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*: «Det landet vi drog igjennom og speidet ut, er slik 

at det gjør ende på dem som slår seg ned i det. Og 

alle mennene vi så der, var store og sterke. Der så vi 

også kjemper, anakitter av kjempeætt. Vi syntes selv 

at vi var som gresshopper mot dem, og det samme 

syntes nok de.»



*

*Det landet vi drog igjennom og speidet ut, er et meget 

godt land. Så sant Herren har godvilje for oss, vil han 

føre oss inn i dette landet og la oss få det, et land som 

flyter med melk og honning. Sett dere bare ikke opp mot 

Herren, og vær ikke redde for folket i landet; de er ikke 

mer enn en brødbit for oss. Deres vern har sviktet dem; 

men Herren er med oss. Vær derfor ikke redde for dem!»
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*Så lenge du lever, skal ingen kunne stå seg mot deg. Jeg vil 
være med deg, likesom jeg var med Moses. Jeg slipper deg 
ikke og svikter deg ikke. Vær modig og sterk! For du skal 
hjelpe dette folket til å vinne det landet som jeg med ed 
lovte deres fedre å gi dem. Vær bare modig og sterk, og 
legg vinn på å leve etter hele den loven som Moses, min 
tjener, bød deg å holde. Vik ikke av fra den, verken til 
høyre eller venstre, så skal du ha lykke med deg i all din 
ferd. Du skal alltid ha denne loven på tungen og grunne på 
den både dag og natt, så du legger vinn på å leve etter alt 
det som er skrevet i lovboken. Da skal du ha hell med deg 
hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt 
deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist 
ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd.
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*Vik ikke fra den verken til høyre eller venstre, 

så skal du ha lykken med deg i all din ferd.
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*God hath not promised skies 
always blue

Flower strewn pathways, all our
lives through;

God hath not promised sun without
rain,

Joy without sorrow, peace without
pain.

God hath not promised we shall not 
know

Toil and temptations, trouble and 
woe;

He hath not told us we shall not 
bear

Many a burden, many a care.

But God hath promised strength for 

the day,

Rest for the labour, light for the
way,

Grace for the trials, help from 
above,

Unfailing kindness, undying love.

God hath not promised smooth
roads and wide,

Swift, easy travel, needing no
guide;

Never a mountain, rocky and 
steep,

Never a river turbid and deep.



But God hath promised

strength for the day,

Rest for the labour, light for 

the way,

Grace for the trials, help

from above,

Unfailing kindness, undying

love...



*Hvis du har fått noe å gå på 

– så GÅ PÅ!
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*. Igjen sa han til dem: «Fred være med dere. 

Likesom Faderen har sendt meg, sender jeg 

dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot 

Den Hellige Ånd.»

*Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret 

over dem. For han som er i dere, er større enn 

han som er i verden.
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*1. Kongebok 19.11-13

*Da sa Herren: «Gå ut og still deg opp på fjellet for 

Herrens åsyn!» Og se, Herren gikk forbi. Foran ham fór

en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste 

knauser; men Herren var ikke i stormen. Etter stormen 

kom det et jordskjelv; men Herren var ikke i 

jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild; men 

Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en svak 

susing. Da Elia hørte den, drog han kappen for ansiktet, 

gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen.




