ேவதாகமத்தின் பஸ்காநாள
ேவதாகமத்தில பஸ்கா பண்� யான�ப�ைறநிலைவ�ம இஸ்ரேயல் ேதசத்த
வ�ைள�ம் தான�யங்கள
ெகா�க்கப்பட்�.

அ�ப்  காலத்ைத� பார்த த�ர்மான�க்க கட்ட

இஸ்ரேயல�ன் மாதப்ப�

சந்திரைனப் பார்த்� த�ர்மான�க
ெகா�த்தி�க்கிற.அறிவ�யல்

மற்�ம்

வ�டப் ப

ைப

யான அைமப்ைபேய ேதவன

�ைறப் �ல்லியமா கணக்க ீ�

மாறாகஒன்�க ேமற்பட்ட கண்களால் பார்த்த

�ைறகள் அ,

ைளக ெகாண்ேட

மாதப்ப�றப்ைப�ம் வ�டப்ப�றப்ைப�ம் ந �ம்ப ேதவன் ெகா�த்தி�க்கி.

நாட்கைள� மாதங்கைள�ம் த�ர்மான�க்க ே

��யன, சந்திர

நட்சத்திரங்கைள நியமித்தி�க்க- ... வானம என்கி ஆகாய வ��வ�ேல �டர்க
உண்டாகக்கட,

அைவகள

அைடயாளங்க�க்காக

காலங்கைள�

நாட்கைள� வ�ஷங்கைள� �றிக்கிறதற்காக இ�க்கக்கட என்றா. Gen 1:14

பண்ைட இஸ்ரேயலி �தல ப�ைற
பட்��ப்பார, மாைல

ெபா�தில்

ேதான்�வை

பார்க்க சிலர் நியமிக

�தல் ப�ைற ேதான்றியைத பார்த

“Sanhedrin” அைமப்ப� இ�க்�ம் தைலவர்க�க்� இைத ெத�வ�ப். ேபா�மான
அள� சாட்ச கள் பார்த்தப�ன்�த அந் நாைள மாத

ப�றப்பா(�தல் நாளா )

��ைககைள ஊதி அறிவ�ப்பார். ( Num 10:10 ) –Ref: Great Pyramid Passages Vol-2, SECTION V THE YEAR: ITS BEGINNING AND LENGTH

ஆகேவகண்களால் பார்க்கப்ப�ம் �
மாதத்தின் �தல் நாைள த�ர்மான�க.

தான ேவதாகம வ�ட மற்�ம

�தர்கள�ன்பஸ்க

ஏற்ப�த்தி ஞாபகார்த் ஆகியைவ அைடயாள
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நம� கிறிஸ்�

மான கா�யங்க.

ஆகேவ

மிக

�ல்லியமாக அேத காலத்தில் ஆச�க

அல்,

அைடயாளங்க�க்

ேதவன்

�க்கியத்�வம் ெகா�த்� ேவதாகம வ�ட அைமப்ைப ெகா�த்தி�.
நியாயபப�ரமாணத்திற் அதற்�

கீ ழி�ந்

அைடயாளமாக ெகா�க்கப்பட்��க்

இஸ்ரேயலர்க�க சந்திரன

. அதனாேலேய

பலியா�ம் அந்த நாள் �� நில� நாளாக இ�

ப� அைமத்தி�ந்த .

ேமசியாைவ அவர்கள் �றக்கண�த்த�ம் ேத
அகற்றப்ப�வை நிசான

15க் ப�ன்�

ேதவன் கிறிஸ்
அவர்கை வ�ட்�

நில�ேதய்வைத அைடயாளமா

ரசல

ேபாதகர்ெசால்லிய��க்கிற.

“New Creation” Volume

– P 479 – 481

“The difference in the method of counting, be it remembered, is that the Jews then waited and

still wait until the Spring Equinox, and begin their month with the first new moon thereafter,
and keep the Passover at the full of that moon, or the 14th day.”
“In a particular sense we see that as the sun is the symbol of the spiritual Kingdom of God, the
moon is the symbol of the Law Covenant, and of the people who were under that Law
Covenant. Thus there was a special appropriateness in our Lord's being crucified by them
exactly at the full of the moon, and that by God's predetermination as concerned the time, so
that they could not take him previously, though they desired to do so, because "his hour was
not yet come" (John 7: 30; 8: 20). His crucifixion at the full of the moon, and the fact that the
moon immediately began to wane, points a lesson to the effect that there Israel brought upon
itself as a nation a divine rejection, or casting off for a season, symbolized by the waning of the
moon, which represented their national decline.”
EQUINOX OR BARLEY?
ேவதாகமத்தி சந்திரைன�ம் கதிர் வ�ைள�ம் அ�ப்� காலத்ைத�ம்
பஸ்கா பண்� ைய கண�க்க ெகா�க்கப் பட். ேவதாகமத்தி EQUINOX பற்ற
எ��ம் ெகா�க்கப்படவ�.
ேமற்ெகாண்ட �.

