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„Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Pošli muže, aby prozkoumali kenaanskou zemi, kterou dávám syn?m Izraele.
Pošlete vždy jednoho muže za otcovské pokolení, samé p?edáky mezi vámi.“ (Numeri 13,1-2)
Mojžíš si vybral dvanáct muž?, aby prozkoumali zaslíbenou zemi, jednoho z každého kmene Izraele. Každý
z t?chto muž? byl vynikající v?dce s výjime?nými dovednostmi, silou a autoritou. Všichni jsou vyjmenování
v Numeri 13, a p?esto dnes známe jen dva: Jozua a Káleba. To má jednozna?ný d?vod.
Zv?dové po návratu Mojžíšovi a Áronovi vypráv?li: „P?išli jsme do zem?, do níž jsi nás poslal. Ano, oplývá mlékem
a medem a toto je její ovoce.“ (Numeri 13,27) Ale deset z nich pokra?ovalo: „lid, který sídlí v zemi, je silný a m?sta
jsou opevn?ná a velmi velká. … Nedokážeme táhnout proti tomu lidu, nebo? je siln?jší nežli my.“ (Numeri 13, 28 a
31). Plní pochybností a obav byli ohromeni strachem z povražd?ní mocnými nep?áteli v Kanánu.
V?tšina Izraelc? souhlasila se záv?rem t?chto muž?, ale Jozue a Káleb s jejich hodnocením rozhodn? nesouhlasili.
Naléhali na Izraelce, aby s vírou šli dál, protože v?d?li, že B?h cestu p?ipraví. Ti dva v?rní muži z?stali osamoceni
uprost?ed své komunity a jasn? se odlišovali v Božích o?ích. B?h to vyjád?il v t?chto slovech: „Avšak svého
služebníka Káleba, protože byl jiného ducha a šel za mnou naplno“ (Numeri 14,24).
Jozue a Káleb m?li správný postoj, který byl doložen vírou a odvahou. Díky své d?v??e v Boží zaslíbení vedli
Izraelity do zaslíbené zem? a získali bohatou odm?nu. Ale nev?ra ostatních deseti zv?d? je vedla zp?t na pouš?,
kde zmizeli v zapomn?ní.
Rozhodn?te se dnes v??it Slovu Pána a jeho slib?m. V??te mu a on vás zavede do vaší zaslíbené zem?.
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