost pomiędzy 
sceną chrztu Jezusa i Pięćdziesiątnicy Kościoła (Dz 2,1–13). 
Połączenie jest też wyraźne między zapowiedzią zmartwych-
wstania (Łk 13,32) i jego realizacją (Łk 24,21). Konieczność 
realizowania „dziś” podróży ku Jeruzalem (Łk 13,33) wska-
zuje także na mękę i jej szczęśliwy finał (Łk 23,43)41.

Podobnie ważne jest „dziś” w kontekście trzech chrysto-
logicznych tytułów (Zbawiciela, Chrystusa i  Pana), któ-

41 Angers (L’“aujourd’hui”, 251) oprócz tych mocnych połączeń wzmian-
kuje jeszcze Pawłową zachętę do posiłku na statku dryfującym po burzy 
(Dz 27,33), która, jego zdaniem, subtelnie odsyła czytelnika do męki 
Chrystusa i do Eucharystii (por. Łk 24,30).
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re pojawiają się wprost w Łk 2,11 i Dz 13,33 (przez Ps 2,7 
aluzyjnie w Łk 3,22) i pośrednio wskazują na Jego godność 
Syna Bożego. Mesjański aspekt jest najlepiej widoczny 
w  Łk 4,21, a  w  połączeniu z  królewską tożsamością dodat-
kowo w  Łk 23,43. Typowo Łukaszowy tytuł Jezusa jako 
proroka obejmuje Łk 4,18.24–27; 13,33.35 i  24,19–21.26. 
Natomiast częste w  Ewangelii autookreślenie Jezusa – Syn 
Człowieczy dwa razy występuje z „dziś” w obrębie jednej sce-
ny (Łk 5,24-26 i 19,5.9–10).

Do tekstów definiujących bądź podsumowujących misję 
Jezusa, które łączą się z Łukaszowym „dziś”, należy z pewnoś-
cią Łk 4,21 (por. 4,18–19), a także Łk 13,32 i 19,9. „Dziś” 
obecności Jezusa oznacza także historiozbawczą przemianę: 
Łk 2,11 (pasterze); 4,20–21 (Nazaretanie); 19,5.9 (Zache-
usz); 23,43 (dobry łotr). 

b. Alikwot zbawienia (i jego proklamacja)

Użycie σήμερον zdaje się wspierać Łukaszową teologię zba-
wienia, co jest widoczne co najmniej w kilku tekstach zawie-
rających ów przysłówek czasu, dając przy okazji wrażenie 
wzajemnego powiązania scen. Akcent w  tych tekstach spo-
czywa przede wszystkim na apelu, by oferowane przez Boga 
zbawienie przyjąć. Jest ono zawarte w  słowie świadectwa 
pierwotnego Kościoła zapisanego na kartach Łk-Dz (por. 
Łk 1,2). Czytelnik zostaje przez autora dzieła zaproszony 
poprzez soteriologiczne słownictwo (σωτήρ, σωτηρία, σώζω, 
διασώζω), ale także w tekstach, które zawierają terminologię 
i działania oznaczające de facto zbawienie.

Powiązanie tematyki zbawienia i  „dziś” w  Łk-Dz tworzy 
swego rodzaju ramę Łukaszowego dzieła, która wiąże się 
z proklamacją (Łk 2,11; Dz 27,33–34). Każdy z wymienio-
nych wyżej terminów jest przynajmniej dwukrotnie obecny 
w opowiadaniu trzeciego ewangelisty blisko σήμερον: σωτήρ 
(Łk 2,11; Dz 13,33 z 13,23); σωτηρία Łk 19,9; Dz 4,9 z 4,12); 
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13,33 z 13,26; 27,33 z 27,34); σώζω (Łk 23,43 z 23,35.37.39; 
Dz 4,9; 27,33 z 27,20.31); διασώζω Dz 27,33 z Dz 27,43.44 
i 28,1.4).

