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Kumbuka: Kwa kusudi la uwazi ulioboreshwa katika nakala hii, nimebadilisha mpangilio wa aya
zingine kutoka kwa mazungumzo ya mahubiri ya asili.
Ilikuwa zaidi ya miaka miwili iliyopita kwamba mimi na Trish tulianza kuwa na wasiwasi sana
juu ya kalenda takatifu na juu ya ikiwa tumekuwa tukitunza "Siku Takatifu" sahihi kwa miaka
thelathini na tano iliyopita.
Na ilikuwa mwaka mmoja tu uliopita kwamba nilitoa Sehemu ya 1 ya safu sita za masomo ya
Biblia juu ya swala la kalenda takatifu.
Nilitoa ya mwisho - Sehemu ya 6 - mnamo Juni 7 ya mwaka jana (2014), wakati tulimaliza safu
na utafiti wa maana ya maandiko ya "Maneno ya Mungu."
Hapo nyuma sikufikiria kwamba tutahitaji Sehemu ya 7; lakini kulikuwa na mambo kadhaa
ambayo baadaye yalibadilisha mawazo yangu. Baada ya mazungumzo ya hivi karibuni na
ndugu anuwai kwenye Sikukuu ya Vibanda, na tangu wakati huo kutoka kwa masomo yetu ya
hivi karibuni, maswali ya ziada yamekuja. Inaonekana kwamba ndugu zaidi na zaidi wanaanza
kuhoji Kalenda ya Kiebrania na kupitishwa kwake kwa jadi na Makanisa ya Mungu ya kawaida.
Pia, kwa kuwa mwaka wa Kirumi wa 2015 umeanza tu, kuna wakati fulani wa kipekee wa
nyakati za jua na mwezi mwishoni mwa msimu wa baridi na masika wa mwaka huu, ambao
unaathiri sana wakati wa Siku Takatifu za Mungu.
Kwa hivyo kwa sababu ya vitu hivi vyote, nilianza kufikiria kuwa sehemu ya saba ya safu hii ya
Kalenda inaweza kuwa wazo nzuri. Ingawa labda kutakuwa na marudio kutoka kwa sehemu
sita za mapema, nadhani hii ni muhimu, haswa kwa watu ambao wanakuja tu katika maarifa ya
mada hii.
Kwa hivyo, katika wakati wa mahubiri leo, ningependa kukuambia jinsi baadhi ya watu wa
familia yetu, Trish na mimi tumeamini jinsi siku za Mwezi Mpya na siku za Mwaka Mpya
zinapaswa kuamuliwa; na hii inamaanisha nini kwetu kwa wakati na utunzaji wa Siku Takatifu
katika mwaka huu ujao.
Katika mahubiri mengine katika safu hii, nilijumuisha moja ya maandiko ninayopenda. Watu
wengine wamesema kuwa aya hii haiko katika muktadha wa mada hii na kwamba ilielekezwa
kwa watu wengine; lakini ninaamini kabisa kuwa aya hii inatumika kwako na kwangu, na kwa
hakika kuhusiana na mada hii:

Wakolosai 2:16:
Basi, mtu awaye yote asihukumu juu yenu katika chakula au kinywaji, au kwa sababu ya
sikukuu, au mwandamo wa mwezi, au sabato.
Lakini tusisahau mazungumzo ya aya hii. Tusimhukumu kwa udhalimu ndugu yetu yeyote kwa
sababu ya yoyote ya mambo haya, hata ikiwa wanafikiria tofauti na sisi.
Na mada ndogo ambazo tutapitia leo, tunapojadili wakati wetu "wetu" wa Siku za Mwezi Mpya
na siku za Mwaka Mpya, najua kwamba baadhi ya wasikilizaji wetu wanaweza kutokubaliana
nami.
Kwanza kabisa, baadhi ya wasikilizaji wetu wanaweza kuwa hawajafika mahali ambapo wana
hakika kwamba Kalenda ya Kiebrania (pia inajulikana kama Kalenda ya Waalimu wa Mahesabu
(CRC)) na kupitishwa kwake na vikundi vingi vya Kanisa Kuu la Mungu sio za kimaandiko na
vibaya. Ikiwa ndivyo, hiyo ni sawa. Miaka mitatu iliyopita, mimi na Trish tulikuwa na maoni
hayo hayo.
Wengine wa wasikilizaji wetu wamekuja kusadiki kwamba CRC na kupitishwa kwake na
Makanisa makuu ya Mungu ni makosa; lakini inaweza kutokubaliana na nyakati zetu na mbinu
zetu za hesabu kuamua siku ya Mwezi Mpya, Siku ya Mwaka Mpya, au labda zote mbili.
Na tena, ikiwa ni hivyo, hiyo pia ni sawa. Ikiwa mojawapo au yote haya yanatokea kwako,
tafadhali, kwa roho ya umoja na upendo, na kwa roho ya Wakolosai 2:16, tukubaliane kwa
amani kutokubali. Wacha tuanguke juu ya vitu hivi.
Mwisho wa somo la leo, ndugu wengine wanaweza wasifurahi sana na mambo ambayo
ninapaswa kusema. Moja ya mambo ambayo yalikuja kwa mawasiliano katika miezi ya hivi
karibuni ni kwamba kuna ndugu wengine ambao wanahisi kuwa mshirika yeyote wa kanisa
anayehoji au kukataa CRC na kupitishwa kwake na vikundi vingi vya Kanisa la Mungu kwa
namna fulani ni kupinga umoja, au hata mbaya zaidi, kwamba tunasababisha mgawanyiko.
Acha niseme kwamba hakuna kitu kinachoweza kuwa mbali na ukweli!
Ndio, ni kweli kwamba Mungu Baba na Yesu Kristo wanataka kupendana na umoja katika
kanisa lao na kati ya watu wao. Lakini je! Wanataka upendo na umoja katika kanisa lao kwa
sababu ya kutotii? Au kwa gharama ya sisi kufunga macho yetu kwa nyongeza zisizo za
kimaandiko kwa Neno lao Takatifu?
Hapa kuna maandiko matatu ambayo nina hakika unajua sana:
Kumbukumbu la Torati 4: 2:
Msiongeze kwa neno ninalowaamuru, wala msipunguze kitu cho chote, ili mpate kuzishika amri
za Bwana, Mungu wenu, niwaamuruyo.

Tunaona amri rahisi sana hapo: Usiongeze kwa neno. Inaonekana kwamba Milele alikuwa
akijua kwamba watu Wake wangeweza kufanya aina hii ya kitu.
Kumbukumbu la Torati 12:32:
Chochote ninachokuamuru, angalia kufanya: hautaongeza, au kupunguza kutoka kwake.
Hizi ni amri mbili ambazo Wayahudi wa siku hizi wanapaswa kuzingatia. Kwa kweli, tunapaswa
kuwa tunazingatia pia.! Wayahudi wangeweza kupuuza andiko kama hilo la Agano Jipya katika
Ufunuo 22; lakini wacha tuisome kwa sababu hizi ni amri kwa wewe na mimi. Watu wengine
wanafikiri kwamba amri hii inamaanisha tu yale yaliyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo; lakini
nahisi kwamba kwa sababu Mungu ameiweka mwisho wa Biblia Takatifu, inatumika kwa kitabu
chote:
 funuo 22:18:
U
Kwa maana nashuhudia kwa kila mtu asikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mtu ye
yote akiongeza kwa mambo haya, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa
katika kitabu hiki;
Wacha tuzungumze kidogo sasa juu ya tofauti za maoni na njia za nyakati za Siku Takatifu.
Baadhi ya tofauti hizi zinaweza kutenganisha wengine wetu kwa siku kadhaa katika miaka
kadhaa.
Katika miaka kadhaa, kwa ndugu wengi, siku zinapangwa kama walivyofanya mnamo 2014,
wakati tuliweza kukusanyika kwa Siku Takatifu.
Lakini katika miaka kadhaa tunaweza kutengwa kwa sababu ya tofauti hizo za wakati.
Tunatumai siku chache tu katika miaka michache.
Wacha tuombe kwamba Mungu atulete pamoja katika ufahamu wetu. Haionekani kufanya
hivyo sasa hivi - ni wazi kwa sababu zake nzuri. Sijui kwanini; lakini ndivyo ilivyo.
Walakini, ikiwa tuna Roho Mtakatifu wa Mungu anakaa ndani yetu, tunapaswa kuweza
kushughulikia tofauti zetu. Na licha ya tofauti zetu, bado tunapaswa kuweza kudumisha
kiwango cha juu cha umoja na upendo kwa kila mmoja.
Kwa hivyo, kwa mara nyingine tena, kwa roho ya Wakolosai 2:16, chochote ninachosema
katika mahubiri haya, sitaki kumkasirisha mtu yeyote anayetokea kutokubaliana na nyakati zetu
- zile ambazo tunaona kuwa ni sahihi. Lakini ili kuelezea vizuri kile tunachokiita nyakati "zetu",
ninahitaji kuelezea kwa nini hatukuchagua njia zingine mbadala.
Ingawa kutakuwa na marudio kutoka kwa sehemu zilizopita za utafiti huu, sitaki kurudia
maelezo yote mazuri ya chaguzi tofauti leo; lakini tu kuwajadili kwa ufupi.

