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Leo wacha tuzungumze juu ya Mwaka Mpya!
Katika Kanisa la Mungu huko nyuma mwanzoni mwa miaka ya 1990, wakati ambapo "imani
iliyotolewa mara moja" ilikuwa chini ya shambulio kali na maji ya ukweli wa Mungu yalikuwa
yakipunguzwa, kutibiwa matope, na kufanywa wazi kati ya ndugu, tulikuwa kuwa na mikutano
ya Klabu ya Msemaji kila wiki wakati wa miezi ya msimu wa baridi. Kwa wale ambao labda
hawajui Klabu ya Msemaji, kilikuwa kilabu cha mafunzo ya hotuba ya kanisa, sawa na muundo
wa Klabu inayojulikana ya Toastmasters.
Wakati wa mkutano mmoja ambao sikukumbukwa kwangu na ambao ulifanyika wakati huu wa
mwaka, katika kikao cha mada ya Jedwali, Mada-Mlezi aliuliza swali lifuatalo:
Sote tunajua kuwa Krismasi ni mbaya; lakini vipi kuhusu Mwaka Mpya? Je! Ni sawa kwa watu
wa Mungu kushiriki katika sherehe za Miaka Mpya?
Siwezi kukumbuka majibu yote ya wanachama; lakini nakumbuka kuwa mada hii ilileta mjadala
na mjadala wa kushangaza, na kwamba washiriki wengine walionekana kuamini kwamba, kwa
kweli, ni sawa kwa watu wa Mungu kushiriki katika sherehe za Mwaka Mpya.
Na wewe je? Katika kanisa la Mungu leo miaka ishirini baadaye, mwaka 2013 unapogeukia
2014, unafikiri ni sawa? Na kama sivyo, kwa nini? Lakini ikiwa ni hivyo, imani yako
inategemea nini?
Kama watu wengi katika mataifa yetu ya magharibi wanaangalia likizo hii kwa wakati huu,
wacha tuchimbe mada hii ya mada leo. Wacha tuulize na kujibu swali: Je! Mkristo wa kweli
anapaswa kushiriki katika sherehe za Mwaka Mpya?
Kwanza kabisa, historia ya Mwaka Mpya ni nini? Kuna mkanganyiko wa kushangaza juu ya hii
- hata katika kanisa la Mungu. Lakini kwa njia hiyo hiyo, huko nje "ulimwenguni," kihistoria
kumekuwa na mkanganyiko mwingi kuhusu kalenda na mkanganyiko zaidi juu ya mwanzo wa
mwaka unapaswa kuanguka lini. Kwa sababu fulani, ndani na nje ya kanisa la Mungu, kalenda
na tarehe za Mwaka Mpya kihistoria imekuwa mada za kutokubaliana sana.
Kulingana na Encyclopedia Britannica, hata Mesopotamia wa zamani hawangeweza
kukubaliana juu ya lini Mwaka Mpya unapaswa kuanguka:

Rekodi ya mapema inayojulikana ya sikukuu ya Mwaka Mpya ilianzia 2000 KK huko
Mesopotamia, ambapo Mwaka Mpya (Akiu) ulianza na mwezi mpya karibu na ikweta ya majira
ya kuchipua huko Babilonia, au karibu na ikweta ya vuli huko Ashuru.
Kwa hivyo hapo hapo tuna uwezekano mbili. Na tofauti mbili. Inaonekana kwamba kuna
machafuko mengi - labda yaliyotokana na Shetani - kwamba hata ensaiklopidia za kisasa
haziwezi kukubaliana na kila mmoja juu ya mada hii ya mwiba! Tunapoenda kwenye
Encyclopedia Americana, inahamisha sikukuu ya zamani zaidi ya Mwaka Mpya kutoka
Mesopotamia kwenda Misri na kuirudisha nyuma kwa wakati mwingine miaka 800 mapema
kuliko makadirio ya Britannica:
Kati ya watu wa zamani mwanzo wa mwaka uliamuliwa na moja ya hafla anuwai, kama msimu
wa majira ya kuchipua au msimu wa msimu wa baridi, au msimu wa baridi au msimu wa joto.
{Sasa tuna uwezekano nne!}
Kwa mfano, huko Misri, kuanzia karibu 2773 KK, mwaka ulianza na… kupanda kwa Sirius…
{nyota inayong'aa zaidi angani usiku}… ambayo iliambatana na mwanzo wa kipindi cha
mafuriko ya Nile na haikuja muda mrefu baada ya msimu wa joto solstice.
Sasa tuna uwezekano tano wa kutokubaliana! Ili kuchanganya suala hilo zaidi, Wafoinike wa
kale na Waajemi walianza mwaka wao mpya na ikweta ya vuli; na Wagiriki - hadi karne ya 5
KK - waliona mwaka wao mpya na msimu wa baridi. Wakati wa Wagiriki unajulikana na sisi,
kwa sababu kimsingi unakubaliana na kile mataifa yetu ya kisasa hufanya - kulingana na msimu
wa baridi. Tutarudi kwa hii hivi karibuni.
Namna gani Warumi? Walikuwa na miezi kumi katika mwaka wao wa zamani, ambayo
ilitupatia majina ambayo tunatumia kwa miezi yetu kadhaa ya leo. Septemba, Oktoba,
Novemba na Desemba walikuwa wanne wa mwisho kati ya kumi zao na walitokana na majina
ya Kilatini ya Warumi kwa nambari Saba, Nane, Tisa na Kumi. Inafurahisha kujua kwamba
ikiwa utahesabu kurudi nyuma kutoka Septemba kuwa mwezi wao wa tisa, utaona kuwa mwezi
wa kwanza wa Warumi ulikuwa sawa na siku ya kisasa ya Machi - mwezi ambao Spring
Equinox huanguka.
Kwa kadri tunavyojua, tarehe ya Januari 1 ilipitishwa kwanza kama Siku ya Mwaka Mpya
mnamo 153 KK wakati mabalozi wawili wa Kirumi walichagua tarehe hiyo kwa sababu za
kijeshi. Kwa sababu zilizo wazi, hawakutaka mkanganyiko wowote na tarehe zao wakati wa
kufanya ujanja wa kijeshi.
Walakini, mnamo 525 BK, kwa nchi nyingi za Uropa, Siku ya Mwaka Mpya ilihamishwa hadi
mwezi wa Machi wakati mtawa aliyeitwa Dionysius Exiguus alianzisha mwanzo wa "Kalenda ya
Julian" mnamo Machi 25, ambayo ilikuwa tu baada ya Chemchemi Ikwinoksi; lakini pia miezi
tisa kabla ya Desemba 25, ambayo ni baada tu ya msimu wa baridi wa baridi. Kwa nini?
Kusherehekea hafla ambayo ilifunuliwa kwa Mariamu kwamba atazaa Mwana wa Mungu.