Nawet nie odwołując się do ścisłej terminologii soteriolo-
gicznej, sceny powiązane z „dziś” są przesycone tematyką zba-
wienia poprzez opisywane uzdrowienia (Łk 4,21 z 4,18–19) 
lub odpuszczenie grzechów i  egzorcyzmy (Łk 5,26 z  5,25 
i Dz 4,9; Dz 13,32–33 z 13,38)42. 

c. Alikwot królestwa (i jego proklamacja)

Σήμερον jest również mocno związany z ideą królestwa. Za-
powiadany Mesjasz będzie przecież potomkiem króla Dawi-
da, pomazańcem Pana (Ps 2; 110) i  Jego królestwo będzie 
ogłaszał (εὐαγγελίζομαι, διαμα ρτύ ρομαι τὸ εὐαγγέλιον). Wspo-
mniane wyżej wątki grzechów, uzdrowień i  egzor cyzmów 
także przynależą do motywu królestwa. Dawidowa dynastia 
jest jasno wzmiankowana już w pierwszym tekście zawierają-
cym „dziś” (Łk 2,11); podobną konotację ma wspomnienie 
Ps 2 w Dz 13,33 (por. Łk 3,22); królestwo jako cel misji Je-
zusa pojawia się na koniec Jego życia (Łk 23,42–43), a dialog 
łotra z ukrzyżowanym Jezusem toczy się pod napisem świad-
czącym o Jego królewskiej godności (w. 38) i wśród drwin 
tłumu nawiązujących do Mesjasza-Króla (w. 37). 

Z  kolei Paweł Apostoł łączy królewską godność Jezusa 
z dziełem głoszenia Dobrej Nowiny (Dz 13,33 z Dz 13,32). 
W Efezie przypomina starszym o swoim głoszeniu królestwa 
(Dz 20,25–26), a w mowie przed Agryppą mówi o otwiera-
niu oczu i odpuszczeniu grzechów (Dz 26,29 z 26,17–18), 
co należy do programu królestwa, podobnie jak uzdrowienie 
chromego (Dz 4,9; por. Łk 7,22 i 14,13.21). To ostatnie wy-
darzenie jest dodatkowo powiązane ze zmartwychwstaniem 

42 Angers, L’“aujourd’hui”, 252–253.
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Chrystusa i  przez Ps 117,22 [LXX] w  Dz 4,11 wyjaśniane 
w perspektywie królewskiej (por. Łk 19,38)43.

d. Alikwot spełnienia

Wypełnienie Pisma łączy się najściślej z Łukaszowym „dziś” 
w  Łk 4,21. W  sensie szerszym może ono być utożsamiane 
również z Bożym planem lub zapowiedzią Jezusa, co ujawnia 
niekiedy narracyjne pomosty wewnątrz samego dzieła Łuka-
sza. Σήμερον pojawia się parokrotnie w kontekście spełnienia 
Pisma. Najpierw w odniesieniu do obietnicy dotyczącej tro-
nu Dawida (Łk 2,11), a następnie misji Mesjasza (Łk 4,21 z Iz 
61,1–2a; 58,6), interwencji Bożej trzeciego dnia (Dz 13,32; 
por. Wj 19,10–11), aż po zmartwychwstanie zapowiadane 
w Prawie i u Proroków (Łk 24,21)44. Ps 2,7 spełnił się na Je-
zusie według świadectwa Pawła (Dz 13,33; por. w Łk 3,22).

Plany Boże spełniają się w „dziś” porodu Maryi (Łk 2,11 
z  2,6) i  zgodnie z  tymi samymi planami Jezus „dziś” doko-
nuje egzorcyzmów i uzdrowień (Łk 13,32). To, co spełniło 
się „trzeciego dnia” (Łk 24,21) nie spełniło wprawdzie do-
raźnych oczekiwań Izraela, ale oznaczało jego faktyczne 
wyzwolenie (por. Łk 2,38). Spełnienie trzeciego dnia było 
także przedmiotem uprzednich zapowiedzi samego Jezusa 
(Łk 9,22; 18,33; 24,7).

e. Alikwot Izajasza

Księga Izajasza odgrywa kluczową rolę w  wielu księgach 
Nowego Testamentu. Jednak autor Łk-Dz przyznaje jej 
wyroczniom szczególną funkcję. Najlepiej ten fakt odsła-
nia programowy charakter deklaracji Jezusa w  Nazarecie 

43 Angers, L’“aujourd’hui”, 254.
44 W tym ostatnim wypadku świadectwa teksowe są słabe, zob. przyp. 4.
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(Łk 4,18–19) gdzie σήμερον (Łk 4,21) pełni funkcję histo-
riozbawczej aktualizacji. Można zatem mówić o spełnieniu 
programu Izajasza, który został zawarty w  dwóch proro-
ckich tekstach (Iz 61,1–2a; 58,6), przy czym ilustracją jego 
stopniowego spełnienia jest w rzeczywistości całość dwuto-
mowego dzieła Łukasza45. Nie bez znaczenia jest również 
fakt, że Jezus w  trzeciej ewangelii od „dziś” zaczyna swoje 
pierwsze publiczne wystąpienie, czyniąc tym samym okre-
ślenie zakresu znaczeniowego σήμερον w Łk-Dz swoim oso-
bistym działaniem. Czasowniki wymie nione w kompozycji 
cytatu określają precyzyjnie posłanie Pomazańca, który ma 
„ewange lizować ubogich”, „głosić wolność więźniom” „nie-
widomym odzyskanie wzroku”, „odsyłać uciśnionych wol-
nymi” i „ogłaszać rok łaski od Pana”. Te mesjańskie zadania 
Jezusa zostały następnie podjęte w dalszej części Łukaszo-
wego opowiadania i tam również powiązane z „dziś”.