Je! Siku za Mwezi Mpya zinapaswa kuamuliwaje?
Wacha tuanze na kutaja kwa kifupi Kalenda ya Rabbi ya Mahesabu ya Wayahudi (CRC).
Kwa wale ambao hawakujua, mapema sana, mwanzoni mwa Herbert W. Armstrong, Makanisa
makuu ya Mungu yalipitisha CRC. Kutoka kwa yale ambayo nimeweza kujua, naamini kwamba
Bwana Armstrong mwanzoni aliipitisha kwa ukamilifu, na kisha Kanisa la Mungu la Ulimwenguni
Pote (WCG) liliondoka katika maeneo kadhaa kwa miaka. Lakini kimsingi, kulingana na wakati
wa kalenda, waliipitisha.
Baadhi ya wasikilizaji wetu na wasomaji wanaweza kuwa hawakuchukua wakati wa kuangalia
hii wenyewe. Ikiwa haujafanya hivyo, nataka kukuhimiza ufanye hivyo.
Barua na mazungumzo ya hivi majuzi yananiambia kuwa kuna uwezekano mkubwa kwamba
waziri wako au kiongozi wa kanisa labda angekushauri wewe binafsi - au labda kanisa lako lote
- kwamba unapaswa kuamini neno lake, elimu yake, na uzoefu wake wa kanisa kwa muda
mrefu kuwa CRC na kupitishwa kwa kanisa ni sawa. Huenda pia amekuambia kuwa
majadiliano yoyote juu yake yanagawanya, hayana upendo na yanapinga umoja. Na tena,
sikubaliani kabisa na maoni hayo.
Naomba niwahimize kwa heshima yeyote kati yenu ambaye bado anashikilia uzingatiaji wa
matumizi ya kawaida ya CoGs ya CRC, asiniamini au maneno yangu; lakini badala yake,
kufanya kile Biblia inasema na kuthibitisha mambo yote:
I Wathesalonike 5:21:
Thibitisha mambo yote; shika sana yaliyo mema.
Pia, kama Mungu alivyosema kupitia Luka, ni vizuri sisi kuiga ndugu wa Berea ambao
walionekana kuwa watukufu kuliko ndugu wengine. Kwa nini? Kwa sababu walitafiti ukweli wa
maandiko wa mambo waliyohubiriwa wao wenyewe. Ndio, walisikiliza kile mawaziri wao
walisema; lakini walijiangalia wenyewe. Hivi ndivyo ninakuuliza ufanye. Utafute mwenyewe:
Matendo 17:
10 Mara ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku kwenda Berea; nao walipofika huko
wakaingia katika sinagogi la Wayahudi.
11 Hao walikuwa waadilifu kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walilipokea neno kwa utayari
wote wa akili, wakayachunguza maandiko kila siku, ikiwa mambo hayo ni kweli.
Wengi wenu mtakumbuka Kanisa la Mungu la Ulimwenguni Pote linaloitwa Herman Hoeh.
Aliandika na kufundisha kozi ya Chuo cha Balozi juu ya somo la Kalenda ya Kiebrania. Hapa
kuna nukuu kutoka kwa nyenzo yake ya kozi:
Ni jukumu la Kanisa (tafadhali kumbuka mji mkuu ‘C’) kutangaza wakati wa kila tamasha kwa
makutaniko…

Wakati anasema, "Kanisa" hapa, nina hakika kwamba anamaanisha viwango vya juu vya
huduma ya Kanisa la Mungu Ulimwenguni Pote. Kuendelea katika nukuu ya Dk Hoeh:
Uelewa wa kina wa kalenda ya Kiebrania sio lazima hata kwa mshiriki wa kanisa la kawaida.
Tafadhali kumbuka kuwa hapa, neno "kanisa" lina herufi ndogo "c." Huko nyuma katika siku
hizo, ilionekana kwamba, ikiwa ungekuwa mshiriki wa "walei" wa kanisa, ungekuwa "huko
chini"; lakini ikiwa ungekuwa mhudumu wa Kanisa la Mungu Ulimwenguni Pote, ungekuwa
"huko juu." Kuendelea katika nukuu:
Kwa bahati nzuri, kalenda ya Kiebrania inahitaji ustadi kidogo wa hesabu. Asili ya daraja la
tano katika hesabu itatosha! "
Daraja la tano? Je! Hii ni kweli aliyoandika hapa? Jibu ni Ndio!… Na Hapana!
Maneno ya mwisho ya Dk Hoeh yaliyonukuliwa hapa juu ya unyenyekevu wa hesabu ya
Kalenda ni kweli kweli - au angalau, yanapaswa kuwa ya kweli ikiwa imefanywa sawa!
Haipaswi kuwa ngumu. Mungu hajaribu kudanganya watu wake. Yeye hajaribu
kutuchanganya; wala Yeye hajaribu kutufanya tushindwe. Ni muhimu kukumbuka hii
tunapoendelea.
Lakini maneno ya Dk Hoeh sio kweli wakati yanatumika kwa CRC, kama nukuu yake
inamaanisha. Alikuwa akijaribu kusema kwamba njia ambayo walikuwa wakiitunza ni rahisi
kuhesabu. Ninaweza kukuambia kwa ujasiri kabisa kuwa CRC sio rahisi kuhesabu. Sio vitu
vya darasa la tano. Ninaweza kusema hii kwa ujasiri kabisa kwa sababu hivi karibuni nilipakua
nakala ya "Kalenda ya Kiebrania" kutoka Wikipedia (ensaiklopidia inayojulikana ya mkondoni),
ambayo kwa wazi iliandikwa na mtaalam wa somo hili (labda Myahudi). Kunaweza kuwa na
shaka kidogo juu ya hilo. Hapa kuna kiunga cha nakala hiyo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_calendar
Nakala hii imekusudiwa kuwa rahisi. Inatoa muhtasari - misingi ya CRC. Nyakati nyingi ngumu
zaidi za CRC na sheria za kuahirishwa hazijumuishwa ndani yake. Bado, nakala hiyo inayoitwa
"rahisi", ikichapishwa hata kwa saizi ndogo ya fonti, ni kurasa thelathini za usomaji mzito, wenye
kutatanisha - pamoja na kurasa zingine kumi na saba za maelezo ya chini na viungo vya kurasa
zingine za wavuti na wavuti! Hata na verbiage hiyo yote, inaacha habari muhimu zaidi (km
maelezo ya hesabu ya kurudi nyuma kwa Wayahudi kutoka mwanzo wa mwezi wao wa saba ili
kujua mwanzo wa mwezi wao wa kwanza. (Na ndio, kwa makusudi weka lafudhi kwa kurudia
kwangu neno "lao").
Lakini mara tu zile tunazoamini kuwa njia sahihi zinatumika, Kalenda Takatifu inakuwa rahisi
sana kushangaza.

