
 

 

"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln                         

“Time: The foundation Part 3.” Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget 

mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig 

att förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt 

översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha 

överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen                     

med hjälp av denna översättning.” 

 

 

Tid, vår Skapares kalender, grunden del 3.  
 

Introduktion 
Den här serien är helt avsedd till att undersöka några av de mest utmanande frågorna relaterade till 

Herrens kalender. Vi fortsätter med antagandet att du redan insett att hela Bibeln är sann och gäller 

alla troende i dag. Målet med den här serien är inte att påstå att vi har all kunskap som rör denna 

fråga. Vi vet att vi inte har det, och vi kommer inte att låtsas att vi har det heller.  

Verkligheten är närmast den att vi inte förstår så värst mycket. Men för vad det nu kan vara värt,  

vill vi helt enkelt dela med oss av våra slutsatser i detta ämne, som naturligtvis kan komma till andra 

slutsatser allteftersom vi går vidare i våra studier. 

Undervisningen kommer att få dig att ta ställning i ett hav av kontroverser. Det innebär förmodligen 

också att inte alla kommer att vara nöjda med våra resultat eller slutsatser. Många kan bli besvikna 

eller kanske rent utav arga över att vi inte kommit fram till samma slutsatser som de har gjort. 

Åtminstone hoppas vi att vår presentation erbjuder förståelse varför vi nu tror vad vi gör, i bästa fall, 

hoppas vi att den ger dig klarhet, löser vissa frågor och ger förståelse när det gäller vår Skapares 

kalender. Genom åren kan vi konstatera att vi inte var nöjda med våra egna resultat och har ändrat 

vår ståndpunkt ett antal gånger efter ytterligare studier. 

På samma sätt, ber vi dig att fortsätta pröva allt mot Guds ord, inklusive denna undervisning.  

Vår förhoppning är att vår undervisning ger dig klarhet och insikt i ämnet, i stället för mer 

förvirring. Om du vill veta mer om vad vi tror och undervisar, kan du besöka oss på 

TestEverything.net. Vi ber att denna undervisningserien ska vara till välsignelse och  

uppbyggelse för dig. 

 

 

 

 

 

 

 



DEL 3 

Vi hoppas att du nyligen har gått igenom del ett och två av denna undervisning.  
 

Jesus predikade (Pleroo) till fullo Guds lag.  

Som vi nämnde i början av denna undervisning så måste Jesus på något sätt ha lärt sig Herren's 

kalender för att fullt ut kunna predika Guds lag. Vi ser att åtminstone att det år han dog hade Han 

följt fariséernas kalender eller i viss mån den kalender de följde. Den Bibliska kalender Jesus 

använde sig av, stämde helt med händelserna vid tiden för hans död. Intressant nog har vi inte något 

som helst bevis för att Yeshua i det första århundradet skulle ha använt sig av fel kalender.  

Att inte hålla sig till rätt kalender skulle definitivt ha orsakat stor uppmärksamhet. Om fel kalender 

följdes under det första århundradet skulle det sannolikt varit det första Jesus åtgärdade. Det skulle 

ha orsakat en massiv debatt på den tiden och skulle säkert ha varit många skriverier om detta. 

 

I stället, tillrättavisade han sådana traditioner såsom att tvätta händerna innan du äter, gnugga två 

korn mellan fingrarna på sabbaten och andra fåniga traditioner som lagts till i Guds ord. Det finns 

visserligen viktiga punkter som Jesus vänder sig emot, men att han skulle ha tagit upp dessa frågor 

med en felaktig kalenderberäkning som grund är helt osannolikt. Vi har redan visat på en del av 

detta där vi ser att Jesus var helt överens med profeterna om att på Basunklangsdagen eller 

nymånadsdagen, ger månen inte något sken. Men det bästa sättet för Jesus att lära oss rätt kalender 

var faktiskt att bli kalendern, så att vi inte har någon möjlighet att förneka den och inte heller kunna 

ta miste på dess exakthet. Han är Guds ord kommen i köttet och Guds ord innehåller den Bibliska 

kalendern. Så vad gjorde Jesus för att bli "Guds kalender" mitt framför våra ögon?  

Om vi kan konstatera hur Fadern och Sonen observerade kalendern för att fastställa vårhögtiderna 

under det år Jesus dog, skulle det då inte vara den kalender vi vill följa? Jesus Kristus blev vårt 

påskalamm, helt enligt skriften. Han dog mellan solnedgångarna, eller kl 19.00 på den 14:e dagen i 

den Hebreeiska månaden Aviv. 