Tunajua kuwa tarehe 25 Desemba kama tarehe waliyotoa kama siku ya kuzaliwa ya Yesu
ilikuwa na makosa sana; na kwa hivyo, tarehe hii ya Machi 25 ya "Matamshi," kama inavyoitwa,
pia ina makosa makubwa.
Mkanganyiko huu uliendelea katika Zama zote za Kati, wakati ambapo tarehe anuwai za
sikukuu za Wakristo zilitumika kuashiria Mwaka Mpya, wakati kalenda mara nyingi ziliendelea
kuonyesha miezi kutoka Januari hadi Desemba kwa mtindo wa Kirumi. Kwa hivyo machafuko
hata zaidi!
Pamoja na kuletwa kwa "Kalenda ya Gregori" mnamo 1582, nchi nyingi za Katoliki za Uropa
zilianza tena kusherehekea Siku ya Mwaka Mpya mnamo Januari 1. Nchi nyingi zaidi zilipitisha
tarehe 1 Januari wakati wa Karne za 16 na 17 baadaye. Wengine walishikilia hadi karne ya 18.
Kwa kushangaza, Uingereza na makoloni yake (pamoja na ile ambayo baadaye ingekuwa
Merika na Canada) walikuwa kati ya hivi karibuni sana kupitisha Januari 1 kama tarehe ya
Mwaka Mpya. Hiyo ilikuwa mnamo 1752.
Mtu anaweza kudhani kuwa muda na elimu vingepunguza mkanganyiko huu; lakini hakika
haijawahi. Kwa sababu ya tofauti za maoni kuhusu kalenda, nchi anuwai bado zinafanya
sherehe zao za Mwaka Mpya kwa nyakati tofauti. Kivietinamu, nchi za Kiisilamu, Wajapani,
Watamil, Wathhai na, kwa kweli, Wachina wote huweka tarehe tofauti za Mwaka Mpya kama
upendeleo wao.
Lakini turudi kwenye majadiliano yetu ya Siku ya Mwaka Mpya ya Januari 1 ya ulimwengu wa
magharibi. Je! Inazingatiwaje na ulimwengu leo?
Kijadi, kama Krismasi, Siku ya Mwaka Mpya ilizingatiwa kama sikukuu ya kidini; lakini katika
nyakati za kisasa, badala ya kuwa sherehe ya kiroho, kuwasili kwa Mwaka Mpya pia kumekuwa
tukio la kile gazeti moja lililoita "sherehe ya roho," na shughuli kama vile sherehe za mwitu,
"Bear ya Polar" huogelea katika maji baridi, na maamuzi ya kibinafsi. Mila mingine ya Mwaka
Mpya hakika haisemi sana na haikubaliki. Neno la Mungu linaelezea kwa usahihi
kinachoendelea kwenye sherehe za Mwaka Mpya ambapo wengine huchagua kuacha nywele
zao kupita kiasi na kutupa vizuizi vyote vya maadili kwa upepo:
Wagalatia 5:
19: Sasa matendo ya mwili ni dhahiri, ambayo ni haya; uzinzi, uasherati, uchafu, ufisadi,
20: Kuabudu sanamu, uchawi, chuki, ugomvi, wivu, ghadhabu, ugomvi, fitna, uzushi,
21a: Wivu, mauaji, ulevi, tafrija, na kadhalika:
Sisemi kwamba mambo haya yote yanaendelea kwenye kila sherehe ya Mwaka Mpya;
lakini hutokea. Sasa inakuja onyo kali la Mungu kuhusu aina hii ya shughuli:
21b:… ya mambo ambayo nakuambia hapo awali, kama vile nilivyokuambia hapo
zamani, kwamba wale wanaofanya mambo kama hayo hawataurithi ufalme wa Mungu.

