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Ve 4. Mojžíšov?, kapitolách 13 a 14 najdeme vyjád?ení pravé víry a nev?ry. Deset zv?d?, kte?í vstoupili do zem?,
se vrátilo a podalo zprávu o tom, co vid?li. „Vstoupili jsme do zem?, do níž jsi nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a
medem. A toto je její ovoce. Nicmén? lid, který v té zemi sídlí, je mocný a m?sta jsou opevn?ná a nesmírn? veliká.“
(Numeri 13, 27-28) Zpráva byla tedy pozitivní i negativní.
Lidé zpanika?ili a k?i?eli ve strachu a nev??e: „Nem?žeme vytáhnout proti tomu lidu, vždy? je siln?jší než my.“ (Nu
13,31) Ale Káleb, tichý hlas víry, m?l práv? opa?ný p?ístup: „Sm?le poj?te vzh?ru, obsadíme ji, jist? p?em?žeme
její obyvatele.“ (Nu 13,30)
Ale celá pospolitost prohlásila: „Vra?me se zp?t do Egypta a otroctví. Nedokážeme se dostat do zaslíbené zem?.
Je tam p?íliš mnoho silných nep?átel.“ (viz Nu 14,1-4) Ale víra op?t promluvila skrze Jozua a Káleba: „Zem?,
kterou jsme prošli, abychom ji prozkoumali, je p?evelice dobrá. Jestliže v nás Hospodin najde zalíbení, uvede nás
do této zem? a dá nám ji. Je to zem? oplývající mlékem a medem.“ (Nu 14,7-8)
B?h chce v?d?t, co je ve tvém srdci, jestli skute?n? v??íš. Je tam strach z obr? a touha vrátit se do Egypta? B?h
chce, aby lidé ve ví?e zbo?ili všechno, co je drží od plnosti Ježíše.
Nep?ítel nemá žádnou moc zabránit Božím lidem dosáhnout toho, co pro n? B?h má. Satan možná práv? chystá
proti tob? použít obrovský problém - ne aby t? utla?oval, ale aby t? udržel venku. Celé peklo se postavilo proti tob?
a snaží se ti zabránit vstoupit do Kristovy plnosti, do odpo?inku, do života d?v?ry a pokoje pod jeho vládou.
Nech? tvá víra zvít?zí a ty m?žeš prohlásit: „Nebudu se bát, co mi m?že ud?lat ?lov?k? Moji nep?átelé nemají
žádnou moc, protože B?h je se mnou. Vstupuji do toho, co pro m? má!“
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