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BILEAM I MÓWIĄCA OŚLICA 

 
 
Źródła: 4 Księga Mojżeszowa, rozdziały 22-24; Patriarchowie i prorocy. 
 
Wiersz pamięciowy: „Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie” (Ewangelia Jana 14,23). 
 
Cele: Dzieci: 
 Wiedzą, że wielbimy Boga, kiedy Go słuchamy. 
 Odczuwają gotowość do słuchania Bożego głosu.  
 Reagują, prosząc Boga, aby pomógł nam słuchać i okazywać Mu posłuszeństwo. 
 
Przesłanie 
Wysławiamy Boga, kiedy postępujemy według Jego poleceń. 
 
Spojrzenie na lekcję biblijną 
Prorok Bileam został wezwany przez Balaka, króla Moabu, aby przekląć lud Izraelski. Balak obiecał mu za to wiele bogactw. Bileam 
zapytał Boga o wskazówki, a Bg zabronił mu to robić. Ale z powodu swojego skąpstwa Bileam i tak chciał przekląć lud. W czasie podróży 
jego oślica zobaczyła anioła, a Bóg „otworzył jej usta”. Oślica i Bileam prowadzili rozmowę na temat złości i okrucieństwa wobec zwierząt. 
Bileam zrozumiał swój błąd i przyrzekł, że będzie mówił tylko to, co nakaże mu Bóg. W końcu aż trzy razy błogosławił lud i został 
odprawiony przez Balaka. 
 
Ta lekcja jest na temat uwielbienia. 
Uwielbienie to nie tylko chodzenie do kościoła. To postępowanie według Bożych wskazań w każdej dziedzinie naszego życia. Uwielbienie 
to posłuszeństwo, słuchanie Bożego głosu i mówienie tego, czego On od nas oczekuje. Używamy naszego głosu i mowy, żeby go 
uwielbić.  
 
Pogłębienie wiedzy nauczyciela 

„Bileam był aramejskim prorokiem lub wróżbitą, którego przekupił Balak, król Moabitów. Balak chciał, aby Bileam przeklął lub 
rzucił złe zaklęcie na Izrael. Uważano, że Bileam posiada niezwykłego moce, ale Biblia nie nazywa go prorokiem, chociaż przekazywał 
Słowo Pańskie (zob. hasło „Bileam” w The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, s. 115 (wersja ang.). „W rzeczywistości hebrajskie 
słowo użyte do opisu proroctw Bileama różni się od słowa użytego w przypadku prawdziwych proroków Izraela” (The New International 
Version Study Bible [Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1985], notatka przy 4 Mojż. 23,7). 

„Bileam był kiedyś dobrym człowiekiem i prorokiem Boga; ale odstąpił od Niego i oddał się chciwości; choć twierdził nadal, że 
jest sługą Najwyższego. Był świadomy Bożego dzieła na rzecz Izraela; i kiedy posłańcy ogłosili zadanie, dobrze wiedział, że to jego 
obowiązek odmówić wynagrodzenia od Balaka i odwołać ambasadorów. Ale odważył się podążyć za pokusą (...) Łapczywie przyjął 
ofiarowane skarby, a następnie wyznając ścisłe posłuszeństwo woli Bożej, chciał jednocześnie spełnić życzenia Balaka” (Patriarchowie 
i prorocy). 

„Miłość przejawia się w posłuszeństwie. Linia rozgraniczająca między tymi którzy miłują Boga i przestrzegają Jego przykazań 
oraz tymi, którzy Go nie kochają i lekceważą Jego przykazania, będzie prosta i wyraźna” (Testimonies for the Church, tom 6, s. 439 
(wersja ang.)). 

„Gdy zgodnie z naszym przywilejem poznania Boga poznamy Go wreszcie, życie nasze stanie się pasmem nieustannego 
posłuszeństwa. Przez poznanie charakteru Chrystusa, przez wspólnotę z Bogiem osiągniemy stan, w którym całkowicie znienawidzimy 
grzech” (Życie Jezusa, s. 480). 
 
Dekoracja sali 
Zobacz lekcja 10. 



 
 

Zarys lekcji 
 

 Część lekcji Minuty Czynności Materiały 
 Powitanie  Przywitaj dzieci przy wejściu; 

zapytaj o ich radości i smutki. 
 

