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Veršík na 

zapamätanie 
 „Keď ma niekto 
miluje, ten bude 

ostríhať moje 
slovo.“ (Ján 

14:23) 
  
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť, že Boha 
oslavujeme, keď 
Ho poslúchame. 

Cítiť sa 
pripravené 

počúvať Boží 
hlas. 

Reagovať   tým, 
že budú prosiť 
Boha, aby im 

pomáhal počúvať 
a poslúchť. 

 
Hlavná 

myšlienka 
 „Boha 

oslavujeme, keď 
sa riadime Jeho 

pokynmi.“ 

 
 
 
 
 
 
 

BALÁM A  HOVORIACA 
OSLICA 
 
Téma na tento mesiac 
Boha oslavujeme, keď Ho poslúchame.  
 
Biblická lekcia v skratke  
Balák, Moábsky kráľ, zavolal proroka Baláma, aby vyriekol 
kliatbu nad izraelitmi. Za to, že to spraví, je mu ponúknuté 
obrovské bohatstvo. Balám prosí Boaha, aby mu dal inštrukcie 
a On mu povedal, aby neprklial ľudí. Ale preto, že je chamtivý, 
Balám sa aj napriek tomu pokúsi ísť ľudí prekliať. Na ceste za 
Balákom Balámova oslica vidí anjela, ale Balám ho nevidí. 
Nakoniec Pán „otvára ústa oslici“. Oslica a Balám sa spolu 
rozprávajú o hneve a krutosti voči zvieratám. Balám vidí chybu, 
ktorú spravil a prisahá, že bude hovoriť len to, čo Mu povie Boh, 
aby povedal. Nakoniec Balám prináša tri požehnania, nie 
prekliatie a potom je prepustený Balákom.         
       
Táto lekcia je o uctievaní. 
Uctievanie je viac, než len ísť do zboru. Je to nasledovanie Božích 
inštrukciív každom aspekte nášho života. Uctievanie je 
poslúchanie Boha, počúvanie Jeho hlasu, a hovorenie toho, čo od 
nás chce, aby sme povedali. Používame našu reč, náš hlas, aby 
sme Ho oslavovali.     
  
Obohatenie učiteľa 
Balám bol aramejský prorok alebo jasnovidec, ktorý bol 
podlplatený Balákom, Moábskym kráľom. Balák chcel, aby 
Balám zlorečil Izraelu. Balám mal povesť, že má neovyklú moc, 
ale Biblia nenazýva Baláma prorokom, napriek tomu, že prináša 
slovo Pána. (pozri si „Balám“ v The Seventh –day Adventist Bibli 
Dictionary, vol.8, p.115) 
V skutočnosti hebrejské slovo používané na popis Balámových 
proroctiev je odlišné od slova používaného izraelskými 
skutočnými prorokmi. (Pozri sa The New International Study 
Bible, (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1985, 
note on Numbers 23:7)  
„Balám bol kedysi dobrý človek; bol to Boží prorok. Spreneveril 
sa však svojmu poslaniu a podľahol mamone. Neprestal však 
predstierať, že je služobníkom Najvyššieho. Vedel, čo Boh pre 
Izraelcov vykonal. Keď mu poslovia oznámili kráľov odkaz, 
dobre si uvedomoval že Balákovu ponuku má jasne odmietnuť 
a poslov prepustiť. Keďže nevedel odolať pokušeniu, navrhol 
poslom, aby uňho prenocovali. Keďže ponúknuté dary ochotne 
prijal, snažil sa za ne Balákovej žiadosti vyhovieť, pričom 
predstieral, že koná podľa Božej vôle.“  
Patriarchovia a proroci, str. 439) 
„ Láska sa zjavuje v poslušnosti. Zreteľné a jasné hranice budú 
vymedzené medzi tými, ktoprí milujú Boha a dodržiavajú jeho  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
prikázania a tými, ktorí Ho nemajú radi, a ktorí ignorujú Jeho 
nariadenia.“ (Testimonies for the Church, vol.6, p.92) 
„Ak poznáme Boha tak, ako sa nám prednostne poznať dáva, 
potom náš život bude životom stálej poslušnosti. Čím viac 
budeme poznávať Kristovu povahu a spoločenstvo s Bohom, tým 
odpornejší nám bude hriech.“ (Túžba vekov, str. 667) 

 
 
 



  
 
 

