
Congregation of YHWH Jerusalem, Israel.

SOMO LA 8: SIKUKUU ZA YAHWEH – PASAKA NA MIKATE ISIYOTIWA CHACHU.

Kwa nini Waumini Wanapaswa Kushika Siku za YAHWEH TAKATIFU?.
Kwa nini Yahweh alianzisha Sabato YA JUMA na baadaye, Sabato saba za mwaka? Hizi siku zinaonyesha nini? Je,
Siku Takatifu za Yahweh zilkuwa kwa Waisraeli wa kale tu, au pia ni kwa ajili ya Kutaniko la Agano Jipya la 
Yahweh?

Siku za Takatifu za kila mwaka zinaonyesha Mpango wa Yahweh kwa wanadamu, na Mwanawe, Yahshua Masihi, 
ana jukumu kuu katika mpango wa Yahweh usiojulikana sana kwa mwanadamu.

Mpango wa Yahweh umefunuliwa na sherehe saba za kila mwaka. Maadhimisho haya ya kila mwaka hutoa 
muhtasari wa hatua kwa hatua ya jinsi Yahweh anafanya Mpango Wake Maalum kwa mwanadamu. Kila 
kinaonyesha wazi tukio kubwa katika mpango wa Yahweh. Haikuwa mpaka wakati Waisraeli wakaokolewa kutoka
Misri ndipo Yahweh alianza kufunua sikukuu zake za kila mwaka
.
Kama Baba wetu wa Mbinguni alivyofanya sabato ya kila wiki kwa mwanadamu wakati mtu alipoumbwa, hivyo 
aliwapa watu wake Idi saba za kila mwaka, pamoja na siku zao  takatifu (Sabato), wakati alianzisha Kusanyiko (au
kutaniko la Israeli) jangwani. Lakini Israeli, chini ya agano lililofanyika Sinai, walikataa ahadi ya kupokea Roho 
Mtakatifu, na kwa hiyo hakuweza kuelewa maana ya kiroho ya maadhimisho ya kila mwaka.

Bila kujali ukosefu wa kuelewa kwa Waisraeli, Siku Takatifu za Yahweh za kila mwaka ziliwekwa ugizo wa 
kudumishwa milele! Masihi aliyahifadhi. Kusanyiko wa Agano Jipya, ulioanzishwa na Yahshua katika A.D. 30, 
ilihifadhi. Na Kusanyiko la Yahweh linahifadhi leo!
Kama vile sabato ya kila wiki ni "ishara" kati ya Yahweh na watu wake, ndivyo ilivyo sikukuu za kila mwaka.

Kutoka 31:13 Kisha, nena wewe na wana wa Israeli, na kuwaambia, Hakika mtazishika Sabato zangu, kwa 
kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote; ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Yahweh 
niwatakasaye ninyi.

Ni "Sikukuu za Yahweh", "Sikukuu zangu," alisema Yahweh (Mambo ya Walawi 23: 2, 4).
Sikukuu hii ni, kama Elohim ya Agano la Kale alisema katika Mambo ya Walawi 23: 37-38, huzingatiwa kama 
makusanyiko matakatifu "zaidi za hizo sabato za kila wiki" za Yahweh "! Sikukuu za Yahweh, ambazo ni sehemu 
ya sheria ya Yahweh, hazikuondolewa, wakati Agano la Sinai liliacha kuwa na nguvu wakati wa kifo cha Masihi.

Hadithi nzima ya mpango wa ajabu wa Yahweh huonyeshwa mwaka kwa mwaka na watoto wa uzazi wa kiroho wa
Yahweh kwa kutunza siku takatifu za Yahweh. Kuadhimisha siku hizi ni kukumbuka Mpango wake mkubwa 
Maalum na sehemu ya wateule katika mpango huo. Walawi 23: 2 inasema kwamba tunapaswa kuwa na 
Mkusanyiko Mtakatifu. Moja ya maana ya neno hili la Kiebrania ni matayarisho. Kila wakati tunapoadhimisha 
moja ya siku takatifu za Yahweh tunajitayarisha kwa Ufalme Wake ujao.

Mavuno ya Kiroho ya Yahweh

Katika nchi waliyokaa Waisraeli wa zamani (eneo la Nchi ya Israeli la kisasa), kuna mavuno ya nafaka ya  
iliyofuatiwa na mavuno ya vuli mapema mwishoni mwa mwaka. Mavuno haya ya kila mwaka ya kilimo ni mfano 
wa "mavuno" ya kiroho ya watu wa Yahweh!
Leo, tunaweza kuelewa kutokana na mafundisho ya Masihi na mitume kwamba Yahweh anataka sherehe ya miezi 
ya kwanza kuonyesha kwamba wote waliowaita kuwa watoto Wake wa kuzaliwa kiroho kabla ya kuja mara ya pili 
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kwa Masihi ni mavuno ya "limbuko la kwanza" (Yakobo 1: 18) – za kwanza tu kidogo cha mavuno yake ya kiroho
ya watu binafsi katika familia yake ya Elohim.
Sherehe kubwa ya msimu wa majira ya mavuno ya vuli Yahweh anaonyesha wito wa maelfu ya mamilioni kwa 
wokovu katika Ufalme Wake wa utukufu baada ya kurudi kwa Masihi.

