


ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: 
ΜΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣI

Μ ο ς χο υ  Γ κουτζιο υδη

Στο Λευιτικό 25:9-10 διαβάζουμε «καί τή δέκατη μέρα τοϋ 
έβδομου μήνα του πεντηκοστού έτους, θά ηχήσετε δυνατά τις 

σάλπιγγες σ ’ ολη τή χώρα καί Οά το άνακηρύζετε άγιο' είναι το 
ιωβηλαίο ετος. Την ίδια εκείνη ημέρα τοϋ ’Εξιλασμού, θά κηρύξε
τε άπελευΟέρωση γιά ολους τούς κατοίκους τής χώρας. Κάθε ιδιο
κτησ ία  πού εχει πουληθεί, θά έπιστραψεϊ στον αρχικό ιδιοκτήτη της 
καί καθένας πού εχει πουληθείώς δούλος, θά γυρίσει στην οικογένεια 
του». Το ιωβηλαίο άποτελούσε έναν ολοκληρωμένο κοινωνικό μη
χανισμό, ο οποίος, θεωρητικά τουλάχιστον, ενεργοποιούμε τήν απο
κατάσταση τής κοινωνικής ισορροπίας εντός τοΰ Ισραήλ. Αυτός ο 
ξεχασμένος κοινωνικός θεσμός τοΰ αρχαίου ’Ισραήλ άποτελεΐ γιά τον 
καθηγητή τής συστηματικής θεολογίας τής θεολογικής Σχολής 
τής Χαιδελβέργης Ulrich Duchrow, μία από τις βιβλικό-θεολογικές 
βάσεις1 γιά τήν θεμελίωση των σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ 
τους, μέ τον τριαδικό Θεό καί με τή φύση άκόμη καί σήμερα πού οί 
συνθήκες ζωής είναι εντελώς διαφορετικές. Μέ άφορμή λοιπόν, τις 
θέσεις τοϋ Duchrow^, Οά παρουσιάσουμε παρακάτω τις διατάξεις καί 
τό σκοπό τοϋ κοινωνικού θεσμού τού ιωβηλαίου έτους στήν ολότητά

1. Σημείο το όποιο τονίστηκε καί στή διάλεξή του στή Θεολογική Σχολή τοΰ 
ΑΠΘ μέ θέμα: «Οικουμενικές ’Εναλλακτικές Προοπτικές στήν ’Άμεση, Θε
σμική καί Πολιτιστική Βία τής Νεο-Φιλελεύθερης ’Ιμπεριαλιστικής Νεωτε- 
ρικότητας».
2. U. D u c h ro w  Alternatives to Global Capitalism: Drawn from Biblical History, 
Designed for Political Action. Utrecht. 1!)!)5· τοΰ ίδιου (έκδ.), Colloquium 2000: 
Faith Communities and Social Movements Facing Globalization, Studies from  
the World Alliance of Reformed Churches 'i5, Geneva, 2002' U. Duchrow-F. J. 
Hinkelammert, Property for People, Not for Profit: Alternatives to the Global Tyranny 
of Capital, Zed Books/CIIR, London-WCC Publications, Geneva, 2004. Βλ. καί 
τήν ιστοσελίδα http://www.ulrich.duchrow.de.vu/
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τους, παρέχοντας έτσι καί ορισμένα κριτήρια για την αξιολόγηση 
τής σχέσης νεωτερικότητας καί παγκοσμιοποίησης.

Σχεδόν ταυτόχρονα με τή δημοσίευση των εργασιών τού Duchrow 
εκδηλώθηκε καί τό ενδιαφέρον μερικών 'Εβραίων και χριστιανών 
θεολόγων για τις διατάξεις τοΰ ιωβηλαίου καί ιδιαίτερα για τήν έπι- 
καιρότητα τους στα πλαίσια τής παγκόσμιας οικονομίας σήμερα. 
Τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών διοργάνωσε ένα συμπόσιο 
στο Bossey τής Ελβετίας με θέμα τό ιωβηλαίο ετος, στο όποιο 
συμμετείχαν 32 εκπρόσωποι από 15 χώρες3. Τήν αμέσως επόμενη 
χρονιά, τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών έξέδωσε τά πρακτικά 
τοΰ συμποσίου4. Στον τόμο αυτό περιέχονται πολύ ενδιαφερουσες 
μελέτες, από άμιγώς βιβλικές μέχρι οικουμενικές-ποιμαντικές καί 
οικονομικές πάνω στις διατάξεις και τή χρησιμότητα τοΰ ιωβηλαίου. 
’Έτσι ένας ξεχασμένος κοινωνικός θεσμός τοΰ άρχαίου Ισραήλ ηρθε 
καί πάλι στο προσκήνιο τής θεολογικής συζήτησης·'1.