அ� �றஜாதிக

ள்வசந காலத்ைத கண�க்

இஸ்ரேயல் ேதசம் இல்லா� ேபானப

காலத்ைத கண�க்க இந்த �ைறையத்தான் பயன்

�தர்க பஸ்கா

ப�த்.

இஸ்ரேய ேதசத்தில் வ�ைளச்ச�ம் அ�ப்�ம்

ஏெனன�ல

அழிந் ப�ரேதசமாக

இ�நத�. �ன மா��ம் ப�ன் ��ம் இல்லா� ேபாய�.
ஆனால இன்� நாம

ேதவன இஸ்ரே ைல ேதசமாக தி�ம்ப

ப�ன்பா காலத்தில்

இ�க்கிே.

ெகாண் வந்த

இஸ்ரேய ேதசம் ேதவ�ைடய

ராஜ்மாக, �மிய�ல ேதவ�ைடய ராஜ்யமாக இ�ந்.

ப�ரதிநித்�

ப�ன் தய� ந�க்கப்பட

அழிக்கப்பட்� எ� கால தண்டைனக்� ப�ன்� ேதவன் ெகாண்� வந்.
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இன் ேதவ�ைடய

ஆ�ைக

ஆரம்ப�ப்பத

(கிறிஸ் ராஜா வாக வ�ைக)

அைடயாளமாக, ேதவ�ைடய ராஜ்யத்தின் ஆரம்பஏற்ப�த் பட்��க்கி.
ஆகேவ இன்� அங்�ேத

அற்�தமா �ன்மா��ம் ப�ன்மா��ம ் ம�

ெகா�த்�வ�ைளச்ச�ம் அ�ப் ெகாண்�வந்தி�க்கி . சீேயான �மாரேர, உங்க
ேதவனாகிய

கர்த்த�க

மகிழ்ந

கள���ங்க;

அவர்தக்க

உங்க�க

�ன்மா�ைய ெகா�த், உங்க�க �ன்மா�ைய� ப�ன்மா�ைய� ஏற்கனே
வ�ஷிக்க பண்�வா. Joe 2:23
ஆகேவ இ ன்�சி மாம்ச இஸ்ர

லர்க�ம்ேவதா வ�ட அைமப்ப�ன்ப

ெயஷூவாவ�ன ஞாபகார்த்தத்ைத நிைன� ��கிறா.
மற்� பார்லி

ப�ஙகதிர வ�ைளச்ச

அதாவ��தல

ப�ைற

ஆகியவற்ைற கவன�த்� பஸ்கா நா

த�ர்மான�க்கின்.

...thatblindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in. Rom 11:25
ஆதாரம:http://www.hoshanarabbah.org/http://www.yrm.org/aboutyrm.htm

ரசல ேபாதகர் அவர்கள� காலகட்டத்தில் இஸ்ரேயல் ேதசம்

இல்,

ப�ன் ஜான்சன் ேபாதகர் காலத்தி�ம் இஸ்ரேயல் ேதசம் இன்�
அைமக்கப்பட்� ேவதாகம வ�ட அைமப்� ெகாண்� வரப்ப.
அவர்கள் அதற்� �ன்� இ

ஆகேவ

EQUINOX ெகாண் த�ர்மான�க்�ம் �ைறைய

ப�ன்பற்றி வந். அவர்க அன்� இ�ந் வசதிகள�ன ப� கர்த்த�ன் ஞாபகார
நாைள ஆசா�ப்பதில் கவனம் ெதி ெசய் வந்தன.
ஆனால இன்� இஸ்ேரயல் ேத

ெசழித் வளர்ந்� நிற்பைத அங் பைழய

ஏற்பாட்� காலத்தில் த அேத ேவதாகம வ�ட �ைற ப�ன்பற ப்ப�வை நாம்
காண்கிேறா.
ரசல ஜான்சன் ேபாதகர்கள் இன்� கிறிஸ்� வ�ப்பாராக இந்த சத
ெவள�ப்ப�த்�ம் ைலகள�ல் இ�க்கிறார்கள் என்ற வ��வாசம,
இஸ்ரேயல் ேதசத்ைத
ஏற்பாட்� கா
சத்தியங்கை

ேதவன

தி�ம்ப ெகாண்� வழக்கத்த இல்லா� ேபான பைழய

ேவதாகமசந்திரமா அைமப்ைப ம �ண்�ம் ஏற்ப�த்தி
��ந் ெகாள்ள ெசய்கிறார் என்பைத�ம் நாம் வ

க்

ேவண்�யவர்களாய் இ�க்கி.
இன் (ேமசியாைவ ஏற்�க்ெகாண ) சில இஸ்ரேயலர ள �தற ப�ைறைய�ம்
பார்லி கதிர் வ�ைள

ைல�ம கண்களா

பார்த்த சாட்சிகள�

ஆப�ப் மாத

ப�றப்ைப த�ர்மான�க்கின . இவற்ை அறிந்� ெகாள்�ம் வசதிகைள�ம் ே
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நமக்� ெகா�த்தி�ப்பதால் இவற்ைற ப�ன்பற்�வ� கர்த்த�ன் ஞா
ஆச�ப்பதி நாம ெகாண்��க்�ம் கவனத்ைத ெவள� �வதாக இ�க்�.
பார்ல கதிர் வ�ைளச்சல் மற்�ம் ப�ைற ேதான்�வைத அறி சில இைணய
தளங்க:
http://www.renewedmoon.com/
http://www.hoshanarabbah.org/
http://www.yrm.org/

ஆப� ப்– “Green ears”
ஆப�ப மாதம்

இஸ்ரேயல�ைடயவ�டத்த �தல் மாத.