Katika Mambo ya Walawi 23, tunapata muhtasari wa sikukuu hizi za kila mwaka. Tatu za kwanza, kuanzia 
Pasaka, ni kumbukumbu ya sehemu ya kwanza ya Mpango wa Yahweh. Yanaonyesha matunda ya kwanza ya kazi 
ya Masihi. asikukuu nne za mwisho zinatazamia baadaye na kuonyesha jinsi na wakati gani Yahweh atavuna 
mavuno makubwa ya vuli ya watu kwenye familia yake!

Siku Takatifu Ilihifadhiwa kwa Kusanyiko la Yahweh.

Masomo mawili yanayofuata yatuelezea kwa ufupi sikukuu zote za Yahweh Mtakatifu, ikizingatia maana kwa 
umuhimu wao na umuhimu maalum kwa waumini wa kweli leo. Hebu tuanze kuelewa maana kubwa ya "Sikukuu 
za YAHWEH"!

Pasaka 

Wachapishaji wengi wa Biblia na wasomi wanakubaliana kwamba katika kumbukumbu nyingi, maadhimisho ya 
Sikukuu za Yahweh kila mwaka katika Agano Jipya zinaonyesha kwamba maadhimisho na Kusanyiko la kwanza 
lilijulikana, lilikubaliwa - hata limepewa nafasi. Muhimu zaidi Masihi na Kusanyiko la Yahweh kwa kawaida 
walikuwa na maadhimisho ya kila mwaka: "In the early Messianic Congregation celebrating the festivals together 
with the whole of the Jewish people was never questioned, so that it needed no special mention" (The New 
International Dictionary of New Testament Theology, vol. 1, p. 628).

Hata hivyo, ni dhahiri kutokana na utafiti wa Agano Jipya kwamba sherehe za kila mwaka za Yahweh zilichukua 
maana mpya katika Kutaniko la Mitume wa Yahweh. Mafundisho na mfano wa Yahshua alitoa ufahamu mpya juu 
ya maana ya siku hizi na jinsi ya kuzingatiwa. Angalia kile Encyclopedia Britannica inasema juu ya Kusanyiko la 
Agano Jipya la Yahweh kwa kushika sikukuu za Kibiblia kwa njia mpya na tofauti: "The sanctity of special times 
[such as Easter and Christmas] was an idea absent from the minds of the first Believers. . . [who] continued to 
observe the Jewish festivals [of Leviticus 23], though in a new spirit, as commemorations of events which those 
festivals had foreshadowed" (vol. 8, p 828, 11th edition, emphasis ours).

Je! Biblia inasema nani ilianza sherehe za kila mwaka, zaidi ya sikukuu ya Sabato ya kila wiki?

Walawi 23: 1 Kisha Yahweh akanena na Musa, na kumwambia, 
Walawi 23:2 Nena na wana wa Israeli, na kuwaambia, Sikukuu za Yahweh, ambazo mtazipigia 
mbiu kuwa ni makusanyiko matakatifu; hizi ni sikukuu zangu. 
Walawi 23:3 Mtafanya kazi siku sita; lakini siku ya saba ni Sabato ya kustarehe kabisa, kusanyiko 
takatifu; msifanye kazi ya namna yo yote; ni Sabato kwa Yahweh katika makao yenu yote. 
Walawi 23:4 Sikukuu za Yahweh ni hizi, ni makusanyiko matakatifu, ambayo mtayapigia mbiu 
kwa nyakati zake.

Je! Yahweh alisema wazi kwamba sikukuu zake za kila mwaka zilizingatiwa kupigia mbiu pia na Sabato ya kila 
wiki?

Walawi 23:37 Sikukuu za Yahweh ni hizi, ambazo mtazipigia mbiu ya kuwa ni makusanyiko matakatifu, ili 
mmsongezee Yahweh sadaka kwa moto, sadaka ya kuteketezwa, na sadaka ya unga, na dhabihu, na sadaka 
za kinywaji, kila sadaka kwa siku yake; 
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Walawi 23:38 zaidi ya hizo Sabato za Yahweh, na zaidi ya matoleo yenu, na zaidi ya hizo nadhiri 
zenu zote, na zaidi ya sadaka zenu za hiari, ambazo mwampa Yahweh.