Kwa hivyo tafadhali niruhusu nirudie kwamba kwa heshima nawasihi yeyote kati yenu ambaye
bado anashikilia CRC kujitafiti mwenyewe.
Mara tu tuulize na kukataa ukweli wa CRC, tunakabiliwa na shida kubwa: Je! Tunabadilisha
nini? Ni nini mbadala sahihi?
Swali hili ni hatua kubwa ya kushikamana kwa ndugu wengi - pamoja na wahudumu wengi.
Inazuia wengi hata kuanza kuanza kutafiti kwa uaminifu ndani yake. Kwa sababu majibu ya
baadhi ya maswali haya mwanzoni hayawezi kuwa wazi na inaweza kuchukua muda na juhudi
kufunua, wengi huepuka kuichunguza kabisa. Najua, kwa sababu mimi na Trish tumekuwa
hapo; na sio zamani sana! Tena, sitoi safari ya hatia kwa mtu yeyote ambaye, kwa sababu
zao, anaamua kukaa na CRC; na sijaribu kuonekana kuwa "mtakatifu kuliko wewe." Ninajua
kwamba inachukua muda, mawazo mazito, kusoma na juhudi.
Lakini najua pia kuwa kukwepa shida sio jibu! Ikiwa unajua kuwa kitu kibaya, basi ni dhambi
kuendelea ndani yake:
Yakobo 1:
22 Lakini iweni watendaji wa neno, wala sio wasikiaji tu, mkijidanganya wenyewe.
23 Kwa maana, ikiwa mtu ni msikiaji wa neno, na si mtekelezaji, huyo ni kama mtu
anayeangalia uso wake wa asili katika kioo.
24 Maana anajitazama, akaenda zake, na mara husahau jinsi alivyokuwa mtu.
25 Lakini yule atakayeitazama sheria kamilifu ya uhuru, na akaendelea kuishikilia, yeye si
msikiaji msahaulifu, bali mtekelezaji wa kazi, huyo atabarikiwa katika tendo lake.
CRC, kuahirishwa na sheria zingine: je, ni sehemu ya "sheria kamilifu ya uhuru" ambayo
Mungu, kupitia Yakobo, anatuambia hapa kwamba tunapaswa kuendelea? Au ni nyongeza
zilizoundwa na wanadamu, sheria na mila? Ikiwa utafanya utafiti kidogo, utapata majibu ya
maswali haya haraka sana.
Mungu anaahidi hapa kwamba, ikiwa tuko tayari kuangalia na kusoma sheria yake kamilifu ya
uhuru, na ikiwa tuko tayari kuifanyia kazi, atatubariki kwa kufanya hivyo. Hata ikiwa hatuna
majibu yote. Hata kama familia moja inaweza kuwa inafanya kwa njia moja na familia nyingine
inaweza kuwa inafanya kwa njia nyingine, kwa sababu hiyo ndiyo njia ambayo wanaelewa kwa
dhati kuwa itakuwa, Atatubariki kwa sababu hatuendi tu kufuata neno la upofu binadamu
mwenzangu.
Badala yake, tunahitaji kuchimba Neno la Mungu, na vile vile kuchimba historia kidogo, na hata
kidogo katika njia ya msingi ya unajimu. Ikiwa tutafanya hivi, Mungu atatubariki, tena, hata
ikiwa hatuna majibu yote. Na sidai kuwa na majibu yote. Lakini sasa hivi, tunapokaribia
mwanzo wa msimu mwingine wa Siku Takatifu, kwa kweli tunahitaji kufanya maamuzi.
Bado katika kitabu cha Yakobo, wacha tuchukue aya moja katika sura ya 4:

Yakobo 4:17:
Kwa hiyo kwake yeye ajuaye kutenda mema, na asifanye, kwake ni dhambi.
Je! Hii haikuwa moja ya masomo ya kwanza kabisa ambayo sisi sote tulipata wakati
tulipowasiliana na kanisa la Mungu; wakati tulipojifunza kwanza juu ya Sabato, nyama safi na
safi, nk? Tulijifunza kwamba toba ilikuwa muhimu; kwamba tulihitaji kubadilika kutoka kwa
mambo ambayo hapo awali tulidhani yanakubalika kwa Mungu, lakini baadaye tukapata
makosa - dhambi. Ni sawa na suala hili.
Sio kwamba kufanya mabadiliko hayo ni rahisi. Sio hivyo. Ni ngumu! Sote tunajua kuwa
kuogelea mto dhidi ya wimbi na mtiririko wa "ulimwengu" ni ngumu ya kutosha. Lakini kuogelea
mto dhidi ya wimbi na mtiririko wa maoni ya wengi wa Kanisa kubwa la Mungu ni jambo lingine
tena! Ni ngumu zaidi kwa utaratibu mwingine wa ukubwa!
Kwa sehemu ya Mwezi Mpya ya mahubiri haya nitazingatia zaidi njia kuu tatu za njia za CRC
kuifanya. Ikiwa mtu yeyote anataka maelezo zaidi juu ya toleo la CRC, unakaribishwa
kuwasiliana nami tena. Tena, sidai kuwa na majibu yote na, kama kila mtu mwingine, nina
maoni yangu mwenyewe juu ya kile ninaamini kuwa ukweli. Na, kwa kiwango kikubwa, ndivyo
hii inavyohusu.
Pia, tafadhali kumbuka kuwa njia hizi tatu ambazo nitakupa zinaweza kugawanywa zaidi katika
tofauti zingine za maoni - kwa mfano, ikiwa muda unapaswa kuamuliwa kutoka Yerusalemu
(kama tunavyoamini) au kutoka kwa nyumba ya mtu mwenyewe ( ambayo inaweza
kusababisha mkanganyiko usiokuwa wa lazima).
Chaguo 1: Uonaji wa kwanza wa kuona
Sijatafiti nambari yoyote juu ya hii; lakini kutokana na kile nilichosoma na kusikia, hii
inaonekana kuwa chaguo mbadala inayokubalika zaidi kati ya wale ambao wamekuja kukataa
CRC.
Baadhi ya watetezi wa mwonekano wa kwanza wa kuona watasema kwamba njia yao ndiyo
iliyopewa Musa na Mungu na ilitumiwa na Musa na wengine katika Biblia yote. Wengine wao
pia wanasema kwamba njia yao inategemea nuru ya mwezi, wakati "njia za Muunganiko"
zinategemea giza la mwezi. Kwa heshima yote kwa ndugu wanaotumia njia hii, siamini
kwamba maandiko yanaunga mkono mojawapo ya maoni haya.
Mbali na kutokubaliana kwangu na madai haya mawili nina shida zingine na chaguo la kwanza
la Uonaji wa kuona. Na tena, nasema hivi kwa heshima yote kwa wale wanaochagua njia hii:
a) Je! ikiwa hali ya hewa ni ya ukungu au mawingu wakati wa usiku wa kuona ili crescent mpya
isionekane?

