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Kalendář a starobylost knihy Genesis
Napsal uživatel triturus (neověřeno) dne Ne, 08/16/2009 - 16:44.
Lidé v minulosti vytvořili různé kalendářní soustavy a mnoho z nich se používá dodnes.
První kalendáře byly hlavně lunární, to znamená, že se měsíce v roce počítaly podle
úplných cyklů měsíce, například od jednoho novoluní k dalšímu novoluní. Takové lunární
období v průměru trvalo asi 29 dnů, 12 hodin a 44 minut. Měsíce byly obvykle počítány buď
po 29, nebo po 30 dnech, v biblické zprávě však výraz „měsíc“ většinou znamená 30 dnů.
(Srovnej 5Mo 21:13; 34:8; také Zj 11:2, 3.)
Také se používalo dělení na měsíce. Zjišťujeme, že v době potopy se čas dělil na měsíce po
30 dnech, protože je uvedeno, že období pěti měsíců se rovná 150 dnům. (1Mo 7:11, 24;
8:3, 4) Stejná zpráva také ukazuje, že Noe dělil rok na 12 měsíců
Rok o 12 lunárních měsících je téměř o 11 dnů kratší než solární rok s 365 a 1⁄4 dne.
Sluneční rok je určován pravidelným střídáním ročních období; bylo tedy nutné upravit
kalendář podle tohoto solárního roku a z toho vznikly takzvané lunisolární roky — to
znamená roky, které měly lunární měsíce, ale celkově byly solární. Toho se dosáhlo
přidáním několika dnů ke každému roku nebo dalšího měsíce za několik let, a tak se
vyrovnala omezená délka 12 lunárních měsíců.
Hebrejský kalendář. Takový lunisolární neboli ohraničený solární kalendář používali
Izraelité. Je to zjevné z toho, že Jehova Bůh stanovil začátek náboženského roku na jarní
měsíc abib a stanovil pevná data slavení určitých svátků — svátků, které souvisely
s obdobími sklizně. Tato data se měla shodovat s určitými obdobími sklizně, a proto
uspořádání kalendáře muselo být synchronizováno s ročními obdobími vyrovnáním rozdílů
mezi lunárním a solárním rokem. (2Mo 12:1–14; 23:15, 16; 3Mo 23:4–16)
Bible neukazuje, jaká metoda byla původně použita ke stanovení doby, kdy mají být
vloženy další dny nebo další čili přestupný měsíc. Je však logické, že jako ukazatel toho, kdy
už jsou roční období natolik opožděna, aby vyžadovala úpravu kalendáře, sloužila jarní či
podzimní rovnodennost. I když se o tom Bible přímo nezmiňuje, 13. měsíc, který Izraelité
kvůli tomuto přizpůsobení přidali, byl v poexilní době nazván veadar neboli druhý adar.
Záznam o definitivně stanovené neboli ustálené podobě židovského kalendáře objevujeme
teprve ve čtvrtém století našeho letopočtu (asi 359 n. l.), kdy Hillel II. stanovil, aby vždy
v průběhu 19 let byl každý třetí, šestý, osmý, jedenáctý, čtrnáctý, sedmnáctý
a devatenáctý rok přestupný — měly mít 13 měsíců. Takový devatenáctiletý cyklus se
nazývá Metonův cyklus, podle řeckého matematika Metona (z 5. stol. př. n. l.), i když
existují doklady, že takový cyklus již před ním zdokonalili Babylóňané. (Viz Babylonian
Chronology, 626 B.C.–A.D. 75, R. A. Parker a W. H. Dubberstein, 1971, s. 1, 3, 6.) Tento
cyklus bere v úvahu, že každý devatenáctý rok připadají novoluní a úplňky opět na tytéž
dny solárního roku.
Židovské měsíce se počítaly od novoluní do novoluní. (Iz 66:23) Hebrejské slovo cho′dheš
překládané jako ‚měsíc‘ (1Mo 7:11) nebo „novoluní“ (1Sa 20:27) je příbuzné se slovem
cha·dhaš′, které znamená „nový“. Jiné slovo používané pro „měsíc“, je′rach, se překládá
jako ‚lunární měsíc‘. (1Kr 6:38) V pozdějších obdobích byli na začátek nového měsíce lidé
upozorňováni ohňovými signály nebo pomocí poslů.
V Bibli jsou jednotlivé měsíce obvykle určovány jednoduše tak, že jsou očíslovány podle
svého postavení v roce, od prvního až do dvanáctého. (Joz 4:19; 4Mo 9:11; 2Pa 15:10; Jer
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52:6; 4Mo 33:38; Ez 8:1; 3Mo 16:29; 1Kr 12:32; Ezr 10:9; 2Kr 25:1; 5Mo 1:3; Jer 52:31)
Jedině čtyři měsíce jsou před vyhnanstvím v Babylóně uváděny jménem, a to první měsíc
abib (2Mo 13:4), druhý měsíc ziv (1Kr 6:37), sedmý měsíc etanim (1Kr 8:2) a osmý měsíc
bul (1Kr 6:38). Významy těchto jmen přesně určují roční období a to poskytuje další důkaz
pro lunisolární rok.
Nakonec byla délka většiny měsíců stanovena určitým počtem dnů. Nisan (abib), sivan, ab,
tišri (etanim) a šebat měly pevně stanoveno 30 dnů; ijjar (ziv), tammuz, elul a tebet měly
29 dnů. Hešvan (bul), kislev a adar však mohly mít buď 29, nebo 30 dnů. Kolísání počtu dnů
u těchto naposledy jmenovaných měsíců sloužilo k provádění nezbytných změn lunárního
kalendáře, ale používalo se také jako zábrana, aby určité svátky nepřipadly na dny
považované pozdějšími židovskými náboženskými vůdci za zakázané.
Zatímco podle Božího výnosu z doby exodu (2Mo 12:2; 13:4) náboženský rok začínal na jaře
měsícem abibem (neboli nisanem), biblická zpráva ukazuje, že předtím Izraelité počítali rok
od podzimu k podzimu. Bůh toto uspořádání uznal, takže jeho lid vlastně používal dvojí
soustavu kalendáře — náboženský a světský neboli zemědělský kalendář. (2Mo 23:16;
34:22; 3Mo 23:34; 5Mo 16:13)
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