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urodził, żył ludzkim życiem, po ludzku pracował, obcował z innymi ludźmi, ludz-
kim sposobem, choć jako mający władzę, nauczał o nadejściu królestwa Bożego, 
uzdrawiał chorych i odpuszczał grzechy, a po okresie entuzjastycznego przyjęcia 
popadł w konfl ikt z ludźmi, który – jak wiedział – miał skończyć się życiową 
katastrofą. „Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do 
Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie, 
że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 16, 21). Od samego 
początku wszystko to zdążało ku ostatecznemu spełnieniu zbawczej ofi ary z życia 
w momencie śmierci na krzyżu. W ścisłym też związku z tą ofi arniczą cechą życia 
i działalności Chrystusa pozostawała sprawa wybranych i ustanowionych przez 
Niego Dwunastu (por. Mk 3, 13-14). Wybrani spośród uczniów, byli „z ludu”, z 
tego ludu, który zajmował się łowieniem ryb, drobnym handlem, pobieraniem 
podatków. Łączyło ich jednak jedno: było ich dwunastu – z wyraźnym akcentem 
położonym na to przez samego Chrystusa – jako przedstawicieli dwunastu pokoleń 
Izraela, a więc całego narodu wybranego Starego Testamentu (por. Mt 19, 28).

Wybór i ustanowienie Dwunastu to niejedyna wskazówka świadcząca o roli, 
jaką w przyszłości Chrystus dla nich przeznaczył. Utrzymywanie z nimi bliskich 
relacji (wybrał ich, aby byli z Nim – por. Mk 3, 13), szczególne wprowadzenie 
ich w tajemnicę swojego życia i działalności (por. Mt 10, 1-39), a wreszcie obiet-
nica wyjątkowych prerogatyw (por. Mt 18, 18) – wszystko to tłumaczy się tylko 
jednym: przeznaczeniem Dwunastu do szczególnych zadań w przyszłości.

To wyjątkowe postępowanie Chrystusa w stosunku do Apostołów ma dwa 
punkty zwrotne z perspektywy ostatecznego ich przeznaczenia w Chrystuso-
wym dziele zbawienia.

Pierwszym z nich było ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wiecze-
rzy. Elementy żydowskiej wieczerzy paschalnej Chrystus podniósł do rangi pa-
miątki tego misterium, którą powinni obchodzić Apostołowie i reprezentowany 
przez nich Nowy Lud Boży. Ale ma to być pamiątka szczególnego rodzaju. Ma 
ona polegać nie tylko na przypominaniu sobie i innym historycznego wydarze-
nia Krzyża, ale ma równocześnie – w przemianie chleba i wina w Ciało i Krew 
Chrystusa – zdarzenie to uobecniać wraz z podstawowymi jego konsekwencjami, 
jakimi są zawarcie Nowego Przymierza i tajemnica Zmartwychwstania. Ten 
nowy „gatunek” pamiątki, posiadający niejako dwa poziomy: wydarzeniowo-
-historyczny i metafi zyczno-eschatologiczny, jest możliwy, ponieważ ustanawia 
ją Wcielony Bóg Zbawiciel, panujący nad jednym i nad drugim porządkiem.

Apostołowie są więc nie tylko świadkami i uczestnikami powstania tej tajem-
niczej pamiątki ofi ary Chrystusa, ale przy całej swojej ludzkiej ograniczoności 
dostępują jeszcze jednej nadprzyrodzonej promocji, przekraczającej ich ludzki, 
ograniczony status: stają się „szafarzami zbawienia”. Zadanie to zostało przez 
Chrystusa wypowiedziane w tych lapidarnych, nabrzmiałych nadprzyrodzoną 
treścią słowach: „To czyńcie na moją pamiątkę!” (Łk 22, 19). Była to – znajdu-
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jąca się w orbicie samej zbawczej misji Chrystusa – nadprzyrodzona i wyjątkowa 
misja Apostołów i arcydoniosłe zadanie w perspektywie Nowego Ludu Bożego 
i królestwa Bożego – misja gwarantująca obecność ofi ary Krzyża z całą jej nie-
widzialną zawartością. A oto jak tę prawdę wyraził wybitny eklezjolog André 
de Bovis: „Chrystus zasadził drzewo krzyża w pośrodku Kościoła w ów wieczór 
Ostatniej Wieczerzy, On je zasadził na zawsze przez te słowa: «To czyńcie na 
moją pamiątkę»”.

W wyniku tych słów skierowanych do Apostołów Chrystus wyposażył 
ich w charyzmat partycypowania w Jego mocy nadawania pamiątce, którą 
realizować będą w przyszłości w obrębie Kościoła, zdolności uobecniania tego 
wydarzenia zbawczego, które swoje apogeum osiągnie wkrótce na Kalwarii. 
Potwierdzi to wymownie św. Paweł, stwierdzając po opisie ustanowienia Eu-
charystii i zacytowaniu owego kluczowego „to czyńcie”: „Ilekroć bowiem 
spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie” (1 Kor 11, 
26). A dzieje się to dzięki powiedzianemu Apostołom przez Chrystusa: „To 
czyńcie na moją pamiątkę”. 

Kapitalnie skomentował to Ojciec Święty Jan Paweł II: „«To czyńcie». 
Chrystus Pan nie mówi tylko «głoście», «opowiadajcie» – mówi «czyńcie». I to 
jest słowo decydujące. Kapłaństwo jest sakramentem Czynu. Jest sakramentem 
Chrystusowego, zbawczego, odkupieńczego Czynu, który w Wieczerniku został 
oddany w ręce Apostołów”9. Komentarz ten dopełnił on w książce o swoim 
kapłaństwie: „Powołanie kapłańskie [...] jest tajemnicą «szczególnej wymia-
ny» – admirabile commercium – pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek 
oddaje Chrystusowi swoje człowieczeństwo, by mógł się On nim posłużyć jako 
narzędziem zbawienia. Chrystus zaś, przyjmując ten dar, czyni owego człowieka 
jakby swoim alter ego”10. Ta druga część papieskiego komentarza do słów wy-
powiedzianych przez Chrystusa: „To czyńcie na moją pamiątkę”, poza tym, że 
stanowi ogniskową książki Dar i Tajemnica, jest niedościgłym w swojej głębi 
i prostocie wykładem samego rdzenia kapłaństwa służebnego.

Przyszły kapłan jest człowiekiem z całym swoim ludzkim wyposażeniem 
wyniesionym z rodzinnego gniazda i wpisanym w profi l jego osobowości, jest 
w całej rozciągłości „z ludzi wzięty”. Chciałoby się powiedzieć: zwyczajny 
człowiek. Ale ten „zwyczajny człowiek” godzi się na rolę „narzędzia” w ręku 
Wcielonego Boga Zbawiciela. A być narzędziem, z immanentnie wpisaną w 
nie biernością, oznacza zarazem gotowość rezygnacji z tej swojej naturalnej 
bierności i gotowość stania się podmiotem niewypowiedzianego posłannictwa, 

8  A. d e  B o v i s, L’Eglise et son mystère, Fayard, Paris 1961, s. 42 (tłum. fragm. – S.N.).
9  J a n  P a w e ł  II, Jesteście z ludu i dla ludu (Homilia podczas nieszporów eucharystycznych, 

Tarnów, 10 VI 1987), „L’Osservatore Romano” wyd. pol., 8(1987), nr. 5, s. 20. 
10  T e n ż e, Dar i Tajemnica, s. 70n.

„Z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany” (Hbr 5, 1)