Λίγο νωρίτερα ή Μ. Harris0 ειχε ασχοληθεί μέ τήν εφαρμογή

3. B o sse y , 19-23 Μα’ί’ου 1990 . ’Ανάμεσα στους προσκεκλημένους υπήρχαν 
καί εκπρόσωποι από χώρες οπως: ’Ινδία, Ουγκάντα, Βραζιλία, Φιλιππίνες καί 
’Ινδονησία.
4. Η. U c k o  (εκδ.), The Jubilee Challenge, Utopia or Possibility, Jewish and Christian 
Insights, WCC Publications, Geneva, 1997.
5. "Ενας παρόμοιος τόμος μέ εργασίες πού άφοροΰν τό βιβλικό ιωβηλαίο έτος 
έκδόθηκε τό 1998  από τον Μ. Zappella (εκδ.), Le Origini degliAnni Guibilari. 
Dalle Tavolette in Cuneiforme dei Sutneri ai Manoscritti Arabi del Mille dopo Cristo, 
Casale Monferrato 1998. Στόν τόμο αυτό, βλ. τις εργασίες των C. S im o n e t i,  
«Gli Editti di Remissione in Mesopotamia e nell’ Antica Siria», σσ. 1 1-7.3· F. 
B ia n c h i ,  «II Giubileo nei Testi Ebraici Canonici e Post-Canonici», στο Γδιο, σσ. 
7 5 -1 3 7 ’ G. S c h e u e rm a n n , «II Giubileo negli Autori del Nuevo Testamento», στό 
ίδιο, σσ. 13 9 -18 2 ’ P. M a d a r o ,  «II Giubileo nell’ Interpretazione dei Padri Greci», 
στό Γδιο, σσ. 185-220' L. B o t t in i ,  «II Giubileo in Due Autori Arabo-Cristiani», 
στό Γδιο, 221-239 .
6. M . H a r r i s ,  Proclaim Jubilee! A Spirituality for the Twenty-First Century, 
Wesminster John Knox Press, Luisville, Kentucky, 1990.
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των διαταξεων τοΰ ιωβηλαίου έτους στο σύγχρονο κόσμο. Ή  συγ
γραφέας πρότεινε τήν εποχή εκείνη, λίγο πριν την αλλαγή τής χιλι
ετίας, έναν πνευματικό τρόπο ζωής πού Οά έπρεπε νά υιοθετήσουν οί 
χριστιανικές εκκλησίες προκειμένου νά επαναπροσδιορίσουν τή θέση 
τους στή σύγχρονη κοινωνία. Μια σειρά από σύγχρονα οικονομικά, 
οικολογικά καί κοινωνικά προβλήματα αναλύονταν μέ βάση τις δι
ατάξεις τοΰ ιωβηλαίου. ’Από μιά τέτοια εργασία δεν έλειπαν φυσικά 
αναφορές στις δύσκολες συνθήκες ζωής πού αντιμετώπιζαν οι χώρες 
τής Νότιας Αφρικής καί τής Λατινικής Αμερικής καί τονίζονταν ό 
τροπος με τον οποίο το ιωβηλαίο κατανοοΰνταν από τούς κατοίκους 
αυτών τών χωρών. Ασφαλώς σήμερα τά δεδομένα έχουν αλλάξει καί 
οί περισσότερες χώρες τής Ευρωπαϊκής "Ενωσης ταλανίζονται από 
τήν οικονομική κρίση τών δύο τελευταίων ετών.

Αργότερα, ή παραπάνω κατεύθυνση έμφανίστηκε έκ νέου 
στήν εργασία τοΰ ζεύγους Kinsler7. ’Εδώ τώρα γινόταν αναφορά 
σέ ιωβηλαιικές πρακτικές οί όποιες εφαρμόστηκαν στήν άρχέγονη 
εκκλησία. Μεσα από αυτές τις αναφορές οί δύο έρευνηΐές έβρισκαν 
την καταλληλη αφορμή νά σχολιάσουν τή σημερινή παγκόσμια 
ελεύθερη άγορά, άλλά καί τις συνθήκες πού επικρατούν στό ποιμα
ντικό έργο τών σύγχρονων χριστιανικών έκκλησιών.

Στό τελευταίο μέρος τής εργασίας μας θά σχολιάσουμε μερικές 
από τις πλέον ενδιαφέρουσες προτάσεις πού κατά καιρούς απασχο
λούν τις χριστιανικές έκκλησίες τού αιώνα μας σχετικά; μέ τό ιωβη
λαίο έτος καί τήν επίδραση τής θεολογίας του σέ διάφορες πτυχές 
τής σύγχρονης ζωής. Στό σημείο αυτό θά άναφερθούμε πολύ συ
νοπτικά στό σαββατικό έτος, τό όποιο άποτέλεϊ τήν άπαραίτητη 
προϋπόθεση γιά τήν ορθή κατανόηση τοΰ ιωβηλαίου. Τό στοιχείο 
αυτο απουσιάζει άπό τό σύνολο τών εργασιών τοΰ Duchrow, καθώς

7. R. K in s le r -G . K in s le r .  The Biblical Jubilee and the Struggle for Life: An Invitation 
to Personal. Ecclesial, and Social Transformation, Maryknoll, NewYork, 1999. Βλ. 
κ α ί E. J. V a rd a m a n , «Progress in the Study of the Sabbatical/Jubilee Cycle since 
Sloan», σ τό : E. J. M. V a rd a m a n  ( ε κ δ .) .  Chronos, Kairos, ChristosII, Chronological, 
Nativity, and Religious Studies in Memory of Ray Summers, Mercer University Press, 
Macon, 1 9 9 8 ,1 1 . 281-.? 12.
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αυτός προτιμά νά προσφεύγει μόνο στό ιωβηλαίο διότι τό τελευταίο 
άποτελοΰσε έναν πληρέστερο, σέ σχέση μέ τό σαββατικό έτος, κοι
νωνικό θεσμό.

Τό σαββατικό έτος, γνωστό ώς Semittah στα εβραϊκά, δπως 
αυτό παρουσιάζεται στό Λευ. 25:1-7, βρίσκεται σέ μια συνάφεια, 
οπου σαββατικό καί ιωβηλαίο έτος διαπλέκονται μεταξύ τους μέ 
τέτοιον τρόπο πού δέν μπορεΐ κάποιος νά έξετάσει τό ιωβηλαίο χωρίς 
τό σαββατικό και τό άντίστροφο. Αρχικά Οά πρέπει νά πούμε πώς 
τό σαββατικό ετος στηρίζεται στό θεσμό τού Σαββάτου. Όπως τό 
Σάββατο είναι ή έβδομη ημέρα τής έβδομάδος, έτσι καί τό έβδο
μο έτος καλείται σαββατικό. ’Λπό τό γεγονός αύτό φαίνεται οτι 
τό σαββατικό έτος έχει διαμορφωθεί στηριζόμενο στήν ήμέρα τού 
Σαββάτου. Στηρίζεται έπίσης στήν αγρανάπαυση τοΰ Έξ. 23:10-11 
καί στό έτος τής παραγραφής τοΰ Λτ. 15:1-11. Στά κείμενα αυτα 
διαφαίνεται τό χαρακτηριστικό τής κοινωνικής ισοκατανομής κατά 
τήν όποία, ανεξάρτητα μέ τό θεσμό τής ιδιοκτησίας, στή διάρκεια 
τοΰ σαββατικού έτους ή γή ανήκει στον Κύριο καί μπορούν ολοι νά 
τρέφονται από αυτήν.

