
LEKCE 25: CESTA DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ 6 – BILEÁM A BALÁK (POŽEHNÁNÍ IZRAELI) 

Biblický text k lekci:  Numeri 22-24 

Cíle lekce: 

 Dítě rozliší osobu Baláma a Baláka 

 Dítě popíše vlastními slovy, v čem spočívala neposlušnost Baláma a proč ho Balák pozval 

 Dítě řekne, jakou roli hrála v příběhu oslice 

 Dítě ví, že původce požehnání je Bůh a nikdo nemůže jeho požehnání překazit 

 Dítě si uvědomuje, že ten, kdo věří Bohu, má být také nositelem požehnání 

 Dítě umí vyjmenovat několik možností, jak být pro druhé požehnáním 

 Dítě ví, že Bůh může člověka varovat, když jej neposlouchá (a z tohoto varování by se měl 

poučit) 

Klíčové verše:  

Numeri 22,12: „Bůh řekl Balaamovi: Nepůjdeš s nimi. Nebudeš proklínat ten lid, neboť je požehnaný.“ 

Numeri 24,10: Balak se na Balaama rozhněval. Zatleskal a řekl Balaamovi: Poslal jsem pro tebe, abys 

proklel mé nepřátele, a hle, ty jim žehnáš a dokonce třikrát! 

2. Petrova 2,16: „Blaam byl pokárán za své provinění. Němá oslice promluvila lidským hlasem, a tak 

zabránila prorokovu bláznovství.“ 

Biblická fakta: 

Moábský král Balák má strach z Izraelců – žádá proto Balama, aby lid proklel (přál mu zlé věci). 

Bůh Balamovi ve snu řekne, že lid proklínat lid nepůjde, Izrael je požehnaný lid. 

Moábská knížata jdou znovu za Balamem, tentokrát s hojnějšími dary – i tentokrát mu Bůh řekne 
ne, ale Balám jakoby chtěl jet a ještě přes noc čeká, zda Bůh „nezmění názor“ – a překvapivě se tak 
stane. Balám se vydá na cestu ke králi Balákovi. 

Jede na oslici, která vidí Hospodinova anděla s mečem, jak chce Baláma zabít za neposlušnost, za to, 
že jel s posly. Oslice se zastaví a nechce jít dál. Balám ji bije.  Celkem třikrát. 

Bůh otevře oslici ústa, mluví k Balámovi a říká mu, proč zastavila – jinak by ho anděl zabil. 

Balám se setkává s Balákem ten po něm chce, aby lid izraelský proklínal – Balám jej však ujišťuje, že 
bude říkat jen to, co mu vloží do úst Hospodin. 

Balám nakonec 4x Izraelcům žehná, místo aby jej proklel. 

Další informace pro zvídavé: 

 Balám je pohan, věštec, který však uznává Hospodina a bydlí u řeky Eufratu 

 Před žehnáním Balák obětuje 7 býků a 7 beranů (celkem 3x) 

 Při žehnání vždy vidí izraelský  lid – vždy z jiné strany 

Myšlenky ke 24. lekci (aplikace): 

 POŽEHNÁNÍ – se dá přeložit i jako úroda, bohatství, přinášející dobro, dobrý, příznivý, 

blahodárný 

 PROKLETÍ – slova přinášející zkázu, zlo, zničení, těžkosti 

 Ve starověku bylo prokletí/požehnání mezi častými výroky – zajišťovala (nebo kazila) se jimi 

budoucnost toho, nad kým byla vyslovena – tato slova měla velkou váhu (podobně i 

v pohádkách sudičky) 

 Bůh je dárcem požehnání – a chce Izraeli žehnat – žádná zlá moc jej v tom nezastaví 

 Bůh má moc obrátit zlé v dobré (původní prokletí mění v žehnání) 



