
CZY TO BĘDZIE SZCZĘŚLIWY ROK

W  Starym  Przymierzu  Bóg  dał  Żydom  kilka  rodzajów  szabatów.  Najbardziej  znany  jest  szabat
cotygodniowy, ale były też mniej znane szabaty. Jednym z nich był rok szabatowy, który wypadał
co  siedem  lat  (Kpł  25:2-4).  Kolejnym  szabatem  był  rok  pięćdziesiąty,  który  wypadał  co  49  lat
(po siedmiu latach szabatowych). Ten rok nazwano „rokiem jubileuszowym” (Kpł 25:8-12).

W roku jubileuszowym, Izraelici mieli „zwrócić wolność wszystkim Izraelskim niewolnikom” i to miał
być „czas umarzania wszystkich długów” (Kpł 25:10).

Pan nakazał też, aby pod koniec każdego siódmego roku, każdy wierzyciel umorzył wszystkie długi.
„Każdy wierzyciel umorzy pożyczkę, której udzielił bliźniemu, nie będzie jej ściągał od swego bliźniego
i brata, gdyż obwołano umorzenie długów na cześć Pana” (Pwt 15:1-10).

Lata szabatowe miały być czasem wielkiego błogosławieństwa i radości. Słowo  „jubileusz” oznacza
także  „okrzyk radości”.  Rok jubileuszowy miał  być  rokiem radosnych okrzyków – bo umarzano
każdy dług i każdy dłużnik był zwalniany z zobowiązań. Dlatego Pan powiedział o tym roku: „Cały
pięćdziesiąty rok będzie dla was rokiem jubileuszowym” (Kpł 25:11).

Teraz, osoby żyjące pod Nowym Przymierzem świętują szabat każdego dnia, ponieważ każdy dzień
poświęcamy dla Pana. I każdy rok jest rokiem szabatowym, bo każdy rok jest jubileuszowym rokiem
radości,  w  którym  umarzamy  długi  wszystkim  dłużnikom,  którzy  nas  oszukali  i  przebaczamy
wszystkim winowajcom, którzy nas skrzywdzili. Dla tych, którzy tak postępują, każdy rok życia jest
szczęśliwy, bo każdy rok jest rokiem jubileuszowym.

Naszym powołaniem jest  okazywanie miłosierdzia innym  „tak samo, jak Bóg okazał miłosierdzie
nam” (Łk 6:36). Dlatego treść tego wersetu jest naszym mottem i regułą; „Bądźcie miłosierni tak, jak
miłosierny jest  wasz Ojciec”.  Musimy o tym pamiętać w naszych relacjach ze wszystkimi ludźmi.
Wiele darmo otrzymaliśmy od Pana, więc dawajmy innym darmo i szczodrze (Mt 10:8), aby nasz dar
był wyrazem naszej hojności, a nie skąpstwa.

Nigdy nie można zapominać o cudownym przebaczeniu, którego tak szczodrze udziela nam Pan.
DLATEGO TERAZ CAŁE NASZE ŻYCIE MUSI BYĆ JEDNYM WIELKIM WYRAZEM WDZIĘ-
CZNOŚCI WOBEC NASZEGO PANA, ZA WSZYSTKO, CO UCZYNIŁ DLA NAS NA KRZYŻU
GOLGOTY.



Dobrą Nowiną jest to, że zostaliśmy wyrwani z naszej nędznej egzystencji i teraz mogą z nas nieus-
tannie  wypływać  rzeki  żywej  wody i  możemy być  błogosławieństwem dla  każdej  rodziny,  którą
spotykamy na naszej drodze.

Że możemy być miłosierni wobec innych, tak samo, jak Bóg jest miłosierny wobec nas.

Że możemy uwalniać innych, tak samo, jak Bóg uwolnił nas.

Że możemy błogosławić innych, tak samo, jak Bóg błogosławi nas.

Że możemy za darmo dawać innym, tak samo, co Bóg darmo daje nam.

Że możemy być wielkoduszni dla innych, tak samo, jak Bóg jest wielkoduszny wobec nas.

Ten rok i każdy kolejny rok może być dla ciebie nad wyraz szczęśliwy, jeśli  uwolnisz wszystkich
swoich  więźniów,  którzy są  ci  coś  winni,  albo cię  w jakikolwiek  sposób zranili  lub skrzywdzili.
Pogrzeb te urazy na zawsze i zacznij okazywać miłosierdzie wszystkim ludziom, aby w ten sposób
już dzisiaj zacząć nowy rok z Panem.
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