MAELEZO: Tazama kwamba haya sio "sikukuu za Wayahudi" au "sikukuu za Musa," kama wengine walidhani. 
Hiyo ni sikukuu za Yahweh, ambazo Yahweh alianzisha na kuwapa watu Wake kushika kila mwaka. Pia tazama 
kwamba hazijatenganishwa na siku ya Sabato, lakini ameamuru ushikaji ya yote kila mwaka na sabato ya kila 
wiki. Kuna Waumini wengi wa Sabato leo ambao wanaamini kwamba tunahitaji tu kushika sabato ya Siku ya saba 
na sio Siku takatifu za mwaka. Andiko hili linaonyesha wazi kwamba wamekosea na kwamba Siku zote Takatifu 
saba zihifadhiwe pamoja na Sabato ya kila wiki.

Je! Tamasha la kwanza linalopaswa kuzingatiwa kila mwaka ni gani?

Walawi 23:5 Mwezi wa kwanza, siku ya kumi na nne ya mwezi wakati wa jioni, ni pasaka ya Yahweh.

Je, Yahweh alianzisha lini Pasaka ya kwanza? Soma na kufupisha Kutoka 12: 1-14, 21-27

MAELEZO: Pasaka, sherehe ya kwanza ya Yahweh iliyoamriwa kila mwaka, inaonyesha mwanzo- hatua ya 
kwanza-katika mpango kuu wa Yahweh wa wokovu kwa wanadamu.

Pasaka ilikuwa ni kumbukumbu ya kila mwaka ya kuingilia kati kwa Yahweh katika kuwaokoa wazaliwa wa 
kwanza wa Israeli kutoka kwa mauti. Pia ilionyesha, mapema, dhabihu kubwa ya Yahshua Masihi, mwana-kondoo 
wa "Pasaka" (1 Wakorintho 5: 7, I Pet 1: 18-19), kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Kuzuia wazaliwa wa kwanza
wa Israeli kutoka kwa malaika wa kifo, kupitia damu iliyomwagika ya wana-kondoo katika Pasaka hiyo ya 
kwanza, ni mfano wetu wa kuokolewa leo kutokana na adhabu ya milele ya dhambi (Warumi.6: 23) kupitia 
dhabihu ya Masihi.

Baada ya kifo cha Yahshua, Pasaka, iliyoadhimishwa na ishara mpya za mikate isiyotiwa chachu na divai, ikawa 
kumbukumbu ya kila mwaka ya sadaka yake na uhusiano wetu wa agano ambao tulianza wakati wa ubatizo. 
Yahshua akawa kondoo wa Pasaka kweli uliokuwa umeonyesha.

Je! Yahweh aliamuru, kabla ya Sinai, kwamba pasaka iendelezwe milele?

Kutoka 12:14 Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Yahweh; mtaifanya
iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele.

Kutoka 12:24 Nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele.

Je, Masihi Yahshua aliizingatia Pasaka?

Yohana 2:13 Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu; naye Yahshua akakwea mpaka Yerusalemu.

Yohana 2:23 Hata alipokuwapo Yerusalemu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake, 
walipoziona ishara zake alizozifanya.

MAELEZO: Yahshua aliadhimisha sikukuu za kila mwaka. Siku hizi zote takatifu zinaonyesha kazi Yake ya 
ukombozi ambayo Yeye anafanya kwa njia ya dhabihu yake kwa ajili ya dhambi zetu. Je, kweli alikuwa mwana-
kondoo wa Pasaka?

1 Korinth.5:7 Basi, jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo 
hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani, Masihi;
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Je, Ni amri gani mpya aliyowapa kuhusu ukumbusho wa Pasaka?

Yohana 13:1 Basi, kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yahshua, hali akijua ya kuwa saa yake imefika, 
atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye ali amewapenda watu wake katika ulimwengu, 
aliwapenda upeo. 
Yohana 13.2 Hata wakati wa chakula cha jioni; naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda, mwana wa Simoni 
Iskariote, moyo wa kumsaliti; 
Yohan 13.3 Yesu, hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa 
Yahweh naye anakwenda kwa Yahweh, 
Yohana 13.4 aliondoka chakulani; akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa, akajifunga kiunoni. 
Yohana 13.5 Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu, na kuifuta kwa kile 
kitambaa alichojifunga.

Yohana 13:14-15  Basi ikiwa mimi, niliye Mkuu na Mwalimu, nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo 
kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Kwa kuwa nimewapa kielelezo; ili kama mimi nilivyowatendea, 
nanyi mtende vivyo.

Je, Njia gani mpya kabisa ya kuadhimisha Pasaka ambayo Yahshua alianzisha muda mfupi kabla ya kifo chake?
Luka 22:19-20 Akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema, [Huu ndio mwili 
wangu unaotolewa kwa ajili yenu; fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo 
hivyo baada ya kula; akisema, Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, inayomwagika 
kwa ajili yenu.]

