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 Kwa njia ya utangulizi, nilitaka tu kuelezea, mara nyingine tena, jinsi ambavyo nimekuwa 
nikihisi juu ya kile tunachopitia hivi sasa.  Sio Trish na mimi tu, lakini pia, labda, wasikilizaji 
wengine wengi wanaweza kuwa wanapitia sasa hivi kuhusu mabadiliko ya kufikiria juu ya wakati 
wa Siku Takatifu na Kalenda. 
 
 Ingawa nasema, "kupitia," sio, bila shaka, tunapitia chochote kama mateso mazito;  lakini bado, 
mabadiliko mara nyingi huwa chungu.  Na tunaweza kuwa na hakika kuwa mara kwa mara tu ni 
mabadiliko. 
 
 "Maumivu" ya kiakili na / au ya kihemko ambayo nimekuwa nikisikia hivi majuzi sio kwa sababu 
tu ninakabiliwa na mabadiliko.  Ambayo mimi!  Nadhani wanadamu wengi wanakabiliwa na 
mabadiliko.  Lakini badala yake, maumivu ambayo ninahisi ni sawa na yale niliyoyapata wakati 
wa vipindi vingine vya mabadiliko makubwa katika maisha yangu ya kiroho ya zamani.  Nitatoa 
mifano michache: 
 
 Wakati niliitwa kwanza katika njia ya maisha ya Mungu kwa hivyo nikaona ni lazima kuachana 
na marafiki zangu wengi wa zamani, shughuli na hata, kwa kiwango fulani, na wanafamilia 
(wazazi na ndugu zangu) ambao hawakufanya hivyo (na bado  haukubaliani na mwelekeo wetu 
wa kiroho (lakini ambao kwa kweli hawatupi wakati mgumu juu yake, ninafurahi kuongeza). 
 
 Tulipogundua kwamba Kanisa la Mungu Ulimwenguni Pote, ushirika wetu wa zamani, ulitekwa 
nyara na uongozi wa kanisa la HWA na tukagundua kwamba ilibidi tuachane na shirika hilo na, 
kwa kusikitisha, kutoka kwa marafiki na ndugu zetu wa muda mrefu  ambaye alikaa na WCG. 
Kutengana huko kulituletea maumivu makubwa. 
 
 Kumekuwa na nyakati zingine tangu wakati huo tulipoona ni muhimu kujitenga na vikundi vya 
Kanisa la Mungu ambavyo tulikuwa tukishirikiana mara kwa mara. 
 
 Nina hakika kwamba wengi - ikiwa sio wengi - wamepata hisia kama hizo na maumivu yao 
yanayohusiana. 
 
 Sababu kuu ya kawaida kati ya vipindi vitatu vya mabadiliko makubwa katika maisha yetu ya 
kiroho na hali yetu ya sasa ya mabadiliko ni huzuni ya uwezekano wa kushirikiana na 
wapendwa na ambao tulikuwa tukitumia wakati mzuri sana. 
 
 Tukirudi nyuma kwa mwaka mmoja au zaidi wakati ule tulipokuwa katika harakati za 
kubadilisha imani zetu kuhusu chakula cha Sabato, ingawa kulikuwa na athari kwa sababu ya 
mabadiliko hayo, tuliona kuwa ndogo.  Kwa kweli, tulihitaji kubadilisha njia zetu za kufanya vitu 
vinavyohusiana na chakula kwenye Sabato na Siku Takatifu na, ndio, tulihitaji kukataa mialiko 
ya mikahawa kwenye Sabato zingine.  Lakini cha kushangaza ni wachache!  Tulipata hang 
hang yake na wengine ambao hawakukubaliana na sisi juu ya hatua hiyo pia walifanya. 
"Tulikubaliana kutokubaliana bila ya kutokubalika" na hadi sasa haijasababisha mpasuko 
mkubwa au wa kudumu kati yetu na ndugu yetu yeyote.  Na hiyo ni nzuri!  Hiyo ndivyo 
inavyopaswa kuwa. 
 
 Ninajua, hata hivyo, kwamba ndugu wengine wamepata majibu mabaya zaidi kuliko sisi.  Tena, 
tunapaswa kuwa waangalifu - na hii inatumika kwa mada yetu ya sasa ya kalenda, vile vile - 
kwamba mtu anaweza kujiletea mateso au kujikosoa kwa kushughulikia mambo kwa fujo au 
kwa njia nyingine isiyo ya busara: 
 
 Mithali 15: 1: 
 Jibu laini huondoa ghadhabu; Bali maneno ya uchungu huchochea hasira. 
 



 Nina hakika kwamba sisi sote tunajitahidi kadiri tuwezavyo kufuata methali hii ya "jibu laini" na 
pia na mazungumzo ya Wakolosai 2:16 kwa kujiepusha na kuhukumu bila haki wengine ambao 
wanaweza kutokubaliana nasi kwa habari ya nyama na vinywaji, n.k. Tulijaribu  ili kuepuka 
majibu magumu na hoja, kwa kweli na hadi sasa na kwa sehemu kubwa, imefanya kazi vizuri. 
 
 Lakini sasa, tunapoanza mabadiliko haya - sio kitu kipya kweli kweli, kwa njia;  lakini badala ya 
kitu cha zamani sana ambacho tunaamini kwamba tunarudia na kurudisha - kitu cha 
mafundisho ambacho tunaamini kuwa ni sehemu ya "imani ambayo ilipewa watakatifu mara 
moja" ya zamani.  Tunapoanza mabadiliko haya, nasumbuliwa na hisia kwamba, kwa mara 
nyingine tena, kuna uwezekano - karibu kabisa - kusababisha utengano wa nyongeza kati ya 
ndugu wengine. 
 
 Ndio, ikijumuisha kutengana kati yetu na ndugu zetu ambao wanakubaliana na na kufuata 
Makanisa makuu ya Mungu yanaunga mkono Kalenda ya Maabara ya Mahesabu ya Wayahudi 
(CRC)  Lakini pia kati ya wengine wa wale ambao hawakubaliani na CRC! ... kati ya ndugu 
wanaokubaliana juu ya kosa la kuahirishwa na mahesabu mengine ya kalenda ya Kiyahudi 
yenye makosa (kama ilivyoelezewa katika Sehemu ya 3), lakini ambao hawawezi kukubaliana 
juu ya njia mbadala  mbinu na nyakati za mwezi mpya wa mwezi na / au Mwaka Mpya. 
 
 Hii inanihusu sana kwa sababu kutokubaliana huku na uwezekano wa kusababisha kujitenga 
kunaweza kuchangia tena kutawanyika kwa kanisa la Mungu na sitaki kuwa sehemu ya hiyo. 
Mungu anatuonya kwamba kutawanyika kwa watu wake ni jukumu lake na anawaonya 
wahudumu wake wasiwe sababu ya kutawanyika kwa aina hiyo (Yeremia 10:21; 23: 1-2). 
 
 Lakini je! Kujitenga kuu kati ya watu wa Mungu kwa utofauti kama huo wa maoni ni muhimu 
sana?  Je, haziepukiki?  Napenda kusema "Hapana." 
 
 Tofauti ya maoni juu ya Chakula cha Sabato kawaida inaweza kusababisha utengano kati ya 
ndugu wengine kwa saa kadhaa kwa Siku ya Sabato au Siku Takatifu.  Na tofauti za maoni 
kuhusu wakati wa Miezi Mpya na Mwaka Mpya wa Mungu zinaweza, na hufanya, husababisha 
kutengana kati ya ndugu kwa sehemu za - au hata zote za - Siku Takatifu. 
 
 Ikiwa tunaweza kupunguza kutengana kwetu kwa hiyo tu na ikiwa tunaweza kujizuia 
kutogombana kati ya tofauti hizi, naamini hilo litakuwa jambo zuri.  Kuna uwezekano kwamba 
watu wengi wanaosoma nakala hii wanakubali kwamba CRC na kuahirishwa ni makosa.  Lakini 
ikiwa tunaweza kupunguza kutengana kwetu kwa kuweka tarehe za Mwezi Mpya na Siku 
Takatifu kwa nyakati tofauti mpaka Mungu atufunulie wazi na atupe ujuzi wa 100% ya njia 
ambayo wanapaswa kuamua, basi nadhani lingekuwa jambo zuri  ikiwa tunaweza kuizuia kwa 
hiyo, sio kuangaliana juu yake na kwamba tunaweza kupendana na kuendelea kufanya kile 
tunachoamini kuwa kitu sahihi kufanya kwa kadri ya imani na uelewa wetu. 
 
