Oro=otro, tro=ro

4 Mos 13:2, HERREN talade till Mose: ”Skicka spejare in i Kanaans land,
landet som jag ska ge Israel. Välj en ledare från varje stam.”
Mose gjorde som HERREN hade befallt och sände i väg från Paranöknen
dessa ledare som alla var ledande män bland israeliterna.
18-22, När Mose sände i väg dem för att utforska Kanaan, gav han
följande instruktioner: ”Gå till Negev och upp i bergstrakterna och se
efter hur landet är. Ge akt på människorna som bor i landet, om de
verkar starka eller svaga och om de är få eller många. Är landet de bor i
bra eller dåligt? Bor folket i läger eller i befästa städer? Är det ett
bördigt eller fattigt land? Finns där skog? Gör vad ni kan för att få med
er tillbaka prov på landets frukter!” Det var just då dags för den första
druvskörden.
Männen gav sig alltså i väg och undersökte landet från öknen Sin ända
till Rechov i närheten av Levo-Hamat.

26-34, Så här löd deras rapport till Mose: ”Vi kom fram till landet som
du ville att vi skulle undersöka och det flyter av mjölk och honung. Här
har vi en del frukter därifrån. Men människorna som bor där verkar
vara mycket starka. Städerna är stora och har väldiga murar och vi såg
ättlingar av Anak. Amalekiterna bor i Negev, medan hettiterna,
jevuséerna och amoréerna bor i bergstrakten och kanaanéerna bor
utmed kusten och i Jordandalen.”
Men Kalev lugnade folket där de stod framför Mose. ”Vi ska gå och inta
det här landet på en gång”, sa han. ”Vi kan göra det!” ”Vi kan aldrig
besegra ett så starkt folk!” sa de andra spejarna.
De talade alltså illa bland israeliterna om det land de utforskat: ”Landet
som vi vandrat igenom och utforskat förtär sina invånare. Människorna
vi såg var mycket kraftigt byggda. Vi såg en del anakiter där, ättlingar till
jättesläkten. Vi kände oss som gräshoppor framför dem och så var vi
nog också i deras ögon.”

26-34, Så här löd deras rapport till Mose: ”Vi kom fram till landet som
du ville att vi skulle undersöka och det flyter av mjölk och honung. Här
har vi en del frukter därifrån. Men människorna som bor där verkar
vara mycket starka. Städerna är stora och har väldiga murar och vi såg
ättlingar av Anak. Amalekiterna bor i Negev, medan hettiterna,
jevuséerna och amoréerna bor i bergstrakten och kanaanéerna bor
utmed kusten och i Jordandalen.”
Men Kalev lugnade folket där de stod framför Mose. ”Vi ska gå och inta
det här landet på en gång”, sa han. ”Vi kan göra det!” ”Vi kan aldrig
besegra ett så starkt folk!” sa de andra spejarna.
De talade alltså illa bland israeliterna om det land de utforskat: ”Landet
som vi vandrat igenom och utforskat förtär sina invånare. Människorna
vi såg var mycket kraftigt byggda. Vi såg en del anakiter där, ättlingar till
jättesläkten. Vi kände oss som gräshoppor framför dem och så var vi
nog också i deras ögon.”

14:6-9 och två av spejarna, Josua, Nuns son, och Kalev, Jefunnes son,
rev sönder sina kläder och sa till allt folket: ”Det är ett underbart land vi
har vandrat igenom och utforskat! Om HERREN finner behag i oss,
kommer han att hjälpa oss att komma in i landet som flyter av mjölk
och honung och ge oss det. Gör nu inte uppror mot HERREN! Ni behöver
inte vara rädda för folken som bor där! De blir en munsbit för oss!
Deras beskydd är borta, men HERREN är med oss. Hör nu upp med att
vara rädda!”

Joh 14:1 Låt inte era hjärtan oroas! Tro på Gud och tro på mig!

Joh 14:27 -”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte
det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet”.

2 Kor 10:5 Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus!

1 petr. 5: 6-7 Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så kommer
han att upphöja er när tiden är inne. Lämna alla bekymmer till honom,
för han tar hand om er.

5 Mos 4:1-8, Och nu Israel, lyssna när jag lär er de här föreskrifterna
och lagarna! Lyd dem, så ska ni få leva och gå in och erövra det land
som HERREN era förfäders Gud har gett er! Lägg inte något till lagarna
och ta inte bort något från dem! Håll HERRENS, er Guds, bud som jag har
gett er! Ni såg själva vad HERREN gjorde vid Baal-Pegor, då HERREN, er
Gud, utplånade alla som tillbad Baal-Pegor. Men alla ni som höll fast
vid HERREN, er Gud, är fortfarande vid liv idag. Dessa lagar som jag nu
undervisar om, så som HERREN, min Gud, har befallt, ska ni följa när ni
kommer in i det land som ni ska ta i besittning. Ni ska följa dem och
lyda dem, för då ska andra folk se er vishet och ert förstånd. De som
hör de här lagarna ska säga: ”Detta stora folk är så förståndigt och äger
en sådan vishet!” För vilket annat stort folk har gudar som kommer
dem nära, på samma sätt som HERREN, vår Gud, gör närhelst vi ropar på
honom?

31:1-3, När Mose hade detta tal till hela Israel, sa han till dem: ”Jag är
nu hundratjugo år gammal. Jag kan inte leda er längre och HERREN har
talat om för mig att jag inte ska få gå över floden Jordan. Men HERREN,
din Gud, kommer att gå framför dig och förgöra de folk som bor där och
du ska besegra dem. Josua ska bli din nye ledare, som HERREN har sagt
7-8, Sedan kallade Mose till sig Josua och sa till honom inför hela Israel:
”Var stark och modig! Det är du som ska leda detta folk in i det land
som HERREN med ed lovade deras förfäder att ge till dem. Du ska dela ut
det åt dem som arv. HERREN kommer att gå före dig och vara med dig.
Han ska inte svika dig eller överge dig. Var inte rädd och tappa inte
modet!”

Josua 14:6-14, Under ledning av kenisséen Kalev, Jefunnes son, kom en
delegation från Judas stam till Josua i Gilgal.
”Du vet ju vad HERREN sa till gudsmannen Mose om dig och mig när vi var vid
Kadesh Barnea”, sa Kalev till Josua. ”Då var jag fyrtio år och
Mose, HERRENS tjänare hade sänt mig från Kadesh Barnea för att spionera på
Kanaans land. Jag rapporterade vad jag ansåg vara sanning, men våra bröder
som var med oss skrämde folket så att de inte vågade gå in i landet. Eftersom
jag hade följt HERREN, min Gud, troget, svor Mose då denna ed: ’Den del av
landet som du just har besökt ska tillhöra dig och dina efterkommande för all
framtid eftersom du varit HERREN, min Gud, trogen.’ Som du ser
har HERREN låtit mig leva, som han lovade för de fyrtiofem år som gått
sedan HERREN gav Mose det löftet och medan Israel vandrade omkring i
öknen, och idag är jag åttiofem år. Jag är lika stark nu som jag var då Mose
skickade oss ut på detta uppdrag och jag kan fortfarande strida lika bra. Ge
mig nu bergsbygden som HERREN lovade mig! Du hörde själv talas om
anakiterna som bor där i befästa städer, men om HERREN är med mig, ska jag
driva ut dem ur landet som han lovade.”
Josua välsignade då kenisséen Kalev, Jefunnes son, och gav honom Hebron
som egendom, därför att han hade troget följt HERREN, Israels Gud, och
därför är Hebron fortfarande hans egendom

