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ŚWIATŁO CHRYSTUSA 

 

 Wigilia paschalna Wielkiej Soboty najbardziej rozbudowana celebracja w roku 

liturgicznym, a zarazem najbogatsza w treści rozpoczyna się zawsze tzw. lucernarium, czyli 

obrzędem poświęcenia ognia i paschału. Zwykle ma to miejsce na zewnątrz lub w drzwiach 

głównych kościoła. Wnosząc zaś paschał do wygaszonej świątyni kapłan śpiewa aklamację: 

„Światło Chrystusa”, na co wierni odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”. Nie chodzi w tym 

wszystkim o oddawanie czci światłu, ani paschalnej świecy, ale samemu Chrystusowi, 

którego ten paschał oznacza. Przez to światło trzeba rozumieć także Chrystusową naukę, czyli 

Ewangelię, której prawdziwość potwierdził Zbawiciel Swoim zmartwychwstaniem. W Biblii 

aż nadto wiele razy jest na ten temat mowa. Wystarczy przytoczyć Jezusowe słowa:  

„Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie 

miał światło życia” (J 8,12). Albo inne: „Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy,  

kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności”  (J 12,46). 

 Ludzie niechętni chrześcijaństwu bardzo chętnie celebracje z ogniem związane 

wywodzą z religii pogańskich, tak jakby nie było jej w celebracjach Starego Testamentu  

a także i dziś u naszych starszych braci w wierze. Żywioł ten, ma odbicie w Biblii, a także 

każdej religii i kulturze, i ma znaczenie niemal magiczne. Nie sposób bowiem pomyśleć,  

aby bez ognia możliwe było życie, zwłaszcza pod pewnymi szerokościami geograficznymi. 

Albowiem ogień zawsze był i będzie źródłem ciepła. Bez odpowiedniej temperatury, którą 

daje słońce, nie byłaby możliwa także wegetacja roślin, a bez ognia trudno byłoby sobie dziś 

wyobrazić przygotowywanie pożywienia (pieczenie, gotowanie). Przez całe tysiące lat  

u ludów pierwotnych ogień używany był też jako jedyne źródło ochrony przeciw zwierzętom 

drapieżnym. Z tych wszystkich względów przez niektóre ludy ogień traktowany był niemal 

jako pierwiastek boski. 

 W kulturze i religii żydowskiej ogień w pierwszej kolejności postrzegany był jako 

źródło światła, ale znaczenie jego rozumiane było głębiej: nie chodziło tu już tylko o światło 

fizyczne, ale o prawdę objawioną przez Boga, która prowadzi nas do zbawienia. Tę prawdę  

w całej pełni przyniósł nam Chrystus, za nią umarł i uwiarygodnił ją przez swe 

zmartwychwstanie. To dlatego Jego samego za Ewangelistą Janem nazywamy Światłością 

(por. J, 1, 8-9) a Jego naukę światłem. On bowiem jest „Światłem na oświecenie pogan  

i chwałę Izraela” (Łk 2,31). Do tej symboliki nawiązuje już sam tytuł encykliki Jana Pawła II 

Veritatis splendor (Światło prawdy). 



 2 

W Biblii symbolika światła, występuje zwykle z tym, co było tego zaprzeczeniem, 

czyli ciemnością i nocą. Ciemność zaś i noc to synonimy grzechu, zła, fałszu, nieprawości. 

Warto zauważyć, że już na samym początku Bóg stworzył światło „i oddzielił światło  

od ciemności” (Rdz 1, 4.). Stąd późniejsze biblijne pojęcia typu: „synowie światła i dnia” oraz 

„synowie” i „książę ciemności” .  

W Wielką Sobotę w orędziu wielkanocnym kościół wspomina wydarzenia związane  

z paschą Starego Testamentu i wyraża swą radość widząc ich dopełnienie  

w zmartwychwstaniu Zbawiciela. Podobną rolę pełni 7 czytań liturgicznych poczynając  

od samego stworzenia świata, a kończąc na nowym stworzeniu w Chrystusie... I tak obrzędy 

wielkiej soboty dochodzą do ostatniej części liturgii: odnowy przyrzeczeń chrztu. W dniu 

chrztu bowiem zanurzeni zostaliśmy w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa (por. Rz. 6,  

3-5). Wtedy bowiem staliśmy się „nowym stworzeniem” i „dziećmi światłości” .  

Za św. Pawłem trzeba nam sobie powiedzieć: „Noc się posunęła, a przybliżył się 

dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy 

przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie 

w kłótni i zazdrości” (Rz 13, 12-13). Dla wszystkich czytelników takie życie w świetle niech 

będzie źródłem wielkiej, Bożej radości. Wesołego Alleluja! 
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