                                                                                SPOLOČENSTVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prehľad programu 
 

 ČASŤ LEKCIE MINÚTY AKTIVITY POMÔCKY 
 Privítanie postupne Privítaj žiakov vo 

dverách, vypočuj si ich 
radosti/starosti 
 

 

1 Prípravné aktivity do 10 min. A. Prekvapenie! žiadne 
   B. Zvieracie šibalstvá obrázky alebo video 

domácich zvierat, ktoré robia 
rôzne kúsky 
 

* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 
Spevník 
Misia 
Zbierka 
Modlitba 

žiadne 
Sing for Joy 
 
kôš, alebo iná nádoba 
žiadne 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu šatka, metla, plátenná taška 
alebo kabelka, paličky, 
koruna 
 

   Veršík na zapamätanie tabuľa na kriedu alebo na fixky, 
krieda/fixky, zotierač 

   Štúdium Biblie Biblie, papier, pero 
 

3 Aplikácia lekcie do 15 min. Inštrukcie pre rodičov a 
deti 

Biblie, rodičov detí 

4 Zdieľanie sa  do 15 min Vytrhávanie z papiera farebný papier, ceruzky alebo 
perá, rodičia detí vo vašej triede 
 

     
 

 
 
 

*Modlitby a chvály môžu byť zaradené do programu kedykoľvek. 
 



 
 
 

              VYUČOVANIE LEKCIE 
 

Privítanie 
Privítaj deti už vo dverách. Opýtaj sa, ako sa mali v uplynulom týždni - z čoho majú radosť, aké 
majú starosti. Vypočuj si veršík z minulého týždňa a povzbuď deti, aby sa podelili so 
skúsenosťami z minulotýždennej lekcie. Začni s nimi robiť prípravné aktivity podľa vlastnej 
voľby. 

1  
    Prípravné aktivity 
     Vyber si aktivitu, alebo aktivity, ktoré považuješ  za najvhodnejšie. 
  

A. Prekvapenie! 
Povedz: Porozmýšľajte o tom, keď ste dotali veľké prekvapenie.  Keď si to deti premyslia, daj 
im ďalšiu minútu na to, aby deti porozmýšľali o tom, ako sa to prekvapenie dá nakresliť rukou vo 
vzduchu. Povedz ostatným deťom, aby hádali, čo to je. Umožni všetkým deťom, aby sa zapojli. 
Ak je skupina veľká, rozdeľ deti na túto aktivitu do skupín po štyroch alebo šiestich.  
 
Zhrnutie 
Povedz: Sú dobré prekvapenia a zlé prekvapenia. Pouvažujme o skutočne dobrých 
prekvapeniach! Poskytni deťom čas na odpovede. Porozmýšľajte o nejakých zlých 
prekvapeniach. Porozprávajte sa o tom. Dnes sa budeme učiť o niekom, kto bol skutočne 
prekvapený. Boh mal úžasné prekvapenie pre muža, ktorý nerobil to, čo Boh od neho chcel, 
aby robil. Chcete vy robiť to, čo Boh od vás chce, aby ste robili? O tom je náš  verš na 
zapamätanie:  „Keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo.“ (Ján 14:23) 
Povedzme ho spolu. Dnešná hlavná myšlienka je:               
    

 BOHA, OSLAVUJEME KEĎ SA RIADIME JEHO POKYMNI.  
      Povedzte to spolu so mnou    

 
B. Zvieracie šibalstvá 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Aký najlepší zvierací kúsok ste videli?  
Ak máte zviera, ktoré dokáže robiť rôzne kúsky a je to bezpečné pre deti, prines ho 
a ukáž to deťom, alebo si prines fotografiu, ako robí tanto kúsok. Kto má domáce 
zviera? Dokáže vaše zvieratko robiť nejaké kúsky? Povedz deťom, aby 
porozprávali príbehy o svojich zvieratkách, a aby ukázali kúsky, ktoré ich zvieratá 
dokážu urobiť.    

Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Boh nám dal zvieratká, aby sa stali našimi 
priateľmi. Je dôležité starať sa o zvieratá okol nás? Prečo? Áno, Boh nám dal zvieratá, aby 
sa stali našimi priateľmi a očakáva od nás, že sa o ne budeme starostlivo starať. Čo si 
myslíte, čo by povedalo vaše zviera, keby dokázalo rozprávať? Dnes sa budem učiť 
o zvierati, ktoré skutočne rozprávalo! To zviera povedalo, že nebolo so svojim pánom veľmi 
spokojné. Náš verš na zapamätanie je o poslúchaní Boha: „Keď ma niekto miluje, ten bude 
ostríhať moje slovo.“ (Ján 14:23) povedzme ho spolu.  

