Det bibliska året
DET RELIGIÖSA ARET
Nr

Månad

DET CIVILA
ARET

Vårt år

Jordbruk

Klimat

Högtid

l.

Nisan (Abib) Påsk (det osyrade
brödets högtid)

7.mån.

mars/apr.

Kornet skördas i Jordandalen.
Fikonträdet blommar

Vårregn. Senare i månaden
en torr sunnanvind

2.

Ijar (Siv)

S.mån.

apr./maj

Komet skördas i bergsområdet
och vetet i låglandet.
Vinrankorna och olivträden
blommar

Sunnanvind, torrt och varmt

3.

Siwan

9.mån.

:',:aj/juni

Vete skördas i bergsområdet.
Druvorna mognar i Jordandalen

Varmt och torrt. Intet
regn förrän i oktober

10.mån.

juni/juli

En rad frukter börjar mogna,
t.ex. mandel och aprikos

Varmt och torrt. Litet dagg

11.mån.

juli/aug.

Vinskörden börjar

Alltfort varmt. Mer dagg

12.mån.

aug./sept. Vinskörd

Pingst
(veckohögtiden)

4.

Tammuz

Fasta till minne av
Nebukadnessars och Titus'
erövring av Jerusalem

5.

Ab

F asta till minne av
templets förstörelser

6.

EluI

7.

Tishrl

S.

Marcheshwan
(BuI)

9.

Kislew

10.

Tebet

11.

Shebat

12.

Adar

~
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~

~
~
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Nyårsfesten
Försoningsdagen
Lövhyddohögtiden

Tempelinvigningens högtid
Fasta till minne av
Jerusalems belägring

l.mån.

sept./okt.

Oliver, höstfJkon, dadlar
och bananer mognar

Vinden blir efterhand
sydvästlig, och i slntet
av månaden väntas det
sk. arlaregnet

2.mån.

okt./nov.

Första plöjningen
Såningstid för vete och korn

Regntid

~

3.mån.

nov./dec.

Andra plöjningen. Gräs.
VinterfIkon

Regn. Snö på de högsta
bergstopparna

~

4.mån.

dec./jan.

5.mån.

jan./febr.

6.mån.

febr./mars Full blomning

E
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Purimfesten

Varmt. Något dagg

Kallaste månaden. Regn,
hagel eller snö
Mandel- och fikonträden
blommar på slätterna.
Apelsiner och citroner
skördas

Något varmare

Vårregn. Mycket behaglig
temperatur

Under skottår, 7 gånger på 19 år, infogas en extra månad - Adar II - som utjämningsmånad. Se även art. Högtid, Månad.
Se även art. Högtid, Månad.

Året

Dagen

Aret indelades i 365 dagar. Sedan man samtidigt hade beräknat månaderna
efter månens lopp med 29-30 dagar, måste en trettonde månad införas med
vissa mellanrum. Före fångenskapen (bortförande t till Babel) började man
året på hösten, senare på våren. Arets indelning i 12 månader är av senare
datum; tidigare numrerades månaderna. Av gamla månadsnamn - som
möjligen representerade längre tidrymd än just en månad - känner man
endast till fyra: Abib, Siv, Etanim och Bul.
ÖVersikten visar årets förlopp, enligt den kunskap som Bibeln och andra
källor förmedlar. Det civila årets månader kan jämföras med det religiösa
årets. Det civila året börjar på hösten och indelas i natthalvåret (vintertiden)
och daghalvåret (sommartiden). Det religiösa året börjar med månaden Nisan,
det civila med Tishri. Kolumn 5 jämfOr våra egna månader med Bibelns. Här
bör man observera att våra månader endast ungefarligen motsvarar de judiska.
De viktigaste högtiderna har införts i kolumn 3, och kolumnerna 7 och 5
ger en bild av de klirnatiska förhållandena och de viktigaste händelserna inom
jordbruket.

Dagen räknades från afton till afton, 3.Mos.23:32. Med undantag av sabbaten
hade dagarna inget namn, endast nummer. Således var söndagen den första
veckodagen, Mark.16:1 ff.
Först senare indelades dagen i timmar. Det arameiska ordet för timme
förekommer första gången i Dan.3:6 (övers. »stund»), men ett solur omtalas i
2.Kon.20:9 ff. Kanske indelade man senare dagen i 12 - inte alltid lika långa
- timmar från solnedgång till solnedgång.
Natten indelades i tre väkter: den första 6-9 el. 10, Klag.2:19, den andra 9 el.
10-2, Dom.7:19, och slutligen den tredje, morgonväkten, 2-6, 2.Mos.14:24;
l.Sam.11 :11. Med den romerska ockupationen följde en indelning av natten i
fyra nattväkter: 6-9, 9-12, 12-3 (hanegället), och 3-6. Jfr Mark. 13:35;
Luk.12:3S; Matt.14:25; Mark.6:4S.
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