ஆப�ப

என்றால

வ�ைளந்ப�ங்கதிர என்� அர்த. வ�டத்தி �தல் மாதத் ற் �ன்ே பார்ல
கதிர்கள

ப�ைமயான �ற்றிய நிைலைய அைடந்� வ�

ப�ேசாதித்�வ�ட்� நன்� வ�ைளந்� வ�ட்
ப�ைறய�லி�ந்� அ�த்த

. கதிர்கை
றால்அ�த வ�ம்

வ�டத்தின் �தல் மாதம் ஆரம்ப�த்� வ�

அறிவ�த்� வ��வார்.
ஆகேவதான ேதவன் அவர்கள� �தல் மாதத்தின் ெ

ஆப� பஎன்

ெகா�த்தி�க்கிற. கட�ள அவர்க�க்� ச�யான ேநரத்தில் மைழப் ெபாழி
அதன்

�லம் ச�யான

ப�வத்தில் தான�யங்கைள வ�ைளய�ம்

ெகா�க்கிறா. இஸ்ரேயல் ேத

வானம் பார்த்த .

கட�ள

ெகா�க்�ம

மைழைய , அவைரச சார்ந்ேத அவர்கள் இ�க்க.
Deu 11:10- ந� �தந்த�க் ேபாகிற ேதசம ந� வ�ட்�வந எகிப் ேதசத்ைதப்ேப இரா�; அங்ே ந�
வ�ைதைய வ�ைதத், கீைரத்ேதாட்டத்த ந�ர்ப்பாய்ச்� ேபால உன காலால ந�ர்ப்பாய்
வந்தா.
ந�ங்க �தந்த�க் ேபாகிற ேதசேமா, மைலக�ம பள்ளத்தாக்�க� ேதசம; அ�
வானத்தி மைழத தண்ண�ைர ��க்� ேதசம;
அ� உன ேதவனாகிய கர்த் வ�சா�க்கி ேதசம, வ�ஷத்தி �வக்க�த வ�ஷத்தி
���மட்� எப்ெபா�� உன ேதவனாகிய கர்த்த கண்க அதின்ேம
ைவக்கப்பட்��.
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ந�ங்க உங்க ேதவனாகிய கர்த்த�டத் உங்க �� இ�தயத்ேதா� உங்க ��
ஆத்�மாேவா� அன்��ர், அவைரச ேசவ�க்�ம், நான இன் உங்க�க் கற்ப�க்க
என கற்பைனக�க் கீ ழ்ப்ப�ந்,
ந� உன தான�யத்ைத� உன திராட்சரசத்ைத உன எண்ெணைய� ேசர்க்�ம்ப, நான
ஏற்றகாலத்த உங்க ேதசத்தி �ன்மா�ைய� ப�ன்மா�ைய� ெபய்யப்பண,

Jer5:24 அந்தந் ப�வத்திே எங்க�க மைழைய�ம, �ன்மா�ைய� ப�ன்மா�ைய�
ெகா�த், அ�ப்�க நியமித் வாரங்கை எங்க�க் தற்காக்க எங்க ேதவனாகிய
கர்த்த�க பயந்தி�ப்ேப என் அவர்கள்தங இ�தயத்திே ெசால்�கிறதில்.
Pro 26:1 உஷ்ணகாலத்தி உைறந் பன��ம, அ�ப்�க்காலத்த மைழ�ம தகாத�ேபால,...

இங் ச�யான காலத்தில்

ப�வகாலங்கள் வ�ம்ப� ேதவன் ெசய்கிறார்

நியமித்த வாரங்கள் தவ�வதில்ைல என்� ெத.
இைத1

சா�ேவல12: 1-19 ப�க்கலா.

இஸ்ரேயல தங்க�க்�

ஒ� ராஜாைவ

ேகட்ட� எவ்வள� ெப�ய �ற்றம் என்பைத உணர்த்த சா�ேவல்
அற்�தம் ெசய்கி.

ச�ல

ராஜாவான� இஸ்ரேயல�ன

வசந்தகாலமான ஆப�ப

மாதம. ( 1Sa 12:17) அப்ெபா� ேகா�ைம கதிர்க வ�ைளந்� அ�ப க் தயாராய்
இ�க்�.
அப்ெபா��ெபா�வா மைழ இ�க்கா. ஆனால அப்ெபா�� இ��ம மைழ�மாக
ெபய்தால் அவர்கள� வ�ைளச்சல் ��வ�ம் நாசமாகி இஸ்ேரலில் ெப�ய
அ� இ�க்�.

ஆகேவ

இதன்

�லம் சா�ேவல் அவர

எந்தளக் சார்ந்தி�க்கிறார்கள் என்� உணர்.