b) Je! ikiwa kuna ukungu au mawingu wakati wa usiku wa kuona nyingi au kwa miezi mingi?
Hiyo inaweza kusababisha shida.
c) Sauli, Daudi, Yonathani, mwanamke Mshunami na hata mumewe asiyeamini wote kwa
ujasiri walijua mapema wakati Siku ya Mwezi Mpya ilipaswa (1 Samweli 20: 5, 18, 24; II
Wafalme 4: 22-23). Hakuna rekodi ya yeyote kati yao (au ya mtu mwingine yeyote katika Biblia)
anayesema, "Ikiwa Mwezi Mpya unakuja" au "Ikiwa tunaona mwandamo wa kwanza."
d) Hakuna mamlaka ya kuaminika inayokubalika ulimwenguni. Hii inaweza kusababisha tofauti
kubwa za maoni ikiwa ekresari ya kwanza ilionekana kweli au la. Machi iliyopita wakati nilikuwa
nikitafiti kwanza sehemu hii ya utafiti wangu, iliripotiwa kuwa kulikuwa na watu wengine ambao
walisema kuwa mpevu mpya umeonekana siku fulani; lakini kulikuwa na watu wengine ambao
walisema hiyo haikuonekana. Mabishano yasiyofurahisha yalitokea.
e) Kutumia njia za kuona, urefu wa muda kutoka mwangaza wa mwezi mpya hadi wakati wa
mwezi kamili inaweza kuwa siku kumi na tatu tu; na tangu wakati wa mwezi kamili hadi
mwandamo mpya wa mwezi inaweza kuwa kama siku kumi na saba. Pamoja na kuwa isiyo ya
kawaida na isiyo na usawa, hii ingeondoa wakati wa mwezi kamili kutoka kwa siku ya kwanza
ya Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu na siku ya kwanza ya Sikukuu ya Vibanda (Zaburi 81:
3).
f) Hadi ugunduzi wa telegraph ya umeme takriban miaka mia mbili iliyopita, hakukuwa na njia
ya kuaminika ya kuwajulisha watunza Siku Takatifu ambao walikuwa mbali kabisa na
Yerusalemu.
Chaguo 2: Siku ya Makutano ya Kalenda ya Kirumi
Siamini kuwa kuna watu wengi wanaozingatia chaguo hili.
Nilipokea barua pepe mwaka jana kutoka kwa rafiki yangu wa zamani wa kanisa ambaye
anaweka CRC. Aliniuliza, "Ni nini ngumu? Unachotakiwa kufanya ni kuangalia kalenda yako ya
ukuta na unajua siku ya Mwezi Mpya ni lini.
Ni kweli kwamba kalenda nyingi za kawaida za "Kirumi" ambazo tunaweza kununua kwenye
duka za kawaida zinaonyesha awamu nne za kila mwezi - zinazowakilishwa na duara nyeupe
kwa mwezi kamili, duara jeusi kwa mwezi mpya (kiunganishi cha mwezi), na nusu- miduara
kwa kila awamu ya mwezi wa robo-mwezi.
Kutokana na kile ninachoelewa, watetezi wa njia hii huchukua tu kalenda yao ya Kirumi chini ya
ukuta, pata mduara mweusi ambao unaonyesha tu kwamba kiunganishi kinatokea wakati fulani
(hii inaweza kuwa wakati wowote kutoka usiku wa manane hadi usiku wa manane) siku hiyo.
Wanachagua siku hiyo kama Siku yao ya Mwezi Mpya.

Lakini ni jinsi gani mtu anajua ni kalenda gani iliyochapishwa nchini na, kwa hivyo, chanzo cha
data cha nchi gani kilitumika. Siku ya Mzunguko Mweusi (Muunganiko) huko Uropa inaweza
kuwa siku moja tofauti na ile ya Amerika Kaskazini.
Kwa njia, kwani kalenda hizo za ukuta wa Kirumi haziambatani na data ya CRC, nina hakika
kwamba rafiki yangu anaendelea kushauriana na kadi zake nyeupe, nyeupe za CoG.
Lakini kwa wale ambao wanapendelea chaguo hili, shida zake kuu ni hizi:
Ikiwa Muunganiko wa Lunar unatokea kabla ya machweo, lakini mwishoni mwa mchana, basi
sehemu kubwa ya siku hiyo itakuwa chini ya "mwezi wa zamani," sio mwezi mpya.
Ikiwa Muunganiko wa Lunar unatokea baada ya machweo katika siku hiyo hiyo ya kalenda ya
Kirumi, kulingana na hesabu ya maandiko ya siku (kutua kwa jua hadi machweo), Muunganiko
huo ungeweza kutokea siku iliyofuata.
Kwa mfano, ikiwa kalenda ya Kirumi inaonyesha Muunganiko unatokea saa 7:00 jioni Jumatatu
Februari 12, lakini machweo ya siku hiyo ni 5:30 jioni, basi kulingana na majira ya Mungu ya
siku, Muunganiko huo uko kwenye siku ya tatu ya kibiblia ya juma. (Jumatatu Jumanne); sio
siku ya pili ya juma (Jumapili / Jumatatu) kama itakavyochaguliwa na watetezi wa chaguo hili.
Chaguo 3: Kutua kwa Jua baada ya Unganisho
Hivi sasa, kwa wakati huu, hii ndiyo chaguo ambayo tunaamini kuwa ya kusadikisha zaidi kimaandiko, kihistoria, kisayansi, na kiastroniki. Walakini, tunaomba juu yake kila wakati.
Natumaini wewe pia ni. Ikiwa Mungu atatufunulia kuwa njia tofauti ni sahihi, tutakuwa tayari
kubadilika.
Moja ya mambo mazuri juu ya njia hii ni kwamba ni rahisi sana. Kwa ufupi ilisema:
Siku ya Mwezi Mpya huanza mwanzoni mwa jua kuzama kufuatia wakati wa Muunganiko wa
Mwezi huko Yerusalemu.
Machweo na nyakati za kuungana ni rahisi kupatikana, kwa Yerusalemu na eneo la mtu.
Tunatumia wavuti rahisi kutumia kwenye http://www.sunrisesunset.com; lakini kuna tovuti
zingine zinazofanana ambazo zinatoa habari sawa. Tovuti zingine zinaweza kuwa dakika
kadhaa tofauti na zingine; lakini sio sana kwamba wangesababisha kosa ambalo siku
zinapaswa kutunzwa.
Wengine wanaodharau njia hii wanahisi kuwa chaguzi za Muunganisho zinategemea giza la
mwezi na kwamba giza la mwezi ni jambo baya.
Tunakubali kabisa kwamba giza la kiroho hakika ni jambo baya. Lakini giza lote la mwili (aina
tunayozungumza hapa) sio mbaya au mbaya. Wakati wa kuungana kwa Lunar, mwezi ni giza

kwa sekunde chache tu - ikiwa ni hivyo! Walakini, Mungu aliunda sheria za giza halisi kama vile
alivyoziunda kwa nuru ya mwili:
Mwanzo 1:
4 Mungu akaiona nuru, ya kuwa ni njema; na Mungu akaitenga nuru na giza.
5 Mungu akaiita nuru Mchana, na giza akaliita Usiku. Ikawa jioni na asubuhi ikawa siku ya
kwanza…
17 Na Mungu akazitia (jua, mwezi na nyota) katika anga la mbingu ili itoe nuru juu ya nchi.
18: na kutawala mchana na usiku, na kugawanya nuru na giza; na Mungu akaona ya kuwa ni
nzuri ...
31 Mungu akaona kila kitu alichokuwa amefanya, na tazama, kilikuwa kizuri sana. Ikawa jioni
na asubuhi, siku ya sita.
Sio tu mwangaza wa mwili ni mzuri sana; lakini giza la mwili ni nzuri sana, vile vile. Mungu
hakuumba uovu! Ikiwa Mungu angetaka kuwa na masaa ishirini na nne ya nuru kwa ulimwengu
wote, angeifanya iwe hivyo. Lakini vile vile aliumba mchana na nuru kwa faida ya wanadamu,
ndivyo pia alifanya usiku na giza kwa faida ya wanadamu.
Ndio, kuna maandiko ambayo yanatuambia kwamba giza la kiroho ni jambo baya, lakini
hakuna hata moja inayohusu giza la mwezi la mwezi
Warumi 13:
11 Na hivyo, tukijua wakati, kwamba sasa ni wakati muafaka wa kuamka kutoka usingizini; kwa
maana sasa wokovu wetu umekaribia kuliko wakati tuliamini.
12 Usiku umeenda sana, mchana umekaribia; basi, na tuvue kazi za giza, na tuvae silaha za
nuru.
13 Tuenende kwa unyofu, kama mchana; si kwa kufanya fujo na ulevi, si katika ufisadi na
uasherati, si kwa ugomvi na husuda.
I Wathesalonike 5:
6 Basi, tusilale, kama wengine; lakini tuangalie na tuwe na kiasi.
7 Kwa maana walalao hulala usiku; nao walevi wamelewa usiku.
8 Lakini sisi tulio wa mchana, tuwe na kiasi, tukivaa kifani cha kifuani cha imani na upendo; na
kwa chapeo, tumaini la wokovu.
Tunapoangalia maandiko haya, tunaona kwamba Mungu anatuambia kupitia Paulo kwamba
Analaani usiku wa kiroho na usingizi wa kiroho, pamoja na giza la kiroho. Kwa hivyo, kama
tunapaswa kuwa waadilifu na wenye busara, swali linaibuka: "Je! Wale wanaodai kuwa giza la
mwezi ni mbaya au mbaya pia wanadai kuwa wakati wa usiku na kulala ni mbaya au mbaya?
Pia, ni muhimu kukumbuka kwamba, wakati wa kuungana kwa mwezi, mwezi ni giza tu kwa
muda mfupi sana - labda sekunde chache tu - labda hata hiyo! Ikiwa unataka kudhibitisha hii
mwenyewe, angalia picha za kushangaza za mwezi juu ya mwunganiko, zilizopigwa tu mwaka
jana (2014) na mpiga picha wa Ufaransa, Thierry Legault.