 Kwa wakati huu kwa wakati, mimi na Trish bado hatujafika mahali ambapo sisi ni 100% kuunga 
mkono maoni yoyote juu ya nyakati.  Bado tuna maswali na tunaona kuwa kuna shida 
zinazowezekana karibu na chaguzi tofauti na maoni ambayo tumekuwa tumewasilisha hadi 
sasa. 
 
 Hatua ambayo tuko sasa hivi katika masomo yetu ni kwamba, ingawa hakika tunakubali 
kwamba mahesabu ya Wayahudi ya CRC na kuahirishwa ni makosa na kwamba haipaswi 
kuungwa mkono na kanisa la kweli la Mungu katika Agano Jipya, bado hatujafika  mahali 
ambapo tunaamini kwa 100% kabisa ni mchanganyiko gani wa maoni anuwai ya wakati wa 
Mwezi Mpya na Mwaka Mpya ni sahihi. 
 
 Kwa hivyo basi, je! Nasema (kama viongozi wengine wa Kanisa la Mungu wanavyotutia moyo 
kukaa na hali iliyopo) kwamba, kwa sababu sina hakika kabisa ni ipi kati ya maoni mengi ni 
sahihi na kwa sababu sitaki  kuwa sababu ya kutawanyika zaidi kwa kanisa la Mungu, na pia 
kwa umoja wa kanisa, tunapaswa kupuuza yote ambayo tumejifunza hadi sasa na kwamba 
tunapaswa kurudi kutazama CRC?  Je! Hiyo ndio ninayosema?  Hapana!  Hiyo sio kabisa 
ninayosema! 
 



 Kwa msimu huu ujao wa Siku Takatifu ya 2014, Trish na mimi lazima tufanye uamuzi wetu bora 
kwa kaya yetu kwa msingi wa habari tuliyojifunza hadi sasa.  Tunapaswa kuchagua chaguo 
ambalo tunaamini kuwa karibu zaidi na kile Neno la Mungu linasema.  Ninakuhimiza ufanye 
vivyo hivyo ikiwa haujafanya uchaguzi tayari.  Sitakupa uamuzi huo.  Siwezi.  Sina mamlaka 
hayo. 
 
 Ikiwa ushahidi mpya wa kimaandiko, wa kihistoria au wa anga unaonekana katika mchakato wa 
wakati, basi uamuzi wetu unaweza kubadilika.  Ikiwa inafanya hivyo, hatutaiweka kwetu;  lakini 
tutakujulisha.  Sote tunapaswa kukua katika neema na maarifa;  kwa hivyo, Mungu 
anapotufunulia maarifa, mabadiliko yanaweza kutokea. 
 
 Lakini mara nyingine tena, ninahitaji kukuhakikishia kuwa sitajaribu kukuchochea ukubaliane na 
chaguo langu.  Ikiwa haukubaliani na chaguo langu na ikiwa wewe, kwa dhati kabisa, chagua 
moja ya mchanganyiko mwingine ambao unaamini kuwa karibu zaidi na kile Neno la Mungu 
linasema, basi sitakupa wakati mgumu kuhusu hilo.  Ninaahidi kutokuhukumu kwa uovu kwa 
heshima ya siku takatifu au mwezi mpya (Wakolosai 2:16).  Na naomba unipe radhi mimi na 
Trish.  Kwa mara nyingine tena, inapobidi, tukubaliane kutokubaliana bila ya kuwa haikubaliki. 
 
 Kwa hivyo hiyo ni kwa utangulizi wangu wa muda mrefu!  Sasa, wacha tuingie kwenye sehemu 
kuu ya nakala ya mahubiri ambayo ningependa kujaribu kuelezea, kwa maneno rahisi 
iwezekanavyo, njia anuwai ambazo ninajua kwa uamuzi wa majira ya Miezi Mpya ya Mungu na 
Mpya  Miaka.  Ikiwa kuna yoyote ambayo ninakosa, tafadhali nijulishe na tutawaweka kwenye 
mahubiri yajayo. 
 
 Kuna vikundi anuwai, na mawaziri anuwai, ambao hutumia mchanganyiko anuwai wa kile 
nitakachotaja hapa kama "sehemu za kipande."  Kwa hivyo, kwa kuwa kunaweza kuwa na 
mchanganyiko mwingi wa "vipande-vipande," nitajitahidi kadiri niwezavyo kupitia 
sehemu-za-kibinafsi zenyewe, na tunatumahi kuwa hiyo itaifanya iwe wazi tunapopita. 
 
 Sitaingia katika njia za CRC zinazotumiwa na vikundi vya Kiyahudi na Kanisa la Mungu, kwa 
sababu nilizipitia kwa undani kabisa katika Sehemu ya 3. 
 
 Katika mifano ya leo, kwa kumbukumbu nitarejelea Mwezi mpya ujao kulingana na Muunganiko 
wa Mwezi wa kesho (yaani Jumapili Machi 30, 2014). 
 
 Swali moja ambalo ni la kawaida kwa chaguzi zote ni ikiwa siku ya Mwezi Mpya inapaswa 
kuhesabiwa au kutazamwa kutoka sehemu kuu (kawaida Yerusalemu) au kutoka eneo la 
nyumbani kwake.  Ninaamini kwamba, kwa maamuzi mengi, hatua kuu ni muhimu kabisa, kwa 
sababu inarekebisha Siku ya Mwezi Mpya yenyewe, na kwa hivyo hurekebisha Siku Takatifu 
kote ulimwenguni. 
 
 Ikiwa chaguo la "eneo la nyumbani" litachukuliwa ... na sikosoa chaguo hili;  lakini ikiwa 
unaamini kuwa ni sawa na ukichagua chaguo la "eneo la nyumbani", kutakuwa na ndugu 
kadhaa katika sehemu fulani ulimwenguni ambao wanaishi karibu na kila mmoja;  lakini inaweza 
kuwa kushika Sikukuu kwa siku tofauti, iwe unaenda kwa kuona au hesabu ya Mwezi Mpya. 
(Kwa kuwa hii inachukua maelezo mengi, ikiwa ungependa ufafanuzi zaidi juu yake, tafadhali 
usisite kuwasiliana nami). 
 
 Tunapopitia hii, tafadhali rejelea mchoro kwenye www.tcog.ca/Abib%202014.JPG.  Mchoro huu 
na nyakati zote zilizoorodheshwa zinategemea majira ya Yerusalemu. 
 
 Tutaangalia njia tatu za Mwezi Mpya na kisha tutaangalia njia kadhaa za Mwaka Mpya. 
Tunapopitia njia hizi, kwa heshima nitaonyesha shida zozote zinazowezekana, ambazo watu 
wanaozishika wanaweza kuwa na majibu au hawana majibu. 
 
 Chaguo 1: Siku ya Makutano ya Kalenda ya Kirumi (imehesabiwa) 
 
 Ni kweli kwamba, kutoka ardhini, ingawa kwa kawaida mwezi huonekana kuwa giza siku moja 
kabla ya kuungana na siku moja baada ya hapo, picha zimepigwa kwa kutumia vifaa vya 



teknolojia ya hali ya juu kuonyesha mwamba mdogo wa mpevu mpya unaonekana ndani ya 
sekunde chache tu baada ya papo hapo  kiunganishi.  Hii inaweza kudhibitishwa kwa kutazama 
wavuti wa Jeshi la Wanamaji la Amerika "Jinsi Mwezi Unavyoonekana Sasa" kukaa kwenye 
mtandao http://aa.usno.navy.mil/imagery/moon 
 
 Wafuasi wa njia hii huweka Siku ya Mwezi Mpya kwenye siku ya Kalenda ya Kirumi ambayo 
mwezi huwa giza kabisa, bila kujali ni wakati gani wa kiunganishi ni, iwe ni kabla au baada ya 
jua. 
 