1. Zajęcia 
wprowadzające - 
opcje 

do 10 a) Niespodzianka! 
b) Sztuczki zwierząt 

nie potrzeba 
zwierzak, obrazek albo film 
przedstawiający zwierzę wykonujące 
sztuczkę 

* Śpiew modlitwa i 
misja  

do 10 Braterstwo 
Śpiewanie 
Misja 
Dary 
Modlitwa 

nie potrzeba 
śpiewnik 
 
zabawka łódka 
nie potrzeba 

2. Lekcja biblijna do 20  Przedstawienie historii 
 
 
Wiersz pamięciowy 
Studium Biblii 

szarfy, miotła, materiałowe torby albo 
portmonetki, kij, korona  
tablica i kreda, gąbka 
Biblie 

3.  Zastosowanie lekcji do 15 Wskazówki rodziców i dzieci 
 

Biblie, rodzice (zob. w zadaniach) 

4. Dzielenie się lekcją do 15 Rwany papier kolorowy papier, kredki lub mazaki, 
rodzice dzieci z twojej klasy 

 
  



Prowadzenie lekcji 
 
POWITANIE  
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – z czego są zadowoleni, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby podzielili 
się swoimi doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Niech rozpoczną realizację wybranej czynności 
wprowadzającej. 
 
 
 
1. ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE
 
Wybierz zajęcia, które są najbardziej odpowiednie w waszej sytuacji.
 
A. Niespodzianka! 
Powiedz: Przypomnijcie sobie moment, gdy dostaliście dużą niespodziankę! Kiedy każde dziecko wymyśli jeden przykład, daj im 
minutę na „narysowanie” tej rzeczy w powietrzu, aby inne dzieci mogły odgadnąć, co to jest. Daj każdemu dziecku możliwość wzięcia 
udziału w tym ćwiczeniu. Jeśli masz dużą klasę - stwórz grupy (4-6 osób) do tego zadania. 
 
Podsumowanie  
Powiedz: Są niespodzianki miłe i niemiłe. Pomyślmy o tych naprawdę przyjemnych! Daj dzieciom czas na odpowiedź. Pomyślmy 
teraz o tych nieprzyjemnych. Rozpocznijcie dyskusję. Dziś poznamy kogoś, kto był naprawdę zaskoczony! Bóg przygotował 
niesamowitą niespodziankę dla kogoś, kto nie robił tego, czego od niego oczekiwał. Nasz werset pamięciowy brzmi: „Jeśli kto 
mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie” (Ewangelia Jana 14,23). Powtórzmy to razem. Być może człowiek z naszej 
historii tak naprawdę nie znał Boga. Nasze dzisiejsze przesłanie brzmi: 
 
Wysławiamy Boga, kiedy postępujemy według Jego poleceń. 
Powiedzcie to razem ze mną. 
 
B. Sztuczki zwierząt 
 
Potrzebujesz:  

● zwierzątko albo obrazek zwierzątka 
 
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: Jaka jest według was najlepsza sztuczka wykonana przez 
zwierzę, którą widzieliście? Jeśli masz zwierzę, które potrafi robić sztuczki (jeśli nie będzie to problematyczne), możesz je 
przyprowadzić na zajęcia i pokazać dzieciom (albo przynieś zdjęcie). Kto z was ma zwierzę? Czy potrafi robić jakieś sztuczki? Zachęć 
dzieci, aby dzieliły się opowieściami o swoich zwierzątkach i o sztuczkach, które potrafią. 
 
Podsumowanie  
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: Bóg dał nam zwierzęta, aby były naszymi przyjaciółmi. Czy 
ważne zajmowanie się zwierzętami, które są wokoło nas? Dlaczego? Tak, Bóg dał nam zwierzęta, aby były naszymi przyjaciółmi 
i oczekuje od nas, abyśmy dobrze je traktowali. Jak myślicie, co powiedziałyby wasze zwierzęta, gdyby umiały mówić? Dziś 
porozmawiamy o zwierzęciu, które naprawdę mówiło! A to, co powiedziało, wyrażało niezadowolone z jego pana. Nasz werset 
pamięciowy mówi o posłuszeństwie wobec naszego Boga: „Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie” 
(Ewangelia Jana 14,23). Powtórzmy go razem. W naszej historii mamy człowieka, który nie słuchał Bożych wskazówek. Nie 
reprezentował swoim zachowaniem Boga, który go kochał. Dzisiejsze przesłanie brzmi: 
 
Wysławiamy Boga, kiedy postępujemy według Jego poleceń. 
Powiedzcie to razem ze mną. 
 