Τό ιωβηλαίο έτος, λοιπόν, μέ βάση τό κείμενο (Λευ. 25:8-55) 
έπρεπε νά διακηρύσσεται κάθε πεντηκοστό έτος άπό τούς ’Ισρα
ηλίτες σέ δλη τή χώρα μέ δυνατά σαλπίσματα, κατά τήν ήμερα 
τής γιορτής τοΰ Εξιλασμού (στις 10 τοΰ Τισρί). Πρόκειται γιά 
έναν κοινωνικό μηχανισμό μέ τον όποιο κάθε ιδιοκτησία που στο 
πέρασμα τοΰ χρόνου ειχε πωληθεΐ, έπέστρεφε στόν αρχικό τής ιδι
οκτήτη. Ειδικότερα κατά τό ιωβηλαίο έτος ισχύουν οί παρακάτω 
διατάξεις: α) αποχή άπό τήν καλλιέργεια γιά έναν ολόκληρο χρόνο 
(αγρανάπαυση), β) άπελευθέρωση ολων τών δούλων, γ) επιστροφή 
κάθε ιδιοκτησίας στόν αρχικό της ιδιοκτήτη καί δ) παραγραφή κάθε 
χρέους. Τό τέταρτο στοιχείο δέν άναφέρεται στό κείμενο τοΰ Λευιτι- 
κού8, αλλά μνημονεύεται άπό τόν Ίώσηπο9. ’Όλες αύτές οί διατάξεις

ΜΟΣΧΟΥ ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗ

8. Ή  άποψη τοΰ Ίώσηπου ένισχύεται άπό τή μαρτυρία στό ίεροσολυμιτικά 
ταλμούο (y . RosHas. 3:4).
9. ’Ι ο υ δ α ϊκ ή  Α ρχα ιολογ ία , 3, 282-283.
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έχουν γενική ισχύ σέ όλη τή χώρα ταυτόχρονα και δεν άφοροΰν τήν 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Άν θά μπορούσαμε λοιπόν νά διακρίνουμε κοινωνικά τον ίσραηλι- 
τικό λαό σέ δύο στρώματα, ενα μικρό προνομιούχο καί ενα μεγαλύτε
ρο πού μέ δυσκολία επιβίωνε, τό ένδιαφέρον μας επικεντρώνεται στό 
δεύτερο, επειδή σέ αυτούς τούς ανθρώπους απευθύνεται ό θεσμός τοΰ 
ιωβηλαίου έτους. ’Αρχικά σέ αυτήν τήν κοινωνική ομάδα ανήκουν οί 
ελεύθεροι γεωργοί οί όποιοι κατέχουν μικρό μέρος γής καί μέ τήν καλ
λιέργεια τής όποίας επιβιώνουν. ΙΙρόκειται γιά τό γεωργό έτσι οπως 
τον συναντούμε στό Λευ. 25, πριν έρθει αντιμέτωπος μέ όποιαδήποτε 
οικονομική κρίση. ’Εδώ θά πρέπει νά ποΰμε ότι οι άνθρωποι αύτοί μέ 
κόπο εξασφάλιζαν τήν έπιβίωσή τους και σέ περιόδους κρίσεων ήταν 
οί πλέον ευάλωτοι σέ οικονομική καταστροφή. Ή  γεωργία άποτε- 
λούσε τήν κυρίαρχη παραγωγική πηγή τού άρχαίου ’Ισραήλ. ΙΙαρά 
τό πέρασμα τόσων αιώνων τό γεγονός αυτό ισχύει μέχρι σήμερα σέ 
ολες τις άγροτικές οικονομίες τοΰ συγχρονου κόσμου.

Ό φτωχός γεωργός εξαφανιζόταν πολύ εύκολα από τό προσκήνιο 
τής παραγωγικής διαδικασίας σέ ενδεχόμενη κρίσιμη περίοδο (ξη
ρασία, πόλεμος, κ.λπ.), ενώ ό δανειστής του αυτόματα συσσώρευε 
κέρδος καί δύναμη. Θά πρέπει εδώ νά ποΰμε οτι ό πλοΰτος, οπως καί 
κάθε άγαθό στον αρχαίο κόσμο, ήταν περιορισμένος10. Μέ βάση τήν 
αρχή αύτή, όταν γιά παράδειγμα κάτι πλεονάζει σέ κάποιον, αύτό 
σημαίνει ότι έχει στερηθεί από κάποιον άλλο. Ή  καλλιεργήσιμη γη, 
γιά παράδειγμα, μπορεΐ νά διαιρεθεί έκ νέου ή νά αύξήθεϊ, άλλα ή 
γενική της έκταση παραμένει ί’δια. Τό ίδιο έπίσης συνέβαινε μέ ολα 
τά αγαθά τής ζωής. Τό νά φτίϋχύνει κάποιος σημαίνει νά βρεθεί σέ 
μιά θέση χωρίς διέξοδο. Σέ μιά κατάσταση δηλαδή υποδεέστερη 
άπό εκείνη στήν οποία γεννήθηκε. Σέ μία άγροτική κοινωνία, στήν

ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

10. Μέ βάση τήν αρχή αύτή, αντίθετα μέ ο,τι συμβαίνει στό σύγχρονο κόσμο, 
δλα τά αγαθά, δτκυς πλούτος, γή, φιλία, τιμή, δύναμη, επιρροή, ασφάλεια κ.ά. 
στόν κόσμο τής αρχαιότητας ήταν περιορισμένης έκτασης. Πρβλ. B.J. M a l in a ,  
The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology, Westminster, John 
Knox Press, '^2001, σ.σ. 0 4 -116 .
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οποία ή δύναμη φέρνει πλουτισμό, ή πτώχευση από τήν άλλη φέρνει 
λογικά άδυναμία καί καταστροφή. Τό στοιχείο αυτό έπισημαίνε- 
ται καί από τον Duchrow, ο όποιος προσφεύγει καί στο μάννα τής 
Εξόδου ώς τήν «οικονομία τής επάρκειας γιά ολους» ("Εξ. 16).
Τό πλεόνασμα στήν περίπτωση τοΰ μάννα δεν μπορεΐ νά διατηρηθεί 
καί έτσι ο καθένας συγκεντρώνει μόνο τήν ποσότητα πού μπορεΐ να 
καταναλωθεί (Έξ. 16:10-19).

’Έχουμε λοιπόν στο θεσμό τοΰ ιωβηλαίου έτους έναν κανονισμό 
διαβίωσης μέ βάση τό θέλημα τοΰ θεού προκειμένου ολοι νά ζούν μέ 
δικαιοσύνη. ’Άν οί υποχρεώσεις των αελών αυτής τής κοινωνίας τη
ρούνται επακριβώς, τότε ή έλευση· τού ιωβηλαίου έτους άποκαθιστά 
κάθε τυχόν διατάραξη τής κοινωνικής ισορροπίας πού δέν μπόρεσαν 
νά άποφύγουν τά μέλη μέ τήν τήρηση τών δεσμεύσεων που είχαν11.