 Labda pingamizi kuu kwa njia hii ni kwamba wafuasi wake wanaonekana kupuuza ukweli 
kwamba siku za Mungu huanzia jua kutua hadi machweo.  Kwa hivyo, siku yao ya Mwezi Mpya 
inaweza kujumuisha masaa mengi ya "mwezi wa zamani" kabla ya wakati halisi wa kuungana ... 
au mbaya zaidi, kama tunavyoona mwaka huu. 
 
 Ikiwa utaangalia mchoro, utaona kuwa mwaka huu, wafuasi wa njia hii wanaweka Abib 1 
kuanzia machweo saa 6:56 jioni Jumamosi Machi 29 hadi jua lilipofika saa 6:57 jioni Jumapili 
Machi 30.  Walakini, Unganisho la Mwezi hauonekani hadi saa 9:46 jioni Jumapili Machi 30. 
Kwa hivyo, kulingana na siku za Mungu zinazoanza kutoka machweo hadi machweo, siku yao 
ya Abib 1 imekamilika wakati ule ule ushirika unafanyika. 
 
 Chaguo 2: Uonaji wa kwanza wa kuona 
 
 Wafuasi wengine wa njia hii wanaweza kukuambia kuwa hii ndiyo ile ya asili ambayo ilipewa 
Musa na ilitumiwa na Waisraeli wa zamani.  Walakini, bado sijaona uthibitisho unaothibitishwa 
kuwa moja ya haya yalikuwa kweli. 
 
 Shida zinazowezekana kwa njia hii ni, naamini, ni dhahiri kabisa.  Ikiwa unategemea kuona 
kwa kuona, vipi ikiwa hali ya hewa ni ya mawingu?  Je! Ikiwa macho ya watazamaji "rasmi" 
yameharibika kwa sababu fulani?  Je! Ikiwa watazamaji "rasmi" ni, kwa sababu kadhaa zao, sio 
waaminifu juu ya kuona kwao?  Labda wangesema kwamba ilionekana, au haikuonekana, kwa 
wakati fulani. 
 
 (N.B. Mei 8, 2014: Watazamaji wengine walidai kuona mpevu wa kwanza mnamo Machi 31. 
Wengine walikana kwamba walifanya. Inaripotiwa kuwa mzozo mbaya ulifuata). 
 
 Kukosekana kwa uhakika na kutofaulu kwa njia hii kunaweza kusababisha shida na upotezaji 
wa pesa unaowezekana kwa upangaji wa huduma za kanisa, kusafiri na kupumzika kutoka 
kazini. 
 
 Kutumia meza za Mwezi Mpya, waonaji wanaweza kutabiri tarehe na wakati ambapo mpevu 
wa kwanza unapaswa kuonekana kwa macho ... kwa siku iliyo wazi kabisa. 
 
 Chati yangu iliyohesabiwa ya Mwezi Mpya wa 2014 inaonyesha Machi 30 kuwa haionekani, 
Machi 31 kama inavyoonekana na Aprili 1 kama dhahiri inayoonekana.  Kwa hivyo wanaweza 
kutabiri wakati kuna uwezekano wa kuonekana ikiwa hali ya hewa iko wazi. 
 
 Tofauti ya wakati kati ya kiunganishi cha mwezi na uwezo wa kutazama kwanza kwa mpevu wa 
kwanza inaweza kutofautiana mwezi hadi mwezi.  Hii ni kwa sababu mwezi uko katika 
mzunguko wa duara kuzunguka dunia.  Tofauti hii ya muda kutoka mwezi hadi mwezi inaweza 
kutofautiana kutoka takriban masaa 15 hadi masaa 23.  Nimeona rekodi za masaa 12 au 13; 
lakini wanashindaniwa. 
 
 Ikiwa hali ya hewa wakati wa kutazama ni ya mawingu jioni ambayo wanatarajia kuiona, baadhi 
ya watazamaji basi huahirisha mwanzo wa siku yao ya Mwezi Mpya hadi machweo yafuatayo, 
hata ikiwa bado kuna mawingu.  Mpango huu wa dharura unafikiria kwamba "lazima iwepo hata 
ingawa hatuwezi kuiona" au "itaonekana ikiwa mawingu hayo mabaya hayakuwako." 
 
 Utabiri unaofuata wa waonaji ni kwamba nukta ijayo ya kwanza inaweza kuonekana na 
machweo mnamo Machi 31.  Lakini, kwa sababu wanahisi kwamba "nguvu haitoshi vya 



kutosha," wanapanga kuanza siku yao ya Mwezi Mpya wakati wa machweo yajayo kuanzia jioni 
ya Aprili 1.  Ikiwa ni mawingu jioni hiyo, basi wataenda machweo mengine mnamo Aprili 2. 
 
 Chaguo 3: Kutua kwa Jua baada ya Kuunganishwa (kuhesabiwa) 
 
 Wafuasi wa njia hii huanza Siku yao ya Mwezi Mpya mwanzoni mwa jua baada ya wakati wa 
Kuungana. 
 
 Kama ilivyoelezwa, kiunganishi kinachofuata kitatokea saa 9:46 jioni Jumapili Machi 30. 
 
 Nyakati za Unganisho ni sahihi sana.  Kuangalia picha zenye ubora wa juu na kuzilinganisha 
na meza, zilikuwa zimepigwa ndani ya sekunde moja ya kile meza zilionyesha.  Kwa hivyo 
Mkutano ujao utatokea saa 9:46 jioni Jumapili jioni Machi 30. 
 
 Lakini hiyo ni karibu masaa 3 baada ya jioni ya jioni hiyo;  kwa hivyo wafuasi wa njia hii, 
wakisisitiza kuwa hakuna siku ya Mwezi Mpya inayoweza kuwa na "mwezi wa zamani" ndani 
yake, itaanza siku yao ya Mwezi Mpya (na siku ya Mwaka Mpya) wakati wa jua kuzama baada 
ya Mkutano;  hiyo ni 6:57 pm Jumatatu Machi 31. 
 
 Njia hii inaweza mara kwa mara sanjari na siku za Mwezi Mpya na siku Takatifu za wale 
wanaotumia njia zingine - hata na njia ya CRC. 
 
 Shida inayowezekana kwa njia hii ni kwamba watu wengine wanadai kuwa Waisraeli wa 
zamani na Wakristo wa zamani hawakuwa na teknolojia au ujuzi wa kuweza kujua wakati wa 
Kuungana kwa Mwezi. 
 
 Nakataa.  Tunapaswa kujihadhari na kubadilisha kwa muda mfupi Waisraeli wa kale na 
Wakristo.  Hawakuwa kundi la dummies.  Angalia tu Wamisri Wababeli na yote ambayo 
waliweza kufanya na unajimu.  Je! Waisraeli wa zamani na Wakristo ambao walibarikiwa sana 
na Mungu walikuwa mbaya zaidi katika hesabu, ujuzi wa kisayansi na wa anga kuliko Wamisri 
na Wababeli?  Sidhani hivyo!  Ninaamini kwamba hakika walikuwa na uwezo wa kufanya 
maamuzi sahihi ya nyakati za Unganisho - haswa kwa ufunuo kutoka kwa Mungu.  Mungu alitoa 
maneno na njia zake kwa watu wake kupitia Musa, Haruni, makuhani na Walawi. 
 
 Pili, wangeweza kuthibitisha kwamba kupitia uchunguzi mwingi wa kina wa mzunguko wa 
mwezi, wangeweza kuzirekodi na kuzitabiri.  Hapa ndipo meza zetu za siku za mwezi zinatoka - 
kupitia uchunguzi, hesabu za hesabu na kisayansi za watu wengine wenye busara sana, 
waliofunzwa vizuri ambao wakati wao umejitolea kwa vitu kama hivyo na ambao wanajua jinsi 
ya kufanya hivyo.  Mahesabu yao, ingawa yamefanywa kwa hesabu yanathibitishwa na 
uchunguzi wa mara kwa mara.  Je! Waisraeli wangeweza kufanya hivyo?  Ni bora uamini 
wangeweza! 
 