 Bůh je bohem, který je svrchovaný (dělá si, co chce a nikdo mu v tom nemůže zabránit) – Balák 

mu na posvátných návrších podsouvá oběti, aby jej ovlivnil (pohanský zvyk), Bůh má však svůj 

plán 

 Když jdeme v životě s Bohem – on sám má naši cestu pevně v rukou – a dopustí na nás jen to, 

co sám dopustit chce (ať už z jakéhokoli důvodu) 

 Nikdo nemůže Boha zmanipulovat proti jeho vůli (snad jen s výjimkou prosby o milosrdenství 

– např. Abraham prosí o záchranu města, kde žijí spravedliví) – ale to je podstata Božího 

charakteru – láska a milosrdenství 

 Bůh není automat, který by plnil naše přání, zejména ta, která mají špatný úmysl (zničit druhé) 

– tak jedná Boží nepřítel Satan 

 Izrael zřejmě nic o tom, co se kolem něj děje, neví – tak i my ani nevíme, kdo všechno se za nás 

modlí, prosí za náš život – duchovní rovina našeho života existuje, i když ji nevidíme 

 Dnes slova „prokletí“ mohou být i ve formě pomluvy, posmívání, nadávek – tím „ničíme“ 

osobnost toho druhého 

 Slova „požehnání“ může být pak třeba pochvala, ujištění, povzbuzení, biblický verš, přímluvná 

modlitba 

 Jako křesťané bychom měli být nositeli požehnání, nikoli prokletí – např. novináři, zvlášť 

bulvární deníky se snaží druhé pošpinit, očernit, představit v tom špatném světle, ale kdo 

vyznává Hospodina, by tyto praktiky neměl používat 

 Balák chtěl druhé (Izrael) poškodit a zničit – Bůh mu to nedovolil, ochrání si ty své 

 Náš úkol na zemi je také „chránit“ ty, kteří jsou okolo nás – být pro ně požehnáním, přínosem, 

povzbuzením, než destrukcí, zničující silou 

PŘESAH DO NOVÉHO ZÁKONA: BOŽÍ VAROVÁNÍ 

Biblický text: 2. list Petrův 2,12-16 

Příběh Baláma a jeho oslice používá ve svém listě apoštol Petr, když své čtenáře (křesťany) varuje před 

neposlušností Pánu Bohu. Jako „odstrašující“ příklad dává lidi, kteří se Bohu posmívají, neuznávají ho 

jako Boha a vědomě a rádi hřeší (dnes např. chození do erotických klubů, zpíjení se do němoty, 

podvádění druhých s cílem získat peníze aj.) – takový člověk minul Boží plán s jeho životem a propadá 

se hlouběji a hlouběji. Petr používá obrate „sejití z cesty“ – když sejdeme z Boží cesty (z jeho plánu 

s našim životem), pak začínáme bloudit, zakopávat, místy to může být i „zábava“, ale po čase 

zjišťujeme, že jsme zranění a nemocní. Před tímto odbočením z cesty nás Bůh varuje (např. že se stane 

něco hrozného a my jsme měli být u toho, ale nebyli – vybourá se vlak, kterým jsme měli jet apod.). 

K varování si může použít kohokoli nebo cokoli. Pozitivní je, že Bůh nám dává novou šanci. Ale 

kdybychom jej skutečně poslouchali, ušetřili bychom si spoustu trápení. 

Náměty pro aktivity s dětmi: 

1. Jízda na „oslici“ – imitace oslice např. pomocí smetáku apod. – vytyčíme dráhu, kterou dítě musí 
projet 
2. Zvířecí řeč – motiv mluvící oslice. Napsat co nejvíce zvířat a k nim přiřadit zvuky. 
3. Antonyma – motiv toho, že Balám obrátil prokletí v požehnání. Úkolem je napsat co nejvíce slov 
opačného významu (např. den-noc, mladý – starý apod.). 
4. Divadelní ztvárnění příběhu – sehrání 3 scén – pozvání, cesta Baláma, žehnání 

 


