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Úvod

V Druhej Mojžišovej knihe Hospodin opisuje zrod národa. V Druhej a Tretej Mojžišovej 
knihe čítame detailné pravidlá a zákony pre tento národ. Vo Štvrtej Mojžišovej knihe (čo 
je hlavná téma tohto štvrťroka) sledujeme vyvolený národ z iného pohľadu – Boží ľud 
putuje do zasľúbenej zeme.
Cieľom ich putovania nie je „nejaká krajina“. Majú ísť a zaujať krajinu, ktorá im bola sľú-
bená – sľúbená nie preto, že sú od prirodzenosti dobrí, nie preto, že sú vo svojej podstate 
svätí, ale preto, že pred stáročiami Boh povedal ich otcovi Abrahámovi: „Celú krajinu, 
ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude 
ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje 
potomstvo. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam!“ (1 Moj 13,15-17)
S týmto zasľúbením úzko súvisí ďalší aspekt vyvoleného národa – je ako mohutné 
vojsko, Božie vojsko, ktoré nemôže byť porazené vonkajšími nepriateľmi, pretože Boh, 
Stvoriteľ neba a zeme, je v ich strede.
Vďaka Božej prítomnosti neboli obyčajným vojskom, ale svätým zástupom, preto sa 
čakalo, že podľa toho budú aj konať. 
Nanešťastie, nestalo sa tak. Toto mohutné, silné a dobyvačné vojsko na hraniciach 
zasľúbenej krajiny zaváhalo a bolo porazené – nie Kanaánčanmi, ale sebou samým. 
Satan vedel, že kým národ bude poslúchať Hospodina, kým budú dôverovať Bohu a žiť 
vo viere a v poslušnosti jeho prikázaniam, bude voči nim bezmocný. Preto zaútočil na 
ich dôveru v Boha.
A to zabralo. Priliehavo to vystihujú tieto slová: „Oveľa viac sa bojme sami seba ako 
toho, čo je mimo nás. Prekážky na ceste k sile a úspechu sú oveľa väčšie zvnútra samot-
nej cirkvi ako od vonkajšieho sveta.“ (1SM 122) 
Pre nás, ktorí chceme vojsť do zasľúbenej krajiny ako Bohom pozvaní ľudia, môžu 
byť udalosti zaznamenané vo Štvrtej Mojžišovej knihe veľmi poučné. Môžeme sa učiť 
z toho, ako Boh zorganizoval tábor a pridelil povinnosti kňazom a Levitom. Môžeme sa 
učiť zo slávností a z nariadení týkajúcich sa služby vo svätyni. Môžeme sa poučiť z toho, 
ako nariekali, že sa chcú vrátiť do Egypta, krajiny, o ktorej tvrdili, že oplýva mliekom 
a medom. (4 Moj 16,13) Máme sa čo naučiť z Máriinho malomocenstva, zo skúsenosti 
dvanástich vyzvedačov, z Kálefovej viery, z príhovornej služby Mojžiša, z Kórachovej 
vzbury, ba dokonca aj od Bileámovej neposlušnej oslice. 
Dúfajme, že sa z toho naozaj poučíme. „Toto sa im stalo predobrazom a nám, ktorých 
zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. A tak ten, kto si myslí, že stojí, 
nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však 
verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, 
aby ste ju vládali zniesť.“ (1 Kor 10,11-13) Tieto slová obsahujú nielen výstrahu, ale aj 
zasľúbenie. 
Napriek prekážkam, ktoré putujúci ľud zdržiavali na ceste, napriek otáľaniu a ničivým 
Božím trestom, najdôležitejším ponaučením zo Štvrtej Mojžišovej knihy je to, že Boh 



splní svoje zasľúbenia. Či ich splní prostredníctvom nás, napriek nám alebo úplne bez 
nás, je už úplne iná otázka. Ale určite ich splní; to je isté. 
Keď čítame Štvrtú Mojžišovu knihu v kontexte kríža a novej zmluvy, zistíme, že Boh sa 
už rozhodol, čo s nami urobí. Zostáva jediná otázka: Čo urobíme my s Bohom? Ako sa 
rozhodneme?
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