Συμπερασματικά μπορούμε νά υποστηρίξουμε οτι το ιωβηλαίο 
έτος ήταν ένας κοινωνικό-οίκονομικός θεσμός πού λάμβανε ύπόψη 
του κάθε περίπτωση άγοράς ή άφιέρωσης ιδιοκτησίας καί προεβλεπε 
ανάλογους τρόπους άποκατάστασης έκείνων πού μέ τήν πάροδο τού 
χρόνου είχαν άλλάξει ιδιοκτήτη. Ήταν δηλαδή ένας θεσμός μέ τόν 
όποιο έπιτυγχάνονταν ή αποκατάσταση τής κοινωνικής ισορροπίας 
μέσα σέ μιά κοινότητα πιστών, οί όποιοι βρίσκονταν σέ άμεση σχέση 
μέ τό Θεό αύτής τής κοινότητας.

Ό μηχανισμός έμπαινε σέ έφαρμογή αρχικά μέ τήν αγρανάπαυ
ση. Όταν ή γή έμενε ακαλλιέργητη δέν άπαιτοΰνταν τό εργατικό 
δυναμικό. Κατά συνέπεια οί οφειλέτες πού είχαν γίνει δούλοι τοΰ 
δανειστή τους, μέ τήν έλευση τοΰ ιωβηλαίου άπελευθερώνονταν, είτε 1 
είχε έξοφληθεΐ μέ τήν εργασία τους το χρέος, είτε όχι. ’Άν τό χρέος 
παρέμενε άνεξόφλητο, φυσικά αυτό διαγραφόταν. Η ολη διαδικασία

11. Βλ. αναλυτικότερα Μ. Γ κ υ ΐ ' Τ Ζ Ι ο ί Λ Η ,  ’Ιωβηλαίο ετος, Μελχισεοέκ καί ή 
πρός Εβραίους Επιστολή. Συμβολή στή Διαμόρφωση τής Χριστιανικής Σω- 
τηριολογίας, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη, 200G, σσ. 188-198. Μέ τήν έλευση 
τοϋ ιωβηλαίου έτους ή οικογένεια Οά είχε τή δυνατότητα νά ήταν καϊ πάλι 
ενωμένη, έφόσον τό κάθε μέλος της Οά επανερχόταν στόν πατρικό οίκο. Πρβλ. 
R.G. N o r t h ,  Sociology of the Biblical Jubilee, Pontifical Biblical Institute, Rome,
1054, σελ. 215.
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ολοκληρωνόταν μέ τήν αποκατάσταση τών απελεύθερων πλέον 
ανθρώπων στις ιδιοκτησίες τους. Αυτό σημαίνει πώς τό ένέχυρο που 
ειχε κρατηθεί, συνήθως τό χωράφι τής οικογένειας, έπέστρεφε τώρα 
στον αρχικό του ιδιοκτήτη, άν εκείνη τή στιγμή βρισκόταν στα 
χέρια τοΰ δανειστή. Γιά τό θέμα αυτό δ Duchrow άναφέρεται καί 
στις διατάξεις τής Π.Δ. γιά τή μή λήψη τόκου από τούς άδελφούς.

Κατά τήν Ημέρα τοΰ Έξιλασμοΰ συγχωροΰνταν τά αμαρτήμα
τα τοΰ λαοΰ σέ εθνικό επίπεδο, έφόσον ομως προηγουμένως οι 
’Ισραηλίτες είχαν άποκαταστήσει τις μεταξύ τους σχέσεις ποΰ 
ενδεχομένως είχαν διασαλευθεϊ. Τότε καί μόνο τότε, ή στιγμή ήταν 
κατάλληλη νά διακηρυχθεί ή έναρξη τοΰ ιωβηλαίου έτους, τό όποιο 
θά ολοκλήρωνε αυτό που ήδη είχε άρχίσει μέ τήν πρώτη τοΰ έτους. 
’Αν ή έντολή γιά άγιότητα άπομακρυνόταν άπό τήν έντολή γιά δικαι
οσύνη ή τό άντίστροφο, τότε ό λαός τής υπακοής μετατρεπόταν σέ 
μιά απομονωμένη οντότητα πού ένδιαφερόταν μόνο γιά τήν ποιότη
τα τής ζωής του[ί. Τό ιωβηλαίο λοιπόν ήταν μιά προσπάθεια έφαρ- 
μογής τής θεϊκής δικαιοσύνης στήν κοινωνία καί προστασίας κάθε 
μέλους αυτής τής κοινωνίας, ώστε κανείς νά μήν περιθωριοποιηθεί 
άπό αύτή. Θά πρέπει νά σχολιάσουμε εδώ οτι όρθώς b Duchrow 
σημειώνει οτι τό θεολογικό επιχείρημα καί ταυτόχρονα τό σημεΐο- 
κλειδί είναι τό έξης: «  II γή  δεν πρέπει νά πωλείται οριστικά, γ ιατ ί 
ανήκει στό Θεό καί ο ί Ισραηλίτες είναι σαν ξένοι πού τούς δόθηκε 
άδεια νά τήν κατοικούν» (Λευ. 25:23). Αυτό σημαίνει οτι δέν πρέπει 
νά υπάρχει άπόλυτη ιδιοκτησία στους ανθρώπους, έπειδή τά δώρα 
τοΰ θεοΰ άπευθύνονται στή ζωή δλων τών άνθρώπων άνεξαιρέτως.