Odzyskiwanie wzroku jest kilkakrotnie wzmiankowane 
w obydwu tomach dzieła Łukaszowego (Łk 19,5.9 z 19,3–5; 
24,21 z 24,16.31; Dz 22,3 z 22,13–15; 26,2.29 z 26,17–18). 
Podobnie rzecz dotyczy uzdrowień i egzorcyzmów (Łk 5,26; 
13,32; Dz 4,9), a także uwolnienia z ucisku w sensie szerszym 
(Dz 26,2 z 26,18). Istnieją także przykłady dosłownego uwol-
nienia uwięzionych (Łk 23,43; Dz 27,33 z 27,1.42) oraz re-
alizacja odpuszczenia grzechów (Łk 5,26 z 5,20–21.23–24; 
Dz 13,33 z 13,38; 26,2.29 z 26,18). Wzmianki o głoszeniu 
Dobrej Nowiny zaczynają się w Łk 2,10–11 i są kontynuowa-
ne w Dz 13,32–33; Dz 20,24.26.

Oprócz konkretnych czynności należących do misji Me-
sjasza dalsza część opowiadania nawiązuje także do motywów 
Jego tożsamości. Łukasz podkreśla temat namaszczenia Jezu-
sa (Łk 2,11; 3,22; Dz 4,9–10), obecności Ducha (Łk 3,22), 
fakt posłania (ἀποστέλλω – Łk 13,33–34; ἐξαποστέλλω – Dz 

45 Wśród komentatorów dzieła Łukaszowego panuje powszechna zgoda na 
ten temat; zob. Busse, Das NazarethManifest Jesu, 64; Mielcarek, Jezus 
– Ewangelizator ubogich, 50, 103; Nolland, Luke 1 – 9:20, 196; Bovon, 
Luke 1, 157.
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22,3 z 22,21; 26,2.29 z 26,17). Przymiotnik δεκτός jest po-
wiązany z Łk 13,33 przez ἐνδέχομαι i w Dz 22,3 z 22,18 przez 
παραδέχομαι. 

Temat izajańskich obietnic pozostaje w  ścisłej relacji do 
wątku spełnienia, jednakże ze względu na jego wyjątkową 
wartość wart jest wyodrębnienia46.

f. Alikwot świadectwa

Temat świadectwa jest niezwykle ważny dla Łukasza, a przy 
okazji wielokrotnie pokrywa się z występowaniem σήμερον. 
W niektórych przypadkach „dziś” kierowane jest do świad-
ków wydarzeń, w  innych wypowiada je sam świadek. Świa-
dectwo pełni rolę spoiwa całości narracji Łukasza i najpełniej 
łączy wszystkie przypadki wystąpienia σήμερον w  Dziejach 
Apostolskich47.

Z racji charakteru tego tematu Łukasz rozwija go w dwóch 
etapach. Pierwszy dotyczy ewangelii, gdzie najważniej-
szym świadkiem Dobrej Nowiny o królestwie jest Jezus 
(Łk 13,32–33; 19,5.9; 22,61; 23,43). Z drugiej strony „dziś” 
jest treścią Bożego lub Jezusowego orędzia, a jego świadkami 
stają się sami odbiorcy (Łk 2.11, 3,22, 4,21, 22,34.61), nawet 
jeśli niekiedy ich świadectwo może okazać się antyświade-
ctwem (Łk 22,34.61). Druga część tematu świadectwa rozwi-
ja się w Dziejach Apostol skich, a tożsamość świadków ogra-
nicza się zasadniczo do głosicieli Ewangelii. Stąd obecność 
σήμερον sygnalizuje przede wszystkim redakcyjną motywację 
obrony świadków i potwier dzenia ich niewin ności (Dz 4,9; 