 

Exodus 12:6  

Ni skall förvara det till den fjortonde dagen i denna månad. Då skall hela Israels församlade 

menighet slakta det i skymningen. (“mellan de båda solnedgångarna” ca kl 19.00).  

 

2 Krönikeboken 30:15  
Och på fjortonde dagen i andra månaden slaktade de påskalammet. Prästerna och leviterna, som 

nu skämdes och därför hade helgat sig, förde vid högtiden fram brännoffer till HERRENS hus.  

  

När Yeshua hade dött, inköptes kryddor för att smörja honom, men Markus säger att det skedde 

efter sabbaten och Lukas att det skedde före sabbaten. 

 

Markus 16:1  
När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor,  

och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom.  

 

Lukas 23:56  
Sedan vände de hem och gjorde i ordning välluktande kryddor och oljor.  

Och på sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. 

 

Det verkar vara motsägelsefullt. Lukas verkar antyda att de beredde kryddorna före sabbaten innan 

de ens köpt dem, vilket enligt Markus skedde efter sabbaten. Men när man inser att den första dagen 

i det osyrade brödets högtid och den sjunde dagen av veckan båda var Sabbater eller vilodagar,  

kan man därav få en något djupare liknelse.  



Både Lukas och Markus hade båda rätt och avslöjar även senare att den 14:e dagen i månaden,  

den dagen Yeshua dog, måste ha varit på en onsdag.  

Det finns två Sabbater under det osyrade brödets högtid. Den första dagen i det osyrade brödets 

högtid, den 15:e, och den förväntade 7:e dagens Sabbat. Han placerades sedan i graven strax innan 

solen gick ner, vilket leder till den 15:e dagen i månaden på den Hebreeiska kalendern.  

Det var den första sabbaten. Och sedan på Sabbaten efter det osyrade brödets högtid köptes kryddor, 

som också skulle vara precis innan den veckovisa 7:e dagens Sabbat. Han var sedan i dödsriket eller 

i jordens inre i tre dagar och tre nätter enligt Hans egen profetia; 

 

Matteus 12:40  
Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter,  

så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. 

 

Vissa hävdar att Jesus kanske hade inkluderat en dag och natt extra bara genom att lägga till några 

minuter. Det verkar dock ganska klart att det är bokstavligt tre dagar och tre nätter. Jesus är den som 

gav denna profetia och han definierade det som att en dag och en natt vardera omfattar tolv timmar. 

 

Johannes 11:9  
Jesus svarade: "Har inte dagen tolv timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte,  

eftersom han ser denna världens ljus.  

 

Bör vi inte också beskriva en dag på samma sätt som Jesus gjorde? Om han sade tre dagar och tre 

nätter, ska vi då använda hans definition av en dag och natt, eller vår egen? Tre dagar och nätter 

måste bli cirka 36 dagtimmar och nattetiden måste också bli cirka 36 timmar. Precis som med Jonas 

i valens buk som var en av mångs profetiska händelser om den kommande Messias. 

Så från den tid då solen gick ned på onsdagen och solen gick ner på lördagen, var Jesus i jorden tills 

det var dags för hans uppståndelse. Så uppfylldes profetian om tre dagar och tre nätter.  

Hans uppståndelse upptäcktes sedan på söndag morgon, när solen gick upp och avslöjade att den 

öppna graven var tom. 

 

Så här är den häpnadsväckande insikten.  
Den är mycket viktig att förstå. Om vi känner till det exakta året när Jesus dog, tillsammans med de 

bevis som vi redan nämnt som avslöjar den dagen av veckan och månaden som han dog, sedan kan 

vi beräknat vad vår Fader använde som kalender för hans sons död. Har du fått grepp om detta?  

Vi vet att han dog på en onsdag. Vi vet att han dog på den 14 dagen i den första månaden efter den 

Hebreeiska kalendern. Om vi sedan kan få reda på vilket år han dog, är allt vi då behöver göra att ta 

reda på vad solen, månen och stjärnorna befanns sig den dag, månad och år som han dog, och sedan 

"kaboom," har vi framför oss den kalender som Fadern och Sonen använde sig av. 

 

Oavsett vad Fadern använde sig av som kalender, är det ganska säkert att anta att Fadern kände till 

den korrekta kalendern bättre än någon annan. Det är av detta faktum vi inser att Jesus uppenbarade 

den rätta kalendern. För de som vill följa Jesus och lära ut vad han lärde ut istället för människors 

exempel och undervisning, borde det vara självklart att vi följer Jesu kalender.  