 
 
*ŚPIEW, MODLITWA I MISJA1 
 
Wspólnota 
Wspomnij o radościach i smutkach, które zadowoleni i zmartwieni uczniowie zgłosili do ciebie przy drzwiach na początku lekcji. Zapoznaj 
ich z wersetem pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z zeszłotygodniowych lekcji. Wspomnij o urodzinach, 
szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 

 
1 Część ŚPIEW, MODLITWA I MISJA może być wykorzystana w każdym momencie trwania lekcji. 
 



 
Pieśni 
Czy masz miejsce dla Jezusa? (pieśń nr 220) 
Czyń jak Daniel (pieśń nr 436) 
Jezus moim Słońcem (pieśń nr 463) 
 
Ø MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
Dary  
Potrzebujesz:  

● koszyk albo inny pojemnik 
Powiedz: Wysławiamy Boga, kiedy Go słuchamy. Kiedy dajemy dary, które pomogą innym uczyć się o Nim, okazujemy Mu 
posłuszeństwo. 
 
Modlitwa 
Poproś Boga, aby pomógł dzieciom okazywać Bogu posłuszeństwo dlatego, że Go kochają.  
 
 
 
2. LEKCJA BIBLIJNA

Potrzebujesz: 

● miotła 
● szale 
● materiałowe torby lub woreczki 
● kij 
● korona 

 
Przedstawienie historii 
 
Postacie: Bileam, trzech albo czterech posłańców, król Balak, dzieci udające „ścianę”. 
 
Ustawienie sceny:  
Bileam i posłańcy mają na głowach szale. 
Bileam trzyma kij. Miotła będzie oślicą Baalama, a Baalam będzie udawał, że bije ją kijem. 
Balak ma na głowie koronę. Jego wysłannicy mają ze sobą torby albo woreczki na pieniądze. Reszta klasy ustawia się w dwóch rzędach 
twarzą w twarz naprzeciwko siebie, udając dwie ściany - jak w historii. 
Balak i jego wysłannicy znajdują się w jednym kącie sali, Bileam w drugim.  
Rób przerwy w trakcie opowiadania historii, aby aktorzy mogli wykonać swoje zadania.  
 
Przeczytaj lub opowiedz historię 
 Król Balak spojrzał ze wzgórza w dół na dolinę rzeki Jordan. [Balak przykłada dłoń do oczu.] Dwa miliony ludzi! - pomyślał. - 
Dwa miliony ludzi zwanych Izraelitami, którzy wygrywają każdą wojnę! 
 Balak powiedział do siebie:  
- Jeśli zaatakują nas, Moabitów, nie będzie dla nas ratunku! Oni wygrywają wszystkie bitwy. Z łatwością nas pokonają! 
 Balak podrapał się w głowę i potarł brodę [„Balak” wykonuje te gesty], myśląc nad tym, jak powstrzymać ten naród. Nagle 
przyszła mu do głowy pewna myśl! Słyszał o człowieku o imieniu Bileam. Ludzie mówili, że jeśli on kogoś pobłogosławi, spadną na tę 
osobę błogosławieństwa, a jeśli kogoś przeklnie, dotknie go przekleństwo. Wtedy król Balak postanowił, że poprosi Bileama, żeby przeklął 
Izraelitów! 
 Tak więc król wysłał do Bileama swoich posłańców. [Posłańcy idą od Balaka do Baalama.] Podczas rozmowy z Bileamem 
posłańcy zabrzęczeli [tak też robią posłańcy] pieniędzmi, które nieśli w sakiewkach. 
 [Bileam odchodzi od posłańców i klęka do modlitwy.] Kiedy Bileam w nocy rozmawiał z Bogiem, Bóg powiedział o niego:  
- Nie przeklinaj tego ludu. Ja mu błogosławię. 
 Następnego dnia Bileam wezwał posłańców do siebie. [Posłańcy idą do Bileama.]  
- Wracajcie do domu. Bóg zabronił mi iść z wami. [Posłańcy idą do Balaka i z nim „rozmawiają”.] 
Posłańcy przekazali Balakowi, że Bileam nie zgodził sie na jego propozycję. Balak postanowił jednak spróbować jeszcze raz. Wysłał 
więcej posłańców z większą ilością złota. [Posłańcy udają się do Bileama, niosąc ciężkie torby.] Bileam znów im odmówił, pomimo tego, 
że był chciwy i pragnął pieniędzy. [Bileam pokręcił głową.] 
 Tej nocy Bóg powiedział do Bileama: 
 - Idź z posłańcami, ale mów tylko to, co ja ci powiem. 
 Następnego dnia rano Bileam wezwał posłańców [posłańcy podchodzą do Bileama] i powiedział, że Bóg pozwolił mu iść 
razem z nimi. Wziął swoją oślicę [Bileam dosiada miotłę, trzyma swój kij i porusza się po sali] i ruszył do doliny. Nagle zwierzę zeszło z 
drogi na pole! [Bileam nagle skręca i „bije” oślicę.] Bileam bił oślicę, dopóki nie wróciła na drogę. [Bileam i oślica ruszają do przodu.] 