Je, Walikuwa waifundishe hili kwa ulimwengu?

Math. 28:19-20 Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina 
la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu; na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi; 
na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari.

MAELEZO: Yahshua hakuiondoa Pasaka; Alibadilisha tu alama zilizotumiwa. Badala ya kumwaga 
damu ya mwana-kondoo kila mwaka na kula mwili wake uliotiwa motoni, sasa tunatumia mkate usiotiwa
chachu na divai.
Pasaka ya Agano Jipya imeamuriwa kuadhimishwa kama kumbukumbu ya kila mwaka ya mateso na kifo
cha Masihi. Kwa kukula nyama yake na kunywa damu yake, ikilinganishwa na kula mkate usiochachwa 
na divai, ili tuweze kupata uzima wa milele (Yohana 6: 32-33, 35, 50-51, 53-58).
Pasaka inatangaza mwaka kwa mwaka "mpaka atakapokuja"

1Korint.11:26 Maana kila mwulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya
Mwokozi hata ajapo.

Pasaka haipaswi kuchukuliwa kila siku au kila wiki kama vikundi vingine vya Kikristo vinavyofanya, 
lakini ni kumbukumbu ya kila mwaka ya sadaka ya Mwana wa Yahweh.

Kutoka 13:10 Kwa hiyo utaitunza amri hii kwa wakati wake mwaka baada ya mwaka.

Siku 364 kwa mwaka tunatangaza Masihi aliye hai; Yahshua HaMashiach. Watu wanapaswa kumwona 
katika maisha yetu na tunapaswa kuwa dhabihu za maisha kwa kila siku (Warumi 12: 1-2). Lakini siku 
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moja kwa mwaka siku ya 14 ya mwezi wa kwanza Aviv, kulingana na kalenda ya Yahweh, (hii ni 
kawaida mwezi Aprili) tunakumbuka Masihi aliyekufa na tunakumbuka dhabihu aliyoifanya ili dhambi 
zetu zisamehewe.

Imani ya mwamini wa kweli inaonyeshwa katika damu ya "Masihi Pasaka wetu " (1 Wakorintho 5: 7) 
kwa kuondoa au kusamahe dhambi, kama ilivyoonyeshwa na kunywa divai. Kula mkate uliomegwa 
unaashiria imani yetu katika mwili wa Masihi, ambao ulipigwa kikatili na kuchapwa na Warumi. 
Inaonyesha ahadi yetu kamili kwa Yahweh na njia yake ya uzima na nia yetu ya kushiriki Mateso ya 
Masihi, kuteseka kama mwanafunzi kwa ajili ya haki (Warumi 8:17, I Pet 2: 19-25).

Masihi aliteseka mateso hayo na kifo juu ya mti ili tuwe, kwa njia ya imani katika mwili wake 
uliovunjwa na damu iliyomwagwa, tunaweza kupokea msamaha wa dhambi zetu, na kwamba atakaa 
ndani yetu na sisi ndani yake kwa njia mpya na iliyotakazwa ya maisha (Waebrania 10: 19-20; Yohana 
6: 53-58).

MAELEZO: Kusanyiko Yahshua alijenga ilishika Pasaka na Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu - si 
Easter. ("Easter" katika Matendo 12: 4 katika King James Version ni makosa mabaya ya neno la Kigiriki 
Pascha. ilitafsiriwa "Pasaka," kama ilivyo katika tafsiri zote za kisasa.)

Je, Pasaka itaadhimishwa na Masihi na wengine baada ya kuanzisha Ufalme wa Yahweh duniani?

Math. 26:29 Lakini nawaambieni, Sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku 
ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu.

Pia soma Luka 22: 15-16. Kwa sasa, je, ilikuwa ni lazima ihifadhiwe kama kumbukumbu ya kila mwaka
ya mateso ya Masihi na kifo? Tathmini 1 Wakorintho 11: 25-26
.
MAELEZO: Yahshua aliwaamuru wanafunzi Wake kushika Pasaka ili kumkumbuka mpaka atakaporudi.
Mitume walishika, na leo, Kusanyiko la Yahweh la kweli linaendelea kushika Pasaka!
Ikiwa Mwamini aliyebatizwa katika Yahshua hatashiriki katika Pasaka ya kila mwaka, yeye atakatwa 
kwa uhusiano wake wa agano.

Hesabu 9:13 Lakini mtu aliye safi, wala hakuwa katika safari, naye amekosa kuishika Pasaka, mtu 
huyo atakatiliwa mbali na watu wake; kwa sababu hakumtolea Yahweh matoleo kwa wakati wake 
ulioamriwa, mtu huyo atachukua dhambi yake.

Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa chachu

Pasaka, sherehe ya kwanza ya Yahweh ya kila mwaka, inaonyesha mwanzo, hatua ya kwanza, katika 
mpango kuu wa Yahweh wa wokovu kwa Wanadamu. Ilikuwa Yahshua Masihi, "Pasaka wetu" (I Kor 5:
7), ambaye aliteswa na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini kukubali sadaka ya Masihi kulipa dhambi 
zetu haitoshi.

Mara tunapotubu na kusamehewa na Yahweh, tunapaswa kujitahidi kuacha dhambi kabisa. Lazima 
tutoke katika njia za dunia za dhambi (Ufunuo 18: 4) - kama Israeli walivyoondoka Misri, aina ya 
dhambi (Waeb. 11: 25-26). Tunapaswa kujitahidi kuondoa dhambi zote kutoka kwetu. Hiyo ni sehemu 
yetu katika Mpango Kuu wa Yahweh.
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Ili kutusaidia kuelewa hatua ya pili katika Mpango wa Yahweh, Masihi aliwapa Kusanyiko Lake Idi ya 
pili. Maadhimisho ya sikukuu hii kunatuhimiza kwamba tunapaswa kujitahidi kuepuka na dhambi 
ambazo Yahshua alilipa kwa damu yake iliyomwagika. Hebu tuelewe.

Je! Yahweh aliwaamuru Waisraeli Sikukuu gani baada ya Pasaka?

Kutoka 12:17 Nanyi mtaitunza ile sikukuu ya mikate isiyochachwa; kwa kuwa katika siku iyo hiyo 
mimi nimeyatoa majeshi yenu katika nchi ya Misri; kwa hiyo mtaitunza siku hiyo katika vizazi 
vyenu vyote, kwa amri ya milele. 

Kutoka 12:18 Mwezi wa kwanza, siku ya mwezi kumi na nne, wakati wa jioni, mtakula mikate 
isiyochachwa, hata siku ya mwezi ishirini na moja jioni. 

Kutoka 12:19 Muda wa siku saba isionekane chachu katika nyumba zenu kabisa; kwa kuwa mtu ye 
yote atakayekula hiyo iliyotiwa chachu, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na mkutano wa Israeli, 
akiwa mwenye kukaa hali ya ugeni, au akiwa mtu aliyezaliwa katika nchi.

Kutoka 12:20 Msile kitu chochote kilichochachwa; mtakula mikate isiyochachwa katika makao yenu 
yote.

Kutoka 12:24 Nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele.

Maelezo: Tunaona kwamba Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu ilitolewa na Yahweh kabla ya watu 
kufika Mlima Sinai - kabla ya hata kuondoka nchi ya Misri. Ilikuwa pia ihifadhiwe na vizazi vyao vyote 
vilivyofuata - milele!
Mwezi wa kwanza wa kalenda ya Kiebrania, ambayo Yahweh aliwaongoza Wayahudi kushika ili 
kuwahifadhia Wanafunzi wa Agano Jipya, iliitwa Aviv au baadaye, Nisani. Inakuangukia wakati fulani 
wakati wa miezi ya Machi na Aprili kwa kalenda ya Kirumi leo. Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu 
huanza tarehe 15 ya Aviv, siku baada ya Pasaka. Inaendelea kwa siku saba hadi Aviv 21. Siku ya 15 na 
21 ni Sabato Maalum - kila mwaka "Makusanyiko Matakatifu" - siku za kupumzika na ibada ya 
Yahweh.
Chachu kama inavyohusiana na Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa chachu ni kitu chochote inayotumiwa 
kusababisha unga au donge kuchachua kwa kuundwa kwa gesi ya Carbon dioxide. Yale ambayo 
inachachua ni chachu (Yeast), Baking Soda  na Baking powders
.
Je, chachu inidhahirisha dhambi?
Math. 16:6 Yahshua akawaambia, Angalieni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo.
1 Korinth. 5:8 basi na tuifanye karamu, si kwa chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, 
bali kwa yasiyochachika, ndio weupe wa moyo na kweli.
Maelezo: Chachu kwa mara nyingi katika Biblia inajulikana kama aina ya dhambi. Chachu huleta 
majivuno - na hivyo ndivyo dhambi hufanya.
Mikate isiyotiwa chachu ni mkate usio na aina yoyote ya chachu, na kwa hiyo unaonyesha ukosefu wa 
dhambi. Na kwa kuwa saba ni nambari Maalum ya Yahweh inayoashiria kukamilisha na ukamilifu, siku 
saba za Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu hutukumbusha kwamba Yahweh anataka watu wake 
kujitahidi kuondoa dhambi kabisa katika maisha yao.

Je! Yahweh anawaamuru watu wake kula mikate isiyotiwa chachu wakati wa tamasha hili?