Ingawa andiko hili haliwalengi haswa shughuli za Krismasi na Mwaka Mpya, dhambi nyingi
zilizoelezewa hapa, katika miduara mingine, ni sawa na msimu. Imejulikana kwa muda mrefu
kuwa kipindi chote cha Krismasi na Mwaka Mpya kinasababisha ukosefu wa adili, vurugu na
hata mauaji kuliko wakati mwingine wowote wa mwaka. Kuna vifo vingi vya trafiki
vinavyohusiana na pombe ambavyo vinatokea kwenye likizo ya Mwaka Mpya kuliko siku
nyingine yoyote ya mwaka. Nilitaka kuangalia kwamba hiyo ilikuwa takwimu ya kisasa, kwa
hivyo nilitafuta taarifa kutoka kwa wataalam wengine juu ya mambo haya. Nina nukuu kadhaa
ambazo ningependa kushiriki nawe. Kwanza, moja ya hivi karibuni kutoka Taasisi ya Kitaifa ya
Madawa ya Kulevya na Pombe:
Baadhi ya utabiri wa likizo ni mbaya sana kutabirika. Kwa mfano watu wengi wanaweza kufa
katika ajali za trafiki zinazohusiana na pombe wakati wa likizo kuliko wakati mwingine wowote
wa mwaka. Takwimu zinaonyesha kuwa wakati wa Krismasi na Mwaka Mpya, mara mbili hadi
tatu watu zaidi hufa katika ajali zinazohusiana na pombe kuliko wakati wa kulinganisha mwaka
mzima, na asilimia arobaini ya vifo vya trafiki wakati wa likizo hizi vilihusisha dereva ambaye
alikuwa na shida ya pombe, ikilinganishwa na ishirini asilimia kwa Desemba nzima. ”
Na kutoka kwa Baraza la Kitaifa la Usalama kwa Merika:
Ajali mbaya za Amerika zilizofungwa na Mwaka Mpya zina uwezekano mkubwa wa kuwa na
uhusiano wa pombe kuliko ajali wakati wa vipindi vingine vya likizo. Kulikuwa na wastani wa
vifo vya trafiki 108 kwa siku katika kipindi cha Mwaka Mpya, na karibu asilimia arobaini na mbili
walihusishwa na upungufu wa pombe, kulingana na Baraza la Usalama la Kitaifa likinukuu data
kutoka 2007 hadi 2011.
Sehemu nyingine ya nakala hii ilisema kuwa Mwaka Mpya ni kitakwimu mbaya kuliko hata
Krismasi katika suala hilo.
Katika nchi za Jumuiya ya Madola ya Uingereza, pamoja na Kanada, mila nyingi za Mwaka
Mpya, kama vile tafrija isiyo ya kizuizi isiyo na adabu, karamu na kunywa pombe kupita kiasi zimepitishwa kutoka Mwaka Mpya wa Uskochi, ambao Waskoti wanauita "Hogmanay." Sio
kwamba Waskoti ni wenye dhambi zaidi kuliko sisi wengine, kwa kweli; lakini mizizi ya
Hogmanay inarudi kwenye sherehe ya msimu wa baridi wa baridi kati ya mababu zao wa
Norse.
Ikiwa tutatazama historia ya Waskoti, tutagundua kuwa wamefungwa kwa karibu na watu wa
Scandinavia kuliko ilivyo kwa watu wa Uingereza. Wamejumuisha mila ambayo hutoka kwa
sherehe za msimu wa baridi wa Gaelic wa Samhain, sherehe mbaya sana, ya kale ya kipagani.
Waviking walisherehekea Yule, ambayo baadaye ilichangia Siku kumi na mbili za Krismasi, au
"Siku za Daft" kama vile wakati mwingine ziliitwa huko Scotland. "Daft" ni neno la Uingereza
ambalo linamaanisha "ujinga" - na upole kuhusu tu muhtasari wa sherehe za Krismasi na
Mwaka Mpya. Ndugu wengine wa kanisa kwa kweli wanaiita "msimu wa ujinga." Lakini labda
neno hilo ni laini sana.

Katika bara la Ulaya, maadhimisho ya msimu wa baridi Solstice yalibadilika kuwa sherehe ya
zamani ya Saturnalia, sherehe kuu ya msimu wa baridi wa Warumi, ambapo watu
walisherehekea bila kizuizi chochote cha maadili au kizuizi.
Wakati wa Matengenezo ya Kiprotestanti na miaka ya Wapuritan huko Uingereza na Ulaya,
sherehe hizo za msimu wa baridi zilitambuliwa kama za kipagani na zililazimishwa chini ya ardhi
na makanisa ya Kiprotestanti ya nyakati hizo. Lakini waliingia tena tena na kuibuka tena karibu
na mwisho wa Karne ya 17.
Je! Bwana Mungu anasema nini juu ya upagani huu na machafuko?
I Wakorintho 14:
33: Kwa maana Mungu sio chanzo cha machafuko, bali ni wa amani, kama katika
makanisa yote ya watakatifu.
40: Vitu vyote vifanyike kwa adabu na kwa mpangilio.
Tutasoma zaidi baadaye juu ya kile Mungu anafikiria juu ya kupitishwa kwa njia hizi za kipagani
za watu wake; lakini kwa sasa, hebu tuulize swali, Mwaka Mpya wa Mungu ni lini?
Hapa kuna kutajwa kwa kwanza kwa Maandiko ya Siku ya Mwaka Mpya - siku muhimu sana:
Mwanzo 8:
13 Ikawa katika mwaka wa mia sita na moja, katika mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya
mwezi, maji yalikuwa yamekauka juu ya nchi; Noa akaondoa kifuniko cha safina,
akatazama, na tazama, uso wa nchi ulikuwa umekauka.
Kuna kutokukubaliana kati ya wafasiri wa Biblia kuhusu ni ipi kati ya Siku mbili za Mungu za
Mwaka Mpya ambazo ilikuwa ikimaanisha.
Siku mbili za Mwaka Mpya? Ndio, kwa kweli kuna Siku mbili za kweli za Mwaka Mpya ambazo
zilipewa na Mungu. Ya kwanza na muhimu zaidi, kama ilivyoelezewa wazi katika Neno Lake,
inakuja wakati wa majira ya kuchipua na inaeleweka kuwa mwanzo wa Mwaka Wake Mtakatifu.
Siku ya pili ya Mwaka Mpya inakuja miezi sita baadaye katika vuli ya mwaka, na inaeleweka
kuwa mwanzo wa mwaka wa kiraia, utawala na kilimo. Wacha tushughulikie chemchemi
kwanza:
Kutoka 12:
1 Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akasema,
2: "Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu; itakuwa kwenu mwezi wa kwanza wa
mwaka."
Huwezi kupata wazi zaidi ya hapo! Mwezi huu wa kwanza wa mwaka hapo awali uliitwa "Abib"