Pro

யாேவ ேதவைன
26:1

உஷ்ணகாலத்தி

உைறந் பன��ம, அ�ப்�க்காலத்த மைழ�ம தகாத�ேபால,...
Ref: PT# 520, JULY-AUGUST 1972, PAGES 50-61 SAMUEL'S FAREWELL ADDRESS

ஆகேவ ஆப�ப மாதம்ப�ங்கதி �ற்றிய நிைைய அைட�ம. (Lev 23:10, Jos 4:19,

Jos 5:10 1Sa 12:17)
வ�டத்தி 12 ப�ைறக�க்

ப�ன் வ�ம

15 நாட்கள�

எ�சேலைம �ற்றிய

ப�திகள�ல் தான�யங்க நன்� வ�ைளந் வ�ட்டத என் ேசாதித்� பார்ப்பா.
ப�ங்கதிரா வ�ைளந்�வ�ட்ட� என்� ெத�ந்� ெகாண்

அ�த் வ�ம்

ப�ைற ெத��ம் ந ைள,அ�த் வ�டத்தின் �தல் நாளாக அறிவ�ப்ப.

�தல

இந் 15

நாட்கள� தான�யங்க ச�யாக வ�ைளயாவ�ட்டால் அதற்� அ�த்த �தல் ப�
வ�டத்தின் �தல் நாள

(ஆப�ப1) அறிவ�ப்பார் . அப்ப�யானா

வ�டத்�டன 13வ� மாதம் ேசர்ந்�வ.

�ந்ைதய

இ� நம� �ப் வ�டம் ேபால ேதவ
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அவர்கள� வ�டத்ைத ஒ�ங்� ப�த்த அ�ைமயான
ெகா�த்தி�க்கிற. ஆப�ப16ம

யஒ��ைறைய

நாள் ப�ங்கதிர் நன்� காய்ந்� �ற்றிய

கிறிஸ்�வ�ன் உய�ர்த்ெத�தைல அைடயாளப்ப�த்�ம்ப� அைசவ.

Ref: Great Pyramid Passage - Vol 2 - Section V

ேவதாகம வ�ட அைமப்
ேவதாகம வ�டம்

360 நாட்கை

ெகாண்ட.

இ�

த�ர்க்க த�ச

காலஅளவாக இ�க்கிற ( Type). அதாவ� ஒ� காலம என்றால்
360 நாள

என்

360

வ�டம

நிைறேவ�தல வ�டம

என்� எ�த்�க் ெகாள்.

(AntiTypical)

ஒ�

வ�ட
வ�டத்தி

ஆனால

இதில

��ய காலண்டர் ப�யான நாட்கைளத்

ெகாண்��க்.
ஆகேவ ேதவன்

இைத

அைடயாளங்க�க்�ம் த�ர்கத�சன

கணக்க�க்காக�ே ெகா�த்தி�க்கிற.

க

அேத ேநரம �த சந்தி மாதத்தி29.5

நாட்க வ�வதால் ஒ� மாதம் 29 நாட்க� அ�த்த மாதம

30 நாட்க�மா

வ�டம354 நாட்கை ெகாண்ட. இ� �ல்லியமாக �மி ��யைன �ற்�ம் கா
அல், ஆகேவ ��ய காலண்டர் ப�யா 365 ¼ நாட்க ெகாண்டதாக இல்லாததா
�மியான� ��யைனச �ற்றிவ�ம் ேபா� அேஇடத்திற �ல்லியமா ஒவ்ெவா�
வ�ட�மவர ��யா�.
ப�வகாலத்திற

இப்ப�ே

33 நாட்க

�ன்� வ�டங்கள் ேபா

�ன்ேப அ�த்த

அ�ப்

வ�டம் ஆரம்ப�க்�ம்.

இைதச ச� ெசய்யேவ ேதவன் அவர்கைள பார்லி கதிர் வ�ைளச்சைல 

ப�

ெசால்கிறா.�ப வ�டம் ேபால ேதவன் இந்த வ�ைளச்சைல ெகாண்� ேவ
சந்திரவ�டத் ச� ெசய்�ம் அைமப்ைப�ம் ெகா�த்தி�க.

அைடயாளங்க:
(Type= Moon-Old Testament , Anti-Type= Sun-New Testament)
கிறிஸ்��க இன்ெனா� ெபயர

��யன என்பதா�.

அைழக்கப்ப�கிற, கிறிஸ்��க

அைடயாளமான

என்� அர்த்

(Isa 44:28).

அைடயாளப்ப�த்தப் ப�க.

ந�திய�ன

��யன் என்

ேகாேரஸ என்றால் �

�த�கம அல்ல� நியாயப்ப�ரமாணம் சந்திர
மஹாப�ரமி��ம

�த�கத்ைத �றிக்�

ேமல்ேநாக்கிய பாைதய�சந்திரமா கால கணக்�உள்.
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ன

ம�க்� வரலாற்றில

7000 வ�டத்தி

�தல் பாதி

அைடயாளங்களகேவ ெகா�க்கப் பட்��.