Kutoka 12:15 Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku saba; siku hiyo ya kwanza mtaondoa 
chachu yote isiwe katika nyumba zenu kabisa; kwa kuwa mtu ye yote atakayekula mkate 
uliochachwa tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya saba, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na Israeli.
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Maelezo: Waisraeli hawakuwa tu waondoe vyakula vyote vya chachu na chachu kutoka kwenye Makao 
yao. Hiyo ingekuwa tu mfano wa kuondoa dhambi. Waliamriwa kula mikate isiyotiwa chachu wakati wa
Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu. Kula mkate usiotiwa chachu huashiria kinyume cha dhambi – 
utiifu, kutii Yahweh! Pia ni ya kushangaza kwamba kwanza tunachukua alama za Pasaka kwenye 
sehemu ya jioni ya Aviv 14, na kisha tunachukua chachu nje ya nyumba zetu siku ya pili kwenye 
sehemu ya mchana ya 14. Hii inaonyesha kwamba mpaka tuchukue alama za mwili na damu ya Masihi, 
hatuwezi kwa nguvu zetu wenyewe kuondoa chachu (dhambi) kutoka kwa maisha yetu. Kutokana na 
toba na ubatizo, dhabihu ya Masihi inafuta dhambi zote za zamani. Wakati Paulo aliuliza kama 
tunapaswa kuendelea katika dhambi, Je, alijibu nini? Rom. 6: 15-16. Amri yake ya kitume ilikuwa nini? 
Mstari wa 11-13.

Maelezo:  Masihi alikufa ili tusiweze kulipa adhabu ya kifo (Warumi. 6:23). Baada ya toba
na ubatizo, Yahweh anatarajia sisi tujitahidi kutii sheria yake - "pasipo chachu" katika maisha yetu. 
Yahweh hatutaki tuendelea katika dhambi, kwa kuwa Masihi sio mtumishi wa dhambi (Wagalatia 
2:17). Je! Paulo, chini ya Mwongozo wa Roho Mtakatifu, anasema Waumini wa Agano Jipya 
wanapaswa kushika Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa chachu?

1 Korinth. 5:8 basi na tuifanye karamu, si kwa chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, 
bali kwa yasiyochachika, ndio weupe wa moyo na kweli.

Katika Kigiriki hii imeandikwa kama aina ya amri kutoka kwa Paulo. Je, Paulo alisema nini inaonyesha 
waziwazi Kusanyiko la Yahweh huko Korintho, wakati aliandika, ilikuwa ikiadhimisha sikukuu ya 
mikate isiyotiwa chachu? Mstari wa 7. Tazama maneno “kama mlivyo hamkutiwa chachu.”

Maelezo: Mtume Paulo alikuwa akiwaambia Waumini wa Kusanyiko la Korintho kuondoa chachu ya 
kiroho, kama vile walivyoondoa tayari chachu ya kimwili katika maandalizi ya tamasha hili. Walipaswa 
kushika Sikukuu sio tu na mkate usiotiwa chachu, lakini pia kwa mtazamo wa "kiroho" wa weupe wa 
moyo na kweli.
Je, Yahweh anataka Waamini wa kweli kuacha njia ya dunia ya dhambi? Je, tunapaswa kujitahidi daima-
kutumia juhudi na nguvu - kuondoa dhambi mbali na maisha yetu kama inavyojipuka? Heb. 12: 1, 4. 
Ikiwa tunataka kuwa Wana wa Roho wa Familia ya Yahweh, tunapaswa kuthibitisha kwamba tutamtii 
Yahweh hapa na sasa kwa kujitahidi kuondoa chachu ya kiroho ya dhambi kutoka katika maisha yetu na 
kuiweka nje! Hii ni sehemu yetu katika Mpango Mkuu wa Yahweh. Kwa hiyo, kila wakati wa Sikukuu 
kwa siku saba ya Mikate Isiyotiwa Chachu hukumbusha hasa Waumini waliozaliwa na roho ya haja yao 
ya daima ya kushika Amri za Yahweh. Ni wakati ambapo wao huweka upya azimio yao ya kuishi 
kulingana na sheria ya Yahweh - kuazimia tena maishani mwao kukuwa kiroho na kushinda.

Pasaka ya Wayahudi na Nisan 14.