 

Ordspråksboken 14:12  
En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden.  

 

Om vi lyckas med detta är en annan sak, men poängen är att vi inte nöjer oss med vad som är 

medvetna fel från människor utan försöka förstå sanningen som Jesus praktiserade och undervisade 

om, istället för att följa människors påfund. 



Apostlagärningarna 5:29  
Då svarade Petrus och apostlarna: "Man måste lyda Gud mer än människor. 

 

När nu detta är sagt, är detta vad vi behöver göra; 

Vi måste fastställa vilket år Jesus dog. Forskare har länge hävdat att det var mellan 29 och 33,  

alltså vid tiden för hans korsfästelse och uppståndelse. Men under en lång tid har det saknats 

uppgifter som beskriver exakt när dödsfallet inträffade. Det bästa vi kunnat frambringa hittills har 

varit obekräftade gissningar. De flesta akademiker är dock överens om att år 30 är det rimligaste.  

De kan faktiskt ha mer rätt än de är medvetna om, eftersom vi kommer att lägga fram bevis som inte 

ens kan ifrågasättas, att år 30 verkligen bekräftar att det var det då han dog. Ironiskt nog kan man i 

judiska skrifter hitta fler bevis på att alla är eniga om att detta var exakt det år. 

 

Det här kan vi läsa i Jerusalems Talmud:  
"Fyrtio år innan templet förstördes, slocknade det mitterska ljuset, den blodröda garnet förblev 

blodrött och Herrens lott hamnade alltid i vänster hand. De stängde grindarna till templet för natten 

och gick upp tidigt på morgonen och fann dem vidöppna" (Jacob Neusner, Yerushalmi, s. 156-157). 

Templet förstördes år 70. 

  

Ett liknande avsnitt i Babyloniska Talmud säger:  
Rabbinerna säger; Under fyrtio år innan förstörelsen av Herrens tempel, hamnade inte Herrens lott i 

den högra handen, inte heller blev det blodfärgade garnet vitt, inte heller lyste det mittersta ljuset 

längre och dörrarna till Hesekiels tempel öppnade sig själva (Soncino version, Yoma 39b).  

Så vad exakt betyder detta? Detta är en praxis på Yom Kippur att ett slumpmässigt val med "lotten" 

skulle avgöra vilken av de två getterna som skulle vara för Herren och vilken get som skulle vara för 

Asasel, eller syndabocken. 

  

Lottdragningen praktiserades genom att kasta lott med en vit sten och svart sten (Urim och 

Tummin). Statistiskt sett skulle det resultera i lika stor chans för varje sten att hamna rätt och det var 

det resultat som varit det vanliga under alla år. Men med början år 30, fick under 40 år 

översteprästen alltid upp en svart sten. Oddsen för att detta skulle hända är drygt 1 gång på  

1 biljon. (1 1,099,511,627,776). Som man kan förvänta sig, är det statistiskt sett omöjligt.  

Detta gjorde naturligtvis prästadömet alldeles mållöst och var föremål för mycket diskussion.  

Det var en så stor händelse att det dokumenterades på flera olika sätt. Det enda de visste var att det 

var en obegriplig skillnad med offret på Yom Kippur. 

 

Något mycket djupgående hände år 30. När man läser Hebreerbrevet, som till stor del handlar om 

offret på Yom Kippur, ser vi att det är vad Jesus utförde på korset som fick alla dessa obegripliga 

händelser att inträffa. Du har troligen redan räknat ut att det var år 30 som Jesus dog på korset.  

Men innan vi undersöker konsekvenserna av detta och hur det relaterar till kalendern, har vi fler 

vittnesmål att lägga fram som bevis på att år 30 är det år som vårhögtiderna uppfylldes genom Jesus. 

Eftersom två till tre vittnen krävs för att fastställa svaret på en fråga, vill vi presentera fler bevis på 

vad som hände under år 30.  

 

Nästa mirakel, som de judiska myndigheterna erkände var att tempeldörrarna gick upp självmant 

varje natt. I 40 år hände detta med början år 30. Den ledande judiska auktoriteten Yohanan ben 

Zakkai, förklarade att detta var ett tecken på hotande dom och att templet skulle komma att 

förstöras. 

 

 

 



Jerusalems Talmud fastställer:  
Rabban Yohanan Ben Zakkai sa; 

 O Tempel, varför du skrämmer oss? Vi vet att du kommer att förstöras. För det har sagts;  

"Öppna dina dörrar, Libanon, så att eld kan förtära dina cedrar" (Sakarja 11:1, Sota 6:3).  