 Jambo muhimu kukumbuka ni kwamba sio kila kitu kilichotokea nyakati za Biblia kimeandikwa 
katika Biblia.  Hiyo sio taarifa ya kufuru.  Ikiwa tunafikiria juu ya mambo yote yaliyotokea, nina 
hakika kwamba sio kila kitu - hata kila jambo muhimu - lililotokea katika nyakati za Biblia 
limeandikwa katika Biblia.  Fikiria, kwa mfano mmoja tu unaokuja mara moja akilini, juu ya 
tetemeko kubwa la ardhi lililotokea wakati wa Uzia.  Tunajua kidogo sana juu ya hilo.  Ingawa 
ilitajwa kwa ufupi na Amosi na Zekaria, hakuna kutajwa kwake katika kufunikwa kwa kina zaidi 
juu ya maisha ya Uzia katika vitabu vya Wafalme na Mambo ya Nyakati. 
 
 Tunapofikiria juu ya maelezo yote ya kalenda na jinsi Mungu alivyowapa Israeli pamoja na 
"maneno" yake mengine, "lazima tukubali kwamba hatujui" jinsi "na" kwa nini "na" mahali "pake. 
 
 Ninaamini kwamba mwanzoni Mungu angeweza kuwapa maagizo sahihi kwa Adamu na Hawa. 
Kumbuka kwamba siku zake Takatifu na Sabato zake "zilitengenezwa kwa ajili ya mwanadamu" 
(Marko 2:27);  sio tu kwa Waisraeli, Wayahudi au hata kwa Wakristo peke yao.  Je! Adamu na 
Hawa walishika Sabato ya Mungu?  Je! Alitarajia watunze Sabato zake?  Yeye ni wazi alifanya. 
Je! Kuhusu Siku Takatifu?  Naamini hivyo. 
 



 Pili, ninaamini kwamba Yeye pia alitoa maagizo ya kalenda kwa Musa na Waisraeli - labda 
kama sehemu muhimu na muhimu ya "maneno hai" (Matendo 7: 37-38).  Ninaamini kwamba 
wote walipitishwa kupitia wahenga;  lakini angeweza kupotea katika utumwa wa Misri;  kwa 
hivyo labda Mungu angehitaji kurudia kwa Musa.  Huu ni uvumi wangu mwenyewe, kwa kweli; 
lakini ninajaribu kuwa na busara juu ya njia ambayo inaweza kuwa ilitokea. 
 
 Tatu, inaweza kuwa ilikuwa lazima kwa Mungu kuwarudia tena kwa uongozi wa Kiyahudi 
baada ya uhamisho wao wa Babeli.  Sina hakika waliruhusiwa kufanya nini wakati wa utekaji 
huo na kwa kiwango gani waliruhusiwa na watekaji wao wa Babeli kutunza Sabato za Mungu, 
Siku Takatifu na Miandamo ya Mwezi Mpya. 
 
 Nne, tunajua kwamba Yesu, wazazi Wake wa kibinadamu na wanafunzi Wake walikuwa 
wakishika Siku Takatifu kwa wakati mmoja na Wayahudi wenzao - isipokuwa wakati wa Pasaka 
mnamo Abibu 14. Mbali na hayo, ninaamini kwamba Yesu, wazazi Wake wa kibinadamu na 
wanafunzi walishika Miandamo ya Mwezi Mpya na Siku Takatifu kwa wakati mmoja na 
Wayahudi wengine. 
 
 La tano, tunajua kwamba Wayahudi waliweka nyakati sahihi baada ya hapo, angalau hadi 
uharibifu wa hekalu la pili mnamo 70 BK;  lakini pia zaidi ya tarehe hiyo na labda hadi wakati wa 
Zama za Giza na wakati wa Hillel II. 
 
 Wacha tuendelee sasa kwa Mwaka Mpya.  Tumekuwa kupitia chaguzi tatu za Mwezi Mpya; 
sasa hebu tuende kupitia chaguzi tatu za Mwaka Mpya: 
 
 Chaguo 1: Shayiri ya Israeli lazima iwe karibu tayari kwa Sadaka ya Mganda wa Kutikiswa 
 
 Tunajua kuwa utayari wa malimbuko ya mazao fulani kwa Sadaka ya Mganda wa Kutikiswa 
inaweza kuwa sababu ya uamuzi wa Mwaka Mpya.  Lakini tunajuaje kwamba zao hilo lilikuwa 
shayiri? 
 
 Mara tu tunapoamua kuwa Mwaka Mpya wa Mungu huanguka wakati wa majira ya kuchipua 
(na hiyo ni somo lenye faida yenyewe), ikiwa tunaangalia mazao ya Israeli, hii ndio tunapata. 
Nilipata habari hii katika kitabu kiitwacho "Yesu na Nyakati Zake" ambacho kinaorodhesha 
majira ya kilimo huko Israeli.  Nitataja tu miezi na habari muhimu ya mazao: 
 
 1. Abibu / Nisani = Machi / Aprili 
 Pasaka na Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu 
 Mavuno ya shayiri 
 
 3. Sivan = Mei / Juni 
 Shavuot / Pentekoste 
 Msimu wa kiangazi huanza 
 Mavuno ya ngano 
 
 4. Tammuz = Juni / Julai 
 Tini za mapema 
 
 5. Av = Julai / Agosti 
 Mavuno ya zabibu huanza 
 
 6. Elul = Agosti / Septemba 
 Joto la majira ya joto 
 Tarehe na mavuno ya mtini 
 
 7. Tishri = Septemba / Oktoba 
 Sikukuu ya Baragumu 
 Siku ya Upatanisho 
 Sikukuu ya Vibanda 
 Siku Kuu ya Mwisho 



 Wakati kuu wa mavuno umekwisha 
 Kwanza, mvua za vuli 
 Wakati wa kulima 
 
 8. Marchesvan = Oktoba / Novemba 
 Mavuno ya Mizeituni 
 
 9. Kislev = Novemba / Desemba 
 Mvua kuu 
 Wakati wa kupanda nafaka 
 Mvua kuu 
 
 12. Adar = Februari / Machi 
 Lozi katika Bloom 
 Mavuno ya kitani 
 Mvua za masika 
 
 Wengine wametumia Kutoka 9:31 kutaja shayiri kupigwa na tauni ya mvua ya mawe huko Misri 
kama uthibitisho kwamba kuonekana kwa shayiri lazima iwe ishara ya mwanzo wa mwaka. 
Wacha tuangalie: 
 
 Kutoka 9: 
 25 Ndipo mvua ya mawe ikapiga katika nchi yote ya Misri kila kitu kilichokuwa nyikani, 
mwanadamu na mnyama;  mvua ya mawe ikapiga mimea yote ya shamba, ikavunja kila mti wa 
shamba. 
 31: Nayo na shayiri {Kiebrania: se-orah} ilipigwa; kwa maana shayiri {se-orah} ilikuwa katika 
sikio {abiyb}, na kitani ilikuwa imefunikwa {gibol - maana yake "katika chipukizi"}. 
 32 Lakini ngano na ulevi havikupigwa, kwa maana walikuwa hawajakua bado. 
 
 Hii inaweza kuonekana kusadikisha wakati wa kusoma kwanza;  lakini hatuwezi kwenda kwa 
kutaja shayiri katika Kutoka 9:31 kwa sababu mbili: 
 
 Kwanza, mahali pa kutajwa kwa shayiri (na kitani) kulikuwa huko Misri ambapo kwa kawaida 
joto kubwa lilitoa mavuno mapema kuliko huko Kanaani… wataalam wengine wanasema, hadi 
mwezi mzima mapema. 
 
 Pili, ni nani anayejua kwa hakika ni lini pigo la saba la Kutoka 9:31 lilifanyika na nini tofauti ya 
wakati kati ya pigo hilo la saba na kesho yake baada ya Sabato iliyoanguka ndani ya Sikukuu 
ya Mikate Isiyotiwa Chachu mwaka huo (Mambo ya Walawi 23:15)? 
 