Kuna baadhi ambao siku hizi wameanza kushika Pasaka vibaya mwanzoni mwa Aviv 15 kulingana na 
desturi ya Wayahudi wa kisasa wa Rabbi badala ya kuitunza kulingana na mamlaka ya Kibiblia 
mwanzoni mwa siku ya Aviv 14. Wakati Yahweh aliwapa Waisraeli sheria ya kuua na kula Pasaka siku 
ya Aviv 14 (Kutoka 12), hakuwaambia kuua kondoo mwishoni mwa mchana na hatimaye kuila baada 
ya kutua kwa jua kuanzia tarehe 15 - baada ya siku ya Pasaka ikaisha. (Kumbuka kwamba siku katika 
Biblia huanza na nusu ya giza, na kisha huhitimisha kwa nusu ya nuru - Tazama Mambo ya Walawi 
23:32; Mwanzo 1: 5, 8, 13). Aliwaambia: "Mwezi wa kwanza, siku ya kumi na nne ya mwezi 
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wakati wa jioni, ni pasaka ya Yahweh. Na siku ya kumi na tano ya mwezi ule ule ni sikukuu kwa 
Yahweh ya mkate usiotiwa chachu;... "(Walawi 23: 5-6). (Kumbuka kwamba Pasaka ilikuwa katika 
siku ya 14, si baada ya Siku hiyo) 

Wayahudi kwa karne nyingi wamefanya chakula cha kondoo sawa na Sikukuu ya Mikate Isiyotiwa 
chachu (Je, inawezaje kuwa sikukuu ya "mikate isiyotiwa chachu" ni sikukuu ya " Mwana kondoo"?). 
Kwa hiyo wamechanganya sherehe hizi mbili, na kuzifanya kuwa moja. Lakini ni dhahiri, kutokana na 
mfano wa "mlo wa mwisho" wa Yahshua, kwamba awali aliamuru wakati wa kumwua kondoo ilikuwa 
mwanzoni mwa Aviv 14 - katika Kutoka 12: 6 inasema, "kati ya jioni mbili" - kati ya jua kutua na giza. 

Yahshua alishika Pasaka pamoja na wanafunzi wake mapema ya Aviv 14 kama Maandiko yanasema.

Luka 22:7   Ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ilipasa kuchinja pasaka. 
Luka 22.8 Akawatuma Petro na Yohana, akisema, Nendeni, mkatuandalie pasaka tupate kuila. 
Luka 22.9 Wakamwambia, Wataka tuandae wapi? 
Luka 22.10 Akawaambia, Tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanamume akichukua 
mtungi wa maji; mfuateni mkaingie katika nyumba atakayoingia yeye. 
Luka 22.11 Na mtamwambia mwenye nyumba, Mwalimu akuambia, Ki wapi chumba cha wageni, 
nipate kula pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu? 
Luka 22.12 Naye atawaonyesha chumba kikubwa orofani, kimekwisha andikwa; andaeni humo. 
Luka 22.13 Wakaenda, wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa pasaka. 
Luka 22.14 Hata saa ilipofika aliketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye. 
Luka 22.15 Akawaambia, Nimetamani sana kuila pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu;

Ni wazi kuwa hii ilikuwa siku ambayo Pasaka inapaswa kuchinjwa! (Luka 22: 7 mapema ya Aviv 14 
kama Yahshua alivyofanya). Pia kuna marejeleo mengine 12 yanayoita hii Pasaka. Je, ni kwanini Watu 
wanajaribu kushindana na Yahweh kwa kujaribu kubadilisha Pasaka hadi 15 kama Walimu wa Kiyahudi 
walivyofanya vibaya? Je, tunapaswa kufuata Rabbi au Maandiko?
Kulikuwa na mlo wa Pasaka wa tarehe 14 na mwana-kondoo aliyechinjwa, na kisha mwishoni mwa 14, 
kuelekea tarehe 15 ilikuwa usiku wa kuzingatiwa sana.

Kutoka 12:42 Ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Yahweh kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya 
Misri; huu ndio usiku wa Yahweh, ambao wapasa kuangaliwa sana na wana wa Israeli wote katika 
vizazi vyao.

Kwa hakika hii ilikuwa usiku baada ya Pasaka walipotoka, kwa kuwa usiku wa Pasaka Waisraeli 
walikuwa wameamuriwa wasiondoke nyumbani mwao hadi asubuhi (asubuhi Kutoka 12:12). Pia usiku 
wa Pasaka ilikuwa usiku wa maombolezo na kifo si usiku wa sherehe. Sikukuu hiyo haikuja mpaka jioni
iliyofuata wakati walikusanyika Raamses (kilomita 8 kutoka Goshen ambako waliishi) wakati wa 
mchana wa Aviv 14 na kuondoka mwanzoni mwa jioni ya Aviv 15. Ilikuwa usiku wa sherehe wakati 
wao waliondoka Misri. Wayahudi kuchanganya matukio haya mawili (kuua Pasaka na usiku wa 
kuzingatiwa) kuwa sherehe moja mwanzoni mwa 15 kinyume cha maandiko. Mlo katika kitabu cha 
Yohana ambacho Wayahudi waliogopa kula ili wasiingie katika Pratoriamu haikuwa chakula cha kondoo
ya Pasaka, lakini ilikuwa ni kile kilichoitwa Hagigidah ya 2, au dhabihu ya usiku wa kuzingatiwa. Ikiwa 
ilikuwa ni kondoo wa Pasaka iliyotajwa katika kitabu cha Yohana, wangekuwa najisi mpaka jioni hiyo 
kwa kuingia Prattoriamu na wangeweza kuila baada ya jua kutua.
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Yahshua aliadhimisha Pasaka pamoja na wanafunzi Wake mapema tarehe 14 ya Aviv kulingana na 
maandiko, na kisha alisulubishwa wakati wa mchana ya 14 ya Aviv na kisha kuzikwa kabla ya jua kutua 
mwanzo wa siku ya kumi na tano na siku takatifu.
Yohana 19:31 Basi Wayahudi, kwa sababu ni Maandalio, miili isikae juu ya misalaba siku ya sabato, 
(maana sabato ile ilikuwa siku kubwa), walimwomba Pilato miguu yao ivunjwe, wakaondolewe.