Yohanan Ben Zakkai var ledare för den judiska gemenskapen under tiden efter förstörelsen av 

templet år 70, när den judiska staten flyttade till Jamnia, cirka fem mil väster om Jerusalem.  

Nästa mirakel var att det viktigaste mittersta ljuset i den sjuarmade ljusstaken Menorahn i 

templet slocknade och gick bara inte att få att lysa. Varje natt i 40 år (över 12.500 nätter i rad) 

slocknade den viktigaste lampan i templet självmant, oavsett vilka försök och 

försiktighetsåtgärder prästerna vidtog för att skydda sig mot detta! 

 

Ernest Martin konstaterade;  
"I själva verket, får vi i Talmud veta att de mellersta fyra ljusen var släckta dagtid, medan de 

två yttersta normalt var tända under dagen, men de skulle tändas med hjälp av flammorna från 

den mittersta lampan, den lampa som var tänkt att lysa hela tiden. Det var den "eviga" låga 

som vi ser i vissa nationella monument. Den mittersta lågan skulle brinna hela tiden och av den 

anledningen hade prästerna extra behållare med olivolja och andra redskap redo, för att den 

under alla omständigheter skulle lysa. Men vad hände under de fyrtio år från året då Messias 

sade att det fysiska templet skulle förstöras? Varje natt slocknade den mittersta lågan och detta 

trots att prästerna varje kväll förberedde sig på ett speciellt sätt så att den skulle vara ständigt 

brinnande! (The Significance of the Year CE 30, Ernest Martin, Research Update, April 1994, 

p.4). 

 

Oddset för att lågan hela tiden skulle slockna är astronomiskt. Något långt utöver det vanliga.  

Ljuset från Menora-lågan representerar kontakten med Gud, hans Ande och ansikte var nu borta. 

Denna särskilda händelse ägde rum med början vid Kristi korsfästelse. Det resulterade i de mest 

intressanta händelser som någonsin dokumenterats i judisk historia, från år 30 då Kristus dog till år 

70 då templet förstördes. Det har dessutom sagts; "Under de fyrtio år innan templet förstördes blev 

aldrig det blodröda garnet vitt, det förblev rött." (Bavli Ros Hashanah 31b). 

 

Rabban Yohanan Ben Zakkai sa; 

 ”O Tempel, varför du skrämmer oss? Vi vet att du kommer att förstöras.” För det som sagts; 

"Öppna dina dörrar, Libanon, så att eld kan förtära dina cedrar" (Sakarja 11:1) kommer inte 

från Talmud Yerushalmi tract Sotah, utan från Yoma 6:3 (33b). Detta uttalades fyrtio år innan 

templet förstördes, mittersta lågan slocknade i Menorahn, det blodröda garnet förblev blodrött 

och Herrens lott hamnade alltid i vänster hand. De stängde dörrarna till templet under natten 

och gick upp på morgonen för att finna dem vidöppna." (Också från Yoma 6:3 (33b). 
 

Det sista miraklet rör sig om det blodröda garnet eller det snöre som var fastknutet till syndabocken 

Asasel. En del av detta blodröda garn från syndabocken var också fastknutet i tempeldörren.  

Varje tidigare år hade detta blodröda garn blivit vitt som ett tecken på att försoningsoffer som 

bringats vid Yom Kippur var accepterat av Herren. Denna årliga händelse förändrades år 30 när 

garnet sedan förblev blodrött ända till det år då templet förstördes. Det orsakade utan tvekan en stor 

uppståndelse och bestörtning bland judarna. Denna traditionsenliga metod är kopplad till att Israel 

bekände sina synder och genom en högtidligt ceremoni överförde översteprästen nationens synder 

till syndabocken för Asasel. 

Synden avlägsnades sedan genom denna syndabocks död. Synden representerades av den röda 

färgen på garnet (blodets färg). Men garnet i templet förblev blodrött, som ett tecken på att Israels 

synder inte blivit förlåtna. Gud sa till Israel genom profeten Jesaja:  

 



Jesaja 1:18  
Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN.  

Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita,  

om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. 

 

Det är tydligt att hela församlingen hade förlorat Herrens förtroende i relation till något som 

inträffade år 30. Den enda som ser ut att stämma i sammanhanget, är Jesu död.  

Den årliga försoningsdagen som firas genom det traditionella Yom Kippuroffret blev inte längre 

förverkligad som förväntat. Att bringa försoning skulle tydligen uppnås på något annat sätt.  