ேவதாகம

��வ�ம

நாள் கணக்கின்

நாளான� மா ைலய�ல ஆரம்ப�த்� ம�நாள் மாைலய�ல் .
வ�டங்க, அதாவ� மாைல
அ�ேபால

பைழய ஏற்பா�

கா�யங்கள் ெகா�க்கப்

�தல

3500

மற்� இரவ�ல் நிலேவ ஒள�ையக் ெகா�க.
��வ�ம் அைடயாளங்கள

(Type)

வரப்ேபாகிற

பட்��ப்பதால் அைவகள் பைழய ஏற்பாட்� த�

�யற்சித்�ம் ��ந்� ெகாள்ள ��ய. ப�ன் ேயஷுவா கிறிஸ்� 7000 வ�ட
நாள�ல் ப�ற்ப�தியா காைலப் ப�திய�ல்

வ�கிற.

கிைடக்�ம் அதிக ெவள�ச்சம் ேபால கிறிஸ

��யன

வந்த ப�ன்

எல்ல அைடயாளங்கைள�ம

ெதள�வாக ெவள�ப்ப�த்�கிற. கிறிஸ்�ே நிழல்கள�ன் நிஜமா வந் நிஜ பஸ்கா
ஆடாக அ�க்கப்பட்� உய�ர்த ந் நிஜ �தற்பனான கதிராகிறார.

ேதவன தான�யங்கள�ன் வ�ைளச்,

அ�ப் காலத்ைத ெகாண்

அைடயாளங்கை (Type) ெகா�த்திப்ப ேவதாகமத்தில் ெதள�வாக

இ�க்க.

Lev 23:10 ந� இஸ்ரேவ �த்திரேராே ெசால் ேவண்�ய என் ெவன்றா: நான
உங்க�க்

ெகா�க்�

ெவள்ளாண்ைம
கதிர்க்கட

ேதசத்தி

அ�க்�ம்ேப,

ஆசா�யன�டத்தி

ந�ங்க

உங்க

ேபாய்

அ�ப்ப�

ேசர்ந,

�தற்பலனாகி

ெகாண்�வரக்கடவ�ர.

உங்க�க்க

அதின
ஒ�
அ�

அங்கிக�க்கப்ப�, ஆசா�யன அந்த கதிர்க்கட ஓய் நா�க் ம�நாள�ல
கர்த்த�ை சந்நிதிய� அைசவாட் ேவண்�.
Lev 23:15

ந�ங்க அைசவாட்� கதிர்க்கட் ெகாண்�வ� ஓய்�நா�க

ம�நாள �தற்ெகாண எண்ணத்�வக, ஏ�வாரங்க நிைறேவறின ப�ன், ஏழாம
ஓய்�நா�க ம�நாளாகிய ஐம்பதாம்ந மட்� எண்ண,
Deu 16:9 ஏ� வாரங்கை எண்�வாயா; அ�ப் அ�க்க ெதாடங்� கால�தல
ந�

அந்

ஏ�

வாரங்கைள�

எண்ணேவண்.

அைவகள

��ந்தேபா

வாரங்கள� பண்�ைகை உன ேதவனாகிய கர்த்த� என் ஆச�த்,
இந் வச னங்கள் �ல

�தற்பலனா கதிரக்கட அைசவாட்ட

பட் ப�ன்

இஸ்ேரலி அ�ப்�ஆரம்ப�க்கி என்ப� ெத�கிற. அ�ப்� காலத்ை ெகாண்ேட
பண்�ைககள(ெபந்ெதெகாஸ்) நிர்ணய�க்கப் ப�க.
இ�கிறிஸ் உய�ர்த்ெ

வைத அைடயாளப்ப�த்

.

நன்� வ�ைளந்த கதிராக �தல் பலனாக அைசவாட்ட.
அ�வைடகள் நடக்.

ஆகேவபார்லி

ஆப�ப16ல்பார்ப�ங்கதிர
ப�ன்ே

மற்

வ�ைளந்தப�ங்கதிராகஅைசவா

ேபா�மான அள�  காணப்பட ப�ன�தான அ�த்� வ�ம �தல ப�ைறய�லி�ந்

www.Divineplan.in

�� வ�டத்தின் �தல் மாதமாக அறிவ�ப்ப.
அ�த்� வ�ம் ப�ைறைய
அ�த்த

வ�டத்த

ப�ங்கதிரா வ�ைளயாவ�ட்டால

13வ� மாதமாக அறிவ�ப்பார்.

அதற்

�தற் ைறத்தான் அ�த்த வ�டத்தின் �தல் மாதமாக அறிவ�.

