2017 05 07 Scripture Reading

Kwa neema ya Mungu na nguvu nyingi, Nimepewa nafasi ya kumtumikia na kueneza Habari
Njema. Ingawa mimi ni mdogo wanaostahili ya watu wote wa Mungu, Yeye kwa neema alinipa
fursa ya kuwaambia watu wa mataifa mengine kuhusu hazina kutokuwa na mwisho
zinazopatikana kwao kwa Kristo. I alichaguliwa kueleza kwa kila mtu mpango huu wa ajabu
kwamba Mungu, Muumba wa kila, alikuwa siri kwa mwanzo.
mapenzi ya Mungu katika haya yote ni ya kutumia kanisa kuonyesha hekima yake katika aina
yake tajiri na watawala ghaibu na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Hii ilikuwa ni mipango
yake ya milele, ambayo yeye kufanyika kwa njia ya Kristo Yesu Bwana wetu.
Kwa sababu ya Kristo na imani yetu kwake, tunaweza sasa kuja kwa ujasiri na ujasiri katika
uwepo wa Mungu. Hivyo tafadhali wala kupoteza moyo kwa sababu ya majaribio yangu hapa.
Mimi ni wanaosumbuliwa kwa ajili yenu, hivyo unapaswa kuhisi heshima.
Nadhani wakati wa yote, mimi kuanguka kwa magoti yangu na kuomba kwa Baba, Muumba wa
kila kitu mbinguni na duniani. Naomba kuwa kuanzia, rasilimali yake ya utukufu ukomo Yeye
kuwawezesha wewe na nguvu za ndani kwa njia ya Roho wake. Basi, Kristo kufanya nyumbani
kwake katika nyoyo zenu kama una imani katika yeye. mizizi yako kukua chini katika upendo
wa Mungu na kuwalinda imara. Na inaweza una uwezo wa kuelewa, kama watu wote wa Mungu
wanapaswa, jinsi kubwa, kwa muda gani, jinsi ya juu, na jinsi kina upendo wake ni. Mei wewe
uzoefu upendo wa Kristo, ingawa ni kubwa sana kuelewa kikamilifu. Basi yatafanyika kamili na
ukamilifu wa maisha na nguvu hutoka kwa Mungu.
Sasa kila kumtukuza Mungu ambaye anaweza, kwa njia ya nguvu zake wenye nguvu itendayo
kazi ndani yetu, ili kutimiza kubwa zaidi kuliko tunaweza kuuliza au kufikiri. Glory kwake
katika kanisa na katika Kristo Yesu kwa vizazi vyote milele na milele! Amina. Waefeso 3: 7-21