Vem eller vad skulle bringa försoning under de kommande åren? Beträffande det blodröda garnet;  

Under de 40 år som Simon den rättfärdige var överstepräst, även om det inte nämns i skrifterna och 

långt före år 30, var det blodröda garn som var förknippat med hans person alltid vitt när han kom in 

i templets allraheligaste. 

 

Folket lade givetvis märke till detta. De noterade att HERREN´s lott (den vita) kom upp under alla 

de 40 år som Simon var överstepräst. De lade märke till att lottdragningen med Urim och Tummin 

som prästerna efter Simon utförde, ibland kunde vara svart och ibland vit och att garnet ibland var 

vitt och ibland inte. De judar som trodde att om det blodröda garnet blivit vitt, hade Gud godkändt 

försoningsdagens offer och Israel skulle kunde vara säkra på att Gud försonat deras synder.  

Men efter år 30, enligt flera vittnen och uttalanden, blev det blodröda garnet under 40 år aldrig vitt 

igen, vilket slutligen ledde till förstörelsen av templet och slutet för alla tempelritualer! 

 

Vad hände år 30 som åstadkom en sådan förändring på Yom Kippur? Genom vissa redogörelser,  

var det den 4 april år 30, dvs den 14:e i den första Hebreeiska månaden Aviv, dagen före påskoffret, 

där Jesus Kristus gav sig själv som det slutgiltiga syndoffret. Genom denna händelse uppnås 

försoning. Inte längre genom två getter som offrades på Yom Kippur. Som ett oskyldigt påskalamm, 

blev Jesus Kristus slaktad och inget fel hittades i honom! Men till skillnad från templets offer eller 

händelserna på Yom Kippur (som vi redan talat om) där synden försonats endast för en tid, gäller 

Jesu Kristi offer för all framtid. Detta är en engångshändelse i varje persons liv och inte en fortsatt 

serie av återkommande offer. Varje år pekar Jesus bara på sig själv på den utsatta tiden för  

Yom Kippur eller försoningsdagen. 

 

Den ritual som gav syndernas förlåtelse genom Yom Kippur ändrades uppenbarligen år 30.  

Så om Jesus dog år 30, som uppenbarligen är fallet, baserat på otaliga vittnesmål och historiska 

bekräftelser, då har vi en fantastisk möjlighet framför oss. Vi är nu utrustade och har möjlighet att 

fastställa månfasen till den första dagen i den månad som Jesus dog. Vi vet att Jesus Kristus var 

tvungen att dö på den 14:e dagen i den Hebreeiska kalendern och på en onsdag enligt vad vi redan 

tidigare har fastställt. Om således månen är i konjuktion, borde vi teoretiskt sett kunna starta från 

den tidpunkten, räkna 14 dagar och hamna på en onsdag.  

Detta är ett test, så låt oss pröva. 

 

Om Herren använde konjunktionen för att fastställa den första dagen i månaden, då bör det avsluta 

debatten. Det sätt som Herren använder för att bestämma tiden för Vårhögtiderna är exakta,  

varken mer eller mindre, och det är vad vi också ska göra. Vi har det perfekta exemplet på Herrens 

kalenderberäkning framför oss. Detta skulle ha varit det sätt på vilket Jesus skulle ha förkunnat, 

(pleroo), Guds lag i kalendern. Det sätt som Gud beräknar de bestämda mötestiderna på, är också 

hur vi ska beräkna dem. Så låt oss göra det i en anda av att vilja pröva allt. Det är det ultimata testet.  

 

Pröva allting!  
När vi nu vet att Yeshua dog år 30, som vi konstaterat innan, behöver vi nu bestämma tidpunkten för 



månens konjunktion som skulle ha placerat påsken efter vårdagjämningen och skulle också 

bestyrkas genom ett tecken i avivkornen. TimeandDate.com fastställer tiden för konjunktionen år 30 

till 17:29 universell tid, vilket skulle vara 19 timmar och 29 minuter Jerusalemtid, eller helt enkelt 

19:29. Gratisprogrammet, ”Kalendis,” fastställer konjunktionen samma dag till 17:48 universell tid, 

eller 19:48 Jerusalemtid.  

 

Som jämförelse, kollade vi också tidpunkten genom att använda SOLEX 11 numerisk integration 

(som är "guldstandard" för astronomisk mekanik), som ger samma dag 17:50 universell tid,  

eller 19:50 Jerusalemtid. 