(Strong's 24), neno ambalo linatokana na kitenzi kinachomaanisha "kuwa mpole." Maana
zingine za nomino "Abib" ni kijani, kijani kibichi, masikio mabichi ya mazao, kijani kibichi
kinachokua, vichwa safi vya nafaka, kutengeneza masikio, masikio mchanga ya nafaka.
Kutajwa kwa kwanza kwa neno "Abibu" ni hii kutoka wakati wa tauni ya mvua ya mawe juu ya
Misri:
Kutoka 9:31:
Kitani na shayiri vilipigwa; kwa maana shayiri ilikuwa katika sikio, na kitani ilikuwa
imeota.
Hii inatoa alama ya kukadiria kama wakati wa mwaka kutajwa kwa pigo hili. Kwa sababu ya
ukaribu wake - kiufundi sehemu ya Afrika Kaskazini - hali ya hewa ya Misri ilikuwa (na bado ni)
kali kuliko ile ya Kanaani. Hii ilisababisha misimu ya kukua ya Misri kuja mapema zaidi kuliko
huko Kanaani. Ingawa kwa mahubiri haya, ukweli huu sio muhimu sana, bado ni muhimu
kukumbuka.
Kutajwa kwa kwanza kwa neno "Abib" kama jina la mwezi wa kwanza kunapewa kwa:
Kutoka 13:
3 Musa akawaambia watu, Kumbukeni siku hii, ambayo mlitoka Misri, katika nyumba ya
utumwa; kwa kuwa kwa mkono wa nguvu BWANA amekutoa mahali hapa; hapana mkate
uliotiwa chachu.
4: Leo umetoka katika mwezi wa Abibu. ”
Katika maandiko mengine mawili, mwezi wa kwanza wa mwaka mtakatifu wa Mungu
unaitwa "Nisan" ambayo inamaanisha "kukimbia kwao," labda - pengine - kumbukumbu
ya mwezi ambao Waisraeli walitoroka Misri.
Mungu anatuamuru wazi kuadhimisha mwezi huu wa Abibu (au Nisani), na anatuambia haswa
jinsi tunapaswa kuutunza:
Kumbukumbu la Torati 16: 1:
Shika mwezi wa Abibu, ukamfanyie Pasaka BWANA Mungu wako; kwa kuwa katika
mwezi wa Abibu Bwana, Mungu wako, alikutoa kutoka Misri usiku
Tunapaswa kuanza kuhesabu mwaka mtakatifu wa Mungu siku ya kwanza ya Abibu.
Tunapaswa kuifuata siku ya kumi ya mwezi kwa "kumtazama Mwanakondoo" (Kutoka 12: 3-5;
Yohana 1:29, 36). Siku ya kumi na nne ya Abibu tutafanya Pasaka. Siku ya kumi na tano hadi
siku ya ishirini na moja ya Abibu tunapaswa kushika Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu.
(Kumbuka: Ingawa neno "Pasaka" limekuwa neno la kuvutia kwa msimu wote wa siku nane,
muktadha wa mstari huu katika Kumbukumbu la Torati 16 unaonyesha kuwa inazungumzia kwa

usahihi zaidi Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu (Abib 15 hadi 21) wakati ambao Mungu
aliwatoa Waisraeli kutoka Misri) badala ya Siku ya Pasaka (Abib 14) yenyewe).
Kulikuwa pia na tukio lingine kubwa na la mfano ambalo lilifanyika Siku ya Mwaka Mpya wa
Mungu:
Kutoka 40:17:
Ikawa katika mwezi wa kwanza, katika mwaka wa pili, siku ya kwanza ya mwezi, maskani
iliinuliwa.
Sasa, vipi kuhusu Siku ya pili ya Mwaka Mpya wa Mungu?
Ingawa haijathibitishwa, ilikuwa maoni ya mwanahistoria Myahudi Josephus na wasomi
wengine wa zamani na wa kisasa wa Biblia kwamba, kabla ya amri ya Mungu katika Kutoka 12:
1-2, Siku ya Mwaka Mpya inayokubalika kwa kawaida (na Waisraeli wa wakati huo) inaweza
kuwa imekuwa siku ya kwanza ya ile ikawa mwezi wa saba wa Mungu, Sikukuu ya Baragumu,
inayokuja wakati wa vuli, miezi sita haswa baada ya Abib 1.
Kinachochukuliwa kuwa mwaka wa serikali ya Mungu huanza mwezi wa saba ambao huitwa
"Tishri" au "Tisri," ambayo inamaanisha "mwanzo." Mahali pengine, pamoja na andiko moja,
mwezi huu wa saba unaitwa "Ethanim," ambayo inamaanisha "kuvumilia" au "kutiririka kila
wakati":
I Wafalme 8: 2:
Watu wote wa Israeli wakakusanyika kwa mfalme Sulemani katika sikukuu ya mwezi wa
Ethanimu, ambao ni mwezi wa saba.
Siku hii ya pili ya Mwaka Mpya katika msimu wa vuli ilikuwa tarehe iliyoashiria mwisho wa
wakati kuu wa mavuno ya majira ya joto, ambao kwa hiyo Waisraeli wangeandaa zaka zao na
matoleo, na muda mfupi baadaye (wakati wa Siku ya Upatanisho) wangeanza kuhesabu
mwaka wa tatu wa kumi, mzunguko wa miaka saba wa kilimo ambao walipaswa kuachia ardhi
ya kilimo ipumzike, Mzunguko wa Mwaka wa Kutolewa, na mzunguko wa Yubile ya miaka
hamsini. Majadiliano ya haya lazima yaahirishwe kwani yangechukua wakati wa mahubiri
angalau moja. Waisraeli walihitaji mwanzo wa kimantiki kwa mizunguko hii yote ambayo
Mungu wao mwenye upendo aliweka kwa faida yao.
Kutoka 23:16:
Na sikukuu ya mavuno, malimbuko ya kazi yako, uliyopanda shambani; na sikukuu ya
kukusanya, ambayo ni mwisho wa mwaka, utakapokusanya kazi zako shambani.
Hii inamaanisha kuwa tarehe hii ya Tishri 1 ilimaliza mwaka mmoja wa kiraia na kilimo na
kuanza mwingine. Msimu kuu wa mavuno ya majira ya joto ulikuwa umekwisha; mwaka wa