http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/observing-news/the-ultimate-new-moon-sight
ing/. Picha hizi za kushangaza zinaonyesha kuwa katika sekunde iliyogawanyika sana baada
ya kuungana, crescent mpya kabisa inaonekana upande wa kulia wa mzunguko wa mwezi.
Ninaposema kuwa hii ni njia yetu "," sikukaa tu siku moja na kusema, "Nadhani hii ndiyo bora
zaidi." Wala sikuinakili tu kutoka kwa mtu mwingine. Mara tu tulipojidhihirisha wenyewe kuwa
Kalenda ya Kiebrania imejazwa na makosa, kikundi chetu tulikaa chini, tukatazama chaguzi
mbadala, tukazungumza juu yake na tukaitupa kati yetu.
Njia tunayoiita "yetu" hufanyika kukubaliana na njia za Frank Nelte. Frank ana wavuti nzuri
sana, iliyojaa nakala nyingi nzuri juu ya mada hii: http://franknelte.net/. Tulikutana naye kwa
mara ya kwanza miaka ya 1990. Moja ya mambo mazuri juu ya Frank ni kwamba, kati ya watu
wote ninaowajua ambao wameangalia hii, Frank ndiye ambaye amekuwa akifanya kwa muda
mrefu zaidi. Sio kwamba hiyo ni muhimu katika kila hali, kwa kweli; lakini ana uzoefu mwingi
juu yake na anaiangalia kwa mantiki sana.
Lakini hatukuingia kwenye wavuti ya Frank kwanza; wala hatukukopi kila kitu kutoka kwake.
Kwa maombi mengi, kusoma kwa kina na utafiti, tulikaa chini na kujiuliza, "Je! Ni nini mantiki?
Je! Ni nini kimaandiko? Je! Ni nini kihistoria, kiastronomia na kisayansi?" Na hii ndiyo njia
ambayo tunaamini kwa dhati kuwa bora zaidi, sahihi zaidi na yenye mantiki zaidi.
Pia kwa upande mzuri, kwa kupendelea kile tunachokiita "njia yetu", ikiwa tutatumia njia hii,
miezi kamili ya Siku ya Kwanza ya Mikate Isiyotiwa Chachu na siku ya kwanza ya Sikukuu ya
Vibanda itaanguka siku ya 15 ya miezi ya kwanza na ya saba, kama inavyostahili. Mpangilio
huu na miezi kamili inaweza kutoshea na Zaburi 81: 3. Tumefunika hii katika Sehemu ya 4;
lakini hebu tutaje tu tena. Toleo la King James linasomeka kama ifuatavyo:
 aburi 81: 3:
Z
Pigeni tarumbeta katika mwezi mpya, kwa wakati uliowekwa, katika siku yetu kuu ya
sikukuu.
Lakini angalau tafsiri kumi na tatu zaidi za kisasa, pamoja na New King James Version, zinatoa
wazo hili:
Zaburi 81: 3:
Piga tarumbeta wakati wa Mwezi Mpya, mwezi kamili, katika siku yetu kuu ya sikukuu.
Neno la Kiebrania la "kwa wakati uliowekwa" (King James Version) na "mwezi kamili" (New
King James Version) ni kehseh (Strong's 3677), ambayo inaonekana mara mbili tu katika
maandiko; mara moja hapa na mara moja katika Mithali 7:20 ambapo NKJV inakubaliana na
KJV kwa tafsiri yake kama "siku iliyowekwa." Bado, Strong anakubali kwamba "mwezi kamili" ni
tafsiri halali ya neno.

Kehseh inaonekana imechukuliwa kutoka kwa kitenzi cha asili cha kacah (Strong's 3680)
ambacho kinatafsiriwa mahali pengine katika maandiko kama kufunika, kujificha, kuficha,
kufunika, kuzidiwa, kutandazwa, kufunikwa, kufungwa na kuvikwa. Tafsiri zingine za Biblia
huutaja kama mwezi uliofunikwa; lakini hiyo ni ngumu kwa wengi wetu kupata vichwa vyetu
karibu. Ni ngumu kutumia kifungu hiki kuthibitisha ukweli kwa upande wowote kwa sababu,
kutoka kwa tafsiri hizi za kacah, tunaweza kusema kwa upande wowote, kulingana na mwezi
umevikwa au umefunikwa na nuru (mwezi kamili) au giza ( mwezi mpya). Lakini tena, Strong
anasema kuwa mwezi kamili ni tafsiri halali ya "kehseh."
Kwa hivyo ni maoni tofauti juu ya jinsi Mwezi Mpya unapaswa kuamua. Kwa hivyo sasa, hebu
tuulize:
Je! Mwaka Mpya Unapaswa Kuamuliwaje?
Tena, sitaingia katika chaguzi anuwai kwa kina kwa sababu nilienda kwenye maelezo yao
katika sehemu za mapema za safu hii. Lakini tutazidi juu yao na tu kutaja kwa kifupi.
Chaguo 1: Njia ya CRC
Ni ufahamu wangu kwamba wengi wa vikundi vya Kanisa la Mungu hawaingii katika hesabu za
kina, kama Wayahudi wanavyofanya. Badala yake, huenda kwenye kalenda za Kiyahudi,
kutafuta nyakati za Wayahudi kutoka kwao, kuwasahihisha na kuzirekebisha kulingana na
Pasaka yao binafsi, Sadaka ya Mganda wa Kutikiswa na mafundisho ya Pentekoste.
Hii ndiyo njia inayotumiwa na Wayahudi kama inavyoigwa na Kanisa kuu la Mungu:
Wanaanza na siku ambayo wanaamini kuwa siku ya kwanza ya mwezi wa saba (i.e. Ethanim /
Tishri 1); kisha wanahesabu kurudi nyuma siku 177 ili kuhesabu siku ya kwanza ya mwezi wa
kwanza (i.e. Abib / Nisan 1)
Kwa njia, ninaposema "Wayahudi," huwa sipingani Wayahudi. Hapana kabisa! Nawapenda
Wayahudi. Hao ni kaka na dada zetu wa kabila la Yuda. Ninazungumza juu ya Wayahudi kwa
jumla katika muktadha huu; lakini najua kuwa kuna madhehebu tofauti ya Wayahudi, ambao
wengine wao labda ni sahihi zaidi katika njia zao za kalenda na wako tayari kuifanya kwa njia
ambayo Mungu anataka ifanyike.
Kuna shida kadhaa na njia ya CRC. Shida kuu ambayo ninaona nayo ni kwamba inakaidi
kabisa amri wazi ya Mungu katika:
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."