அப்ெபா��தா ஆப�ப் 16ல கதிர்க் கட்ைட அைசவாட்�ம் ேபா� ப

ப�ங்கதிர

நன் காய்ந்�ற்றி கதிராக �தறபலனாக ெகா�க்கப்பட ��.
நமக்கா

ஈ�பலியாகிய கிறிஸ்�ைவ

அைடயாளப்ப�த்�வதால் இஸ்ேர
ப�ங்கதிர், அதாவ�
அைவகள

�தற்பலனாகி கதிர்
வ�ைளச்சலி

�தலில வ�ைளந்த

அைசவாட்ட ேபா�மான அள� கதிர்க

அ�க்கப்பட

ஆப�ப

இ�ந்தா,

16ம நாள் யாேவ ேதவன�ன் சந்நிதிய

அைசவாட்டப் ேவண்�.
�தல

�தல

ப�க்�

உன

பழத்ைத�,

வ��ம

உன

இரசத்ைத�

காண�க்ைகயாக ெச�த்த தாமதிக் ேவண்டா. -Exo 22:29
�தற

பலன்கை

பச்ைசயா

ேபாஜனபலியாக

கதிர்கை

ெந�ப்ப�ே

ந�

கர்த்த�க

வாட்

ெச�த்

உதிர்த, அைத

வந்தா, நிைறந்
உன

�தற்பலன�

ேபாஜனபலியாகக ெகாண் வரக்கடவா. -Lev 2:14
வாற்ேகா�ை அ�வைட �தலில்

வ�கிற�. அதற்

ப�ன்�தான் ேகா�ை

அ�வைட.

- Days of harvest -- The reaping of the barley commenced the harvest, the wheat following.
R4127:1…வாற்ேகா�ை அ�ப் �வக்�கி அ�ப்�க்காலத் �ந்தி நாட்கள�ே
அவர்க ெகான் ேபாடப்பட்டார. 2
இஸ்ரேயலகள எகிப்தி

Sa 21:9

பஸ்கா அ�ச�க்�ம் �ன் வாற்ே

( Barley)

கதிர்வ�ட்��ந என்ப யாத்திராமம்9:31 ெசால்லப்பட்��க்.
அப்ெபா� வாற்ேகா�ை கதிர்ப்பய� சணல தாள்ப்பய��மாய��ந ; அதினால
சண�ம வாற்ேகா�ைம� அழிக்கப்பட ேபாய�ற். ேகா�ைம�ம கம்� கதிர
வ�டாதி�ந்ததா, அைவகள அழிக்கப்படவ�ல.

Exo 9:31

ேதவன அறிவ�யல �ைறப்ப� நாம் இந்த கா�யங
ெசயல் ப�த்தேவண்�ம் என்� ெகா�க்.
பார்த்� அைடயாளங்க�க்� ஒத்

ஆனால

அைடயாளங்கைள

ெசயல் படேவண்�ம் 

அ�ப்பைடய�ேலேய எள�ைமயாக ெகா�த்தி�க்கி.
கண்களால் பார்ப்ப� �லேம

�ல்லியமன காலத்தி

ஆகேவ அைடயாளங்கைள

பஸ்க நிைன� � �தைல�ம அைடயாளமான

கா�யங்கைளெசய்வ� ச�யானதாக இ�க்�.
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இஸ்ேரலில்ப�ங்க பற்றிய அறிவ�ப- 2015 :

Aviv
Barley
Report:

Nehemiah Gordon
three locations in the Northern Negev (Tel Gamah,
Gamah Junction, Mishmar Ha-Negev) and two in the
Jordan Valley (Tel Malkoach and NachalTalkid). @
3/15/15

Brian Convery
Gilboa Mountains,
Negba and Lahav @
3/13/15

POSITIVE
Reports of Aviv barley have been confirmed in various locations within Israel. This makes the
next new moon the first of the year.
http://www.renewedmoon.com/

மாதப்ப�றப–�தல் ப�ை(chô desh)חדשׁ
இஸ்ரேயல அவர்கள�மாதப�றப்ைப�தல ப�ைற சந்திர (New moon)
ேதான்�வதில்

இ�ந்� ஆரம்ப�க்க.

ஆனால இன்ைறக் New moonஎன் ஆங்கிலத்தில் ெசால்வ� அம்மா
ையத்தா. அதாவ� No moonஎன் ெசால்லேவண்�ய New moon என்
அைழக்கிறார்.
ேவதாகமத்தி �திய நில� என்� ெசால்வ� �தலில் ேதான்�ம் ப�ைறை.

New moon என்பதற் மாதப்ப�றப்என்பதற்

ஒேர

எப�ேரய வார்த்ைததா

ெகா�க்க பட்�ள்.

“First appearance of the new moon”
–Ref: Great Pyramid Passages Vol-2, SECTION V -THE YEAR: ITS BEGINNING AND LENGTH

“ On the 30th day of the month, watchmen were stationed on commanding heights round
Jerusalem to watch for the first appearance of the new moon. As soon as the new moon’s
crescent was detected by any of these watchers, he immediately hastened to a certain house in
the city, where he was examined by the president of the Sanhedrin. When a sufficient number of
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these eyewitnesses had been examined, and if their testimony was deemed satisfactory, the
president formally declared the day “sanctified.” The news was then spread all over the country
by means of beacon fires on the hills, and by swift messengers to distant places.”

சங்கீத81:3ன்ப மாதப் ப�றப்ப�, பஸ்க பண்�ைக ஆரம்பத்தி�ம் எக்
ஊ�ம்ப� ெசால்லப்பட்��க. அதாவ�மாதப ப�றப்� அன்�திய நில�ம,
பஸ்க பண்�ைக அன்�� நில�ம (ெபளர்ணம) இ�ப்பைத� காட்�கிற.