Potrebuješ:  
obrázky alebo 
video 
domácich 
zvierat, ktoré 
robia rôzne 
kúsky 
         



 
 
 

 
V dnešnom príbehu pán tohoto zvierať neposlúchal Božie nariadenia. To znamená, že 
neukazoval Bohu, že ho má rád. Naša dnešná hlavná myšlienka je:       

 BOHA, OSLAVUJEME KEĎ SA RIADIME JEHO POKYMNI.  
      Povedzte to spolu so mnou    

 
 

 * Modlitby a chvály  
 
Spoločenstvo 
Zreprodukuj radosti a starosti detí, tak, ako ti ich porozprávali pri príchode (ak sa ti to hodí). 
Vyhraď si čas na zdieľanie sa z lekcie z minulého týždňa a zopakujte si veršík z predchádzajúcej 
lekcie. Neprehliadni narodeniny alebo zvláštne udalosti. Zvlášť srdečne privítaj návštevu. 
 
Návrh piesní   
„Trust and Obey“ (Sing for Joy, No.113) 
„I Have Decided“ (Sing for Joy, No.119) 
„Dare To Be a Daniel“ (Sing for Joy, No.116) 
„Give Your Heart to Jesus“ (Sing for Joy, No.118) 
„I Want to Be“ ( Sing for Joy, No. 124) 
 
Zbierka 
Povedz: Boha oslavujeme, keď ho poslúchame. A my ho poslúchame, keď 
dávame našu zbierku, aby sme pomohli druhým učiť sa o ňom.  
 
Modlitba 
Popros Boha, aby pomohol deťom chcieť byť poslušnými, pretože ho milujú.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- košík, alebo inú 
nádobu 
 



 
 
 

2   
Biblický príbeh 
 

 Preberanie príbehu 
Postavy 
Balám, traja alebo štyria poslovia, kráľ Balák, deti, ktoré mudú tvoriť 
„múr“ 

Príprava scény 
Balám a poslovia majú na hlavách šatky. Balám má palicu.  Metla bude Balámova oslica. Balám 
bude predstierať, že bije oslicu svojou palicou. Balák má korunu. Jeho poslovia nesú plátené 
vrecia alebo pokladnicu s peniazmi. Povedz ostatným deťom v triede, aby sa postavili jeden 
vedľa druhého,  aby vytvorili dve skupiny, a postavili sa v skupinách oproti sebe. Nech sa 
postavia oproti sebe na vzdialenosť natiahnutej ruky, čo bude predstavovať úzku cestu.  
Balák stojí v jednom rohu s poslami, Balám stojí v opačnom rohu. Preruš príbeh, ako je to 
naznačené v texte, aby mali herci dostatok času na hranie.   
 
