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I 4. Mosebog kapitel 13 og 14 finder vi definitionerne på sand tro og på vantro. De ti spioner, som var gået ind i det
Lovede Land, var vendt tilbage med en rapport om, hvad de havde set. "Vi kom ind i det land, du sendte os til. Det
flyder virkelig med mælk og honning, og her er noget af dets frugt. Men det folk, der bor i landet, er stærkt, og
byerne er befæstede og meget store." (4. Mos. 13:27-28). Så rapporten var både positiv og negativ.
Folket gik i panik på grund af frygt og vantro. "Vi er ikke i stand til at gå imod det folk, for de er stærkere end os."
(se 13:31). Men Kaleb, troens stille stemme, havde den modsatte tilgang: "»Lad os dog drage op og erobre landet.
Det kan vi sagtens!" (13:30).
Men hele forsamlingen stemte i: "Lad os gå tilbage til Egypten og til fangenskabet. Vi kan ikke komme ind i det
Lovede Land. Der er alt for mange stærke fjender." (14:1-4). Men igen taler troen gennem Josva og Kaleb: "Det
land, vi drog igennem og udspejdede, er et meget, meget herligt land. Hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i
dette land og give os det, et land der flyder med mælk og honning." (14:7-8).
Gud ønsker, at vide hvad der er i dit hjerte som en sand troende. Er det frygt for kæmperne og et ønske om at gå
tilbage til Egypten? Han ønsker et folk, som vil anvende troen til at nedbryde alt, som holder dem fra at gå ind i
Jesu fylde.
Fjenden har ingen magt til at stoppe Guds folk fra at modtage det, han har til dem. Satan vil måske bruge en
'kæmpe' i form af problemer, som hober sig op for dig lige nu – ikke for at holde dig nede; for at holde dig ude.
Helvede raser mod dig, for at hindre dig i at gå ind i Kristi fylde – ind til et sted med hvile, tillid og en vandring i fred
under hans ledelse.
Lad troen sejre og proklamer: "Jeg vil ikke frygte, hvad mennesker kan gøre. Mine fjender har ingen magt, for Gud
er med mig. Jeg vil gå ind i det, han har til mig.
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