Blow, at the new moon, the horn, At the full moon, for the day of our sacred festival: Psa 81:3
chô desh ( )חדשׁNew moonkeseh=( ) כּסהfull moon
Blow, at the new moon, the horn, At the full moon, for the day of our sacred festival: (Rotherham Emphasized Bible) Psa 81:3

ஆப�ப் மாதப் ப�றப்� ப�ைறநில�டன் ஆரம்ப�த்த பஸ்க பண்�ைக ஆரம்ப
(நிசான15= Joh 19:14,Luk 23:54) �� நில� நாளாக இ�க்�.
�தல ப�ைறய�ல் இ�ந்� �� நில�க 14.7நாட்கள் ஆ. அதாவ� நிசான்14
���ம அன்�

�� நிலவாக இ�க். ப�ன் ேதய ஆரம்ப�க்.

You may have personally observed that the moon goes through a complete moon phases
cycle in about one month. That's true, but it's not exactly one month. The synodic
period or lunation is exactly 29.5305882 day

உங்க மகிழ்ச்சிய நாள��ம, உங்க பண்�ைககள��, மாதப்ப�றப்�கள�,
உங்க சர்வாங தகனபலிக�ம சமாதானபலிக�ம ெச�த்தப்ப�ம்ே
��ைககைள ஊதேவண்�; - Num 10:10

… in the beginningsH7218 of your months,H2320 - rô'shchô desh
Num 10:10 And in the day of your gladness, and in your appointed times, and in your
new moons, you shall blow the trumpets over your burnt offerings,-HRB
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மாதபப�றப்� மற்� �திய நில� என்பதற்� ஒேர எப�ேரய வார்த்ைத என்ப� அவ
மாதப�றப் �திய ப�ைற நில�டன் ஆரம்ப�க்கிற� என்பதற்� ஒ�.
ஏற்கனே சங்க ீத 81:3ல பார்த்தப �தர்கள� மாதப்ப�றப்� அன
ஊத ேவண்�. ப�ன் பஸ்கா பண்�ைக அன்
ஆகேவமாதப்ப�றப்பாக �தல் ப�ைற ெத�ந

full moon”

“

(new

moon)எக்காளம

எக்காளம் ஊதேவண.

ப�ன 14 ½நாட்க�க ப�ன் பஸ்கா பண்

அன்(நிசான14�தல் நிசா 15 இர� வைர ) ��நிலவாக இ�க்�. கிறிஸ் பலியா�ம்
அன்�� நிலவாக�ம்

நிசான15ம நாள�ல் இ�ந

�� நில� ேதய ஆரம்ப�க்க�

ெசய்�.

மாதத்தி இரண்டாம் நாள் அன்�தான் வாரத்தின் �தல் நாள் .
சந்திர மாத அைமப்ப�ன்ப� மாதத்தில் ந

�

வாரங்கள் உ.

அவர்க
அவர்கள

கிழைமக�ம் ேததிக�ம் நமநாட்காடகள�ள வ�வ� ேபால மாறிவ�வ� இல்ை.
அதாவ� நிசான் மாதம 14ம ேததி வாரத்தி ஆறாவ� நாள,ஒய்� நா�க்� �ந்ைதய.
பஸ்க ஆட்ைட அைடயாளப்ப�த்
ஓய்�நாள் நிசா

15. �ன்றா

நம� கர்த்தர் அன்� பலியாக.

நாள்

அைடயாளமான

அ�த்தநா

�தற்பலனான கதிர்கட

அைசவாட்�ல, நம� கர்த�ன உய�ர்த்ெத�நிகழ்ந்.
நிசான மாதம்

14 அன்

பஸ்கா ஆ� பலிய�டப்பட ேவண்�ம் என்� ெச

ேவதாகமம,�தற்பலனா கதிர்க்கட்� அைசவாட்
ெசால்கிற. அதாவ� நிசான் 16.

இந்

ஒய் நா�க்� ம�நாள�ல் என

வச னங்கள�ன் �லம் நிச

16 ஒய் நா�க்�

ம�நாள் என்ப�, எப்ெபா�� நிசான் 16ம வாரத்தின் �த
நா�ம் ஒன்றாகேவ

வ�கிற� என்� ெத�ந்� ெகாள.
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உங்க�க்க

அ�

அங்கிக�க்கப்ப�,

ஓய்�நா�க

ம�நாள�ல

கர்த்த�ை

ஆசா�யன
சந்நிதிய�

அந்த
அைசவாட்

கதிர்க்கட
ேவண்�.

