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Homilia paschalna z II wieku
Rozważcie to, najmilsi: misterium paschalne jest zarazem nowe i stare, wieczne i doczesne,
podległe zniszczeniu i niezniszczalne, poddane śmierci i nieśmiertelne.
Stare przez Prawo, nowe przez Słowo; przeminęło z czasem jako zapowiedź rzeczy przyszłych,
lecz trwa wiecznie, ponieważ daje łaskę; podległe zniszczeniu jako ofiara baranka,
niezniszczalne, gdyż Pan żyje; śmiertelne przez pogrzebanie Pana w ziemi, nieśmiertelne przez
Jego zmartwychwstanie.
Stare jest Prawo, lecz Słowo nowe; to, co było tylko zapowiedzią, przeminęło z czasem, ale
łaska jest wieczna; baranek podlega zniszczeniu, ale niezniszczalny jest Pan, który został
złożony w ofierze jako baranek, a zmartwychwstał jako Bóg.
Jak owca był prowadzony na zabicie, ale nie był owcą; zamilkł jak baranek, nie był jednak
barankiem. Figura przeminęła i odnaleziono prawdę, zamiast baranka - Bóg, zamiast owcy człowiek, a w człowieku Chrystus, który wszystko obejmuje.
Tak więc ofiara baranka, obchodzenie Paschy i księgi Prawa miały jako cel Chrystusa Jezusa.
Ku Niemu zmierzało całe dawne Przymierze, lecz o ileż bardziej jest On ośrodkiem nowego
porządku.
Prawo stało się Słowem, stare zamieniło się w nowe (jedno zaś i drugie wyszło z Syjonu i z
Jeruzalem); przykazanie przeszło w łaskę, a obraz w prawdę; w miejsce baranka - Syn, w
miejsce owcy - człowiek, w miejsce człowieka - Bóg.
Pan, będąc Bogiem, przyjął postać człowieka, był umęczony za udręczonego, skuty kajdanami
za więźnia, skazany za winnego, pogrzebany za umarłego. Lecz powstał z martwych i wielkim
głosem zawołał: „Któż Mnie potępi? Niech się zbliży do Mnie!” To Ja wyzwoliłem skazańca,
ożywiłem martwego, wskrzesiłem pogrzebanego. Któż Mi się sprzeciwi? Ja jestem Chrystusem,
który śmierć zniweczył; to Ja odniosłem zwycięstwo nad wrogiem, zdeptałem piekło, związałem
mocarza, a człowieka wyniosłem na wysokości niebieskie. Ja - mówi On, który jestem
Chrystusem.
Pójdźcie więc, wszystkie narody, grzechami skowane, i przyjmijcie odpuszczenie grzechów. Ja
bowiem jestem waszym odpuszczeniem i Paschą zbawienia, Ja jestem barankiem złożonym za
was w ofierze, Ja jestem waszym obmyciem, Ja jestem waszym życiem i Ja jestem waszym
zmartwychwstaniem, Ja jestem waszym światłem, Ja jestem waszym zbawieniem, Ja jestem
waszym królem. Ja was wyniosę na wysokości niebios, Ja was wskrzeszę i ukażę wam Ojca,
który jest w niebie, Ja was wskrzeszę moją prawicą.
Meliton z Sardes, (rozdz. 2-7, 100-103)
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