 W końcu Bileam dotarł do bardzo wąskiego zwężenia drogi. [„Ściany” zbliżają się bardzo blisko i dotykają jego ramion, kiedy 
on porusza się między nimi.] Oślica przysunęła się tak blisko ściany, że jego noga została przygnieciona! [Bileam zderza się ze „ścianą”.] 
Bileam znów zaczął bić zwierzę. [Bileam znowu „bije” oślicę.] Oślica zaczęła rżeć, ale ruszyła do przodu. 
 W końcu droga zrobiła się tak wąska [ściana z dzieci jeszcze bardziej zbliża się do siebie], że było tam miejsce tylko dla 
oślicy i Bileama. Oślica nie mogła iść na przód, ponieważ stał tam anioł, więc położyła się na ziemi. 
 [Bileam i oślica zatrzymują się i padają na kolana.] Bileam znów zaczął bić zwierzę. Wtedy stało się coś dziwnego! Oślica 
spojrzała na Bileama i przemówiła! 
- Co takiego zrobiłam, że już trzy razy mnie uderzyłeś? – powiedziała. 
 Bileam odpowiedział [Bileam mówi:]:  
- Zrobiłaś ze mnie głupka! Gdybym miał miecz, to bym cię zabił! 
 Oślica zapytała:  
- Czy nie jestem oślicą, na której zawsze podróżowałeś? Czy kiedykolwiek zrobiłam coś nie tak? 
  Bileam z zakłopotaniem pokręcił głową. [Bileam kręci głową.] Nagle jego oczy się otworzyły i zobaczył anioła. Anioł 
powiedział mu, że gdyby oślica się nie zatrzymała, zabiłby go i oszczędził tylko zwierzę. 
 W końcu Bileam dotarł do miejsca, w którym przebywał król Balak. [Balak i Bileam spotykają się.]  
- Spójrz na tych ludzi i przeklnij ich – rozkazał Balak. 
 Bileam odrzekł, że może powiedzieć tylko to, na co pozwoli mu Bóg. Podniósł ręce nad doliną. [Bileam podnosi ręce do góry.] 
Kiedy otworzył usta, wypłynęły z nich same błogosławieństwa. W trzech miejscach i trzy razy Bileam błogosławił Izraelitów, zamiast ich 
przeklinać! Za trzecim razem Balak zaczął na niego krzyczeć:  
- Wracaj do domu! Nie dam ci żadnych pieniędzy. Wynająłem cię, żebyś przeklął ten lud, a nie az trzy razy go błogosławił! 
 Zanim jednak Bileam odjechał, Bóg nakazał mu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Zapowiedział Balakowi, co Izraelici zrobią 
z jego krajem. Powiedział także o gwieździe, która „wyjdzie z Jakuba”. Tą gwiazdą będzie Jezus - Jedyny, który może ocalić świat. 
 Jezus przyszedł i przyjdzie jeszcze raz. 
    