kuongezeka ulikuwa umekwisha; kwa hivyo basi zaka na matoleo yangezingatiwa na
kuhesabiwa kwa siku zijazo za Siku Takatifu na kwa mwaka ujao.
Kutoka 34:22:
Nawe utaadhimisha sikukuu ya wiki, ya malimbuko ya mavuno ya ngano, na sikukuu ya
ukusanyaji mwishoni mwa mwaka.
Neno moja la Kiebrania lililotafsiriwa "mwishoni mwa mwaka" ni "tequwphah," ambayo
inamaanisha "kugeuka" au "zamu ya mwaka." Wasomi wa lugha ya Kiebrania wanatuambia
kuwa neno hilo linahusiana na Autumnal Equinox, ambayo kawaida huanguka mnamo
Septemba 22 au 23 na inaashiria mwisho wa msimu wa joto na mwanzo wa vuli katika
ulimwengu wa kaskazini. Inaashiria pia kumalizika kwa mwaka mmoja wa kiraia / kilimo na
kuanza kwa mwingine.
Sikukuu ya Ukusanyaji inahusu pamoja, kwa kweli, kwa kile tunachokiita sasa "Sikukuu za
Kuanguka": Sikukuu ya Baragumu mnamo Tishri 1, Siku ya Upatanisho mnamo Tishri 10,
Sikukuu ya Vibanda kutoka Tishri 15 hadi 21, na Siku Kuu ya Mwisho mnamo Tishri 22.
Kwa hivyo tunajua kuwa upangaji wa wakati wa sherehe hizi ni "mwisho wa mwaka" na
"mwishoni mwa mwaka," i.e.katika vuli.
Hapa kuna nukuu kutoka kwa mwanahistoria wa Kiyahudi aliyetajwa hapo juu, Josephus,
ambaye aliishi karibu na wakati wa Yesu huko Yerusalemu. Anarejelea hapa kwa Siku hii ya
pili ya Mwaka Mpya:
Msiba huu {Mafuriko} ulitokea katika mwaka wa mia sita wa serikali ya Noa {umri}, mwezi wa
pili, ulioitwa na Wamasedonia Dios, lakini na Waebrania Marchesuan; kwani ndivyo
walivyoamuru mwaka wao huko Misri; lakini Musa {kwa usahihi zaidi, Mungu, aliyemwambia
Musa} aliteua kuwa Nisani… inapaswa kuwa mwezi wa kwanza kwa sherehe zao, kwa sababu
aliwatoa Misri katika mwezi huo: hivi kwamba mwezi huu ulianza mwaka kuhusu sherehe zote
walizoziona kwa heshima ya Mungu, ingawa alihifadhi utaratibu wa asili wa miezi {yaani
mwaka wa kiraia, utawala na biashara kuanzia na Siku ya pili ya Mwaka Mpya} kuhusu kuuza
na kununua, na mambo mengine ya kawaida. (Antiquities of the Jewish Book I: Sura ya 3:
Mstari wa 3)
Ikiwa Josephus ni sahihi, hii ingeonyesha kwamba katika "utaratibu wa asili wa miezi" (kama
anavyosema), mwaka ulianza na Tishri 1, kabla ya Mungu kuibadilisha katika Kutoka 12.
Lakini ikiwa Siku Takatifu za Mungu zilikuwa zinafanya kazi kwa njia yote kutoka kwa uumbaji,
kama wengi wanavyoamini, basi labda amri Yake kwa Musa katika Kutoka 12 ilikuwa kweli
inarejesha - badala ya kuanzisha - Abib 1 kama Siku yake takatifu ya Mwaka Mpya kwa
Waisraeli ambao alikuwa Misri kwa miaka mia nne. Labda, kwa njia sawa na vile alivyoona ni
lazima kuwakumbusha "kukumbuka Siku ya Sabato" katika Kutoka 16 na 20, pia kuna
uwezekano kwamba ilimbidi aweke tena kalenda kwao.

Katika maandiko mengine ambayo Mungu anataja Siku ya Mwaka Mpya, hatuwezi kuwa na
hakika ikiwa inahusu moja ya chemchemi au ile ya anguko. Wacha tuangalie moja tu ya haya:
Ezekieli 40: 1:
Katika mwaka wa ishirini na tano wa utekwa wetu, mwanzoni mwa mwaka, siku ya kumi
ya mwezi, katika mwaka wa kumi na nne baada ya mji huo kupigwa, katika siku ile ile
mkono wa BWANA ulikuwa juu yangu, na kanileta huko.
Tukio lenyewe sio muhimu kwa mahubiri haya; lakini wakati halisi ni. Maneno "mwanzoni mwa
mwaka" yametafsiriwa kutoka kwa maneno ya Kiebrania, "rosh" (ambayo inamaanisha "kichwa"
au "mwanzo") na "shaneh" (ambayo inamaanisha "mwaka").
Ingawa Wayahudi wa kisasa wamepitisha aya hii kwa kipindi chao cha Sikukuu ya Baragumu
("Rosh Hashanah"), haijulikani wazi ni Mwaka gani mpya aya hii inamaanisha - ya kwanza au
ya pili - ya masika au ya vuli. Wayahudi wamechukua kifungu hicho na kukitumia kwa ile ya pili
- ile ya vuli.
Inafurahisha kwa sababu, ikiwa inahusu moja ya vuli, basi tukio lililoelezewa kwenye Ezekieli
40: 1 lilifanyika Siku ya Upatanisho:
Mambo ya Walawi 23:27:
Tena siku ya kumi ya mwezi huu wa saba itakuwa siku ya upatanisho; itakuwa kusanyiko
takatifu kwenu; nanyi mtazitesa nafsi zenu, na kumtolea Bwana sadaka ya kusongezwa
kwa moto.
Walakini, ikiwa inahusu chemchemi ya kwanza, basi hafla hii ilifanyika miezi sita mapema
mnamo Abib 10 - siku ambayo kondoo wa Pasaka alichaguliwa na kuchunguzwa:
Kutoka 12:
1 Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akasema,
2 mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu; itakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka
kwenu.
3 Nena na mkutano wote wa Israeli, na kuwaambia, Siku ya kumi ya mwezi huu watatwaa
kila mtu mwana-kondoo, kwa nyumba ya baba zao, mwana-kondoo kwa nyumba; 4 Na
ikiwa nyumba ni ndogo kwa kondoo, basi yeye na jirani yake walio karibu na nyumba
yake wataichukua kama hesabu ya roho; kila mtu kwa kadiri ya ulaji wake mtahesabu
hesabu yenu kwa mwana-kondoo.
5 Mwana-kondoo wenu atakuwa mkamilifu, dume wa mwaka wa kwanza; mtamtoa
kondoo, au mbuzi.
Inafurahisha kuangalia kalenda ya Mungu na kuzingatia miezi, wiki na siku kadri
zinavyokwenda. Siku hiyo ya kumi ya miezi hiyo miwili ni muhimu sana kwa watu wa Mungu.