Tunaweza kuwa na uhakika ni mwezi gani BWANA anazungumzia hapa kwa kusoma mistari
inayofuata ambayo ina maagizo Yake kwa wakati wa Pasaka na Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa
Chachu, na pia kutoka kwa aya nne za "Abib" katika Kutoka na Kumbukumbu la Torati. Pia
kutoka kwa Maagizo ya Siku Takatifu na Mganda wa Kutikiswa katika Walawi 23. Tunajua ni
mwezi gani mwezi huo wa kwanza ulikuwa - Abib; na tunajua kwamba ilikuwa wakati wa majira
ya kuchipua ya mwaka.
Kwa kweli, Wayahudi Wa kirabi na wafuasi wao wa Kanisa la Mungu hutii amri hii kwa kuanza
mwaka wao katika msimu wa vuli na kuhesabu siku 177 kuamua Siku yao ya Mwaka Mpya.
Shida ya pili na njia hii ya kuifanya (na sina wakati wa kwenda kwa undani wote) ni kwamba
wakati wa Wayahudi wa siku ya kwanza ya mwezi wa saba wakati mwingine ni makosa.
Tatu, tofauti kati ya kiunganishi cha kwanza na cha saba sio kila siku siku 177. Wakati
mwingine ni siku 176 na wakati mwingine ni siku 178. Kwa hivyo ikiwa wakati mwingine
wanaanza mwaka wao kutoka siku isiyo sahihi na ikiwa wakati mwingine huhesabu kurudi
nyuma na idadi isiyo sahihi ya siku, basi kalenda nzima inapaswa kuzimwa.
Chaguo 2: Njia ya Shayiri
Misingi miwili ya chaguo hili ni:
1. Sharti la Agano la Kale la kupatikana kwa malimbuko ya mazao ya nafaka kuwa tayari kwa
kuvunwa kwake kwa Sadaka ya Mganda wa Kutikiswa siku (Jumapili) baada ya Sabato iliyo
ndani ya Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu, kwa Walawi 23: 9. -14.
2. Maana inayoonekana kimakosa ya neno la Kiebrania 'Abib' (Strong's 24), ambalo lilitokana
na neno la msingi linalomaanisha "kuwa laini" na limetafsiriwa mara sita kama "Abib," mara
moja kama "masikioni" na mara moja kama "masikio mabichi ya mahindi."
Sikashifui ukweli huu wa kimsingi. Walakini, ninahisi kuwa zinaonyesha tu dalili ya sekondari
ya msimu ambapo Mwaka Mpya wa Mwezi Mpya unapaswa kuwa.
Kama tulivyojadili kwa undani katika Sehemu ya 5, Njia hii ya Shayiri ni ya kushangaza sana haswa kwa sababu misimu ya kukua inaweza kutabirika sana.
Katika barua ya kuthibitisha kutabirika kwa misimu inayokua huko Israeli, Bwana N. Bardroma,
Mkurugenzi wa Idara ya Mazao ya Shamba ya Jimbo la kisasa la Wizara ya Kilimo ya Israeli mtaalam wa mazao ya shamba, aliandika kwamba kawaida:
Mavuno ya {shayiri} huanza karibu na mwisho wa Aprili, hadi mwanzoni mwa Mei ...
Lakini hiyo katika mwaka huo wa uandishi wake:

Tumekuwa na baridi kali na yenye mvua nyingi na kwa hivyo kulikuwa na ucheleweshaji
mkubwa katika kukomaa kwa ngano na shayiri…
Inafurahisha kwamba anataja kukomaa kwa mazao mawili ya nafaka pamoja - ngano na
shayiri.
Mwaka huu ngano ya kwanza na shayiri zimevunwa sio kabla ya katikati ya Mei katika Bonde
la Yordani.
Je! Mavuno ya katikati ya Mei ya matunda na malimbuko ya katikati ya Mei yangekubaliwa na
Wayahudi na Kanisa kuu la Mungu? Nimeshindwa kujibu kwa kikundi chochote.
Bwana Bardroma pia anasema kuwa:
Katika Talmud inasemekana kwamba kulikuwa na miaka ambayo shayiri ilikuwa haijaiva wakati
wa Pasaka.
Je! Nyakati za Wayahudi zinaweza kuwa zimezimwa katika miaka hiyo? Baada ya kuwekwa
pamoja kati ya takriban 200 na 500 BK, Talmud sio lazima ikimaanisha nyakati za Biblia; lakini
zaidi kwa nyakati za baadaye.
Tena, mavuno ya malimbuko ya katikati ya Mei yangeathiri vipi wakati wa Sadaka ya Mganda
wa Kutikiswa na Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu?
Ingewasukuma, Siku ya Miaka Mpya na Siku Zote Takatifu zinazofuata zilichelewa sana. Je!
Hiyo ingekubaliwa?
Lakini Mungu katika Neno Lake takatifu haamuru chochote kuhusu majira ya kalenda yake na
Siku Takatifu kwa hali ya zao la shayiri. Shayiri hata haikutajwa katika Mambo ya Walawi 23,
wala katika andiko lingine lolote linalotaja Sadaka ya Mganda wa Kutikiswa.
Je! Aliwaamuru watu wake watumie nini kwa kuamua kwao nyakati na majira?
Mwanzo 1:14:
Mungu akasema, Iwe nuru katika anga la mbingu kutenganisha mchana na usiku; nazo ziwe
ishara, na majira, na siku, na miaka.
Aliamuru hii ifanywe na matendo ya jua, mwezi na nyota.
Tumeona tayari kuwa Mwezi mpya unaonyesha mwanzo wa kila mwezi. Kwa hivyo ni "nuru
gani katika anga la mbingu" inayoamua mwanzo wa mwaka?
Nini kingine, lakini jua?

Lakini vipi? Na lini? Wakati wa msimu wa baridi, kama wapagani waliamini (na bado
wanafanya hivyo!)? Bila shaka hapana! Sadaka ya Mganda wa Kutikiswa maandiko na
maandiko mengine yanatuonyesha wazi kuwa Mwaka Mpya wa Mungu huanza katika majira ya
kuchipua ya mwaka - sio wakati wa msimu wa baridi - sio wakati wa siku bandia za Shetani
"takatifu"!
Tunajua kwamba Sadaka ya Mganda wa Kutikiswa na msimu wa Pasaka zote ni wakati wa
chemchemi. Kwa hivyo ni tukio gani kuu la jua linalotangaza kuwasili kwa chemchemi?
Ikwinoksi ya Vernal! Wengine wanasisitiza kwamba Vernal Equinox haikutajwa haswa kwa jina
katika Biblia. Kweli; lakini Mungu anasema kwamba tunatakiwa kutumia miili ya mbinguni na
mienendo yao kubaini majira - ambayo kwa kweli yangejumuisha mwanzo wa mwaka.
Kwa hivyo basi, tuna uwezekano gani kwa wakati wa Mwaka Mpya wa Mungu na Vernal
Equinox? Kuna angalau tatu:
Chaguo 3: Mwezi Mpya wa Karibu kabisa kwa Vernal Equinox
Wafuasi wa chaguo hili wanaamini kuwa Mwezi Mpya wa karibu zaidi na Ikweta ya Vernal - iwe
iko kabla au baada ya Ikwinoksi - ni Mwaka Mpya wa Mwezi Mpya.
Shida kuu ambayo ninaona na chaguo hili ni kwamba, ikiwa Mwaka Mpya unahesabiwa kutoka
kwa Mwezi Mpya kabla ya Ikwinoksi, wakati wote kutoka kwa Mwezi Mpya hadi Ikwinoksi hauko
katika msimu wa rutuba wa chemchemi; lakini bado iko katika msimu uliokufa wa msimu wa
baridi.
Pia, kadiri mwezi mpya wa karibu zaidi ulivyo kabla ya Ikwinoksi, wakati mwingi bado uko
katika msimu wa baridi… hadi kiwango cha juu cha takriban siku 14.75 ambazo bado
zingekuwa katika msimu wa msimu wa baridi.
Kwa njia, wengine wamesema kuwa mara kwa mara tuna hali nzuri ya hewa na siku nzuri
kabla ya Vernal Equinox. Hiyo ni kweli. Hapa magharibi mwa Canada na Pasifiki Kaskazini
magharibi mwa Merika, mara kwa mara tunapata vipindi vya muda mfupi, vya joto visivyo na
wakati, kavu kwa sababu ya athari za "Chinook" na "Mananasi Express" upepo kutoka Bahari
ya Pasifiki yenye joto.
Lakini hizi ni za mara kwa mara na za muda tu. Vernal Equinox ndio inayofanya tofauti kubwa
na ya kudumu. Katika Israeli, hata zaidi kuliko hapa magharibi mwa Canada, joto huongezeka
na mvua hupungua sana mara tu baada ya Vernal Equinox.
Chaguo 4: Kuhesabu Nyuma kutoka Pasaka inayofuata Vernal Equinox
Wafuasi wa chaguo hili wanahisi kuwa, ikiwa siku ya kumi na nne ya mwezi (yaani Siku ya
Pasaka) ifuatavyo Vernal Equinox, siku ya kwanza ya mwezi huo inapaswa kuzingatiwa kama