46 Zob. Angers, L’“aujourd’hui”, 257.
47 Kilka lat temu dwa numery Verbum Vitae były poświęcone tej tematyce 

i dotyczyły również świadectwa w obydwu tomach dzieła Łukaszowego; 
zob. Nyk, „‘Wy jesteście świadkami tego!’ (Łk 24,48). Koncepcja świa-
dectwa w Ewangelii Łukasza”, 121–145; Mielcarek, „‘Będziecie moimi 
świadkami po krańce ziemi’ (Dz 1,8). Łukaszowa wizja świadectwa 
z perspektywy Dziejów Apostolskich”, 251–292.
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19,40; 20,26; 22,3; 24,21; 26,2.29; 27,33). Kontekst wyraźnie 
wskazuje na taki zamiar redakcyjny Łukasza (Dz 4,9 z 4,20; 
13,33 z  13,31; 20,26 z  20,21.24; 22,3 z  22,14–15; 26,2.29 
z 26,22–23; 27,33 z 27,24 por. 23,11).

Łukasz zadbał również, by poprzez temat świadectwa zbu-
dować narracyjne pomosty pomiędzy ewangelią i Dziejami 
Apostolskimi. W Łk 5,26 świadkami są wszyscy; w Łk 24,21 
uczniowie idący do Emaus; w Dz 4,9 – Piotr; a w pozosta-
łych przypadkach Paweł (Dz 20,26; 22,3; 24,21; 26,2.29; 
27,33). Grupy anonimowych (albo znanych tylko ogólnie) 
postaci są wciągnięte w rolę świadków zbawczych wydarzeń 
i  opisywane za pomocą „dziś” w  Łk 2,11 z  2,20 (pasterze) 
i  Łk 4,21 z  4,22 (Nazaretanie); 5,26 (wszyscy). Natomiast 
temat świadectwa w Dziejach Apostolskich spaja wszystkie 
przypadki wystąpienia w nim przysłówka σήμερον. W sposób 
oczywisty dotyczą one przede wszystkim dwóch głównych 
postaci drugiego tomu dzieła, czyli Piotra (Dz 4,9) i Pawła 
(Dz 19,40; 20,26; 22,3; 24,21; 26,2.29; 27,33). Odwołanie 
się do Ps 2,7 w Dz 13,33 pełni funkcję łącznika między tymi 
dwoma świadkami, gdyż chwilę wcześniej wspomina się 
o „chodzących z Jezusem” (Dz 13,31). Piotr należąc do tego 
grona staje się dla Łukasza postacią symboliczną i znaczącą 
(Łk 24,12 Dz 1,21–22; 2,32; 3,15; 4,20; 5,32; 10,39, 41).

g. Alikwot tożsamości

Łukasz nie tylko opowiada uporządkowaną historię Jezu-
sa (διήγησις), ale przy okazji zapoznaje swoich czytelników 
z  konkretnymi adresatami zbawienia, których definiuje 
w  porządku religijnym i  społecznym. Pierwsza zbiorowość 
została ujawniona już na samym początku ewangelii w wy-
powiedzi starego Symeona, ogłaszającego zbawienie przy-
chodzące do pogan i żydów (Łk 2,32; por. Dz 26,23). Drugą 
grupą są ludzie niezależnie od ich społecznego statusu, czyli 
jak określił ich Paweł Apostoł: „mali i wielcy” (Dz 26,22).
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Kategoria „całego ludu” jest widoczna pośrednio w scenie 
anielskiego orędzia do pasterzy (Łk 2,11) i w scenie chrztu 
(Łk 3,21), a  także w  spotkaniu Zmartwychwstałego z  ucz-
niami w drodze (Łk 24,19). W Nazarecie (Łk 4,21) odbior-
cami są wszyscy potrzebujący (więźniowie, niewidomi, uci-
śnieni)48 i zgromadzeni w synagodze słuchacze, a ostatecznie 
znowu wszyscy (por. Łk 4,44). Żydowscy adresaci przewijają 
się przez całość Łukaszowego opowiadania. Są nimi faryzeu-
sze i uczeni w Piśmie zgromadzeni wokół Jezusa z całej Judei 
i Galilei i z Jeruzalem (Łk 5,21), jest nim celnik Zacheusz ze 
względu na swojego przodka, Abrahama (Łk 19,9), a  także 
cały lud (Łk 24,19.21). W Dziejach Apostolskich wątek jest 
kontynuowany przez Sanhedryn jako reprezentację całe-
go Izraela (Dz 4,9), słuchaczy antiocheńskiej synagogi i  ich 
dzieci (Dz 13 33), „braci i ojców” zgromadzonych w Świą-
tyni (Dz 22,3), a także Agryppę i towarzyszących mu żydów 
(Dz 26,29). Tekstem łączącym obydwie grupy w  katego-
riach religijnych jest fragment Dz 20,26, gdzie zbiorowość 
określona mianem „wszyscy” (πάντες) oznacza jednocześnie 
żydów i pogan, ponieważ Apostoł zwraca się do przedstawi-
cieli wspólnoty kościoła w Efezie. Do adresatów z pogaństwa 
można zaliczyć również prokuratora Feliksa (Dz 24,21), 
jego następcę Festusa (Dz 26,25.29), aż po „wszystkich”, 
którzy zechcą przyjąć orędzie zbawienia (Dz 27,33; por. Dz 
27,1-2.6.11.27.30-32.42-43). Poszczególne przypadki wy-
mienione wyżej wskazują, że kategoria „wszystkich” przecho-
dzi w dziele Łukaszowym stopniową uniwersalizację, dzięki 
czemu podkreśla powszechność zbawienia49.

