
Czas Pashy i czas Wielkanocy
czyli DRobnE rOZwAŜaNiA

o kulturze
w czasach

postmodernizmu.

Gliwice

21 marca 2008
(święto Purium ale niby Wielki Piątek)



Obserwacje

� Ludzie nie wiedzą co to jest czas 
ale dość sprawnie nauczyli się go mierzyć.

� Sposób liczenia czasu (kalendarz) jest bardzo 
waŜnym elementem kaŜdej kultury.

� Globalizacja próbuje w sposobie liczenia czasu 
spustoszenie
a podstmodernizm do dzieła zniszczenia 
dokłada swoje.



Niezaprzeczalna
okresowość czasu

� Dzień

� Tydzień

� Miesiąc

� Rok



Dzień

� Jednoznaczny okres we wszystkich kulturach, wyznaczony 
połoŜeniem słońca.

� Początek dnia juŜ taki jednoznaczny nie jest:

� Czy dzień zaczyna się rano? Patrz: programy telewizyjne

� Czy dzień zaczyna się o 24.oo (0.oo) bo tak zrobione jest 
sterowanie elektrownią?

� A moŜe dzień zaczyna się o zmierzchu dnia poprzedniego? Tak 
ma kultura biblijna.



Tydzień

� Ustalony od stworzenia świata choć czasem atakowany dekadą 
(Wielka Rewolucja Francuska i inne tego typu zabawy)

� Problem pierwszego dnia tygodnia: niedziela czy poniedziałek?



Miesiąc

� Pomysł pierwszy: miesiąc księŜycowy: około 29 dni

� Kalendarz hebrajski

� Kalendarz arabski…

� … i wiele innych kalendarzy, których praktycznie juŜ nie ma.

� Pomysł drugi: 30 dni, 31 dni ..... ale tak aby rok miał 12 miesięcy.

� Obserwacja kalendarza arabskiego
12 * 29,48 = 341,76 a to prawie rok ale nie rok!



Rok

� Jednoznaczny okres we wszystkich kulturach, wyznaczony 
połoŜeniem słońca, podobnie jak dzień.

� Zawsze jest problem z wyznaczeniem roku zerowego bo:

� albo Chrystus urodził się 4 roku przed Chrystusem (4 p.ch.)

� albo urodził się w 4 roku przed naszą erą (4 p.n.e.)

� albo urodził się -601 A.H. 

� 3760 po Adamie i wtedy sprawa jest prosta.



Kalendarz gregoriański

� Wprowadzony przez Grzegorza XIII obowiązuje od 1582r. i wyparł 
uŜywany gdzieniegdzie do dziś, podobny kalendarz juliański 
wprowadzony w 46 p. ch. przez Juliusza Cezara.

� Kalendarz słoneczny, zakładający 365 lub 366 dni w roku.

� Lata przestępne to te, których numer kolejny jest liczbą podzielną 
przez 4, z wyjątkiem lat wyraŜających się pełnymi setkami, wśród
których tylko podzielne przez 400 są latami przestępnymi.

� Np. 2000 był przestępny a 1900 nie 

� Zakłada więc długość roku jako 365,2425 dnia (bo 0,2425 to 97 dni 
przestępnych na kaŜde 400 lat);

� PoniewaŜ rok zwrotnikowy trwa 365,242199 to błąd (26 s na rok) 
jednego dnia pojawia się co około 3360 lat.
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Kalendarz Ŝydowski (biblijny)

� Kalendarz słoneczno-księŜycowy:

� Słońce wyznacza rok

� KsięŜyc miesiące

� Dlatego:

� miesiąc ma 28 lub 29 dni

� rok ma 12 lub 13 miesięcy

� Pierwszy dzień miesiąca to pierwszy dzień nowiu księŜyca. (sposób 
wyznaczania wg. Talmudu: 3 obserwatorów)

� Pierwszy dzień roku to pierwszy dzień pierwszego miesiąca 
a więc pierwszy dzień po przesileniu wiosennym – pierwszy Nisan.