 

Både Kalendis och SOLEX använder sig av samma Delta T polynomialska fas för att justera 

tidvattnets inbromsning av jordens rotationshastighet, som publiceras av Espenak och Meeus på 

NASA´s ecliptiska webbplats. Så det tillgängliga tidsspannet vi har att röra oss med är från 19.29 – 

19.50. Vi har allså bara ett tidsspann på 21 minuter från dessa tre mycket respektabla källor.  

Nu när vi vet tidpunkten för månkonjunktionen den 22 Mars, kan vi också testa månstrimme-

metoden. Eftersom det handlar om månstrimman och detta är viktigt, eftersom vi vet att vid den här 

tiden på året i Jerusalem kunde månstrimman som tidigast upptäckas den första kvällen tidigast 18 

timmar efter konjunktionen. 

 

Vi kan också testa den Karaitiska kalendern (halvmånsmodellen) för att fastställa vilken dag Jesus 

dog på. Om den 14:e dagen i den Hebreeiska månaden inte hamnar på en onsdag, kan vi hoppa över 

denna beräkningsmodell. Nu som i vår tidigare analys av TANAKH föreslår, skulle vi förvänta oss 

att halvmånsmetoden skulle vara helt ur spel. När vi testade den, kunde vi också konstatera att den 

inte stämde. Den hamnade helt klart inte på en onsdag. Herren använde inte halvmånsmetoden för 

att bestämma den första dagen i månaden, så det bör inte vi heller göra. 

 

Vi har inget annat val än att utesluta halvmånsmetoden. Det borde ha varit ett förväntat resultat med 

tanke på det "mörker och ljus"-mönster som avslöjades i första Moseboken 1. Även författaren till 

psalm 81 skrev om detta och profeterna undervisade tydligt när det gäller nya månen, att den inte 

ger något ljus. Då kvarstår enbart himlens och jordens kalender (konjunktionsmetoden),  

så vi fortsätter med att testa den. Man kan inte bara anta att konjunktionsmetoden fungerar utan vi 

vill pröva allt. Vi vet säkert, baserat på alla himlakroppars matematiska modeller, att konjunktionen 

ägde rum den 22 mars mellan 19:29 och 19:50 i Jerusalem år 30 vid Jesu död. Detta skulle fastställa 

den första natten och dagen till den första Hebreeiska månaden Aviv år 30. 

 

Det räcker bara med att räkna 14 dagar och sedan se om det hamnar på en onsdag. Om det nu 

stämmer så vet vi att Herren använder månkonjunktionen för att avgöra den första dagen i månaden, 

eftersom det är exakt vad vi kan se att Jesus gjorde. Som en särskild härledning till vad som skulle 

vara den tionde dagen i den Hebreeiska månaden, den dag då Jesus red in i Jerusalem på en åsna, är 

nämligen också den dag då offerlammen inspekterades för eventuella skavanker. Jesus uppfyllde 

denna inspektion till fullo. Vissa antyder att den tionde dagen inte kunde ha varit en Sabbat som vi 

föreslår, eftersom åsnan då skulle ha varit tvunget att arbeta på en vilodag. Men även i de mest 

strikta tolkningar av Torahn i judiska Talmud, ansågs att rida ett djur en kortare sträcka än vad en 

sabbatsdagsvandring innebar, eller mindre än 2 kilometer, ansågs inte som arbete.  

 

Jesus red åsnan en mycket kortare sträcka och ingen skulle ha brytt sig om ifall detta skedde på en 

Sabbat. Det var också på en Sabbatsdag som han välte ut penningväxlarnas bord i templet. Sålunda 

finner vi att det stämmer till fullo, men låt oss fortsätta. Det måste också fortsättningsvis stämma till 

fullo. Kristi död måste ha skett på en onsdag, någon timma före solnedgången. När vi kommer till 

den 15:e April, som också är den 14:e dagen i den Hebreeiska kalendern, eller exakt 14 dagar från 



månkonjunktionen, finner vi att det verkligen är en onsdag och därigenom bevisar att Jesus uppfyllt 

vårhögtiderna med månkonjunktionen för att kunna fastställa början av den första dagen i den första 

månaden. Allt fungerar perfekt, från alla de bevis rörande konjunktionerna som definieras som 

nymåne, till att Jesus faktiskt uppfyllde vårhögtiderna på exakt samma sätt, att till fullo predika 

kalendern i Guds lag till att vara det perfekta exemplet och avslöja Herrens verkliga kalender. 