W  grupie podziału społecznego sparaliżowany człowiek 
(Łk 5,26) reprezentuje „małych” a faryzeusze i uczeni w Piś-
mie „wielkich” (Łk 5,21). Do „małych” w  ewangelii należą 

48 Podwójny przykład Jezusa dotyczący proroków zapowiada, że zbio-
rowość potrzebujących nie ograniczy się tylko do ludu Izraela (por. 
Łk 4,25–27); zob. szerzej na ten temat Mielcarek, Jezus – Ewangelizator 
ubogich, 90–94.

49 Zob. Angers, L’“aujourd’hui”, 262.
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też opętani (Łk 13,32), Zacheusz (19,5.9) i  ukrzyżowany 
łotr (23,43), a w Dziejach Apostolskich chromy spod Bramy 
Pięknej (Dz 4,9) i  więźniowie na statku (Dz 27,33). Listę 
„wielkich” w  Dziejach uzupełniają członkowie Sanhedrynu 
(24,21), Feliks (24,21) oraz Festus i Herod Agryppa (26,29). 
Łukasz bardzo mocno interesuje się pogardzanymi i  mały-
mi50, ale między innymi dzięki powiązaniom tekstów z „dziś” 
jest wyraźnie widoczne, że zależy mu na dotarciu z dobrą no-
winą zarówno do „małych”, jak i „wielkich”51.

4.  Podsumowanie

Badania nad teologicznym znaczeniem przysłówka czasu 
σήμερον ewoluowały wyraźnie w  kierunku coraz głębszego 
zrozumienia jego literacko-teologicznej funkcji w  Łk-Dz. 
Mimo zasadniczego braku zgody co do zakresu i charakteru 
σήμερον, ostatnie przyczynki naukowe rzucają nowe światło 
na badaną problematykę. Wyniki badań D.  Angers zawarte 
w  najnowszej monografii poświęconej „dziś” muszą zostać 
nieco skorygowane w  kilku najsłabszych punktach, takich 
jak dopisywanie σήμερον w miejscach krytycznie wątpliwych 
(np. Łk 3,22; Dz 24,21) lub też nieco naciągane połączenia 
między analizowanymi tekstami. Trudno jednak nie odnieść 
wrażenia, że poszczególne perykopy Łukaszowego dzieła za-
wierające przysłówek „dziś” faktycznie są połączone licznymi 
elementami, leksykalnymi, tematycznymi i aluzyjnymi. Wy-
różnione przez D. Angers tema tyczne alikwoty można z pew-
nością kategoryzować w inny sposób, łącząc je ze sobą bądź 
rozdzielając na nowe mniejsze narracyjne nici. Poszczególne 
wątki są bowiem od siebie wzajemnie zależne i  mogą być 
porządkowane w  różnych układach. Nie zmienia to jednak 
faktu, że istnienie swego rodzaju „sieci σήμερον” w obydwu 
50 Zob. np. Donahue, „Two Decades of Research”, 129–144; Green, „Good 

News to Whom?”, 59–74; Lehtipuu, „The Rich”, 229–246.
51 Zob. Angers, L’“aujourd’hui”, 262.
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tomach dzieła trzeciego ewangelisty należy uznać za bardzo 
prawdo podobne. Brzmienia tych teologicznych alikwot są od 
dawna znane światowej biblistyce. Jednakże zapropo nowanie 
ich w kontekście rozplanowania w całości dzieła i zwrócenie 
uwagi na ich współbrzmienie z Łukaszowym „dziś” jest nową 
wartością.
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