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W 4 Moj?eszowej 13 i 14 znajdujemy j?zyk i definicje prawdziwej wiary i niewiary. Dziesi?ciu szpiegów, którzy
poszli do tego kraju, powróci?o z raportem o tym, co widzieli Przyszli?my do ziemi, do której nas wyprawi?e?; ona
rzeczywi?cie op?ywa w mleko i miód, a to s? jej p?ody. Tylko ?e mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta
s? obwarowane, bardzo wielkie” (4 Moj?. 13:27-28). Ten raport by? pozytywny i negatywny.
Ludzie panikowali i wo?ali w strachu i zw?tpieniu, „Nie mo?emy wyruszy? na ten lud, gdy? jest on od nas
silniejszy” (13:31). Jednak Kaleb, cichy g?os wiary, mia? odmienne podej?cie: „Gdy wyruszymy na ni?, to j?
zdob?dziemy, gdy? j? przemo?emy” (13:30).
Ca?e zgromadzenie do??czy?o do nich, „Wracajmy do Egiptu i do niewoli. Nie mo?emy wej?? do Ziemi Obiecanej.
Tam jest zbyt wielu wrogów.” (14:1-4). I znowu wiara przemówi?a przez Jozuego i Kaleba: „Ziemia, przez któr?
przeszli?my, aby j? zbada?, jest ziemi? bardzo, bardzo dobr?. Pan wprowadzi nas do tej ziemi i da nam t? ziemi?,
która op?ywa w mleko i miód” (14:7-8).
Bóg chce wiedzie?, co jest w sercu prawdziwego wierz?cego. Czy to strach przed olbrzymami i pragnienie powrotu
do Egiptu? On chce mie? ludzi, którzy u?yj? wiary do burzenia wszystkiego, co im blokuje pe?ni? w Jezusie.
Wróg nie ma mocy, by przeszkodzi? ludowi Bo?emu w otrzymaniu tego, co Bóg ma dla nich. Szatan mo?e u?ywa?
olbrzymich k?opotów przeciwko tobie teraz -- nie po to, by ci? powali?, ale by ci? powstrzyma?. Ca?e piek?o sro?y
si? przeciwko tobie, by? nie doszed? do pe?ni w Chrystusie, do miejsca odpocznienia, do ?ycia w zaufaniu i
chodzenia w pokoju pod jego panowaniem.
Niech nasza wiara zwyci??y i og?o?my, „Nie boj? si? tego, co mo?e cz?owiek. Moi wrogowie nie maj? mocy, gdy?
Bóg jest ze mn?. Wchodz? w to, co on ma dla mnie!”
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