 

Några slutliga kommentarer om halvmånen  
Vi är medvetna om att många håller fast vid halmånsprincipen för bestämning av första dagen i den 

Hebreeiska månaden Aviv. Vi respekterar givetvis detta. Som sagt, finns det ett par andra saker att 

ta hänsyn till när det gäller halmånsprincipen. När man söker efter ordet halmåne i Skriften,  

kan vi konstatera att det förekommer 3 gånger i samband med smycken av hedniskt eller världsligt 

ursprung. Islam är också mycket inriktad på halvmånen och är en symbol för denna religion.  

Det finns en del som tyder på att halvmånen är en suspekt företeelse. Det kan även vara värt att 

notera att Karaitejudarna härstammar från Irak och halvmånen var mycket uppskattad där.  

Vi vet inte säkert hur mycket försiktighet som bör iakttas när det gäller halvmånen som objekt, 

eftersom den ofta är relaterat till och uppskattad av falska gudar. 

 

Vi vill uppmuntra alla att göra sin egen forskning i ämnet. Det som presenterats här är vad vi har 

kommit fram till. De tre gånger som halvmånen omnämns i Skrifterna är när det talas om hedniskt 

ursprung. Vi vet också att Islam, en annan falsk religion, som vissa tror att Antikrist kommer att 

stiga fram ifrån, uppskattar halvmånen högt. För att vara rättvis innebär samband inte nödvändigtvis 

orsak. Kanske är det bara negativa sammanträffanden kring halvmånen, kanske betyder det 

ingenting. I slutändan är det de uppgifter och data som pekar mot sanningen som har företräde.  

Vi har granskat flera viktiga passager som fastställer att både vårdagjämningen och Aviv 

samstämmigt fastställer årets första månad. 

 

Vi har fått Skriftenliga bevis som pekar på att använda månkonjunktionen, som definieras som 

nymåne, för att fastställa den första dagen i månaden. Slutligen, och kanske viktigast av allt för dem 

som hävdar att de vill följa Jesus, ser vi att han själv, genom sin död och uppståndelse i uppfyllandet 

av vårhögtiderna, utförde en beräkning av den första månaden som börjar med månkonjunktionen, 

inte halvmånen. Vi hoppas att denna undervisning har varit av värde och erbjudit klarhet i en fråga 

som åstadkommit stor förvirring i Kristi kropp. Innan vi avslutar vill vi lära ut steg-för-steg vad vi 

just har granskat och lära dig att själv beräkna kalendern. Observera, att du även kan hitta resultaten 

av vad vi använt som beräkningsmetod här i kalendern på TestEverything.net.  

Vi har i förväg beräknat bestämda tider och speciella dagar för att göra det lättare för dig.  

Men vi uppmuntrar dig bestämt att lära dig hur du själv beräknar kalendern så att du inte behöver 

vara beroende av vad andra människor kommit fram till. 

 

Beräkning av Guds Kalender  
De här stegen är för den som är intresserad av att fastslå att kalendern stämmer överens med de 

resultat vi kommit fram till i denna undervisning:  

 

Beräkning av när Vårhögtiderna infaller; 
 

1) Fastställ vårdagsjämningen (Mars 20). 

  

2) För att fastställa månkonjunktionen i Jerusalem före höstdagjämningen,  

    gå till http://www.timeanddate.com/worldclock/moonrise.html  

 

3) Fastställ på vilken Hebreeisk dag (solnedgång till solnedgång) som  månkonjunktionen sker. 

http://www.timeanddate.com/worldclock/moonrise.html


  

4) Denna Hebreeiska natt och dag (solnedgång till solnedgång) är den första natten och dagen  

    av den Hebreeiska månaden. 

  

5) Räkna Hebreeiska dagar tills du hamnar på den 15:e Hebreeiska natten och dagen. 

 

6a) Om den Hebreeiska natten och dagen (den 15:e) hamnar efter 20 mars (vårdagsjämningen)  

    då är denna Hebreeiska månad den första månaden i den Hebeeiska kalendern. 

  

6b) Om denna Hebreeiska natt och dag (15:e) infaller före den 20:e Mars (vårdagsjämningen)  

    då är det den 13:e månaden i den Hebreeiska kalendern (försoningsmånaden).  

    Återgå till steg 2 och använd nymånen som infaller den 20:e Mars (vårdagsjämningen)  

    och gå vidare till steg 5 och fortsätt tills den 15:e dagen i den första månaden är fastställd. 