ΤΙ έρευνα πού έπιχειρήσαμε στό παρελθόν13 στό σαββατικό καί

12. Βλ. στήν Π.Λ. τό Ή σ. κέφ. δ(», στό όποιο εκδηλώ νετα ι ισχυρή κρ ιτική  
σέ μιά τέτο ια  κατάσταση . Βλ. επίσης Υ. Α μ ιτ ,  «The Jubilee Law: An Attempt 
at Instituting Social Justice», στον τόμο: H.G. Reventlow (έκδ.), Justice and 
Righteousness. Biblical Themes and their Influence, Sheffield, 1992, σσ. 58 -59  καί 
L. K le n ic k i ,  «Jewish Understandings o f Sabbatical Year and Jubilee», στον τόμο: 
H. Ucko (έκδ.), The Jubilee Challenge. Utopia or Possibility? Jewish and Christian 
Insights, WCC Publications, Geneva, 1997, σσ. A 1-52.
13. Μ. ΓΚΟΠ'ΖΙΟΓΛΙΙ, 'Ιωβηλαίο ετοζ, σσ. 185 -192  καί σσ. 205-208.
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τό ιωβηλαίο ετος φανέρωσε οτι κανένας άπό τούς δύο κοινωνικούς 
θεσμούς τού αρχαίου ’Ισραήλ δέν εφαρμοζόταν μέχρι τή στιγμή τής 
βαβυλώνιας αιχμαλωσίας. Λυτό πού λέγεται στό Λευ. 26:43 έπιβε- 
βαιώνεται καί άπό τή φράση πού συναντάμε στό Β' Παρ. 30:21 καί 
τήν προφητεία στό 'Ιερ. 25:11. Στά παραπάνω χωρία ή βαβυλωνία 
αιχμαλωσία κατανοεΐται ώς τιμωρία των Ισραηλιτών έξαιτίας τής 
άνυπακοής τους στή νομοθεσία πού τούς παραδόθηκε. Ή  έρήμωση 
τής γής άφενός άποτελεΐ εκπλήρωση τής προφητείας τού 'Ιερεμία 
καί αφετέρου ευκαιρία γιά νά απολαύσει ή γή τά σαββατικά έτη πού 
δέν είχε τηρήσει. Ή  δυσκολία τής τήρησης τού θεσμού έγκειται πάνω 
άπ’ ολα στήν ταυτόχρονη συνολική άποδοχή τής έφαρμογής τών δι
ατάξεων του. ’Έτσι τό ιωβηλαίο άπό πολύ νωρίς έγινε μία ούτοπία.

Άπό τήν άλλη ομως, παρά τή μή εφαρμογή τών θεσμών, οί άνα- 
φορές τών Ψαλμών σέ θέματα πού ρυθμίζονται μέ τίς διατάξεις τού 
ίωβηλχίου έτους άποδεικνύουν πώς αυτό δέν ήταν άγνωστο στό λαό. 
Έξαιτίας τής άδικης διακυβέρνησης ό λαός στέναζε καί ή αιτία 
αυτή έγινε ό κινητήριος μοχλός τής άλλαγής έμφασης στό θεσμό τού 
ιωβηλαίου, ό όποιος άρχισε νά ^.ετατρέπεται άπό θεσμό γιά τήν κα
θιέρωση τού όποιου υπεύθυνος ήταν ό λαός, σέ ενέργεια τού ίδιου τού 
θεού γιά τό λαό του. Άπό περιοδικός θεσμός πού άπαιτοΰσε ύπακοή 
στό θέλημα τού Θεού καί τήρηση τών διατάξεων γίνεται τώρα μελ
λοντικό γεγονός πού θά έρθει μιά γιά πάντα πρός σωτηρία τού λαού. 
Ή  ιδέα αυτή φυσικά απουσιάζει άπό τό κείμενο τού Λευιτικού.

Σέ αντίθεση μέ τά προαιχμαλωσιακά βιβλία τής II,Δ., στά βιβλία 
τά οποία περιγράφουν τήν ιστορία τού ’Ισραήλ μετά τήν επιστροφή 
άπό τή Βαβυλώνα βρίσκουμε αρκετές μαρτυρίες γιά τήν πρακτική 
έφαρμογή τοΰ σαββατικοΰ έτους. Τό ιωβηλαίο ομως φαίνεται πώς 
δέν είχε τήν ίδια τύχη. Στόν Ήσαΐα ή ιδέα τού ιωβηλαίου παίρνει 
έσχατολογικό περιεχόμενο καί άναμένεται άπό τό Γιαχβέ γιά τή 
λύτρωση τοΰ ’Ισραήλ. Λύτή ή άλλαγή τής κατάστασης στήν οποία 
βρίσκεται ο ’Ισραήλ, προφανώς περιγράφεται γλωσσικά μέ τήν ορο
λογία τοΰ ιωβηλαίου (π.χ. Ήσ. 29:18-20). 'Η άλλαγή αυτή γίνεται 
σέ έθνικό έπίπεδο γιά ολη τήν κοινότητα (Ήσ. 35:5-10).

Ή  μεγάλη άλλαγή στήν έμφαση τού ιωβηλαίου γίνεται ορατή 
άπό τό κεφ. 42 τοΰ Δευτεροησαΐα, (στίχοι 6-7). Ό ’Ισραήλ τώρα
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οέν χρειάζεται νά κάνει τίποτα άλλο άπό τό νά περιμένει ό θεός καί 
όχι ο ίδιος ώς σύνολο νά ενεργοποιήσει τις διατάξεις τοΰ ιωβηλαίου. 
Ή  μεταβολή τοΰ θεσμού άπό ευθύνη τοΰ λαοΰ, πού ειχε αρχίσει άπό 
τούς Ψαλμούς τώρα ολοκληρώνεται ώς μελλοντικό γεγονός πού θά 
έπιτελεστεΐ άπό τον Γδιο τον Θεό ή τον άπεσταλμένο του (Ήσ. 49:8- 
13). Σέ αυτή τή συνάφεια ανήκει καί ό χαρακτηρισμός τοΰ Πέρση 
βασιλιά Κύρου ώς «κεχρισμένου», άπό τό Θεό (Ήσ. 45:1), ο οποίος 
θά πραγματοποιήσει τήν άπελευθέρωση τοΰ ’Ισραήλ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αύτής τής μεσσιανικής προσδοκίας 
άποτελει τό Ήσ. 61:1-2, τό όποιο περιγράφει τήν άλλαγή τής 
εποχής πού διακηρύσσεται μέ τό ιωβηλαίο. Οί στίχοι άπό τόν Τριτο- 
ησάία προέρχονται προφανώς άπό τήν εποχή τοΰ τέλους τής αιχμα
λωσίας τοΰ ’Ισραήλ καί εκφράζουν τήν ελπίδα τής άποκατάστα- 
σης. Τό ιωβηλαίο στά πλαίσια αύτής τής τυπολογίας λειτουργεί 
πλέον ώς σύμβολο τής ιδανικής εποχής στήν οποία ό Θεός βασιλεύει 
αιώνια. ’Έτσι τώρα ή έλευση τοΰ ιωβηλαίου έτους σημαίνει καί 
τήν έλευση τής έπικείμενης σωτηρίας. Ό Duchrow χρησιμοποιεί 
συχνά τό παράδειγμα τοΰ προφητικού κινήματος, τό όποιο άσκει 
δριμύτατη κριτική στον κρατικό μηχανισμό σχετικά μέ τό ζήτημα 
τών ιδιοκτησιών ώς τήν έναλλακτική στρατηγική γιά έναν δίκαιο 
τρόπο ζωής1'1. Τό ιωβηλαίο άσφαλώς δέν θά μπορούσε ποτέ νά εφαρ
μοστεί σέ μία τέτοια κοινωνία, άλλά μόνο σέ εκείνη πού ζητούν οί 
προφήτες. Σέ αυτή ο Θεός είναι ό μόνος κάτοχος τής γης καί οί 
άνθρωποι οί διαχειριστές της.