Siku ya Mwaka Mpya - hata ikiwa siku ya kwanza ya mwezi huo inatangulia Vernal Ikwinoksi.
(Chaguo hili wakati mwingine linajumuishwa na Chaguzi 1 na 3).
Lakini chaguo hili linaweza kuondoka kama siku kumi na tatu za mwezi wa kwanza katika
msimu wa msimu wa baridi.
Chaguo 5: Mwezi Mpya wa Kwanza unaofuata Mkutano wa Kwanza kufuatia Ikweta ya Vernal
Hii ndio tunayoamini kuwa ni sahihi na, kama hesabu "yetu" ya Mwezi Mpya, muda wa hesabu
ya Mwaka Mpya ni rahisi sana.
Ili kuipa ufafanuzi kamili: Siku ya Miaka Mpya huanza mwanzoni mwa jua kwanza kufuatia
Muunganisho wa kwanza wa Mwezi kufuatia Vernal Equinox.
Tarehe na nyakati za hafla hizi za jua na mwezi ni rahisi kwetu kupata, haswa sasa kwenye
wavuti. Walakini, kwa msaada wa Mungu, baba zetu wa kale wa Israeli walikuwa na uwezo wa
kuzihesabu pia.
Kwanza, tunapata tarehe na wakati wa Vernal Equinox (Wakati wa Yerusalemu). Ifuatayo,
tunapata tarehe na wakati wa Kuunganishwa kwa Mwezi baada ya Vernal Equinox. Ifuatayo,
tunapata tarehe na wakati wa machweo ya kwanza kufuatia Mkutano huo. Kuanguka kwa jua
huanza siku ya Mwaka Mpya wa Mwezi Mpya.
Hii hapo awali imehesabiwa kwa kutumia nyakati za Yerusalemu. Tunatafuta tarehe na nyakati
za Yerusalemu kuamua siku sahihi; lakini basi, tunaweka siku hiyo nzima mahali petu. Hapa
Pwani ya Magharibi mwa Amerika Kaskazini, tuko nyuma ya Yerusalemu kwa masaa kumi.
Kwa hivyo tunaamua Siku ya Mwaka Mpya wa Mwezi Mpya huko Yerusalemu; basi tunaiweka
siku hiyo hiyo - kutoka machweo hadi machweo ya hapa. Tarehe halisi za mwaka 2015
zimeorodheshwa hapa chini.
Tumeunda michoro kadhaa ambayo inaonyesha wazi jinsi hii inafanya kazi kwa mwaka huu
(2015). Tazama http://www.tcog.ca/2015%20Jerusalem_v0.04.pdf
Matumizi ya chaguo hili itazuia Mwaka Mpya kutokea wakati wa baridi - i.e. kabla ya Vernal
Equinox. Katika nyakati za Agano la Kale walipokuwa wakiweka Sadaka ya Mganda wa
Kutikiswa, njia hii ingeweza kutoa hali inayofaa ya hali ya hewa kwa ukomavu sahihi wa nafaka
(iwe shayiri, kitani, ngano au rye) kwa wakati wa Sadaka ya Mganda wa Kutikiswa. Hii itakuwa
ya kuaminika zaidi kwa kilimo kuliko chaguzi zingine ambazo zinalazimisha Siku ya Mwaka
Mpya kuwa kabla ya Ikweta, na hivyo bado wakati wa msimu wa baridi.
Pia, utumiaji wa chaguo hili huepuka ulazima wa kukokotoa mapema hesabu ya mizunguko ya
Wayahudi tata isiyo ya lazima. Ndio, katika miaka kadhaa (pamoja na ile ya 2014/2015), Miezi
ya Kuingiliana itakuwa muhimu ili kulinganisha miaka ya mwandamo na jua. Lakini wakati njia

hii inatumiwa, hizo Miezi ya Kuingiliana huanguka kwenye mstari kawaida na hauitaji
kuzalishwa au kuhesabiwa kwa hila.
Kwa kweli, kuna ndugu ambao wana shida na njia hii (Chaguo 5), na kwa sababu anuwai. Kwa
mfano, wapinzani wengine wa njia hii wanadai kwamba watu wa zamani hawakuwa na ufikiaji
wa data sahihi kama hii leo.
Hivi majuzi tu, nilisoma nakala kuhusu Vernal Equinox na "tequwphah" kwenye wavuti ya
"Karaite Korner". Mwandishi wake alisema:
Inatia shaka ikiwa Waisraeli wa zamani hata walijua ikweta, na kwa kweli hawakuwa na njia ya
kuhesabu itakuwa lini.
Ninaomba kwa nguvu, kwa sauti kubwa tofauti juu ya taarifa hii. Baada ya Sikukuu ya mwaka
jana (2014), mimi na Trish tulitembelea tovuti ya kushangaza ya Neolithic katika Bonde la Mto la
Boyne la Ireland kaskazini mwa Dublin iliyoitwa kwa tonge la Ireland: Brú na Bóinne (Ikulu /
Jumba la Boyne), ambayo imeenea juu ya wanandoa. ya eneo la maili mraba. Tovuti hii ya
kihistoria ya kushangaza kweli ina tatu kubwa, ngumu, iliyoundwa kwa uzuri, iliyoundwa kwa
ustadi, iliyojengwa kwa uzuri na mapambo yaliyopambwa kwa uzuri ambayo ni zaidi ya miaka
5,000!
Moja ya majengo matatu (lile ambalo tuliingia) linaitwa Sí huko Bhrú (Kilima cha Jumba /
Jumba); lakini jina lake linalojulikana zaidi la Kiingereza ni Newgrange. Jambo la kushangaza
juu yake ni kwamba jengo lote lilikuwa limebuniwa na kujengwa ili - na haswa njia kuu ya
kuingia - ijipange kikamilifu na jua linalochomoza kwenye msimu wa baridi.