 

7) När nu den 15:e dagen och natten i första månaden, Aviv fastställts, kan också vårhögtiderna 

    fastställas. Den 14:e dagen i den första månaden är den dag på vilken lammet slaktades mellan 

    solnedgångarna (18.00-19.00 om det nu fanns ett fungerande tempel). När solen gått ner firades 

    det osyrade brödets högtid, lammet åts och gick över till den 15:e natten i den 1:a månaden  

   (detta kallas ofta för "påskalammsmåltiden" eftersom lammets åts vid denna tidpunkt).  

    Bittra örter, osyrat bröd, och undervisning från 2 Moseboken var en del av denna högtid 

 

8) Den 15:e och 21:a dagen i första månaden är båda vilodagar och heliga sammankomster.  

    Denna sjudagarsperiod är också en tid för att äta enbart osyrat bröd och kallas  

    det osyrade brödets vecka. 

  

9) Bestäm den veckobestämda dag som Sabbaten infaller på under sju dagar med osyrat bröd.  

    Den Hebreeiska dagen efter denna veckas Sabbat är Förstfruktshögtiden.  

 

10) Från första veckans Sabbat i det osyrade brödets högtid, räkna sju Sabbater.  

    Dagen efter den sjunde veckobestämda Sabbaten infaller Pingst (Shavuot).  

 

Beräkna när Hösthögtiderna infaller: 

 

11) Från den första månaden, fastställ den sjunde nymånadskonjuntionen. 

 

12) Bestäm vilken Hebreeisk natt och dag (solnedgång till solnedgång)  

     där månkonjunktionen uppstår. 

  

13) Denna Hebreeiska natt och dag (solnedgång till solnedgång är den första natten och dagen  

    i den sjunde Hebreeiska månaden. Denna dag är också Basunklangsdagen  

    Det är när shofaren ljuder och är en dag av vila och en helig sammankomst.  

    Vi förväntar oss att Jesus kan komma tillbaka på just den här dagen. 

  

14) Fastställ den 10:e natten och dagen i den sjunde månaden.  

    Detta är Yom Kippur (försoningsdagen). Denna dag är en dag av vila och helig sammankomst. 

 

15) Fastställ vilken den femtonde dagen och natten till den sjunde månaden är.  

    Den 15:e dagen i den sjunde månaden är den första dagen och natten i Lövhyddohögtiden, 

    Sukkot, som också är en dag av vila och helig sammankomst.  

    Den 15 till 21 i den sjunde månaden är tiden för Lövhyddohögtiden.  



    Den 22 i sjunde månaden är den sista stora dagen som också är en dag för vila  

    och helig sammankomst. 

 

Beräkna när Purim och Hannukah infaller  
 

Purim; beräkna den tolfte månaden på samma sätt som de övriga månaderna beräknades.  

Purim infaller på den 14:e och 15:e dagen och natten i den tolfte månaden.  

Detta är en frivillig högtidsdag och inte en Guds befallning. 

  

Hannukah; Beräkna 9 månader på samma sätt som alla månader beräknats.  

Hannukah infaller på den 24:e dage och natten i 9:e månaden och pågår i 8 nätter och dagar. 

 

Som påminnelse;  
Stjärnorna pekar alltså på årets första månad och kan även visa årets sjunde månad.  

Aviv bör också återfinnas i årets första månad. Det är när stjärnorna och kornen, eller himmel och 

jord kommer överens med varandra. Månkonjunktionen (när månen dör och börjar sin 

pånyttfödelse) signalerar också pånyttfödelsen av månaden. Det finns också en djupare andlig 

innebörd i detta. Solen fastställer den Hebreeiska natten (mörker) och dagen (ljus) (eller mellan 

solnedgångarna) som också omfattar månkonjunktionen. Observationen av månstrimman eller 

nymånen är ett tecken på att månen har återfötts och att konjunktionen ägt rum, men fastställer inte 

månadens början. Involverade med upprättande av mo'ed i begynnelsen var sol, måne och stjärnor i 

just den ordningen, från de större till de mindre. Genom att använda detta tillvägagångssätt, är aviv 

(mogna korn) ett mindre men ändå gällande tecken från jorden som alltid överensstämmer med de 

högre vittnena solen, månen och stjärnorna, eftersom jordens tecken är underordnade alla dessa. 

 

Denna undervisning är helt enklet grunden för Guds kalender. Vi vet givetvis att det finns andra 

specifika ämnen för Guds kalender som är väl värda ett närmare studie. Om du är intresserad finns 

det mer undervisning att hitta hos oss under titeln; “Time: Our Creator’s Calendar Series.”  

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i Guds fullkomliga Ord. 

EMAIL: Info@119ministries.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net  

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 

http://www.twitter.com/119Ministries