Yahshua hakusulubiwa siku ya Ijumaa kama wengi wanadhani, lakini siku ya Kuandaa ya Siku 
Mtakatifu ya Siku ya Kwanza ya Mikate Isiyotiwa Chachu. Siku Zote Takatifu pia huitwa Sabato.
Walawi 23:6-7 Na siku ya kumi na tano ya mwezi ule ule ni sikukuu kwa Yahweh ya mkate usiotiwa 
chachu; mtaila mikate isiyochachwa muda wa siku saba. 
7 Siku ya kwanza mtakuwa na kusanyiko takatifu msifanye kazi yo yote ya utumishi.

Kama Elohim wa Agano la Kale, Yahshua alitambua kwamba angebadilisha ishara ya Pasaka kuwa 
mkate na divai, na alijua siku na saa aliyotaka itimizwe. Kwa hiyo aliwaambia Waisraeli kuua kondoo 
jioni, kuweka damu yake juu ya miimo ya mlango, kuchoma na kuila na kukaa ndani ya nyumba hadi 
asubuhi (Kutoka 12: 6-8, 22). Kwa nini? Kwa sababu tu wale wazaliwa wa kwanza ambao walikuwa 
ndani ya nyumba hizo ambazo tayari zimehifadhiwa na za ulinzi wangeokolewa wakati wa usiku wa 
manane. Yahweh angekuwa "Ruka (Pass over)" nyumba hiyo – wakati wa usiku wa manane, bado 
katika sehemu ya kwanza na ya giza ya siku ya masaa 24 - na kwamba "kupita" ilikuwa kuipa jina siku 
ile - ya 14 - jina lake Pasaka (mistari 12, 23, 29).
Walawi 23:5 Mwezi wa kwanza, siku ya kumi na nne ya mwezi wakati wa jioni, ni pasaka ya Yahweh.

Ikiwa malaika wa kifo (anayewakilisha Yahweh Mwenyewe) hangekuwa ame"pita" mpaka usiku wa 
manane ya 15, siku hiyo - ya 15 - ingekuwa Pasaka, na sio ya 14. Kunaweza kuwa na kutoelewa kwa 
sababu siku ina jioni mbili, mwanzo na jioni ya mwisho, lakini siku ina usiku wa manane moja tu, na 
wazi Pasaka iliitwa jina la malaika wa kifo akipita juu ya nyumba za Waisraeli katikati ya usiku wa 14 
wa mwezi wa kwanza Aviv. Ishara kuu ya Pasaka ni hii; kwamba maisha yetu, kama vile usiku wa 
mwanzo wa 14 ni giza, kutokana na dhambi katika maisha yetu. Pia inaonyesha kwamba maisha yetu 
yanapata giza tu kama giza la usiku wa manane bila roho wa Yahweh, lakini roho hiyo inaweza kuja tu 
kwa damu ya Yahshua kwenye mlango wa mioyo yetu. Kisha na baada tu ya kukubali hili (damu ya 
Mwana wa Yahweh kwa ajili ya msamaha wa dhambi) tunaweza kuwa na mwanga wa asubuhi wa siku 
inayofuata na sherehe ya maisha ambayo huja na dhambi zetu kusamehewa. Ikiwa walikuwa wameua na
kula kondoo wa Pasaka wakati huo huo wa siku kama Wayahudi baadaye walivyofanya, wazaliwa wao 
wa kwanza hwangepata kuokolewa, kama vile dhambi zetu hazingesamehewa.

Kumbuka:
1) Yahshua ni Kondoo wa Pasaka wa kweli
2) Pasaka ni kumbukumbu ya kila mwaka ya uhusiano wetu wa Agano kutoka kwa ubatizo
3) Pasaka lazima ihifadhiwe na Waumini wa Agano au wataondolewa kwenye Agano
4) Baada tu ya kushiriki alama ya Pasaka mapema jioni tarehe Aviv 14 tunaweza kuchukua 
chachu (dhambi) kutoka katika maisha yetu asubuhi iliyofuata.
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