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Myślę, że większość katolików uważa, że między Bogiem a ludzkością były tylko
dwa przymierza: Stare Przymierze przez Mojżesza i Nowe Przymierze przez
Jezusa, jednak w rzeczywistości było ich 6. Dziś uslyszymy o pierwszym
przymierzu, które zostało zawarte przez Noego i jego synów, kiedy ustąpiła
wielka powódź. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy, że Bóg ustanawia
tęczę jako przypomnienie swego przymierza zawartego przez Noego. Odkąd
usłyszałem o tej historii, tęcza zawsze przypomina mi o Bożym Przymierzu, o
Bożym przebaczeniu i miłości do nas, a zwłaszcza o Jego obietnicy, że nigdy
więcej nie zniszczy powierzchni ziemi. Często, gdy jadę drogą i widzę tęczę,
właśnie o tym myślę. To także znak nowego początku. Dla mnie Boże
Przymierze jest jedynym prawdziwym symbolicznym znaczeniem tęczy,
ponieważ Bóg zdecydował, że tęcza powinna tylko to symbolizować, i nic
innego.
Ta część historii Noego jest znacząca dla początku Wielkiego Postu, ponieważ
dotyczy nowego początku relacji między Bogiem a ludzkością. Wielki Post jest
także okazją do ponownego nawiązania relacji z Bogiem, co oznacza, że musisz
skupić się z powrotem na Bożym przymierzu z tobą, a mianowicie na chrzcie.
To wtedy zaczęło się Boże przymierze z tobą, a później, podczas bierzmowania,
potwierdziłeś, że chcesz trzymać się tego przymierza. Potwierdziliście to
poprzez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, trzymając w dłoni świecę
chrzcielną. Wypowiadając słowa odnowy, odrzuciłeś szatana, wszystkie jego
dzieła i wszystkie puste obietnice, a potem potwierdziłeś swoją wiarę w Ojca,
Syna i Ducha Świętego oraz w Kościół, Ciało Chrystusa.
Tak więc nowy początek oznacza w zasadzie powrót do tych obietnic,
uczynienie ich priorytetem i wprowadzanie ich w życie, mianowicie odrzucenie
szatana w życiu codziennym i wszystkich jego uczynków i wszystkich jego
pustych obietnic w twoim umyśle oraz życie w wierze w Chryste, ponieważ jest
to jedyny sposób, aby stać się usprawiedliwionym w oczach Boga, jak mówi św.
Paweł w Gal 2:16.
W drugim czytaniu św. Paweł porownuje wodę, po której unosiła się Arka
Noego, z wodami chrztu. Jeśli spojrzysz na tę historię w ten sposób, to historia
Noego przypomina nam również o naszym chrzcie, nowym początku naszego
życia z Chrystusem, a w szczególności o działaniu oczyszczającym.
Rozpoczynając ten Wielki Post, powinniśmy więc odnowić naszą więź z Bogiem
Ojcem. Wysłuchajmy więc wezwania Jezusa z Ewangelii do pokuty i odnówmy
nasze pragnienie, aby obmyć się czystym sercem, umysłem i sercem.

Możesz nie wiedzieć teraz, jak powrócić do Pana, zwłaszcza jak porzucić
grzechy, które popełniasz regularnie, ale posłuchaj tego, co mówi psalmista i
uwierz w to: „Pan (…) wskazuje drogę zbłąkanym, prowadzi pokornych na
właściwą ścieżką, On wskazuje Jego droge ubogim. ”Pan dokonuje tego przez
Ducha Świętego i przez tych, którzy są napełnieni Duchem Świętym. Musisz
tylko ukorzyć się przed Bogiem Ojcem i powrócić do regularnego czytania i
słuchania Jego Słowa, Jezusa Chrystusa, a kiedy to robisz, poproś Ducha
Świętego, aby pokierował twoim zrozumieniem, abyś rzeczywiście rozumiał, co
mówi ci Słowo. Pan prowadzi cię również z powrotem na właściwą drogę
poprzez nauczanie i wielkich nauczycieli Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa.
Mogę polecić kilku wspaniałych nauczycieli na YouTube, takich jak biskup
Robert Barron, ks. RobertSpitzer i wielu innych. Tak więc w czasie Wielkiego
Postu i poza nim po prostu zwróć się do tych różnych pomocy Bożych i pochyl
czola przed przeslaniem, które dotrze do ciebie, i w świetle tego przesłania lub
przeslan, przeanalizuj swoje czyny i słowa, a kiedy rozpoznasz coś, co nie było
od Boga, proś o przebaczenie, zamiast usprawiedliwiać swoje grzeszne słowa i
czyny. Znow zacznij wszystko od nowa, tak jak Noe i ludzkość to uczynili, i żyj
jako ochrzczony chrześcijanin życiem w jedności z Chrystusem i trzymaj się
tego z wewnętrzną duchową dyscypliną.
Dla mnie kluczowym wyrażeniem tego Wielkiego Postu jest „samodyscyplina w
miłości z Jezusem”. Jeśli ci się moje rozumowanie podoba, dołącz do mnie i
razem udajmy się w podróż przez pustynię Wielkiego Postu, zjednoczeni w tym
samym Duchu!