ேலவ�யராகமம23:11

இஸ்ரேயல� சந்திர மாத அைமப:

rô'shchô desh = �தியப�ைற நில� என்� அர்த (...in the beginningsof your months,).
ஆகேவ �தியதாய் ேதான்�ம் �தல் ப�ைற ஆரம்ப�ப்பதாஇஸ்ரேயல�க்
ேதவன் ெகா�த்த மாத அைமப்� இ�க்.
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கிறிஸ் சி�ைவய�ல் அைறயப்பட்ட� நிச

14, இ� ஓய்�நா�க்� �ந்ை

நாள் ஆ�. அ�த் நாள் நிசான 15 ஒ� வார
ஆரம்ப. அ�

வாரத்தின் ஏழாவ� நா�

�ள�ப்ப�ல் அப்பப்பண்�ைகய
பஸ்க பண்�ைகய�ன் �தலா

நா�மாக இ�ப்பதால் ெப�ய ஒய்� நாள் எனப.

(�க்கா

23:54   ;

ேயாவான19:14  )ஆகேவநிசான14 ெப�ய ஒய்� நா�க்� ஆயத்த நாளாய் இ.
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அந்தநா பஸ்கா�க ஆயத்தநா� ஏறக்�ைற ஆ�மண� ேநர�மாய��ந்த;
அப்ெபா� அவன �தர்கை ேநாக்க: இேதா, உங்கள்ரா என்றா. Joh 19:14
அந்தநா ஆயத்தநாளாய��ந்; ஓய்�நா� ஆரம்பமாய�ற. Luk 23:54

15ம ேததி இரண்டாம

வாரத்தி ஏழாவ�

நாளாக இ�ப்பதால �தல வாரத்தின

�தல் நாள் மாதத்தின் இரண்டாம் ேததியாகேவ.

ஆகேவ

மாதத்தின

�தல் நாள் வாரத்தில் ே.

நான்��

வாரங் ள( 28 நாட்க) வ�ம்ப

அைமக்கப்பட்�. மாதத்தி

�தல் ந

�ம மாதத்தின் கைடசி நா�

வாரக்கணக்கில் ேச.
கர்த்தராக

ஆண்டவ

ெசால்�கிற

என்னெவன்ற:

ேவைல

ெசய்கி

ஆ�நாள��ம கிழக்�க எதிரான உட்ப�ராகாரத்தி�ை வாசல �ட்டப்பட்�,
ஓய் நாள��ம மாதப்ப�றப்ப� திறக்கப்படக்க. - எேசக்கிேயல46:1
ஆைகயால,

ேபாஜனத்ைத�

மாதப்ப�றப்ைப

பானத்ைத�

ஓய்�நாட்கைள

�றித்தாவ,

�றித்தாவ,

பண்�ை

ஒ�வ�ம

நாைள�ம
உங்கைள

�ற்றப்ப�த்தாதி�ப்ப–ெகாேல 2:16
மாதத்தி �தல் நாள் �தல் ப�ைற�டன் ஆரம்ப�த்� மாதத்தின் 14 15ம்ேததிய�ல் �� நிலவாக

இ�க. மாதத்தி இ�தி நாள�ல் அம்மாவாைசயா

இ�க்�.
ஆகேவ இந்த மாத அைமப்ப�ல் மாதத்தின் இரண்டாம் நாள் வாரத்த ளாக
ஆரம்ப�க்கி. ஆகேவ

இரண்டாம் வாரத்தின் ஓய்

அந்தநாள் �� நில� நாளாக
�தல் நா

இ�க்கிற ,

, கதிர்க்கட்� அைசவாட்�

நிசான15ம்நாளாக�,

அதற்� அ�த்தநாள் வாரத்த

ளாக, அதன

நிைற

ேவ�தலான

�தற்பலனான கிறிஸ்� உய�ர்தந் நாளாக�ம் இ�க்கி.
நிசான14ம நாள்

��நி

அைறயப்ட்டா.

கிறிஸ்�ை அவர்கள் சங்க�த்த

ஆரம்ப�க்கி. நில�

வாக இ�க்� ேபா�கிறிஸ்�ேயஷூவா சி�ைவய�
இஸ்ரேயல�க்

அைடயாளமாய் இ�ப்பதால்

உடேன நில� ேதய

, நியாயப்ப�ரமா

�கத்திற்

இஸ்ரேயக்� ேதவ தய� ந�க்கப்ப�வை,

அவர்கள்�றக்கண�க்கப்ப� �ட்�க் காட்�வதாய் இ�க.
நம� மகா ஞான�ள்ள

யாேவ ேதவ�ம

நம�

இரட்சக�ம் இவ்வ

கா�யங்கைள�ம நாம ��ந்� ெகாள்�ம்ப� ெவள�ப்ப�த்திய��ப்ப�
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உற்சாகமாய்

இ�க்க. ப��த் ஆவ�ய�னால் நமக்� இந்த சத்தியங

��ந்

ெகாள்ள�ம் ெசய்த ேதவ�க்� நம� நன்றி�ம் ஸ் �ம உ�த்தா�.

நிசான14, 2015
இந் வ�ட ஆப�ப் மாதம் �தல் ப மார்21ம ேததி மாைல. எனேவ அதிலி�ந்�
13 நாட்க�க ப�ன்�ஏப்ரல3மாைல6 மண�ய�லி�ந்�நிசான14 ஆரம்ப�க்கி.

New Moon Crescent Sighting Reports:

Israel-BasedObservation
Confirmed: Saturday evening, March 21, 2015
http://www.renewedmoon.com/
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