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A JUBILEUM
HÉBER GYÖKEREI
AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

A Jubileum szó az örö mujjongás t, vagy is az
örö m és az ünne p érzését juttatja esz ünkbe.
A héb er jóbél szó a kos szarvábó l készült
kü r töt jelenti . A mózesi tör vén y e lőírásai
sze rint ez t kellett megfújni minden ötvenedik évben a sze ntév, vagy is a teljesen az Úrnak sze ntelt év kezd etének jeleként. " Fújd
meg a harson át az egész ország ban - olvas ha tjuk a Leviták könyvébe n. - Szenteljétek meg az ötvened ik esz te n dő t , és hird essétek a sza badságot a föld ön, anna k mind en
lakójá na k. Legyen ez jubil eum szá mo tokra."
A T óraban a Szornba t év (Semittá) és a Jubileum (jóbél) szo rosan összetartoz ik. Hét
Szemba t évet k öv etően az ötvened ik esz tend őt a kos (jóbé l) sza rvábó l (sófár ) készült harsona han gja sze ntelte jubile umi v á.
A Szom ba t évne k, ép púgy mint a hét
szo mba tjainak (sabb at) az vo lt a célja, hogy
kiszak ítsen az i dőbő l egy olya n alkalmat,
ame ly megtöri a hétk özn ap ok egy ha ng úsá gá t. Az embe rek a lélek sz ükség leteine k sze ntelik ma gukat, és ígyelkerülhe tik, hogy a valóság hed oni sta és ut ilitar ista sze mlé lete teljesen hatalmába kerítse ő ke t. Ennek sz ü kségességé t han gsúlyozza az lsten szombatja (a
teremtés végén), az embe r szo rnba tja (hat
munk ával tölt ött nap ut án) és a föld pihen ése (Lev 25,2) közötti kapcso lat. A földnek
minden hetedik év be n pihennie kellett. Nem
leh et ett se m ara tni, se m ve tni; termése az
alacso nya bb társadalmi rétegeket illette: az
özvegyeke t, az árváka t, a szegényeke t és az
idegen ek et.
A szá m kive tettség éve i ut án ez az ős i intézmén y a sz aba ds ág érzésé t kifej e ző más elemekkel is gaz dago di k: az adósság fejében elidegenített me z ők és házak visszatértek ere-
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deti tul ajd onosukhoz. a rabszolgák felszabadultak: a fizetni képtelen adós tartozásait elenge d ték. Az igazság és a béke v i ssz a térő ünnepl ése volt ez, az emberekhez és a természe thez fűződ ő kapcsol atok újra megtalált
harmóni ájában; az emberek és a javak ált alános felszabadulása.
Mivel a föld az eny ém (Lev 25,23): ez a
kifejezés jelzi egy rész t a természet ökológiai
egyens úlyá t, am elyet az embe r köteles tiszteletb en tartani, és amel yet nem ford íthat a saját e lőnyé re korlátlan kizsákmányolással,
másrészt új dimenzióba helyezi a birtoklási
ösz tönt, am ely elidegeníthet I stentől és a felebaratt ól. Isten az egyed üli Ura az embernek
és minden teremtett dolognak. Aki vissz akapta sa ját jav ait és a saját szabadságát, az
újból beléphetett a teremtés kozmikus rendjébe, és részese lett a Teremtő jó terv ének.
Így vá lt nyilvánvalóvá az Izrael fiai közötti
egyen lőség esz ménye. A jubil eumi év ezt hirdett e mindenkinek megerős ítve a Messi ás vár ás át, akine k lsten küld ötteként kell eljönnie,
hogy megszabadítsa az elnyomottakat.
Az ős i héber jubileum, a messiási megszabad ítás előképe így forrt egybe a kegyelem
évével, am elyet Jézus hirdetett a názáreti zsinagógában , nyilvános küldetésének kezdetén . Miut án felolvasta Izajás könyvének részletét (Iz 61,1-2), Jézus össze teke rte az Írást és
leült. Minden szem Ő r á szegeződ ö tt. És Ö
megszólalt: "Ma beteljesedett az Írás, amit az
imént hall ott atok " (Lk 4,16-21). A kegyelem
évé ne k kezd ete kiegészült az irgalom évével,
a me ly ről Jézus a terméketlen fügef áról szóló
példabeszéd ében beszél (Lk 13,5-9).
A héber jubileum társadalmi vonatkozása
ihlette a 2000. jubileumi év felhívását az
egye nlőségre, az igazs ágosságra, a szolidarit ásra és az egy ház társadalmi tanítására,
ame lyne k a jubileum során megújult figyelmet kell kapnia.