 Kwa kweli, Sadaka ya Mganda wa Kutikiswa haihitajiki leo, haikuruhusiwa katika mwaka huo 
wa Kutoka - na kwa kweli haikuruhusiwa hata Waisraeli walipovuna mazao yao ya kwanza 
katika Nchi ya Ahadi. 
 
 Binafsi sijui ni muda gani shayiri huchukua kuiva kutoka kwa hatua yake changa, yenye 
masikio mabichi. 
 
 Nimesikia pia ndugu wengine wakidai kwamba neno "Abib" linamaanisha shayiri.  Wengine 
wanafikiria kuwa inamaanisha "shayiri."  Lakini matukio yote 32 ya Agano la Kale ya neno 
"shayiri" yanatafsiriwa kutoka kwa neno la Kiebrania "se'orah" (Strong's 8184), ambalo 
halifanani kabisa na neno "Abib." 
 
 Kulingana na leksimu za Biblia nilizonazo, neno la Kiebrania "abiyb" (Strong's 24) linatokana na 
neno la msingi linalomaanisha "kuwa laini."  Tunaona imetolewa katika King James Version 
kama: 
 - Abib (mara 6) 
 - Kwenye sikio (mara moja) 
 - Masikio ya kijani ya mahindi (mara moja). 
 



 Mbali na Kutoka 9:31, shayiri haijaainishwa au kuonyeshwa katika maandiko mengine yoyote 
ambapo Abib ametajwa. 
 
 Huko nyuma mnamo miaka ya 1980, mshirika wa Kanisa la Mungu kutoka hapa Briteni 
Columbia aliandikia Wizara ya Kilimo katika jimbo la kisasa la Israeli na kuwauliza juu ya wakati 
wa mavuno ya shayiri katika eneo hilo.  Nina nakala ya jibu ambalo alipokea kutoka kwa Wizara 
ya Kilimo, ambalo nitakusomea.  Sio dhahiri kabisa;  lakini inapeana wazo kwamba utakuwa 
ukienda nje kwenye mguu ili kunyongwa majira ya Mwaka Mpya juu ya kuonekana kwa shayiri 
ya Israeli.  Haya hapa majibu ambayo muuliza maswali alipokea kutoka kwa afisa katika Idara 
hiyo ya Kilimo ya Israeli: 
 
 Mpendwa Mheshimiwa, 
 
 Nilipokea barua yako ya Mei 12, ambayo uliuliza data kuhusu shayiri.  Ni bahati mbaya 
kwamba hivi karibuni nimekuwa nikipokea barua zingine mbili kutoka nchi tofauti, zote 
zikihusika na somo moja. 
 
 Kwanza kabisa, ninataka kukupa habari ya jumla juu ya shayiri inayolimwa leo katika nchi yetu, 
ambayo naweza kutumia kwa msingi wa uelewa mzuri. 
 
 Kwa kweli shayiri imekuwa ikipungua kwa kasi katika nchi yetu kwa miaka kumi hadi kumi na 
tano iliyopita.  Inashughulikia leo si zaidi ya asilimia kumi ya jumla ya uzalishaji mdogo wa 
nafaka.  Mwelekeo huu unatokana na bei ya chini sana ya shayiri ikilinganishwa na bei ya 
ngano, wakati mavuno ya nafaka zote mbili ni zaidi au chini katika kiwango sawa. 
 
 Kanda kuu ya kilimo cha shayiri iko katika Negev, ambayo iko kusini, kati ya Beersheba na 
Ukanda wa Gaza.  Katika Bonde la Yordani hakuna hata shayiri yoyote iliyobaki leo.  Kati ya 
wakulima wa Kiarabu karibu na Yeriko, bado kunaweza kupatikana viraka vidogo vya shayiri. 
 
 Mwaka huu (1983) ulikuwa wa kipekee kutoka kwa mtazamo wa hali ya hewa.  Tumekuwa na 
baridi kali na yenye mvua nyingi na kwa hivyo kulikuwa na ucheleweshaji mkubwa wa kukomaa 
kwa ngano na shayiri.  Wote hupandwa, kama sheria, mnamo Novemba na mavuno huanza 
karibu mwisho wa Aprili, hadi mwanzo wa Mei. 
 
 Kama ilivyoelezwa, mwaka huu ngano ya kwanza na shayiri zimevunwa sio kabla ya katikati ya 
Mei katika Bonde la Yordani. 
 
 Walakini, sio sawa, kwa kweli, kulinganisha kati ya leo na wakati wa zamani.  Sio wasiwasi aina 
ya shayiri, na sio njia ya kuvuna. 
 
 Leo, tunapaswa kusubiri na mavuno hadi nafaka ikauke kabisa, ambayo inamaanisha unyevu 
wa 12 hadi 13% tu.  Vinginevyo wavunaji wa mitambo hawafanyi upuraji safi na nafaka haiwezi 
kuhifadhiwa bila kukausha zaidi. 
 
 Katika nyakati za zamani, na hata leo na njia za zamani, shayiri na ngano zilivunwa na mundu 
na zikaachwa ardhini kwenye miganda ili kukausha zaidi.  Kwa hivyo zao hilo linaweza kuvunwa 
wiki kadhaa mapema, hata ikiwa shayiri ingevunwa na unyevu wa 20%. 
 
 Kama unaweza kujua, wakati wa Pasaka, omeri ya kwanza ya shayiri ililetwa na kutolewa 
dhabihu kwa hekalu.  Kabla ya siku hii, shayiri mpya haikuruhusiwa kuliwa wala kwa wanyama. 
Ngano mpya haikuruhusiwa kuliwa kabla ya Pentekoste, au angalau kwa muda mrefu kama 
ngano ya zamani ilikuwa bado inapatikana.  Katika Talmud inasemekana kwamba kulikuwa na 
miaka ambayo shayiri ilikuwa haijaiva wakati wa Pasaka.  Ili kuweza kuleta dhabihu ya omeri ya 
shayiri kwa wakati kwa hekalu, walikuwa wakipanda shayiri kwenye paa tambarare la nyumba 
zingine kwenye Bonde la Yeriko ambazo zingekuwa tayari.  Omer sio idadi kubwa ya nafaka. 
 
 Nadhani jibu hili la kina litakuridhisha, lakini ikiwa bado kuna habari yoyote inayohitajika usisite 
kuandika tena. 
 



 Wako mwaminifu, 
 
 N. Bardroma 
 Mkurugenzi Idara ya Mazao ya Shamba 
 
 Kuna mengi zaidi ambayo inaweza kusema juu ya barua hiyo;  lakini inatuambia nini kweli? 
Bila kuingia katika maelezo yote mazuri juu ya tarehe, ikiwa utaangalia kile Bwana Bardroma 
aliandika, itaashiria kuwa ina mashaka sana kwamba Abib 1, mwanzo wa Mwaka Mpya 
unaweza kuanguka kabla ya Msimu wa Ikweta (Machi  20) kama inavyofanya katika kalenda 
zingine.  Tutaingia katika hilo hivi karibuni. 
 
 Pia, itakuwa ngumu sana, inachanganya na haina maana kuweka wakati wa Mwaka Mpya na 
Siku zote Takatifu ulimwenguni kote kwa maelfu ya watu kwa kusubiri masikio mabichi ya 
shayiri yatokee mahali fulani. 
 
 Kwa kuongezea, sawa na kuonekana kwa mwezi mpya kutiliwa shaka (au kukosa kwake), 
kumekuwa pia na historia ya visa ambavyo "waonaji wa shayiri rasmi" wanaofanya kazi kwa 
niaba ya mashirika tofauti wamechelewesha kwa hila au wameendelea kuona shayiri ya 
chemchemi au wamechaguliwa  maeneo yao wanayopendelea kupanda shayiri ili kuendeleza 
njia zao na / au maoni.  Aina hii ya kucheza na Siku Takatifu za Mungu ni aibu;  lakini 
imefanywa. 
 
 Je! Ni nani anayemwamini kujua na kusema ukweli kuhusu ikiwa shayiri iko katika hatua 
ambayo itakuwa tayari kuvuna kwa siku ya Sadaka ya Mganda wa Kutikiswa?  Mimi binafsi 
namjua waziri mmoja ambaye alisafiri kwenda Israeli ili ajichunguze mwenyewe! 
 