JENGO KUU
Jengo kuu la pili kati ya matatu linaitwa Knowth (Irani Cnoghbha). Inatuweka sawa na jua
kwenye Vernal Equinox.
Jengo la tatu, Dowth kwa Kiingereza (Irish Dubhadh) bado halijagunduliwa kabisa; lakini nina
hakika kabisa kwamba wataalam wake wa mambo ya kale watapata kitu maalum juu yake mara
tu watakapomaliza uchimbaji wake.
Waumbaji na wajenzi wa miundo hii hawakuwa wakifanya kazi na vipande vya plastiki au
karatasi ili kupanga vitu hivi vizuri kabisa. Jamaa hawa walikuwa wakitumia vizuizi kubwa
kabisa vya mawe - uzani unaokadiriwa ambao jumla yake ni tani 200,000!
Wa-Ireland wenye umri wa miaka 5,000 ambao walijenga miundo hii walikuwa wa-Israeli wa
kabla. Kweli kabla ya Nuhu! Walakini, ikiwa watu hawa wa zamani walikuwa na uwezo wa
kukusanya data sahihi kabisa ya angani ili kutengeneza na kujenga majengo haya makubwa ili

kuendana kikamilifu na hafla kuu za jua za Solstices na Equinoxes, sina shaka hata kidogo
kwamba Waisraeli wangeweza kufanya hivyo, vile vile. Na zaidi haswa na mwongozo maalum
wa Mungu, labda sawa na talanta ambayo alijaza Bezaleli na Aholiabu kwa ujenzi wa Hema la
Hema lake (Kutoka sura ya 31, 35, 36,37, 38).
Ninaamini kwamba Mungu hakuwaacha Waisraeli gizani (ikiwa utasamehe pun). Badala yake,
naamini kwamba angekuwa amewaelezea mambo haya na angewapa habari zote muhimu
kama sehemu ya kile tunachokiita "Maagizo ya Mungu." Ninaamini kwamba walijua jinsi ya
kuhesabu vitu hivi, na walipewa habari ya hesabu na angani ambayo walihitaji kuweza kuifanya
kila wakati.
Je! Hii inamaanisha nini kwa 2015?
Je! Hii yote inamaanisha nini mnamo 2015? Je! Hii inamaanisha nini kwa Siku Takatifu za
mwaka huu?
Ningependa kulinganisha mbinu na tarehe zetu za "Mwezi Mpya" na Mwaka Mpya na nyakati
za kawaida za CRC / Kanisa la Mungu.
Ikiwa tutatazama "Kalenda ya Siku Takatifu" ya mwaka 2015 iliyotolewa na vikundi vingi vya
Kanisa la Mungu (wengi wao wamelalamikiwa kutoka kwa CRC ya Wayahudi iliyoahirishwa),
tunaweza kugundua kuwa "Siku yao ya Kwanza ya Mwaka Mtakatifu" imeonyeshwa kama
Machi 20/21 (nakupa tarehe mbili ambazo zinatoka kwa machweo-hadi-jua).
Wacha tuangalie kwa karibu Yerusalemu wakati huo:
Vernal Equinox itatokea, huko Yerusalemu, mnamo Machi 21 saa 12:45 asubuhi (meza zingine
zinaonyesha 1:02 asubuhi).
Kuunganishwa kwa karibu kwa Lunar kwa Equinox kutatokea Machi 20 saa 11:37 asubuhi ambayo ni zaidi ya masaa 13 kabla ya Vernal Equinox na kwa hivyo bado iko katika msimu wa
msimu wa baridi. Sio chemchemi!
Machweo ambayo huanza kuwa Siku ya Mwezi Mpya huanguka Machi 20 saa 5:50 jioni. Hii ni
karibu; lakini bado ni masaa 7 kabla ya Vernal Equinox - masaa 7 kabla ya mwanzo wa
chemchemi, na hivyo bado katika msimu wa msimu wa baridi.
Watu wengine wanaweza kuomboleza, "Hei! Wafungulieni jamani! Ni masaa kumi na tatu tu au
masaa saba." Wengine wanaweza kutushutumu kwa "kuokota ufisadi wa Mafarisayo"
Lakini harakati za jua, mwezi na nyota ni sahihi! Mungu ni sahihi! Neno lake ni sahihi!
Kalenda yake ni sahihi! Lazima iwe hivyo. Ikiwa sio sahihi, basi mkanganyiko unatawala kama tunavyoona na sheria tata za CRC!

Je! Tunapaswa kuwa sawa na Kalenda ya Mungu na Siku Takatifu kuliko ilivyo na Sabato zake
za kila wiki? Mtu anaweza kusema, "Kwa kweli sio rahisi wakati wa majira ya baridi kwangu
kumaliza kazi saa 4:20 jioni. Mungu ataelewa ikiwa lazima nifanye kazi hadi saa 5:00 jioni."
Vivyo hivyo, je! Mungu angefurahi nasi ikiwa atasema kwamba tunakwenda kununua saa 3:30
jioni Sabato ijayo? Bila shaka hangefanya hivyo! Hakuwezi kuwa na hoja na wakati wa Mungu,
iwe ni pamoja na Sabato Yake, na Siku Zake Takatifu, au na Kalenda Yake.
Hatuchukui nit! Lakini mara tu tunapochunguza kwa maombi, kuthibitisha na kukaa juu ya kile
tunachoamini kwa dhati kuwa sheria Zake, basi lazima tuzingatie kabisa. Hiyo ni kweli,
isipokuwa na mpaka atakapotuonyesha wazi kuwa njia yake ya kweli ni tofauti na ile ambayo
hapo awali tuliamini kuwa ni sahihi.
Kwa hivyo, tunaamini kwamba, badala ya kuingiza Siku ya Mwaka Mpya ya mwaka takatifu wa
2015/2016, mwezi mpya wa Machi 20 kwa kweli unaanzisha mwezi wa 13 (Intercalary) wa
mwaka mtakatifu wa 2014/2015.
Hapa ndio tunayoamini kuwa ni wakati sahihi wa Siku ya Mwaka Mpya wa Mwaka Mtakatifu wa
2015, tena, uliowekwa katika Yerusalemu:
Vernal Equinox: Machi 21 saa 12:45 asubuhi (meza zingine zinaonyesha 1:02 asubuhi)
Kuungana kwa Lunar: Aprili 18 saa 9:58 jioni (meza zingine zinaonyesha 9:18 pm)
Kutua kwa jua kuanza Siku ya Mwezi Mpya: Aprili 19 saa 7:10 jioni
Mwaka Mpya / Siku ya Mwezi Mpya: Aprili 19/20
Pasaka: Mei 2/3
Siku ya Kwanza ya Mikate Isiyotiwa Chachu: Mei 3/4
Siku ya Mwisho ya Siku ya Sadaka ya Mikate Isiyo na Chachu na Mganda wa Kutikiswa: Mei
9/10
Pentekoste: Juni 27/28
Sikukuu ya Baragumu: Oktoba 13/14
Siku ya Upatanisho: Oktoba 22/23
Sikukuu ya Vibanda: Oktoba 27/28 hadi Novemba 2/3
Siku Kuu ya Mwisho: Novemba 3/4
Kwa kumalizia, naomba nirudie mambo kadhaa muhimu:
Kwanza, ikiwa haujaangalia suala hili muhimu sana, tafadhali chukua muda wako kufanya
hivyo.
Pili, kwa roho ya Wakolosai 2:16 na mazungumzo yake, tafadhali tusigombee juu ya hii yoyote.
Ikiwa unachagua kukaa na njia na muda wa CRC, tafadhali endelea na ufanye hivyo.
Hatutakuhukumu; na tunakuuliza usituhukumu juu ya imani yetu. Sisi ni kaka na dada zako.

Ikiwa umekataa njia za CRC; lakini nimechagua njia nyingine yoyote ya uamuzi wa Mwezi
Mpya na / au Mwaka Mpya kuliko "yetu" na ikiwa haukubaliani nasi kwa yoyote ya hoja hizi:
Tafadhali! Bado tunataka kuwa ndugu na dada zako wa kiroho.
Je! Una ndugu na dada wa mwili ambao haukubaliani nao kila kitu? Mimi! Na bado
hauwapendi? Nampenda dada yangu. Lakini tuna Roho Mtakatifu wa Mungu anayekaa ndani
yetu. Kwa hivyo, je! Hatupaswi kufanya vivyo hivyo?
Au tuseme, hatupaswi kufanya bora zaidi tuseme??

