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JAN PAWEŁ II

ŚWIATŁO
SYMBOL ŻYCIA∗
1. Lumen Christi!
„Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,5). Tak
mówi Prolog Ewangelii Janowej, ukazując w tym wymownym obrazie cały
dramat odrzucenia Chrystusa w chwili Jego przyjścia na świat. Ale w tę noc,
w noc paschalną – zgodnie z Pismem i wbrew wszelkim ludzkim oczekiwaniom – dokonuje się coś przeciwnego: światłość zwycięża ciemności.
Oto pierwszy symbol uroczystej liturgii wigilijnej: diakon wnosi świecę,
symbol Chrystusa – światłości świata, do Bazyliki, którą zalega ciemność.
Stopniowo od „nowego płomienia” tej świecy zapalają się płomyki innych
świec, a potem świece wszystkich wiernych. Wreszcie cała świątynia tonie
w świetle.
Diakon śpiewa wtedy Orędzie wielkanocne, które jest hymnem na cześć
Chrystusa-Światłości. Pośrodku nocy głosi pochwałę Odkupiciela, który
z mroku wyprowadził nas ku przedziwnej światłości Boga (por. 1 P 2,9).
2. „O felix culpa, quae talem et tantum meruit habere Redemptorem!”.
„O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel!” (Orędzie paschalne).
Tak wielka jest radość i zdumienie, wywołane zbawieniem darmo otrzymanym, że nawet sama wina wydaje się błogosławiona!
Czym bowiem jest ciemność, jeśli nie symbolem grzechu i śmierci?
I czym jest światło, jeśli nie symbolem życia, które przezwycięża śmierć?
Noc paschalna, „noc błogosławiona” (beata nox) jest świadkiem tego zwycięstwa.

*

Homilia podczas liturgii Wigilii Paschalnej (Watykan, 6 IV 1996). Tekst przytaczamy za:
„L’Osservatore Romano” wyd. pol. 17(1996) nr 5, s. 43n. Tytuł pochodzi od redakcji.
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Trzy Maryje poszły,
Drogie maści niosły,
Chciały Chrysta pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać.
Gdy na drodze były,
Tak sobie mówiły:
Jest tam kamień niemały,
A któż nam go odwali.

Stając przed grobem, kobiety, które przyszły tam jako pierwsze, ujrzały
kamień odwalony. Ukazał im się anioł, który „przemówił do niewiast: Wy się
nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo
zmartwychwstał” (Mt 28,5-6).
W dniu Paschy symbole ustępują miejsca rzeczywistości: „Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,5): Życie zostało zabite, przybite
do krzyża. Ale „w Nim było życie, a życie było światłością ludzi” (J 1,4). I teraz
w Chrystusie zmartwychwstałym światłość zajaśniała ostatecznie. Lumen Christi.
Potrzeba było, aby „mrok ogarnął całą ziemię” (Mt 27,45), aby światło zajaśniało
pełnym blaskiem. Życie musiało umrzeć, aby móc ożywić wszystko.
3. W noc Paschalnej Wigilii Kościół zwraca się do katechumenów, którzy mają przyjąć chrzest, słowami apostoła Pawła: „My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni
w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy
razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak
Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. [...] jeżeli umarliśmy razem
z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy [...]. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie”
(por. Rz 6, 3-4.8.11).
Te słowa skierowane są zwłaszcza do was, drodzy bracia i siostry, którzy
wkrótce przyjmiecie chrzest i zostaniecie namaszczeni krzyżmem świętym.
Po raz pierwszy przystąpicie do stołu eucharystycznego. Pozdrawiam was
szczególnie serdecznie!
Witając was, pragnę pozdrowić także Kościoły i kraje, z których pochodzicie: Francję, Japonię, Koreę Południową, Ludową Republikę Chin, Stany
Zjednoczone Ameryki, Wietnam i Włochy.
Światło Chrystusa jest przeznaczone dla wszystkich ludów: podczas tej
liturgii wy wyrażacie w pewien sposób odpowiedź narodów całego świata na
nową ewangelizację.
Fakt, że siedmioro z was – z ogólnej liczby dziesięciu – pochodzi z Azji,
możemy odczytać jako znak tego, iż Chrystus i Kościół bardzo pragną spotkać
się z mieszkańcami i kulturami tego ogromnego kontynentu o bogatej historii
i szlachetnych tradycjach.

Światło. Symbol życia
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Niech nikt nie lęka się światłości Chrystusa! Jego Ewangelia jest światłem,
które nie krępuje człowieka, ale rozwija i wydoskonala to wszystko, co w każdej ludzkiej kulturze jest prawdziwe, dobre i piękne. Ewangelia Chrystusa ma
służyć człowiekowi, życiu, pokojowi, wolności każdego człowieka i całego
człowieka. Wy, drodzy katechumeni, jesteście tego świadkami, ożywianymi
przez Ducha Świętego, który wkrótce zostanie obﬁcie rozlany w waszych
sercach.
4. Chrzest oznacza „zanurzenie”. Zostać ochrzczonym znaczy zostać
„zanurzonym” w tajemnicy miłości Boga, wypływającej z przebitego Serca
Ukrzyżowanego.
Wielka Wigilia Paschalna jest w roku liturgicznym momentem najściślej
związanym z sakramentem chrztu. Symbol światła łączy się w niej z symbolem wody i przypomina nam, że wszyscy odrodziliśmy się z wody i z Ducha
Świętego, aby mieć udział w nowym życiu, objawionym przez zmartwychwstanie Chrystusa.
„W Nim jest życie, a życie jest światłością ludzi” (por. J 1,4).
O vere beata nox!
O, nocy prawdziwie błogosławiona, która przynosisz ludziom światło
Chrystusa! Nocy, której blask przekracza granice, rozjaśnij nadzieją i pokojem
wszystkie zakątki ziemi! Amen.