Στό βιβλίο τοΰ Δανιήλ (Δν. 9:24-27) καί μέσα στό πλαίσιο τής 
μεσσιανικής προσδοκίας τό ιωβηλαίο (καί τό σαββατικό έτος), άν 
καί δέν άναφέρεται ρητά, χρησιμοποιείται ώς χρονική μονάδα (490 
χρόνια). ’Εδώ λέγεται ρητά πώς μέ τήν έλευση τής έποχής αύτής,

14. Λυτό έπισημαίνεται στό δεύτερο μέρος τής διάλεξής του στή θεολογική 
Σχολή τοΰ Λ.Π.0. μέ θέμα: «Οικουμενικές Εναλλακτικές Προοπτικές στήν 
Άμεση, Θεσμική καί Πολιτιστική Βία τής Νεο-ΦιλελεΰΟερης Ιμπεριαλι
στικής Νεωτερικότητας». Πρβλ. U. D u c h ro w -F . J. H in k e la m m e r t ,  Property 
for People, Not for Profit, οτ:., σσ. (i-28.
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ή παρακοή καί ή αμαρτία Οά σταματήσει, ή ανομία Οά συγχωρεθεΤ 
καί θά εκδηλωθεί ή δικαιοσύνη, ενώ ταυτόχρονα Οά καθαρισθεΐ καί 
τό θυσιαστήριο.

Ή  στροφή αυτή στο θεσμό παρατηρειται καί στήν άποκαλυπτική 
γραμματεία. Οί συχνότερες αναφορές στά κείμενα τής περιόδου δέν 
εμφανίζουν τό ιωβηλαίο ως κοινωνικο-οίκονομικό μηχανισμό άπο- 
κατάστασης, αλλά ώς χρονική μονάδα ή έσχατολογικό γεγονός 
πού άναμένεται γιά τό λαό τοΰ ’Ισραήλ, ό όποιος μένει πιστός στο 
θέλημα τοΰ Θεού. Ο τροπος χρησης τοΰ ιωβηλαίου, αλλά καί τοΰ 
σαββατικοΰ έτους στά κείμενα τοΰ Κουμράν μαρτυρεί άφενός δτι καί 
οί δύο θεσμοί λαμβάνονταν ύπόψη ώς χρονική μονάδα καί άφετέρου, 
τό ιωβηλαίο χρησιμοποιείται στο έσχατολογικό πρόγραμμα πού ή 
κοινοτητα όραματιζοταν γιά τον εαυτό της ώς ή τελική έποχή κατά 
την οποία θά έπιτελεστεΐ τό έργο τής σωτηρίας.

Οι άναφορές τοΰ ΦίλωναΙΓ' στο ιωβηλαίο έτος είναι σημαντικές, 
διότι δείχνουν δτι κατά τήν έποχή του οι διατάξεις τοΰ θεσμού ήταν 
γνωστές καί συνεπώς δέν είχε ξεχαστει άπό τό λαό. Άπό τήν άλλη 
δμως, ούτε καί έδώ διασώζεται κάποια πληροφορία γιά τήν πρα
κτική έφαρμογή του. "Ενας άλλος σύγχρονος μέ τούς συγγραφείς 
τών βιβλίων τής Κ.Δ., ό Ίώσηπος έπιβεβαιώνει δτι τό σαββατικό 
έτος έφαρμοζόταν, ενώ τό ιωβηλαίο, άν καί δέν έφαρμοζόταν, δέν 
είχε ξεχαστει άπό τον ιουδαϊκό λαό. Ό Ισραήλ έξακολουθοΰσε 
νά γνωρίζει τό θεσμό τοΰ ιωβηλαίου κατά τή διάρκεια αύτής τής 
έποχής. Ή  ισχυρότερη άπόδειξη γιά τήν έφαρμογή τοΰ σαββατικοΰ 
έτους είναι τό «προσβούλ» άπό τον Χιλλέλ (50 π.Χ.-10 μ.Χ.).

Γιά τό ιωβηλαίο, τέλος, ακόμη καί ή μετέπειτα ραββινική 
γραμματεία γνωρίζει δτι χρησιμοποιούνταν ώς χρονική μονάδα καί 
επιπλέον δτι άναμένεται κατά τά έσχατα, στή διάρκεια τών οποίων

15. Οί περισσότερες άναφορές στούς θεσμούς τοϋ σαββατικοΰ κα ί τοΰ ιω βη
λαίου έ’τους εντοπίζονται σ τά  εργα περί τώ ν άναφερομένων έν ε’ιδει νόμων, καί 
περί αρετών. Ό  δρος «άποκατάστασ ις»  χρησιμοποιείται μόνο γιά  τό ιωβηλαίο  
ετος, ενώ ό δρος «φιλανθριοπία» είναι γενικότερος καί δηλώνει και τούς δύο θε
σμούς.
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θά έρθει ό Γίός τοΰ Δαβίδ (Sanh. 97b). Γεγονός πάντως είναι πώς 
ούτε ή ραββινική γραμματεία διασώζει κάποια πληροφορία σχετικά 
μέ τήν εφαρμογή του, ενώ αντίθετα μαρτυρεΐται ή έσχατολογική 
του επένδυση. Γιά μάς έκεΐνο πού έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πώς 
κατα τον πρώτο αιώνα μ.Χ., κάθε ’Ιουδαίος, σέ όποιαδήποτε θρη
σκευτική ομάδα καί άν ανήκε, γνώριζε τό ιωβηλαίο καί μέ τις δύο 
μορφές, δηλαδή τόσο ώς κοινωνικό-οίκονομικό «θεσμό», οσο καί ώς 
έσχατολογικό σύμβολο γιά τήν εποχή τής σωτηρίας.