Čítaj alebo povedz príbeh. 
Kráľ Balák sa pozeral z hory do údolia, kde pretekala rieka Jordán. (Balák si rukami tieni oči.) 
Dva milióny ľudí! , uvažoval. Dva milióny ľudí, ktorí sa nazývajú izraeliti, a ktorí vyhrávajú 
každú vojnu! Potom si Balák povedal, „Ak nás Moábov napadnú, nie je šanca na to, aby sme 
prežili! Vyhrávajú všetky bitky. Požerú nás, ako krava žerie trávu na poli!“ Balák sa poškriabal 
na hlave a pošúchal si bradu (deti urobia to isté), a uvažoval nad tým, čo by mohol urobiť, aby 
ich zastavil. Zrazu mu skrsla v hlave myšlienka! Počul o mužovi, ktorý sa volá Balám. Ľudia 
hovorili, že ak Balám niekoho požehnal, bol požehnaný. Ak niekomu zlorečil, bol zlorečený. 
Hneď potom sa kráľ Balák rozhodol, že poprosí Baláma, aby vyriekol kliatbu nad izraelitmi! 
Balák poslal niekľkých poslov za Balámom. (Poslovia idú od Baláka k Balámovi.) Počas toho, 
ako poslovia hovorili s Balámom, štrngali peniazmi (poslovia urobia to isté), ktoré niesli vo 
svojich vreciach, , a poprosili ho, aby zlorečil izraelitom. (Balám ide preč od poslov a kľakne si, 
aby sa modlil.) Keď Balám v tú noc hovoril s Bohom, Boh mu povedal, „nezloreč týmto ľuďom, 
pretože ja sm ich požehnal.“  
Nasledujúce ráno Balám zavolal k sebe poslov. (Poslovia idú k Balámovi.) „Choďte domov. Pán 
mi nedovolí, aby som išiel s vami.“ (Poslovia idú k Balákovi a hovoria mu to.)  Poslovi povedali 
Balákovi, že Balám ku nemu nepríde. Napriek tomu sa Balák rozhodol, že ho bude prosiť znova. 
Poslal viacerých poslov s väčším množstvom zlata, aby znova Baláma prosili. Ich pokladnice boli 
ťažké! (Poslovia idú späť za Balámom, a nesú ťažké vrecia.) Keď hovorili s Balámom, opäť 
povedal nie. Napriek tomu, že bol chzmtivý a chcel peniaze. (Balám krúti hlavou.)  
Boh vedel, že toto bola príležitosť ukázať Balákovi svoju silu. Balák už bol presvedčený o tom, 
že Balám má silu zlorečiť izraelitom. Teraz Boh chcel použiť túto vieru, aby požehnalmizrealitov 
ešte viac. V tú noc povedal Boh Balámovi, „ Choď s týmito poslami. Ale hovor iba to, čo ti 
poviem, aby si povedal.“ 
Nasledujúci deň skoro ráno Balám zvolal poslov (poslovia prichádzajú bližšie k Balámovi) 
a povedal im, že Boh mu povedal, že môže ísť. Nasadol na svoju oslicu (Balám vysadne na 
palicu metly, v ruke má druhú palicu a pohybuje sa po miestnosti) a pohol sa smerom do údolia. 
Zrazu Balámova oslica zišla z cesty do poľa! (Balám sa otočí na bok a „bije“ oslicu.) Balám bil 
oslicu, až pokiaľ sa vrátila na cestu. (Balám a oslica sa pohybujú smerom dopredu.) 

Potrebuješ: 
- šatka, metla, 
plátenná taška 
alebo kabelka, 
paličky, koruna 



 
 
 

 
Čoskoro Balám prišiel na svojej ceste na miesto, ktoré bolo skutočne úzke. („Múry“ sa postavia 
a natiahnu svoje ruky, zatiaľčo Balám ide na svojej oslici pomedzi nich.) Zrazu sa oslica 
pritlačila tak tesne k múru, že Balámova noha bola pritlačená! (Balám naráža do „steny“ .) Balám 
opäť zbil oslicu. (Balám urobí to isté.) Úbohá oslica plakal, ale pokračovala ďalej.  
Nakoniec sa cesta tak zúžila (múr z detí sa zúži), že tam zostal priestor len pre Baláma a jeho 
oslicu. Oslica nemohla pokračovať ďalej, pretože v ceste stál anjel. Preto sa zastavila a ľahla si na 
cestu. (Balám a oslica sa zastavujú, kľaknú si na kolená.) Balám ju znova zbil. Potom sa stala 
najzvláštnejšia vec. Oslica sa pozrela na Baláma a prehovorila naňho. „Čo som ti spravila, že ma 
už tretí krát biješ?“, spýtala sa oslica. 
Balám hneď odpovedal oslici (Balám rozpráva.) „Robíš si zo mňa blázna! Keby som mal v ruke 
meč, hneď by som ťa zabil!“  
Ale oslica pripomenula Balámovi, „ Či nie som tvoj oslica, na ktorej si odjakživa jazdil? Spravila 
som ti niečo takéto predtým?“ Balám rozpačito zavrtel hlavou. (Balám vrtí hlavou.) 
Potom sa mu otvorili oči a uvidel anjela – žiarivého a oslňujúceho anjela s mečom. Anjel povedal 
Balámovi, že keby oslica nezastavila, anjel by zabil Baláma, ale oslicu by nechal nažive.  
Nakoniec Balám prišiel na miesto, kde sa mal stretnúť s kráľom Balákom. (Balák a Balám sa 
stretávajú) Balák sa nevedel dočkať, kedy už Balám konečne začne. Balák mu prikázal, „Pozri sa 
dolu na týchto ľudí a preklaj ich.“ 
Najprv Balám upozornil kráľa Baláka, že môže povedať iba to, čo mu Boh povie, že má povedať. 
Potom pozdvihol nad dolinou svoje ruky. (Balám dvíha ruky.) Keď otvoril ústa, vychádzali 
z nich samé požehnania. Tri krát na troch odlišných miestach Balám požehnal izraelitov namiesto 
toho, aby im zlorečil!  
Tretí krát Balák zakričal na Baláma, „Choď domov! Choď preč! Nedám ti žiadne peniaze. Platil 
som ťa, aby si preklial týchto ľudí, a ty si ich namieto toho tri razy požehnal!“  
Predtým, ako Balám odišiel, Boh mu povedal, aby povedal ešte jednu vec. Balám povedal 
Balákovi, čo urobia Balákovej krajine. Povedal o hviezde, ktorá „výjde z Jákoba“. Tou hviezda 
bude Ježiš, ktorý zachráni svet. Ježiš sklutočne prišiel a znova príde.      
    
