2018 03 11 Scripture Readings
Katika Gilgal, watu wa Yuda walimkaribia Yoshua. Kalebu mwana wa Yefune Mkenizi
akamwambia, "Unajua yale Bwana aliyomwambia Musa, mtu wa Mungu, kuhusu wewe na
mimi wakati tulipokuwa huko Kadesh-barnea. Nilikuwa na umri wa miaka 40 wakati Musa,
mtumishi wa Bwana alinipeleka kutoka Kadeshi-barnea ili kutazama nchi hiyo. Nilimletea taarifa
juu ya kile nilichofikiri. Washirika wangu waliokuwa wamekwenda pamoja nami walifanya moyo
wa watu ukayeyuka. Lakini nikawa mwaminifu kwa Bwana Mungu wangu. Kwa hiyo Musa
akaahidi siku hiyo, 'Nchi uliyoyaenda itakuwa milele kwako na watoto wako. Hii ni kwa sababu
umebaki mwaminifu kwa Bwana Mungu wangu.
Sasa angalia. Bwana ameniweka hai, sawasawa na alivyoahidi. Ni miaka arobaini na mitano
tangu Bwana alizungumza juu ya hili kwa Musa. Ilikuwa wakati Waisraeli walipokuwa wakienda
jangwani. Sasa angalia. Leo nina umri wa miaka 85. Mimi nimekuwa na nguvu sana leo kama
nilikuwa siku ambayo Musa alinipeleka. Nguvu zangu ilikuwa kama nguvu zangu sasa, iwe kwa
vita au kwa shughuli za kila siku. Kwa hiyo sasa, nipe hifadhi hii ambayo Bwana aliniahidi siku
hiyo. Kweli, Anaki ni pale na miji mikubwa yenye nguvu, kama wewe mwenyewe ulivyosikia
siku hiyo. Lakini ikiwa Bwana yu pamoja nami, niweze kuwaondoa, kama vile Bwana
alivyoahidi. "Basi Yoshua akamubariki. Alitoa Hebroni kwa Kalebu, mwana wa Yefune, kama
urithi. Kwa hivyo Hebroni bado ni ya Kalebu mwana wa Yefune Menizi kama urithi leo. Hii
ilikuwa kwa sababu aliendelea kuwa mwaminifu kwa Bwana Mungu wa Israeli. Yoshua 14: 6-14
Bwana akamwambia Musa, Tuma watu waende kuchunguza nchi ya Kanaani, ambayo
nimewapa Waisraeli. Tuma mtu mmoja kutoka kila kabila la wazazi, kila mmoja awe mkuu kati
yao. Basi Musa akawapeleka kutoka jangwa la Parani kwa amri ya Bwana. Wanaume wote
walikuwa viongozi kati ya Waisraeli. Hizi ni majina yao:
kutoka kabila ya Reubeni, Shamua, mwana wa Zakuri;
kutoka kwa kabila ya Simeoni, Shafati, mwana wa Hori;
kutoka kabila ya Yuda, Kalebu, mwana wa Yefune;
kutoka kwa kabila ya Isakari, Igal, mwana wa Yosefu;
kutoka kwa kabila la Efraimu, Hoshea, mwana wa Nuni; (Musa alibadilisha jina lake kwa Yoshua)
kutoka kwa kabila ya Benyamini, Palti, mwana wa Raphu;
kutoka kwa kabila la Zabuloni, Gaddieli, mwana wa Sodi;
kutoka kwa kabila la Yusufu (yaani kabila la Manase, mwana wa Yusufu;) Gaddi, mwana wa Susi;
kutoka kabila ya Dani, Amieli, mwana wa Gemali;
kutoka kwa kabila ya Asheri, Seturi, mwana wa Mikaeli;
kutoka kabila ya Naftali, Nahbi, mwana wa Vofsi;
kutoka kabila la Gadi, Geuel, mwana wa Machi.
Wapelelezi walirudi kutoka kuchunguza ardhi baada ya siku arobaini. Wakaenda moja kwa
moja kwa Musa, Haruni, na jumuiya nzima ya Waisraeli katika jangwa la Parani huko Kadesh.
Walirudi ripoti kwao na kwa jumuiya nzima na kuwaonyesha matunda ya ardhi. Kisha wakatoa
ripoti yao: "Tuliingia nchi uliyotutuma. Kwa kweli ni kamili ya maziwa na asali, na hii ni matunda
yake. Kuna, hata hivyo, watu wenye nguvu ambao wanaishi katika nchi. Miji ina maboma
makubwa. Tuliona hata wana wa Anaki huko. Waamaleki wanaishi katika nchi ya bahari ya
kusini; Wahiti, Wayebusi, na Waamori wanaishi katika milima; na Wakanaani wanaishi karibu na
bahari na ng'ambo ya Yordani. "
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Sasa Kalebu aliwazuia watu mbele ya Musa na kusema, "Lazima tuende na kuimiliki nchi hiyo,
kwa sababu sisi ni zaidi ya uwezo wa kufanya hivyo."
Lakini watu waliokuwa wakienda pamoja na Kalebu wakasema, "Hatuwezi kwenda juu dhidi ya
watu kwa sababu wao ni wenye nguvu zaidi kuliko sisi." Walianza habari za nchi waliyojifunza,
wakiwaambia Waisraeli, "Nchi tulivuka ili tutafute ni nchi inayowaangamiza wakazi wake. Watu
wote tuliona ndani yake ni kubwa. Tuliwaona Wanefili (wana wa Anaki wanatoka kwa Wanefiri).
Tulijiona kama wanyama wa mvua-ndivyo tulivyowaonea. "Hesabu 13: 1-15, 25-33
“Endelea kuuliza, na utapokea kile unachoomba. Endelea kutafuta, na utapata. Endelea
kugonga, na mlango utafunguliwa kwako. Kwa kila mtu anayeuliza, hupokea. Kila mtu
anayetafuta, hupata. Na kila mtu anayegonga, mlango utafunguliwa. Mathayo 7: 7-8

