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Najważniejsze Paschy w dziejach zbawienia
Świdnica, 31 marca 2018 roku
Homilia podczas Liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze świdnickiej

Wstęp
Drodzy uczestnicy tej nocnej, paschalnej liturgii, otrzymaliśmy w darze obfite słowo
Boże, które nam dzisiaj streszcza całe dzieje zbawienia, począwszy od stworzenia świata i
człowieka poprzez centralne dzieło zbawcze Wcielonego Syna Bożego aż do naszego chrztu,
o którym nam powiedział św. Paweł Apostoł. Każdego roku w Wigilię Paschalną pochylamy
się nad różnymi wątkami tego dzieła zbawczego i naszej paschalnej liturgii. W tym roku
spojrzymy na to dzieło zbawienia przez wyliczenie najważniejszych rodzajów Paschy, czyli
różnych przejść, zamierzonych i dokonanych w świecie za sprawcą Pana Boga, który jest
głównym gospodarzem i kreatorem ludzkich dziejów
1. Pascha pierwsza - przejście od nicości do stworzenia
Pierwsza Księga Pisma Świętego, Księga Rodzaju, z której były zaczerpnięte dwa
pierwsze dzisiejsze czytania, odwołuje się do pierwszej Paschy. Ta Pascha miała miejsce,
jak szacują dziś uczeni, ok. 20 miliardów lat temu, gdy Bóg w swoim wielkim zamyśle
dokonał dzieła stworzenia. Pierwsza Pascha to pierwsze przejście świata i człowieka z
niebytu do bytu, z nicości do zaistnienia. - dzięki miłości Wszechmogącego,
Nieskończonego, Odwiecznego Boga. Świat z myśli Bożej, z Jego miłości przeszedł to
realnego istnienia. I oto dzisiaj my jesteśmy w tym Bożym świecie. Nie jest on odwieczny.
On zaistniał w czasie; przeszedł z myśli Boga w realną rzeczywistość.
2. Pascha druga - Pascha Żydów - przejście z niewoli do wolności
Bóg całkiem po ludzku zainteresował się trudną dolą Izraelitów w Egipcie i pod wodzą
Mojżesza w cudowny sposób wyprowadził naród z niewoli. To wydarzenie z trzynastego
wieku przed Chrystusem stało się najważniejszym świętem Żydów. Odtąd każda coroczna
Pascha i każde sobotnie święto, każdy szabat były przypomnieniem tamtego wydarzenia. I
właśnie do święto żydowskiej Paschy wybrał Bóg, by dokonać Paschy najważniejszej w
dziejach świata, w dziejach naszego zbawienia. Gdy w Jerozolimie spożywano pieczone
baranki i przelewano ich krew na pamiątkę wyjścia z Egiptu, umierał na krzyżu prawdziwy
Baranek Boży - Jezus Chrystus.
3. Pascha trzecia - Pascha Jezusa Chrystusa
Dzisiejsza Ewangelia wprowadziła nas w tę najważniejszą Paschę w dziejach świata. W
dzisiejszym dniu było dużo modlitwy, czuwania przy grobie Chrystusa. Towarzyszyła nam
także refleksja, że śmierć to nie koniec, ale przeciwnie - śmierć to początek nowego,

-2pełniejszego życia. Ziarno ziemskiego życia Jezusa obumarło na krzyżu., ale z tego ziarna
narodziło się nowe życie, życie w zmartwychwstaniu. Jezus przeszedł przez morze zła,
upokorzeń, cierpień, zniewolenia, przeszedł na drugi brzeg, skąd jaśnieje nowy blask Jego
światła, gdzie się objawia pełnia życia. Symbolem tego światła, symbolem
zmartwychwstałego Chrystusa jest paląca się pośrodku nas świeca paschalna.
Moi drodzy, Święta Paschalne przeżywamy wczesną wiosną, gdy wszystko zaczyna
budzić się do życia. To budzenie się przyrody jakby z zimowego grobu do ponownego życia
jest symbolem nowego życia w zmartwychwstaniu, życia w obfitości.
4. Pascha czwarta - Pascha Chrzcielna - nasza osobista Pascha - przejście ze
śmierci grzechu do życia dziecka Bożego
Drodzy bracia i siostry, można powiedzieć, że nasza Pascha ma takie trzy odsłony.
Pierwszą z nich jest przejście z woli Pana Boga do zaistnienia w tym świecie. To Bóg nam
wybrał czas tego przejścia z Jego woli do zaistnienia. Do proroka Jeremiasza Bóg skierował
takie słowa: "Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat,
poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię" (J 1,5). Z tych słów wynika, że
byliśmy obecni w myśli Bożej przed naszym ziemskim zaistnieniem.
Druga odsłona naszej osobistej Paschy miała miejsce w czasie naszego chrztu. W
chrzcie obumarliśmy grzechowi, jak ziarno obumiera w ziemi, i zostaliśmy włączeni w życie
Boże, by owocować i przynosić plon. Przeszliśmy więc od stanu grzechu pierworodnego do
bycia dzieckiem Bożym. Za chwilę odwołamy sie do tego wydarzenia, gdy odnowimy
przyrzeczenia chrzcielne, które ongiś podczas naszego chrztu złożyli nasi rodzice i chrzestni.
Powiemy świadomie i dobrowolnie Chrystusowi, że chcemy na nowo żyć z Nim i w Nim.
Będzie to ponowienie wyboru naszych rodziców i chrzestnych oraz naszego wyboru z
poprzednich świadomych lat, że Chrystus jest naszym Zbawicielem.
Trzecia odsłona naszej Paschy będzie przejściem z życia ziemskiego do życia
wiecznego. Czas tej paschy wybierze nam sam Bóg.
Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, świętujemy dziś Paschę, Przejście. Pascha świata rozpoczęła się
w momencie stworzenia i trwać będzie do jego końca. Pascha człowieka, nasza osobista
Pascha trwa od momentu naszego zaistnienia i chrztu do chwili naszej śmierci. W dzisiejszą
noc łączą się wszystkie Paschy historii. Łączy się też nasza osobista Pascha z Paschą Jezusa
Chrystusa. Świętujmy tę noc i najbliższe dni w radości. Świętujmy w wierze i nadziei.
Pamiętajmy, że każdy rok, każdy dzień, każda chwila, chociaż czasem bardzo trudna,
przybliża nas do ostatecznej Paschy - przejścia tej z ziemi do wieczności, do nieba, gdzie
czeka na nas zmartwychwstały Zwycięzca. Amen.