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: V čom Balám neposlúchol Božie nariadenia?  Ako 
Balám poslúchal Božie inštrukcie? Čo urobil Boh, aby pomohol Balámovi v poslušnosti?  
Čo si myslíte, ako sa Balám cítil, keď počul oslicu rozprávať? Myslíte si, že si uvedomil, že 
hovorí so svojou oslicou? Čo si myslíte, ako sa cítil, keď nebol schopný prekliať izraelitov? 
Môže vám Boh pomôcť, aby z vašich úst vychádzali len dobré veci?  
Ako sa Balák pokúsil presvedčiť Baláma, aby išiel s jeho poslami prekliať izraelitov?  
(odmena; Balák by spravil čokoľvek, čo by mu Balám povedal) Balám bol pokúšaný peniazmi. 
Čo pokúša ľudí dnes v súčasnosti? Ako odolávaš pokušeniu? Povedzme spolu našu dnešnú 
hlavnú myšlienku:     

 
 

 BOHA, OSLAVUJEME KEĎ SA RIADIME JEHO POKYMNI.  
      Povedzte to spolu so mnou    
 
 



 
 

 
Verš na zapamätanie 
Napíš verš na zapamätanie na tabuľu a nechaj všetkých žiakov zopakovať ho. 
Potom požiadaj jedného dobrovoľníka, aby zotrel jedno slovo. Nech všetci 
zopakujú verš znova, a doplnia chýbajúce slovo. Opakujte, pokiaľ budú 
všetky slová vymazané a deti budú vedieť verš. Verš na zapamätanie je:  
„Keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo.“ (Ján 14:23) 

 
Štúdium Biblie 
Vopred si napíš texty uvedené v nasledovnom zozname na samostatné 
papiere. Ak je to potrebné, nach dospelí pomáhajú deťom, ktoré ešte 
nevedia čítať.  

Na začiatok sa opýtas: Spomeniete si na nejaký biblický príbeh, v ktorom vystupuje osol? 
Popros niekoho, aby prečítal Matúš 21: 1-3, 7-11.  A čo mulica? Nech niekto prečíta 2 Samuelova 
18:9,10. Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Viete, prečo je mulica odlišná od somára? Je 
to spolovice somár, spolovice kôň. Poďme sa pozrieť na niektoré ďalšie biblické texty, 
v ktorých sa píše o zvieratách.  
 
1 Kráľovská 17: 1-6 (Eliáš kŕmený krkavcami) 
Daniel 6:16-23 (Daniel v jame s levmi) 
Jonáš 1:17 (Jonáš a veľká ryba) 
Jonáš 4: 5 -7 (Jonáš a červ) 
Ján 21:1-6 (Ježiš a učeníci a sieť plná rýb) 
Matúš 17:24 -27 (Minca v rybej papuli) 
 

3  
    Aplikácia lekcie 

Inštrukcie pre rodičov a deti 
Ak je to možné, pozvi rodičov detí, aby prišli na posledných 10 alebo 15 minút 
do triedy sobotnej školy. Rodičov a deti udrž ihnedď oddelene.  Povedz: Boh 
dal deťom Izraela veľa inštrukcií, ako napríklad Desatoro, a ako žiť. 
Chcel, aby bolo zdraví, šťastní, a žili spoločne v mieri. 