 Ingawa hatuitaji kuweka toleo la Mganda wa Kutikiswa katika siku hii na wakati huu, ishara 
yake ya kiroho ni muhimu sana kwa Wakristo wa siku hizi.  Sisi sote tunapaswa kufikiria juu ya 
siku ya Sadaka ya Mganda wa Kutikiswa, muda wake na inawakilisha nini. 
 
 Lakini masikio haya mabichi ya shayiri yanapaswa kuonekana wapi?  Je! Inapaswa kuonekana 
huko Yerusalemu?  Sijui hata ikiwa, baada ya kusoma kile Bwana Bardroma aliandika, kwamba 
kuna shayiri yoyote inayolimwa huko Yerusalemu kabisa?  Sijui.  Labda, kama alivyosema, juu 
ya dari zingine? 
 
 Ingawa shayiri inaweza kuwa dalili ya pili ya msimu wa Mwaka Mpya (kwa sababu malimbuko 
ya mazao fulani yalikuwa ya lazima kwa Sadaka ya Mganda wa Kutikiswa), kuna kutokuwa na 
hakika mengi ambayo husababisha mwonekano wa shayiri wa Israeli kuwa njia isiyo na uhakika 
wa kuamua  Mwaka Mpya na Siku Takatifu za Mungu. 
 
 Mimi binafsi ninaamini kuwa chaguzi zingine kuu mbili zisizo za CRC ambazo tutazingatia, 
zinatokana na msingi thabiti zaidi, msingi wa kimaandiko, ambao tunapata katika: 
 
 Mwanzo 1: 
 14 Mungu akasema, Iwe nuru katika anga la mbingu kutenganisha mchana na usiku;  nazo 
ziwe ishara, na majira, na siku, na miaka. 
 15: Na ziwe taa kwa anga la mbingu ili itoe nuru juu ya nchi: ikawa hivyo ... 
 
 Je! Ni nini "taa" hizo ambazo Mungu aliumba na kuweka mbinguni kuamua majira, siku, na 
miaka?  Nina hakika kuwa haitakuwa vibaya kujumuisha miezi hapa, pia. 
 
 16 Mungu akafanya mianga miwili mikubwa;  mwanga mkuu wa kutawala mchana, na mwanga 
mdogo utawale usiku; naye alifanya nyota pia. 
 
 Bila shaka!  Jua, mwezi na nyota! 
 
 Neno "ishara" katika aya ya 14 ni ya kupendeza sana na, naamini, ni muhimu sana katika 
muktadha huu.  Inatafsiriwa kutoka kwa nomino ya Kiebrania owth (Strong's 226) labda 
inayotokana na kitenzi cha mizizi uwth (225 ya Strong) kwa maana ya kuonekana. 



 
 Mahali pengine katika King James Version, deni linatafsiriwa kama ishara, ishara, miujiza na 
alama.  Inaweza pia kujumuisha: ishara, alama inayotofautisha, bendera, ukumbusho, ishara ya 
miujiza, onyo na uthibitisho.  Kwa kuzingatia haya yote sasa, wacha tuende kwenye Chaguo la 
2 la Mwaka Mpya: 
 
 Chaguo la 2: Mwezi Mpya karibu na (iwe kabla au baada) ya Ikweta ya Msimu 
 
 Huyu anajisemea vizuri.  Mwaka huu (2014), Mwezi Mpya wa kwanza baada ya Ikweta ya 
Spring hufanyika pia kuwa karibu zaidi na Ikwinoksi ya Mchipuko. 
 
 Lakini hii sio wakati wote.  Kwa mfano, mwaka jana (2013), Mwezi Mpya ambao ulikuwa karibu 
zaidi na Ikwinoksi ya Mchipuko ulitokea siku tisa kabla ya Ikwinoksi. 
 
 Je! Hii ni shida?  Ndio, inaweza kuwa hivyo.  Kwa nini?  Kwa sababu Spring Equinox ni mstari 
rasmi, wa asili, wa angani kati ya msimu wa baridi na chemchemi.  Kwa hivyo, ikiwa Mungu 
angeanza mwaka Wake kabla ya Vernal Equinox, Angekuwa anaanza mwaka Wake wakati wa 
baridi badala ya chemchemi. 
 
 Je! Hiyo itakuwa shida?  Ndio.  Kwa nini?  Kwa sababu, ikiwa tunaanza Mwaka wetu mpya 
mapema sana, Sikukuu za Kuanguka zinaweza kufika mapema sana, hata kusababisha 
Sikukuu ya Vibanda kuja katika msimu wa joto, kabla ya kumalizika kwa wakati wa kukusanya! 
 
 Sikukuu hizo za Kuanguka zinapaswa kuja au muda mfupi baadaye, wakati wa kukusanya. 
Hapa kuna moja ya maandiko ambayo yaliamuru Waisraeli kuchukua mazao yao yote 
waliyokua wakati wa kiangazi, walivuna wakati wa kukusanya, na kuuza ili kuwawezesha 
kuhudhuria Sikukuu ya Vibanda: 
 
 Kumbukumbu la Torati 14: 
 22 Hakika utatoa zaka ya maongeo yote ya uzao wako, ambayo shamba huzaa mwaka kwa 
mwaka. 
 23 Nawe utakula mbele za Bwana, Mungu wako, mahali atakapochagua kuweka jina lake 
hapo, zaka ya nafaka yako, na divai yako, na mafuta yako, na wazaliwa wa kwanza wa ng'ombe 
wako na wa kondoo zako.  ;  ili ujifunze kumcha BWANA, Mungu wako, siku zote. 
 24 Na njia ikiwa ndefu sana kwako, hata usiweze kuibeba;  au ikiwa mahali palipo mbali nawe, 
atakapochagua Bwana, Mungu wako, kuweka jina lake hapo, hapo BWANA Mungu wako 
akubariki; 
 25 ndipo mtakapoibadilisha kuwa fedha, na kuzifunga hizo fedha mkononi mwenu, na kwenda 
mahali atakapochagua Bwana, Mungu wenu; 
 26 Nawe utoe pesa hiyo kwa kila kitu utakacho tamaa ya nafsi yako, kwa ng'ombe, au kwa 
kondoo, au kwa divai, au kwa kileo, au kwa cho chote utakacho roho yako; nawe utakula hapo 
mbele za Bwana, Mungu wako, na  utafurahi, wewe na nyumba yako. 
 
 Ikiwa hii haifanyiki kwa wakati unaofaa, muda wote wa Sikukuu za anguko kuhusiana na msimu 
wa mavuno utatupiliwa mbali. 
 
 Kutoka 23: 
 16 Na sikukuu ya mavuno, malimbuko ya kazi yako, uliyopanda shambani; na sikukuu ya 
ukusanyaji, ambayo ni mwishoni mwa mwaka, wakati utakapokusanya kazi zako shambani. 
 
 Kutoka 34: 
 22 Nawe utaadhimisha sikukuu ya majuma, malimbuko ya mavuno ya ngano, na sikukuu ya 
ukusanyaji mwishoni mwa mwaka. 
 
 Kwa hivyo tena, majira sahihi ya Kuanguka kwa Siku Takatifu yanaweza kutupiliwa mbali 
tukianza mwaka mapema sana. 
 
 Chaguo 3: Mwezi Mpya wa Kwanza baada ya Ikweta ya Msimu 
 



 Kichwa cha huyu karibu kinazungumza yenyewe.  Kwa njia hii, huu ndio Mwezi Mpya wa 
kwanza ambao hufanyika baada ya msimu wa joto wa msimu wa joto, ambao ni Machi 20 kwa 
miaka mingi. 
 
 Tukirejelea tena mchoro wetu, mwaka huu (2014), kwa kutumia njia hii, Mwezi Mpya wa 
kwanza baada ya Ikweta ya Spring huanza jioni ya Machi 31. 
 