’Εκείνο πού εχει περισσότερο ένδιαφέρον είναι δτι ή λέξη y6bel 
μεταφράζεται άπό τούς Ο' ώς «τό ετος της άφεσεως». Πράγματι 
ή αίφεσις είναι τό κεντρικό θέμα τοΰ ιωβηλαίου έτους. Τό ούσια- 
στικό αίφεσις δηλώνει δέ, είτε τήν παραγραφή τών χρεών, είτε τή 
συγχώρεση τών αμαρτιών. 'Η λέξη οφείλημ,α/οφειλή, πού στά άρα- 
μαικά αποδίδεται ώς hoba, άποτελεΐ τή συνήθη μετάφραση τής 
λέξης αμαρτία  στά Ταργχουμίμ. καί ομοίως ό οφειλέτης είναι ό κα- 
τεξοχήν όρος γιά τον αμαρτωλό"1. Στήν Παλαιά αλλά καί στήν 
Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται κυρίως μέ οικονομική σημασία. 
Στό μεταγενέστερο ’Ιουδαϊσμό ή αμαρτία θεωρούνταν ούσιαστικά 
ώς πραγματική αδικία, γιά τήν οποία ό άνθρωπος ήταν υπόλογος 
άπέναντι στό Θεό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα άποτελεΐ τό αίτημα 
τής Κυριακής Προσευχής «καί χάρισέ μας τά χρέη τών αμαρ
τιών μας, οπως κι έμεϊς τά χαρίζουμε στούς δικούς μας οφειλέτες» 
(Μτ. (>: 12/Λκ. 11:12). Αυτό είναι ένας έναλλακτικός τρόπος ζωής 
πού διορθώνει τις οποίες αλλαγές στήν κοινωνική ισορροπία έχουν 
έπέλθει μέ τό πέρασμα τοΰ χοόνου καί ταυτόχρονα άποκαθιστά καί 
τις σχέσεις τών πιστών μέ τό Θεό, οί όποιες έχουν έπίσης διατα- 
ραχθεϊ.

’Αξιοσημείωτο είναι τό γεγονός δτι οί δροι άφεσις/άφιέναι καί 
πάρεσις είναι σπάνιοι στόν ΓΙαΰλο καί στόν ’Ιωάννη. Γιά τήν ακρίβεια 
χρησιμοποιούνται μόνο στά Ρωμ. 3:25, Κόλ. 1:14, Εφ. 1:7, Ιω.

16. F. H a u c k , « ο φ ε ίλ ω , ο φ ε ιλ ή , ο φ ε ίλη μ α , ο φ ε ιλ έ τ η ς » ,  Theological Dictionary of 
the New Testament, exS. G. Kittel-G. Friedrich, Grand Rapids, 19 04 -1970 , v. 5, 
559-5(10.
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20:23, Α' Ιω. 1:9 καί 2:12. Αντίθετα χρησιμοποιούνται άλλοι οροι 
οπως: δικαιοσύνη, χαταλλαγη, ίλχσμός, λύτρωσις, άπολύτρωσις, 
άπολούεσθαι, χαρίζεσθαι κλπ. Είναι γεγονός πώς αποφεύγεται ή 
κοινωνική κατανόηση τής άφέσεως ώς παραγραφής/ακύρωσης πού 
συνδέεται μέ μιά παλιά μόνο πράξη, ή οποία έλαβε χώρα στά πλαίσια 
μιας διαπροσωπικής σχέσης. Στον Παύλο άλλα καί στον ’Ιωάννη ή 
άμοιβαία άφεση θεμελιώνεται χοιστολογικά.

Εστιάζουμε τό ενδιαφέρον μας σέ μία σειρά άπό κείμενα στά 
εύαγγέλια (Μτ. 5:7, 23-24, 48, 6:12, 14-15, 18:18-22, 23-35, 
Λκ. 6:34-38, 7:41-42, 11:4, 16:1-8α, 17:3β-4) οπου ή άφεση τών 
αμαρτιών συντελεϊται αυτόματα διότι έξαρτάται άπό τήν κοινωνική 
καί άγαπητική σχέση τών ανθρώπων καί κυρίως δέν συνδέεται μέ 
τό θάνατο τοΰ ’Ιησού ή μέ τήν πίστη σέ αύτόν. ΤΙ μορφή αύτής 
τής άφέσεως θεωρούμε οτι προέρχεται άπό τό κοσμοείδωλο τοΰ 
ιωβηλαίου έτους τής ΙΙ.Δ., ενός κοινωνικού θεσμού πού ειχε ώς 
ιδανικό του τήν ολική άποκατάσταση τών μελών τής κοινωνίας. 
Ή  διαδικασία τής ίωβηλαιικής άφέσεως τίθεται σέ έφαρμογή μέ 
τή μετάνοια τοΰ αμαρτωλού, στή συνέχεια άπαιτεΐται ή άφεσή του 
άπό τούς συνανθρώπους του, συνεχίζεται μέ τή δική τους μετάνοια 
καί άφεση τών άλλων καί τέλος ολοκληρώνεται μέ τήν παροχή τής 
άφέσεως άπό τό θεό. Μόλις ή διαδικασία ολοκληρωθεί έχει πραγ
ματοποιηθεί ή ιδανική κοινωνική καί θρησκευτική ισορροπία.

Ό Duchrow στή διάλεξή του στή Θεσσαλονίκη τόνισε οτι στήν 
εποχή τής Κ.Δ. ή πρώτη χριστιανική κοινότητα, γεμάτη μέ ΙΙνεΰμα 
θεού, ζεϊαυτή τήν εναλλακτική πρόταση ζωής. Ώς κλασικό κείμενο 
θεώρησε τό Πραξ. 4:32-35. Ή  κοινότητα πρόθυμα καί αυτόβουλα 
μοιράζεται τά ιδιοκτησιακά της στοιχεία. Τό στοιχείο αύτό άποτελεϊ 
μια ένδειξη εφαρμογής ενός έναλλακτικοΰ τρόπου ζωής σύμφωνα μέ 
τό θέλημα τοΰ θεού καί τών διατάξεων περί ιδιοκτησίας τοΰ Λευι- 
τικοϋ. ’Έτσι δηλώνεται ή κυριαρχία τού θεού καί ή παροδικότητα 
τοΰ άνθρώπου στή γή πού δέν τοΰ άνήκει. Παρατηρεΐται λοιπόν έδώ 
μια συνεχεία στη σκέψη περι ιδιοκτησίας τής γής άπό έκείνους πού 
παραμένουν πιστοί στό θέλημα τοΰ θεού.