Požiadaj dvoch dobrovoľníkov, aby prečítali 2.Moj.20:12 a Efežanom 6:1-3. Potom, keď budú 
texty prečítané, povedz deťom:  Boh nám dal rodičov, aby na nás dávali pozor. Čo nám tieto 
verše hovoria o Božej inštrukcii pre deti?  Poskytni čas.  Boh dal taktiež slová, ktorými 
inštruoval rodičov. Popros dobrovoľníka z rodičov, aby prečítal Efežanom 6:4; a 5. Moj. 6: 5-9. 
Poskytni čas, potom sa opýtaj: Čo hovoria tieto texty rodičom o vyvyšovaní ich detí?          
Zhrnutie 
Povedz: Deti, počas jednej minúty porozmýšľajte o jednom spôsobe, ako môžete svojim 
rodičom ukázať, že ich máte radi a že si ich vážite. Rodičia, ako môžete ukázať svojim 
deťom, že ich máte radi a že si ich vážite? Keď budete vedieť, chyťte sa za ucho, a ja 
budem vedieť, kto je pripravený. 

Potrebuješ: 
- Biblie, 
papiere, perá 

Potrebuješ: 
- Biblie, papiere, 
pero 

Potrebuješ: 
- tabuľa na 
kriedu alebo na 
fixky, 
krieda/fixky, 

i č



 
 
 

 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Čo robíme, aby sme našim rodičom ukázali, že ich 
máme radi a že si ich vážime? Čo našim rodičom hovorí, že si ich nevážime? Čo znamená 
vážiť si niekoho? Prečo je dôležité poslúchať Boha v tom, že si máme vážiť svojich rodičov? 
Prečo je pre rodičov dôležité, aby mali radi svoje deti? Povedame si spolu našu dnešnú 
hlavnú myšlienku, aby ju počuli aj rodičia:    
 

 BOHA, OSLAVUJEME KEĎ SA RIADIME JEHO POKYMNI.  
           Povedzte to spolu so mnou    
 
Popros rodičov, aby ostali aj na nasledujúcu aktivitu.  
 

4       
    Zdieľanie sa 
 
Vytrhávanie z papiera 
Ku každému dieťaťu nájdi dvojicu -  rodiča. Uisti sa, že deti, ktoré 
nemajú v triede rodičov sú vo dvojici s učiteľom, alebo iným 
dospelým.  
Daj každému (dieťaťu a rodičovi) farebný papier. Povedz im, aby vytrhli z papiera tvar, ktorý 
ukáže jeden zo spôsobov, ako si môžu vážiť rodiča alebo dieťa. Napríklad:  
 
Posteľ – sľúbiť, že dieťa si bud upratovať posteľ, keď o to bude požiadané 
Lopata – povedať, že dieťa bude pomáhať na záhrade 
Ústa – budú sa navzájom pekne rozprávať a častejšie hovoriť ďakujem 
Pomôž deťom napísať na ich papiere, „Pretože Ježiš ma miluje a ja mám rád teba, budem....“ 
  
Zhrnutie 
Vyzvi deti a rodičov k tomu, aby si vzájomne ukázali svoje vytrhnuté papiere a povedali si, čo to 
znamená. Potom vyzvi deti a rodičov, aby sa spolu pomodlili a poprosili Boha, aby im pomohol 
byť poslšnými voči nemu a milovať sa navzájom. Povedz: Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú 
myšlienku posledný krát:     
 
 
 

 BOHA, OSLAVUJEME KEĎ SA RIADIME JEHO POKYMNI.  
      Povedzte to spolu so mnou    
 
 
Ukončenie 
 
Zaspievajte si spolu: Rozhodol som sa ísť za Ježišom.  Pomodli sa, aby Boh pomohol deťom 
riadiť sa Jeho pokynmi.  
 

Potrebuješ: 
- farebný papier, ceruzky 
alebo perá, rodičia detí vo 
vašej triede 
 



 
 

                      Materiál pre žiakov 
 

 BALÁM A HOVORIACA OSLICA 
 
Zdroje : 
5. Moj. 4 -6; PP, str. 462 -468 
Veršík na zapamätanie 
„Keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo.“ 5. Moj. 11:13 
Hlavná myšlienka 
„Keď napravím svoje chyby, ukazujem Ježišovu lásku.“ 
  
 
Videl si už niekedy robiť psa nejaké kúsky? Niektoí psi sa dokážú prekrútiť a postaviť. V našom 
príbehu počul muž rozprávať osla. Skutočne rozprávať! Poďme zistiť, čo povedal..  
 