Mara nyingi tumekuwa tukijiuliza juu ya uwezekano kwamba Mungu angeweza kuumba tena
dunia karibu miaka elfu nne mapema kuliko kuzaliwa kwa Yesu. Sisemi, kwa kweli, kwamba
dunia haikuwepo kabla ya hapo; lakini kwamba aliiumba tena wakati huo. Mtu wa kwanza,
labda Adam, labda, alikuwa amevuta pumzi yake ya kwanza kwenye Tishri 1 - Sikukuu ya
Baragumu - kama vile Adamu wa pili, Yesu Kristo (I Wakorintho 15:22, 45) anaweza kuzaliwa
kama mwanadamu kwa hiyo siku hiyo hiyo ya mwaka wa Mungu - Sikukuu ya Baragumu,
Tishri
1. Pia, ujio wa pili wa Yesu Kristo unaweza kuangukia kwenye Sikukuu ya tarumbeta zijazo.
Hatuwezi kushikilia sana juu ya mambo haya; lakini kuna uwezekano kwamba zinaweza kuwa
za kweli na ni faida kwetu kuzingatia na kujiuliza juu ya vitu kama hivyo.
Ufunuo 12: 9:
Joka kubwa likatupwa nje, yule nyoka wa zamani, aitwae Ibilisi na Shetani, ndiye
anadanganya ulimwengu wote; akatupwa duniani, na malaika zake wakatupwa pamoja
naye.
Sehemu ya jukumu la Shetani kama mdanganyifu mkuu ni kwamba yeye pia ndiye bandia
mkubwa. Ni muhimu tukumbuke hii, kwa sababu kila kitu sio kama inavyoonekana. Kalenda
zake na Siku za Mwaka Mpya ni baadhi ya bidhaa bandia zenye kutatanisha zaidi. Ambayo
amesisitiza juu ya mataifa ya kisasa ya magharibi ya Israeli ni moja wapo ya bidhaa bandia
kubwa.
Angalia jinsi alivyoweka wakati! Siku ya kwanza ya Mwaka Mpya wa Mungu huja Machi au
Aprili - katika uzuri wa majira ya kuchipua ya mwaka (katika ulimwengu wa kaskazini). Mwaka
Mpya wa pili wa Mungu huja mnamo Septemba au Oktoba - "katika uzuri wa vuli" ya kila mwaka
(katika ulimwengu wa kaskazini). Lakini wakati Shetani alipanga Mwaka Mpya wa bandia, ni
wazi alitaka kuiweka mbali iwezekanavyo kutoka kwa Siku za kweli za Mwaka Mpya wa Mungu
na Siku Zake Takatifu za kweli. "Mbali iwezekanavyo" inatafsiriwa kuwa nusu kati ya Siku mbili
za kweli za Mwaka Mpya wa Mungu - au miezi mitatu kati ya hizo mbili. Msisimko wa msimu wa
baridi ni nusu kati ya ikweta ya vuli na ikweta ya vernal.
Shetani angeweza kuweka siku yake bandia ya Siku ya Mwaka Mpya nusu katikati ya Abib na
Tishri - katika mwezi wa nne wa Mungu, ambao uko katika miezi yetu ya kiangazi ya Juni au
Julai. Lakini kwa nini angefanya hivyo? Ikiwa angefanya hivyo, ingekuwa karibu sana (kwake)
kwa Sikukuu ya Pentekoste na itakuwa sawa katikati ya msimu wa kweli wa Siku Takatifu ya
Mungu, ambayo Shetani huchukia sana. Hapana, Shetani anaonekana ameweka Mwaka wake
Mpya iwezekanavyo nje na mbali na msimu wa Siku Takatifu ya Mungu kwa kadiri alivyoweza;
katika mwezi wa kumi wa mwaka wa Mungu!
Tumeangalia ukweli na historia kadhaa kuhusu siku za Mwaka Mpya; lakini watu wa Mungu
wanapaswa kufanya nini na habari hii? Hapa kuna jibu fupi, moja kwa moja kutoka kinywa cha
Yesu Kristo - akizungumza na Shetani:

Mathayo 4: 3:
Lakini akajibu akasema, "Imeandikwa, 'Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno
litokalo katika kinywa cha Mungu."
Kwa hivyo, kutoka kwa Yesu Kristo, hivi ndivyo tunapaswa kufanya. Hatupaswi kuishi na mila
za kipagani za mwanadamu! Tunapaswa kuishi kwa Neno la Mungu - "kwa kila neno linalotoka
kinywani mwa Mungu" - pamoja na onyo hili ambalo Mungu alisema kupitia Israeli ya zamani
kupitia Yeremia:
Yeremia 10: 3:
Sikieni neno asemalo BWANA nanyi, nyumba ya Israeli: Bwana asema hivi, Msijifunze
njia ya mataifa, wala msifadhaike kwa ishara za mbinguni; maana mataifa wamefadhaika
juu yao. Kwa maana desturi za watu ni za bure. ”
Onyo hili lilitolewa miaka mia sita kabla ya Yesu kutembea duniani na kumwambia Shetani
mambo hayo (Mathayo 4: 3). Wacha turudi nyuma zaidi - miaka mia nane au zaidi mapema kuliko Yeremia. BWANA alikuwa amewaonya sana Waisraeli juu ya mambo haya hayo
mapema zaidi kuliko wakati wa Yeremia:
Mambo ya Walawi 18:
1 Bwana akanena na Musa, na kumwambia,
2 Nena na wana wa Israeli, uwaambie, Mimi ndimi Bwana, Mungu wenu.
3a: Baada ya matendo ya nchi ya Misri, mlimokaa, msifanye…
Tulisoma mapema kwamba moja ya makadirio ya siku za mapema za wapagani za Mwaka
Mpya ilikuwa ile ya Misri.
3b:… na baada ya matendo ya nchi ya Kanaani, ninakokuleta, usifanye; wala usitembee katika
maagizo yao.
4
Fanyeni hukumu zangu, na kuzishika hukumu zangu, na kuzienenda; mimi ndimi
Bwana, Mungu wenu.
5
Kwa hiyo mtazishika amri zangu, na hukumu zangu; ambazo mtu akizifanya ataishi kwa
hizo; mimi ndimi BWANA "...
Ikiwa tutafanya amri za Mungu na hukumu zake na ikiwa tunaishi katika hizo, zitatuletea
maisha bora na yenye furaha - hata maisha bora.
Mstari wa 24: Msijitie unajisi kwa moja ya mambo haya: kwa maana katika haya yote mataifa
wametiwa unajisi niliowatupa mbele yenu ....
Neno "unajisi" linamaanisha "kuchafua" au "chafu."