Problem 13 miesiąca

marzec kwiecień maj

Nisan Iyar Adar 2

14 dni

pełnia

nów

Adar 1

Nów przed samym 
przesileniem

Przesilenie 
wiosenne

Pierwszy dzień miesiąca
ale nie pierwszego

Pierwszy dzień 
pierwszego 
miesiąca



Pesach

Pascha przypada 14 dnia pierwszego miesiąca. 
Pierwszy miesiąc to ten, który zaczyna się po przesileniu 
wiosennym. Miesiąc zaczyna się w pierwszym dniu po 
nowiu.

14 dni

nów 14 dzień pierwszego 
miesiąca - Nisan

fazy słońca

fazy księŜyca

Iyar Adar Nisan

Przesilenie wiosenne
21 marca



Wielkanoc

Wielkanoc (w kalendarzu gregoriańskim) przypada w 
pierwszą niedziele, po pierwszej pełni, po przesileniu 
wiosennym.

marzec kwiecień maj

pełnia

niedziela

Niedziela po 
wiosennej pełni

fazy słońca

fazy księŜyca

Przesilenie wiosenne
21 marca



Pascha a Wielkanoc:
przypadek bliski

marzec kwiecień maj

Iyar Adar 

14 dni

pełnia

niedziela

nów

Nisan

Przesilenie 
wiosenne

Niedziela po 
wiosennej pełni

14 dzień pierwszego 
miesiąca

N P



Pascha a Wielkanoc: 
przypadek daleki

marzec kwiecień maj

Nisan Iyar Adar 

14 dni

pełnia

niedziela

nów

Przesilenie 
wiosenne

Niedziela po 
wiosennej pełni

14 dzień pierwszego 
miesiąca

P N



Inne kultury „okołobiblijne”

� Świadkowie Jehowy: Pamiątkę obchodzi się wtedy, gdy Ciało 
Kierownicze, na podstawie obliczeń i obserwacji określi, kiedy 
naleŜy ją obchodzić.
Nie szkodzi, Ŝe Nowy Jork leŜy gdzie indziej niŜ Jerozolima. W 
końcu to w Nowym Jorku jest kwatera główna SJ.

� Prawosławie: Pierwsza niedziela po pierwszej pełni przypadającej 
po 21 marca.
To nic, Ŝe 21 marca przypada w tej chwili wg. kalendarza 
juliańskiego 14 dni po przesileniu wiosennym. To Prawosławie 
zachowuje tradycje a nie ciągle coś zmienia jak heretycki Rzym!



Historia wszechświata
(sposób opisu)

Woda krzepnięcie
Lód

Stan stabilny

Proces przejścia



Nowa ziemia 
i nowe niebo

Metahistoria wszechświata

stworzenie
Ogród
Eden upadek Świat

����
zbawienie



Metahistoria wszechświata

stworzenie
Ogród
Eden upadek Świat

����
zbawienie

Nowa ziemia 
i nowe niebo

Jezus
Mesjasz

zniszczenie



Czas Wielkanocy – dokonało się



śyczenia

Niech Chrystus zamieszka 
przez wiarę w waszych sercach; 
abyście w miłości 

wkorzenieni i ugruntowani, 
wraz ze wszystkimi świętymi 
zdołali ogarnąć duchem, czym jest 

Szerokość,
Długość, 

Wysokość 
i Głębokość, 

i poznać miłość Chrystusa, 
przewyŜszającą wszelką wiedzę, 

abyście zostali napełnieni całą Pełnią BoŜą.
(List apostoła Pawła do Efezjan rozdział 3, wersety od 17) 

Nowa ziemia 
i nowe niebo



Jakie dziś mamy święta?



Purim!



Purim



Purim

�Błogosławione niech będzie imię Mordechaja.
�Śmierć Hamanowi!

�Niech Twoja córka będzie jak Estera!

�Lektura dodatkowa:
Księga Estery, gdzieś w połowie Biblii.

http://yhst.blogspot.com/2007/03/purim-at-yhst.html



Czy Wielki Piątek jest 
aŜ taki wielki?

Wjazd do Jerozolimy

Ostatnia wieczerza

UkrzyŜowanie

Zmartwychwstanie

Szabat sobotni

Szabat sobotni

cz pi so nd pn wt śr cz pi so nd pnśr

Pascha – przygotowanie

Trzeciego dnia zmartwychwstał...

1, 2, 3...?