Izraeliti boli veľmi blízko zasľúbenej zeme. Okolité národy sa im pokúšali postaviť do cesty, 
a nútili Izraelitov, aby s nimi bojovali. Ale Boh stál na ich strane, a každé víťazstvo prinášalo 
svedectvo. Balák, Moábsky kráľ, vedel, že proti takejto sile nemá žiadnu nádej. No potom si 
spomenul, čo počul o Balámovi. Niektorí ľudia hovorili, že čokoľvek Balám požehnal, bolo 
naozaj požehnané. A čokoľvek preklial, bolo prekliate. Ak by Balák priviedol Baláma, aby 
preklial Izraelitov, mohla by mať jeho armáda šancu. Poslal niekoľkých poslov, aby mu 
priviedol Baláma. Zobrali so sebou veľa zlata. Balám veril v Boha. Nejaký čas bol  prorokom. 
Ale začal byť chamtivý a už viac neslúžil Bohu. Teraz, keď prišli poslovia, Balám sa opýtal 
Boha na jeho inštrukcie.  Odpoveď, ktorá prišla naspäť znela: „Nechoď s nimi. Nesmieš tento 
ľud prekliať, pretože sú požehnaní. „ * 
A tak Balám posla poslov domov. Ale Balák poslal ďalších poslov, a tí priniesli ešte viac zlata. 
Balám vedel, že Boh nechce, aby išiel. Preto povedal: Kráľ Balák mi môže dať zámok plný 
striebra a zlata. Ale ja nemôžem neposlúchnuť Boha.“  
Avšak namiesto toho, aby ich poslal domov, pozval ich, aby u neho prenocovali.  
V tú noc mu Boh povedal: „Títo muži ťa prišli požiadať, aby si išiel s nimi. Choď. Ale rob iba 
to, čo ti budem hovoriť.“. A tak Balám osedlal svoju  oslicu a odišiel s poslami.  
Balám nevidel anjela, ktorý mu stál v ceste, aby mu zabránil ísť. Ale oslica ho videl a preto sa 
obrátila, aby išila naspäť na pole. Balám udrel oslicu, aby išla naspäť na cestu.  Anjel sa zjavil 
druhý krát. Oslica sa posunula ku stene a pristúpila Balámovi nohu. Balám ju udrel druhý krát. 
Keď sa anjel zjavil tretí krát, nebol miesto, kam by oslica mohla uhnúť. Ľahla si teda na zem 
uprostred cesty. Bolo to po tom, čo tretí krát Balám udrel oslicu, keď ju Boh nechal prehovoriť.  
„Čo som ti urobila, že si ma tri razy udrel?“ (5. Moj. 22: 28 – 30.) 
Balám bol tak nahnevaný, že bez rozmýšľania odpovedal. „Robíš si zo mňa blázna.“, povedal.  
„Jazdíš na mne už roky,“, odpovedala oslica. „Urobila som ti to niekedy predtým? „ 
Vtedy Balám zbadal anjela. „Ak by sa tvoja oslica odo mňa neodvrátila, zabil by som ťa.“, 
povedal anjel. Oslica zachránila Balámovi život.  
„Zhrešil som“, odpovedal Balám anjelovi.  „Ak sa mýlim, pôjdem naspäť.“. 
 
 
 
 
 



 
 

                       
 
„Nie“,povedal anjel. „Choď, ale budeš schopný povedať iba to, čo Boh od teba chce.“ 
Keď sa konečne Balám stretol s Balákom, varoval ho. „Môžem hovoriť iba to, čo chce odo mňa 
Boh.“  
Na troch rôznych miestach Balák žiadal Baláma, aby zlorečil Izraelitom. Ale každý raz, keď 
Balám otvoril ústa, vyšlo z nich požehnanie pre Izraelitov. Na tretí krát bol Balák veľmi 
nahnevaný. „Choď domov!“, rozkázal. „Zavolal so ťa sem, aby si zlorečil mojim nepriateľom. 
Ale ty si ich tri razy požehnal!“  
„Nepovedal som ti, že nemôžem robiť nič, proti vôli môjho Pána? „, odpovedal Balám. „Skôr, 
než odídem, poviem ti, čo títo ľudia urobia tvojmu ľudu. „. Potom Balám pravdivo prorokoval.  
„Vládca výjde z Izraela. On zlorečí vodcom Moábčanov... Izraeliti zničia tých, ktorí ostanú 
v meste.“ 
Boh naučil Baláma, že uctievanie zahŕňa všetko, čo robíme. Je to taký život, z ktorého má Boh 
radosť. Uctievanie je počúvanie Božieho hlasu a dodržiavanie Jeho nariadení. Je to využívanie 
našich hlasov, našej reči, a nášho správania, aby sme vyvyšovali Boha.  
 