25
Nchi nayo imetiwa unajisi, kwa sababu hiyo naijali uovu wake juu yake, nayo nchi
yenyewe itawatapika wakaaji wake.
26
Basi mtazishika amri zangu na hukumu zangu, wala msifanye machukizo haya; hakuna
mtu wa taifa lako mwenyewe, au mgeni yeyote anayekaa kati yako ...
Kwa wazi, kulikuwa na Waisraeli ambao walikuwa wakifanya mambo haya, na vile vile mabaki
ya watu wa mataifa mengine ambao huenda walikuwa wakikaa kati yao.
27
(Maana watu wote wa nchi hii waliyotangulia kufanya mambo hayo machukizo, na nchi
imechafuliwa na kuchafuliwa;
28
Kwamba nchi haitakutapeni ninyi pia, wakati mutaitia unajisi, kama ilivyowatapika
mataifa yaliyokuwa kabla yenu.
29: Kwa kuwa mtu ye yote atakayefanya mojawapo ya machukizo haya, hata roho zinazofanya
hayo zitakatiliwa mbali na watu wao.
Hili ni onyo kali!
30 Basi shikeni maagizo yangu, kwamba msifanye mojawapo ya desturi hizi za kuchukiza,
zilizotekelezwa kabla yenu, wala msijitie unajisi kwa hizo; mimi ndimi Bwana, Mungu wenu.
Je! Waisraeli wa kale walitii maonyo ya upendo na huruma ya Mungu hapa? Hapana
hawakufanya! Awali waliwapa huduma ya midomo; lakini hivi karibuni alikuja kuwapuuza.
Waliwaasi na kuadhibiwa.
Labda ya kushangaza, uasi wao umeandikwa katika Zaburi. Mara nyingi tunaangalia Zaburi na
tunadhani yote ni maneno ya kupendeza; lakini angalia kile kinachosemwa hapa:
Zaburi 106:
34 Hawakuharibu mataifa, ambayo Bwana aliwaamuru juu yao.
35 Lakini walichanganyika kati ya mataifa, Wakajifunza matendo yao.
36: Nao walitumikia sanamu zao: ambazo zilikuwa mtego kwao ...
39: Ndivyo walivyotiwa unajisi na kazi zao, Wakafanya uasherati na uvumbuzi wao
wenyewe.
Matokeo yalikuwa nini?
40: Kwa hiyo hasira ya Bwana ikawaka juu ya watu wake, hata akachukia urithi wake
mwenyewe.
Ikiwa unafikiria juu ya watu wa Mungu kama Bibi-arusi wa Yesu Kristo, aliwataliki. Ikiwa
unafikiria juu yao kama watoto wa Mungu Baba, aliwatoa mimba na kuwatupa mbali na urithi
wake.

41 Akawatia mikononi mwa mataifa; na wale waliowachukia walitawala juu yao.
42 Maadui zao pia waliwaonea, Nao wakatiwa chini ya mikono yao.
Walienda utumwani; na mbaya zaidi kuliko hiyo, katika utawanyiko wa kutisha. Mataifa yetu
ya kisasa ya Israeli leo yanafanya sawa sawa. Wanapuuza maonyo ya upendo na huruma ya
Mungu, ambayo yalitolewa kwa faida yao - na yetu -. Na kwa mara nyingine tena, adhabu ya
aina hiyo inakuja, kwa njia ya utekaji na ukandamizaji, ambazo zote zinaonekana kuja juu ya
mataifa yetu ya waasi - hata sasa. Ikiwa unatazama habari za ulimwengu, utajua kuwa hatua
kwa hatua hii inatujia. Kwa miaka mingi watu wetu wamedanganywa na Shetani kwa kushika
mila hizi za uwongo za maadui zetu wapagani!
Hapa ndivyo Yesu alisema. Ndio, Alikuwa anazungumza juu ya mila ya wazee; lakini kwa
ujumla, Anazungumza juu ya mila zote za uwongo:
Marko 7: 6:
Akajibu, akawaambia, "Isaya {Isaya} ametabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki, kama
ilivyoandikwa, 'Watu hawa wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali
nami' ...
Hata juma lililopita, mamilioni ya watu ambao kwa kawaida hawakutaja hata jina la Yesu Kristo
isipokuwa walikuwa wakilitumia kwa kufuru, walikuwa wakitunza Krismasi na kwa hivyo
walikuwa wakimheshimu yeye kwa midomo yao.
7 Lakini wananiabudu bure, Wakifundisha mafundisho Amri za wanadamu. 8 Kwa
kuwa mnaacha amri ya Mungu, mnashikilia mapokeo ya wanadamu, kama vile
kuosha sufuria na vikombe; na mambo mengine mengi mnayafanya.
Mila ambayo Yesu anazungumzia hapa ni mila bandia za wazee, ambazo zilikuwa nyongeza
zisizo za kimaandiko kwa sheria takatifu za Mungu; lakini ikiwa mila hizi zilitokana na watu wa
mataifa wasio Wayahudi au na Waisraeli wapotovu, Mungu anasema kwamba hatupaswi
kuongeza au kupunguza kutoka kwa Neno Lake takatifu. Ikiwa sio kulingana na sheria yake na
ushuhuda wake, anatuambia, hiyo sio ya Mungu na lazima ikataliwa (Isaya 8: 16-20).
Mungu ndiye pekee aliye na mamlaka ya kuweka au kubadilisha kalenda, Mwaka Mpya na
utaratibu wa miezi. Daniel aliandika:
Danieli 2:
20
Danieli akajibu akasema, Jina la Mungu lihimidiwe {Kiaramu: Elah} milele na
milele, kwa maana hekima na uweza ni wake.
21
Naye hubadilisha nyakati na majira; huondoa wafalme, na kuweka wafalme;
huwapa wenye hekima hekima, na maarifa kwa wale wanaojua ufahamu.