 Mtu anaweza kuuliza, "Je! Biblia inataja wapi 'Equinox'?"  Wengine wanasema kwamba 
maandiko hayataji hata kidogo.  Ndugu wengine wanadai kwamba neno la Kiebrania 
"tequwphah" linamaanisha equinox.  Wacha tuangalie neno hili: 
 
 Neno "tequwphah" (Strong's 8622) linaonekana katika King James Version maneno ya 
Kiingereza yanapoisha, kuzunguka na kutokea.  Maana yake kupanuliwa ni: kuja kwa 
mzunguko, mzunguko, mzunguko wa wakati au nafasi, kwenye mzunguko na kugeuka. 
 
 "Tequwphah" inatokana na neno la msingi "naqaph" (Strong's 5362) ambalo linaonekana katika 
King James Version kama dira, kuzunguka, kuzunguka, kuzunguka, kuzunguka na kufungwa. 
Miongoni mwa maana zake zilizopanuliwa ni dira, kuzunguka, kuzunguka, kuzunguka, 
kuzunguka, kufanya pande zote, kufanya pande zote, kuzunguka na kukamilisha mzunguko. 
 
 Sabato kadhaa zilizopita, tulitazama kipindi cha vipindi vitatu vya kipindi cha Televisheni cha 
BBC cha "Orbit" cha BBC ambacho kilifananisha ardhi yetu iliyoelekezwa ikizunguka jua kwa 
mwaka mzima - ikikamilisha mzunguko wake wa kila mwaka. 
 
 Kutoka kwa maelezo haya, mtu anaweza kuelewa kwa urahisi kwa nini neno hili tequwphah 
linaweza kutumiwa kwa zamu ya mwaka, kukamilika kwa mzunguko wa mwaka, kukamilika kwa 
mapinduzi ya kila mwaka ya ulimwengu karibu na jua. 
 
 Lakini neno hili linatumikaje na kutumika katika maandiko?  Hapa kuna maandiko manne yaliyo 
na neno "tequwphah." 
 
 Kutoka 34:22: 
 Nawe utaadhimisha sikukuu ya wiki, ya malimbuko ya mavuno ya ngano, na sikukuu ya 
ukusanyaji mwishoni mwa mwaka {shaneh tequwphah}. 
 
 Kutajwa huku kungeonyesha wazi wakati wa Sawa ya Kuanguka. 
 
 Kwa njia ile ile ambayo tuna solstices mbili kwa mwaka - moja wakati wa majira ya joto, moja 
wakati wa msimu wa baridi, kwa hivyo tuna ikweta mbili kila mwaka, moja wakati wa masika 
(Machi 20) na moja katika msimu wa joto (Septemba 22 au 23). 
 
 Kama tu matunda ya kwanza ya mavuno ya ngano ambayo yametajwa hapa kuhusiana na 
Sikukuu ya Pentekoste yanaweza kudhibitishwa kutokea mwishoni mwa msimu wa joto hadi 
mapema majira ya joto, "kukusanya" hapa kunarejelea wakati kuu wa mavuno katika msimu wa 
mwaka.  Kwa hivyo tena, kutaja hii ya tequwphah, tunaweza kuwa na hakika, iko kwenye vuli. 
Mwisho wa mwaka hapa unaonekana kuwa unamaanisha kumalizika kwa msimu kuu wa kilimo 
/ mwaka. 
 
 Ikiwa neno tequwphah linaweza, kwa kweli, kutaja ikweta yoyote, tunaweza kuwa na hakika 
kwamba kutaja hii itakuwa, kwa kweli, kuwa ya Ikweta ya Autumn. 
 
 Kutajwa kwa maandiko ijayo inaweza kuwa sio muhimu sana kwa wakati wa Mwaka Mpya; 
lakini inatupa wazo nzuri sana juu ya nini neno tequwphah linamaanisha: 
 
 I Samweli 1:20: 
 Basi ikawa, wakati ulipowadia, wakati ulipotimia Hana alipata mimba, akazaa mtoto wa kiume, 
akamwita jina lake Samweli, akisema, Kwa sababu nimemwuliza kwa Bwana. 
 



 Kutajwa kwa neno hili kunamaanisha mwisho wa aina nyingine ya mzunguko - mwisho wa 
kipindi cha ujauzito wa miezi tisa ya mtoto Samweli.  Wakati uliokuja {yowm tequwphah} ulikuwa 
kuzaliwa kwa Samweli - ambayo ilitokea, kwa kweli, mwishoni mwa mzunguko wa wakati - ule 
wa kipindi chake cha ujauzito. 
 
 Hapa kuna andiko la tatu la tequwphah: 
 
 II Nyakati 24:23: 
 Ikawa, mwisho wa mwaka, jeshi la Shamu lilimjia juu yake; wakafika Yuda na Yerusalemu, 
wakawaangamiza wakuu wote wa watu kati ya watu, wakawatuma wote  nyara zao kwa mfalme 
wa Dameski. 
 
 Isipokuwa tu tulijua msimu halisi wakati vita hivi vilitokea, ni ngumu kujua "mwisho wa mwaka" 
unamaanisha nini katika kesi hii.  Je! Ilikuwa (kama vile Kutoka 34:22) mwishoni mwa mwaka 
wa kilimo - katika msimu wa vuli?  Au ilikuwa mwishoni mwa mwaka mzima - katika 
chemchemi?  Hatuwezi kuwa na uhakika. 
 
 Sasa andiko la nne na la mwisho la tequwphah katika muktadha wake: 
 
 Zaburi 19: 
 1: Mbingu zinatangaza utukufu wa Mungu;  na anga linaonyesha kazi ya mikono yake. 
 2: Mchana huongea mchana, na usiku hata usiku huonyesha maarifa. 
 3: Hakuna usemi wala lugha, ambapo sauti yao haisikilizwi. 
 4 Mstari wao umeenea duniani mwote, Na maneno yao hata mwisho wa ulimwengu.  Humo 
ameweka hema kwa ajili ya jua. 
 5 Ambaye ni kama bwana arusi akitoka chumbani kwake, Na anafurahi kama mtu hodari 
kukimbia mbio. 
 6 Kutoka kwake ni kutoka mwisho wa mbingu, Na mzunguko wake hata miisho yake; Wala 
hakuna neno lililofichikwa na joto lake. 
 
 Hapa, kwa lugha ya ajabu, ya kishairi, Daudi anasifu kazi nzuri ya Mungu - haswa kama 
ilivyoonyeshwa kupitia mbingu za ajabu - na haswa, kupitia jua angani, kama inavyoonekana 
kutoka duniani. 
 
 Neno "lake" katika mstari wa 6 linamaanisha jua.  Kama inavyoonekana kutoka duniani, jua lina 
mzunguko wa kila siku ambao huanza mashariki asubuhi na kuishia magharibi jioni.  Kwa kweli, 
hii ni kwa sababu ya mwendo wa kuzunguka kwa dunia na inahusiana na mahali tulipo duniani; 
lakini inaonekana kuwa inapita kupitia mzunguko wa kila siku. 
 
 Kwa sababu ya jinsi mwinuko wa msimu wa dunia unavyoathiri ukaribu wa ncha yoyote duniani 
na jua, njia ya jua ya kila siku wakati wa msimu wa baridi inaonekana kwetu watu wa dunia 
kama mfupi sana na kifupi;  lakini wakati wa kiangazi, hukaa kuonekana kwa muda mrefu na 
inaonekana kupaa juu sana angani. 
 
 Jua pia linaonekana kuwa na mzunguko mwingine - wa kila mwaka - tena, kama 
inavyoonekana kutoka duniani.  Kwa kweli, ni dunia inayofuata mzunguko huo wa kila mwaka - 
obiti - kuzunguka jua kwa kasi ya kutisha ya maili 65,000 kwa saa. 
 
 Katika siku za ikwinoksi, katika chemchemi na vuli, mwelekeo wa dunia ukilinganisha na jua 
umepunguzwa hadi sifuri.  Ikiwa ungekuwa umesimama kwenye ikweta, iwe siku ya chemchemi 
au siku ya ikweta, jua lingekuwa moja kwa moja juu ya kichwa chako na usingekuwa na kivuli. 
 