*Veľká časť dialógu v tomto príbehu je z 5. Moj. 22 -24.  
 
  



 
Denné aktivity 
 
Sobota 
• Nájdi so svojou rodinou tiché miesto 

a prečítajte si spolu biblický prábez 
z lekcie na tento týždeň. Prečo chcel ísť 
Balám s poslami? Myslíš si, že oslica 
naozaj rozprávala? Ako vieš?  

• Nauč verš na zapamätanie svoju rodinu. 
Opýtaj sa ich, čo to pre nich znamená. 

• Pred modlitbou si zaspievajte nejaké 
oslavné piesne.   

Nedeľa 
• Počas dnešného dňa si vypýtaj súhlas 

rodičov, aby si mohol urobiť koláč bez 
receptu. Nechaj každého člena rodiny, aby 
pridal niečo, o čom si myslí, že patrí do 
cesta. Upeč koláč, potom ho ochutnajte. 
Aký rozdiel urobia inštrukcie? Kde 
môžeme nájsť Božie inštrukcie?  

• Zaspievajte pieseň o Biblii, Božej knihe 
s inštrukciami. Potom mu za to poďakujte.    

 Pondelok 
• Spolu s rodinou prečítajte a porozprávajte 

sa počas pobožnosti o 5. Moj. 22:1-20. 
Poznač si verš 18. Ak to Balám povedal, 
prečo išiel s poslom kráľa Baláka?  

• Obkresli na papier svoje ruky a nohy. 
Okolo nich nakresli, akými spôsobmi 
môžeš svojim rodičom povedať, že ich 
máš rád. Daruj tento obrázok svojim 
rodičom spolu s veľkým objatím.  

• Zaspievaj obľúbenú pieseň o poslúchaní 
Ježiša. Ak ho chceš skutočno poslúchať, 
napíš sem svoje meno.     

Utorok 
• Spolu s rodinou si počas pobožnosti 

prečítajte 4.Moj. 22: 21 – 41. Prečo sa 
oslovi zjavil anjel.? Prečo sa zjavil 
Balámovi? Kto zachránil Balámovi život?  
Čo myslíš, ako sa Balám cítil, keď s ním 
osol začal rozprávať? Prečo mu 
odpovedal? Čo zabránilo Balámovi 
rozumne rozmýšľať? 

• Zisti viac o osloch. (Pozri v encyklopédii 
alebo iných knihách.)  Nakresli obrázok 
osla.  

• Zaspievaj pieseň o zvieratách. Potom 
poďakuj Bohu za zvieracích priateľov.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Streda 
• Počas rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o 5. Moj. 23. 
Porozprávajte sa o dvoch odkazoch 
zachytených v tomto príbehu. Čo myslíš, 
prečo Balám ponúkol Bohu obete? (Pozri 
Patriarchovia a proroci, str. 444). 

• Ak máš domáce zvieratko, venuj mu dnes 
viac času. Alebo nakresli obrázok 
domáceho zvieratka, ktoré by si rád mal. 
Porozmýšľaj o tom, ako sa správaš ku 
zvieratám.  

• Pomodli sa, aby ti Boh pomohol naučiť sa, 
ako sa treba starať o Jeho zvieratá.  

Štvrtok 
• Počas pobožnosti si spolu prečítajte 

a porozprávajte sa o 5. Moj. 24. Preštuduj 
si Balámove tretie požehnanie. (verše 3 - 
9). Prečo tieto pžehnania nahnevali kráľa 
Baláka? Čo Balámovi prikázal urobiť?  
Teraz sa pozri na prvú časť Balámovho 
záverečného odkazu od Boha (verše 10 -
19). Čo hovria tieto verše o Izraeli? 
Prečítaj si verš 17 ešte raz. Kto je 
hviezdou, ktorá vzíde z Izraela?   

Piatok 
• Zahrajte si počas rodinnej pobožnosti  

príbeh z lekcie tohto týždňa. Kto bude 
osol? Kto anjel? Kto Boží hlas? Požiadaj 
každého člena rodiny, aby povedal, čo sa 
z tohto príbehu naučil. Je lepšie dostať 
požehnanie, alebo kliatbu? Prečo?  

• Zaspievaj piesne o Biblii. Potom sa 
pomodli, aby ťa Boh použil k požehnaniu 
druhých. Povedz Ježišovi, že si vďačný za 
tento týždeň. 
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