Ni Mungu tu ndiye ana uwezo na mamlaka ya kufanya hivyo. Ikiwa anataka kubadilisha
nyakati, majira au Siku ya Mwaka Mpya, basi ni juu yake kufanya hivyo. Hachukui wema kwa
watu wanyonge wanaojaribu kujinyakulia mamlaka Yake - hata (labda haswa!) Watu wakubwa
kama wanadamu kama "Mnyama" wa wakati wa mwisho. Ilitabiriwa kuwa Mnyama huyu
atachukua nguvu ya kubadilisha kalenda kuzunguka kwa faida yake mwenyewe:
Danieli 7:
23: Hivi ndivyo alivyosema, "Mnyama wa nne atakuwa ufalme wa nne duniani, ambao
watakuwa tofauti na falme zote, nao wataila dunia yote, na kuikanyaga, na kuivunja
vipande vipande.
25 "Na huyu mnyama wa nne Mfalme na ufalme} atanena maneno makuu juu ya Aliye
juu, na atawachosha watakatifu wa Aliye juu, na anafikiria kubadili nyakati na sheria; nao
watatiwa mikononi mwake hata wakati na nyakati na kugawanya wakati. "
●

Kwa hivyo mfalme huyu wa Mnyama atahamasishwa na Shetani Ibilisi, na atakuwa na
zamu ya kubadilisha nyakati na sheria. Kwa ushawishi wa uasi wa Shetani, atajaribu
kuchukua mamlaka kutoka kwa Mungu kuweza kufanya hivyo. Kwa bahati nzuri, nguvu
za mfalme huyu na ufalme wake zitadumu kwa muda mfupi na ataondoa haraka utawala
wake na nguvu zake. Ataanguka na atatumiwa na kuangamizwa - pamoja na
mwenzake-uhalifu - nabii wa uwongo, anayeitwa pia "Kahaba Mkubwa" na "Babeli
Mkubwa."

Hii inaonyesha tu jinsi jambo la kweli ni kubwa. Sio jambo jepesi, ingawa tunaweza kudhani
kuwa Siku ya Mwaka Mpya sio jambo la kuhangaikia sana. Hii ndio itasababisha nyakati za
mwisho. Itakuwa ni sehemu moja tu ya uasi wa Mnyama na sehemu moja ya njia ya maisha
iliyosimamishwa ulimwenguni na yeye na nabii wa uwongo:
Ufunuo 18:
1
Baada ya hayo nikaona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye
nguvu kubwa; na nchi ikaangazwa na utukufu wake.
2
Akalia kwa nguvu na sauti ya nguvu, akisema, Babeli kuu imeanguka, imeanguka,
imekuwa makao ya mashetani, na ngome ya kila roho chafu, na zizi la kila ndege mchafu
na mwenye kuchukiza.
3: Kwa maana mataifa yote wamekunywa divai ya ghadhabu ya uasherati wake, na
wafalme wa dunia wamezini naye, na wafanyabiashara wa dunia wametajirika kwa wingi
wa anasa zake. "
Nabii wa uwongo anaonyeshwa hapa na mwanamke asiye na maadili kiroho. Ndio, mataifa
yote - ulimwengu wote - yote yamedanganywa na Shetani (Ufunuo 12: 9). Ulimwengu wote,
kama tunavyosoma katika maandiko mengine mengi, utampenda na kumwabudu Mnyama.
Ulimwengu wote utafanya uasherati wa kiroho na Babeli Mkubwa. Kwa hivyo sisi - watu wa
Mungu - lazima tuwe macho. Hatujui itakuwa lini; lakini katika siku, miezi na miaka ijayo,
Shetani atatoa nguvu zake kwa Mfalme-Mnyama na kwa Babeli Mkubwa, ili kujitahidi sana
kuwadanganya wateule wa Mungu. Yesu anazungumza juu ya hili katika Mathayo 24.

Tunaweza kuwa tunapata sehemu ya kwanza ya udanganyifu huu hivi sasa na Mwaka Mpya
wa uwongo, kalenda ya uwongo na shinikizo ambazo tumewekewa sisi na vijana wetu kutimiza
sherehe za kipagani za Krismasi na Mwaka Mpya.
Nani anajua ikiwa Shetani, Mnyama na Nabii wa Uongo watabadilisha nyakati na majira zaidi
na lini? Labda watakuja na zingine, zilizotengenezwa mpya, zenye kushawishi na kushawishi
"nyakati" au sherehe. Tunachojua, hata hivyo, ni kwamba Mungu ataongeza onyo kutoka
mbinguni:
4 Nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni, ikisema, Tokeni kwake, watu wangu, ili msishiriki
dhambi zake, wala msipokee adhabu zake.
Lakini ikiwa unafikiria juu yake, Mungu pia anaongeza onyo kali, mapema kwa watu wa Mungu
hivi sasa kupitia Neno Lake takatifu katika maandiko.
Basi jibu ni nini? Jibu ni kwamba lazima tutoke nje! Na lazima tukae nje! Tunapaswa kukataa
kabisa nyakati bandia za Shetani, tarehe na likizo. Tunapaswa kugundua na kuzingatia tu
nyakati, tarehe na kalenda ya Mungu! Tunapaswa kuzingatia Siku za Mungu za Mwaka Mpya!
Na kwa kufanya hivyo, tunaweza kutazamia, kupanga na kujiandaa, Siku Takatifu za kweli za
Mungu.