Ερχόμαστε τώρα στό σημερινό κόσμο καί τό κοινωνικο
οικονομικό σύστημα τής λεγόμενης «έλεύθερης άγοράς». Ό καθη
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γητής Duchrow θεωρεί σωστά τό ιωβηλαίο ετος ώς ένα μηχανισμό 
άντίδρασης στο ολο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα τής αρχαιότη
τας. Συμπληρώνουμε δτι τό ίδιο αυτό σύστημα κατέστησε τό ιωβη
λαίο ουτοπικό μέ άποτέλεσμα νά μήν έφαρμοστεΐ ποτέ στήν ιστορία 
τοΰ ’Ισραήλ. Συμφωνούμε απόλυτα επίσης μέ τή θέση του γιά τό 
προφητικό κίνημα καί τον επαναπροσδιορισμό τού ιωβηλαίου άπό 
τούς μεταιχμαλωσιακούς προφήτες. ’Άς σημειωθεί εδώ δτι στήν 
ιδια γραμμή δ Λουκάς παρουσιάζει σέ άρκετές περικοπές τον ’Ιησού 
νά διακηρύττει τό χαρμόσυνο μήνυμα έχοντας σάν υπόβαθρο τήν 
ιδεολογία τού συγκεκριμένου κοινωνικού θεσμού. Ό ’Ιησούς είναι τό 
πρόσωπο πού αντιδρά στο ύπάρχον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό 
καί θρησκευτικό σύστημα τής εποχής μέ έ'ναν ιδιαίτερο τρόπο.

Στο βιβλίο τοΰ U. Duchrow, Alternatives to Global Capitalism: 
Drawn from Biblical History, Designed for Political Actionn, υπο
γραμμίζεται δτι: «... η διαρκής συσσώρευση χρημάτων άποτελεϊ 
πλέον το απόλυτο καί αμετάβλητο κριτήριο γιά ολες τις οικονο
μικές, κοινωνικές, οικολογικές, καί πολιτικές αποφάσεις. Δέν είναι 
πλέον άκριβώς ενας στόχος αλλά ενας συγκεκριμένος μηχανισμός». 
Αυτή ή ιδεολογία οδηγεί στο γεγονός δ ισχυρός νά γίνεται ισχυρότε
ρος, δ πλούσιος πλουσιότερος καί ό φτωχός φυσικά φτωχότερος. 
Τό Σάββατο, τό σαββατικό έτος καί τό ιωβηλαίο ένδιαφέρονται 
βεβαίως γιά τις ένδημικές διαδικασίες τής οικονομικής πόλωσης. 
Ένδιαφέρονται επίσης γιά τον τρόπο ζωής τών άνθρώπων δπως 
αύτός καθορίζεται άπό τήν οικονομία τους.

Στή δεκαετία τού 1ί)(>() ή θεολογία τής άπελευθέρωσης κατευ- 
θυνόμενη άπό τις φτωχότερες χώρες τής Λατινικής ’Αμερικής δη
μιούργησε ένα νέο τοπίο στον χώρο τής σύγχρονης θεολογίας. Τό 
πρόβλημα είναι πώς ή άπελευθέρωση δέν είναι τό μοναδικό θέμα 
τοΰ ιωβηλαίου. Ή  άγρανάπαυση, ή δικαιοσύνη καί ή αποκατάστα
ση τών περιουσιών βρίσκουν στο σημερινό κόσμο τής οικονομικής 
κρίσης εντονότατη τήν επιθυμία γιά έφαρμογή. Χωρίς τήν έφαρ
μογή τους δέν μπορεΐ νά έφαρμοστεΐ καί ή άπελευθέρωση.

17. Utrecht, 1995, σελ. 71.
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Τό κοσμοείδωλο τοΰ ιωβηλαίου έτους καί οί διατάξεις του άφοροΰν 
σήμερα τήν οικουμένη, τήν οικολογία καί τήν οικονομία. Κάποιοι 
ερευνητές τόνισαν τόν πολιτικό επίσης χαρακτήρα τοΰ ιωβηλαίου18, 
ενώ ενυπάρχει καί λατρευτικός τόνος. Αρκεί νά θυμηθούμε έδώ τήν 
άπλούστερη προσευχή όλων τών χριστιανικών εκκλησιών «Κύριε 
έλέ-ησον». Ή  διακήρυξη τού ιωβηλαίου γιά άνάπαυση καί έλευθερία 
μπορεϊ νά μάς οδηγήσει νά εξετάσουμε όλους τούς παράγοντες πού 
προκαλοΰν τόν άγχωτικό τρόπο ζωής καί τά διάφορα είδη υπερκα
τανάλωσης, τά όποια μπορούν νά υπονομεύσουν τις οικογένειες καί 
τήν κοινωνική μας ζωή. Θά πρέπει νά λάβουμε ύπόψη τά χρέη καί 
τή διανομή τών οικονομικών πόρων τής ζωής όλων τών ανθρώπων.

Όλοι γνωρίζουμε οτι ή παγκόσμια οικονομία οδηγεί τόν κόσμο 
πέρα άπό τά ορια τής απλής επιβίωσης. Τό ιωβηλαίο καλεΐ τούς 
ανθρώπους τοΰ Θεού νά διακόπτουν περιοδικά τόν κύκλο τής πα
ραγωγής καί τής κατανάλωσης προκειμένου νά άνανεωθοΰν οί δυ- 
νατότητές επιβίωσης. Τέλος, το ιωβηλαίο, άν καί διακηρύσσεται σέ 
μιά εποχή ελευθερίας καί δικαιοσύνης, δηλώνει άκόμη τήν άνάγκη 
τής άναδημωυργίας τοΰ κόσμου.

18. A. T ro cm 6 , Jesus-Christ et la Revolution Non-violente, Geneva, 19(>1 καί J.H. 
Y o d e r , The Politics of Jesus, Eerdmans, Grand Rapids. Michigan, 1972.