 Siku ya ikweta ya chemchemi, mwelekeo wa dunia unasukuma ulimwengu wa kaskazini karibu 
na jua, msimu wa baridi huisha na wakati wa chemchemi huanza.  Ulimwengu wa kusini huanza 
kutoka mbali na jua, na kusababisha mwanzo wa vuli yake.  Hii yote inabadilishwa siku ya 
ikweta ya vuli. 
 
 Jua pia linaendelea.  Kwa kweli pia ina obiti yake mwenyewe na inazunguka galaxi ya Milky 
Way kwa kasi ya kushangaza, ya kufadhaisha akili ya maili 486,000 kwa saa.  Ikiwa mzunguko 



wa jua unachukua mwaka wa jua, wataalam wanakadiria kuwa mzunguko wa jua unaozunguka 
Milky Way - ndio, mapinduzi moja tu kuzunguka galaxi yetu - ni miaka milioni 226!  Tutalazimika 
kuwa viumbe wa roho ili kupata akili zetu karibu na dhana kubwa kama hizo. 
 
 Hapa tuko duniani, tunazunguka kila siku;  na wakati mwezi unazunguka karibu nasi, 
tunazunguka jua na jua linazunguka kwenye galaksi yetu.  Yote katika usawa kamili!  Je! Mungu 
ni mzuri au ni nini?  Nilitaka kuleta hii leo kwa sababu, ingawa inaweza kuonekana tu kuwa 
inahusiana kidogo na mahesabu ya muda wa kalenda, ina kila kitu cha kufanya nayo.  Mungu 
anajua anachofanya.  Yeye kweli anafanya! 
 
 Lakini je! Matumizi ya ikwinoksi katika kuamua Mwaka Mpya yanalingana na Mwanzo 1: 
14-17?  Ndiyo inafanya.  Ninaamini kwamba inaambatana na mahitaji hayo. 
 
 Sigongi maoni ya watu hao ambao wanataka kuamua Mwaka Mpya kwa kutazama shayiri ya 
mapema ya Israeli;  lakini siamini kuwa inalingana na mahitaji ya Mwanzo 1 kama vile ikweta. 
Je! Ikwazo zinaweza kuzingatiwa kama aina ya "ishara ndogo za jua, mwezi na nyota? Ndio, 
tumeona kuwa wanaweza. 
 
 Je! Tunapaswa kuangaliaje wakati wa Mwaka Mpya?  Hii sio muhimu sana, lakini ni aina ya 
jambo la kufikiria kufikiria.  Je! Tunapaswa kuuangalia Mwaka Mpya kama mwisho wa mwaka 
wa zamani au mwanzo wa mpya?  Hii ni kama kuuliza ikiwa glasi imejaa nusu au nusu tupu! 
 
 Katika King James Version, neno la Kiingereza "year" kawaida hutafsiriwa kutoka kwa neno la 
Kiebrania "shaneh" (Strong's 8141), ambalo pia linatafsiriwa katika King James Version kama 
mwaka, hai na ya zamani. 
 
 Kuna zaidi ya neno moja la Biblia kwa mwisho wa mwaka.  Nitawajulisha tu ni maneno gani ya 
kimaandiko pamoja na tequwphah ambayo tumekwisha kushughulikia.  Ningependa kwenda 
kwenye maandiko ambayo yanafaa kwa maneno haya;  lakini ninaishiwa na wakati na siwezi 
kuyaingia yote leo.  Tafadhali chukua wakati wa kuzitafuta mwenyewe ikiwa una mwelekeo 
kama huu: 
 
 Tamam (Strong's 8552): 
 Inamaanisha: tumia.  Fikiria mwaka wa zamani unatumiwa, kumalizika, kumaliza, kutumiwa, 
kukamilishwa, kufanywa na kutimizwa.  Unaweza kutumia haya yote hadi mwisho wa mwaka 
na, ikiwa inatumika pia kwa maandalizi yetu ya Pasaka, inaweza pia kumaanisha kuwa safi na 
wima. 
 
 Yatsa (Strong's 3318): 
 Inaweza kumaanisha: nje, nje, endelea, nenda na uondoke.  Inaweza kumaanisha kutoka kwa 
mwaka wa zamani na kuendelea na kwenda mbele kwa Mwaka Mpya. 
 
 Achariyth (Strong's 319): 
 Hii inamaanisha mwisho, mwisho, mwisho au nyuma zaidi. 
 
 Maswali (Strong's 7093): 
 Neno hili linamaanisha mwisho, baada na mpaka.  Ninapenda mpaka wa muda unapofikiria 
siku ya Mwaka Mpya wa Mwezi Mpya kama mpaka kati ya mwaka wa zamani na mpya. 
 
 Ni maneno ambayo yanahusu mwisho wa mwaka wa zamani.  Kuna pia maneno machache ya 
Biblia kwa mwanzo wa Mwaka Mpya: 
 
 Reshiyth (Strong ya 7225): 
 Hii inamaanisha mwanzo, malimbuko na kwanza.  Matunda ya kwanza yanaweza kutumiwa 
kwa Sadaka ya Mganda wa Kutikiswa na kwanza inaweza kutumika kwa siku ya kwanza ya 
mwezi wa kwanza wa mwaka. 
 
 Rosh (Strong wa 7218): 



 Hii inamaanisha: kichwa, mkuu, juu, mwanzo, nahodha, mtawala, jumla, kwanza na mkuu. 
Mengi, mengi au hata haya yote yanaweza kutumika kwa Bwana wetu Yesu Kristo. 
 
 Labda tunaweza kuwa na Mafunzo ya Biblia ya saa nzima kupitia tu maneno hayo na 
kuyatumia katika muktadha wa Kalenda Takatifu. 
 
 Tumekuwa na anuwai nyingi katika mahubiri ya leo - tunatumaini ukweli wenye nguvu na wa 
maana.  Lakini mambo makuu ambayo nilitaka kufunika leo yalikuwa chaguzi za kimsingi za 
uamuzi wa siku za Mwezi Mpya na siku za Miaka Mpya.  Natumai niliweza kufanikiwa kufanya 
hivyo.  Ikiwa umepata yoyote ya kutatanisha, naomba msamaha;  lakini tafadhali usisite 
kuwasiliana nami na nitajitahidi kufafanua chochote ambacho sikuwa na uwezo wa kukiweka 
wazi mara ya kwanza karibu. 
 
 Kwa hivyo, tuko wapi sasa?  Kwa sababu tumebaki wiki chache kutoka Pasaka, nataka kuweka 
mstari huu wa masomo kwa sasa.  Nimekuwa nikifurahiya kusoma somo hili na nadhani kuna 
mambo machache zaidi ambayo tunaweza kutazama ambayo sikuweza kuingia leo. 
 
 Jambo kuu ambalo ninataka kukuuliza ufanye ni kukuuliza ufanye maamuzi yako ya kalenda 
kulingana na yale ambayo tumezungumza leo.  Ikiwa bado haujafanya uamuzi, tafadhali fanya 
moja na uwe na ujasiri katika uamuzi ambao unafanya. 
 
 Kwa mara nyingine, ikiwa utaamua kuweka CRC, sitakosoa kwa kufanya hivyo.  Lakini ikiwa 
unahisi ni wakati wako kujiondoa kutoka kwa CRC ya Wayahudi na kutoka kwa njia kuu za 
Kanisa la Mungu za kufanya hivyo, hakika tutakuombea.  Maombi ni ya lazima kwa kila mmoja 
kwa hili kwa sababu haitakuwa barabara rahisi, kama wengi tayari wamegundua. 
 
 Chochote mbadala unachoamua, tafadhali omba juu yake, muombe Mungu akupe ujasiri na 
akuonyeshe njia sahihi ya kwenda.  Tunafanya kitu kimoja. 
 
 Ndio, ni kweli kwamba ndugu tofauti wanakuja na majibu tofauti;  lakini siku moja Mungu 
atanyoosha sisi wote juu ya mambo haya na yatakuwa wazi kabisa.  Ninaamini kwamba 
kunaweza kuwa na "kutolewa maandiko" katika Biblia mahali pengine ambapo tutakuja kuiona 
na kuifanya iwe wazi kabisa.  Tunapowapata, tutasema, "Kwanini sikuyaona hapo awali?" 