Podsumowanie 
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: W jaki sposób Bileam ominął Boże wskazówki? A w jaki 
sposób je wykonał? Co zrobił Bóg, aby pomóc Bileamowi pozostać posłusznym? 
Jak według was czuł się Bileam, kiedy usłyszał, że jego oślica mówi? Myślicie, że zdawał sobie sprawę z tego, że rozmawia ze 
zwierzęciem? Czy Bóg może pomóc mówić wam tylko dobre rzeczy? 
Jak Balak chciał przekonać Bileama, aby poszedł z jego sługami i przeklął Izraelitów? (nagrodą) Bileam był kuszony pieniędzmi. 
Co dziś kusi ludzi? Jak wy odpychacie pokusy? Powtórzmy wspólnie nasze przesłanie: 
 
Wysławiamy Boga, kiedy postępujemy według Jego poleceń. 
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 
Potrzebujesz: 

● tablica 
● kreda 
● gąbka 

 
Zapisz werset pamięciowy na tablicy i poproś, aby wszyscy go powtórzyli. Poproś ochotnika, aby starł jedno słowo. Niech wszyscy 
powtórzą werset jeszcze raz, dodając brakujące słowo. Kontynuujcie, aż wszystkie słowa znikną z tablicy i dzieci nauczą się wersetu na 
pamięć. 
Werset brzmi: „Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie” (Ewangelia Jana 14,23). 
 
 
STUDIUM BIBLII  
 
Potrzebujesz:  

● Biblie 
● papier 
● długopis 

 
Przygotuj wcześniej kartki papieru z zapisanymi wersetami biblijnymi. Poproś dorosłych o to, aby pomogli dzieciom przy wyszukiwaniu 
tekstów. 
Aby rozpocząć, zapytaj: Czy pamiętacie jakąś biblijną historię o osiołku? Poproś jedną osobę o przeczytanie na głos Ewangelii 
Mateusza 21,1-3.7-11. 
Popatrzmy teraz na inne teksty o zwierzętach. Stwórz pięć grup. Każdej z nich daj jedną kartkę z wersetem. Niech każda grupa 
przeczyta go na głos i powie, czego się z niego dowiedziała. 
 



● 1 Księga Królewska 17,1-6   (Eliasz karmiony przez kruki) 
● Księga Daniela 6,16-23  (Daniel w lwiej jamie) 
● Księga Jonasza 1,17 (Jonasz we wnętrzu ryby) 
● Ewangelia Jana 21,1-6 (Jezus i uczniowie z siecią pełną ryb) 
● Ewangelia Mateusza 17,24-27 (moneta w ustach ryby) 

 
Zapytaj: Co te historie mówią nam o posłuszeństwie wobec Boga? Daj dzieciom czas na zastanowienie się nad odpowiedziami. 
Jakie są skutki posłuszeństwa? Co robimy, kiedy jesteśmy Mu posłuszni? (Wielbimy Go.) Powtórzmy wspólnie nasze przesłanie: 
 
Wysławiamy Boga, kiedy postępujemy według Jego poleceń. 
 
 
3. ZASTOSOWANIE LEKCJI 
 
Potrzebujesz:  Biblie, rodzice dzieci z twojej klasy 
 
Wskazówki dla rodziców i dzieci 
Jeśli to możliwe, poproś rodziców, żeby przyszli na ostatnie dziesięć albo piętnaście minut przed końcem szkoły sobotniej. Poproś, aby 
dzieci i rodzice usiedli z dala od siebie. 
Powiedz: Bóg dał dzieciom Izraela dużo wskazówek, np. dziesięcioro przykazań. Mówił im, w jaki sposób mają żyć. Chciał, żeby 
byli zdrowi, szczęśliwi i żyli w pokoju. 
Poproś jedną osobę, aby przeczytała 2 Księgę Mojżeszową 20,12 i List do Efezjan 6,1-3. Po przeczytaniu tekstów powiedz: Bóg dał 
nam rodziców, którzy się nami opiekują. Co te wersety mówią o Bożych wskazówkach dla dzieci? Pozostaw czas na odpowiedzi. 
Bóg pozostawił również wskazówki dla rodziców. Poproś chętnego rodzica o przeczytanie Listu do Efezjan 6,4 i 5 Księgi Mojżeszowej 
6,5-9. Pozostaw czas i zapytaj: Co te wersety mówią rodzicom o wzrastaniu ich dzieci?  
 
Podsumowanie  
Powiedz: Dzieci, pomyślcie o jednym sposobie, w jaki możecie okazać rodzicom miłość i szacunek. Rodzice, jak możecie okazać 
miłości i szacunek waszym dzieciom? Kiedy będziecie gotowi, dotknijcie ucha. 
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: Co robimy, żeby okazać rodzicom miłość i szacunek? A 
co jest dowodem na to, że ich szanujemy? Co oznacza szacunek? Dlaczego tak ważne jest okazywanie Bogu posłuszeństwa 
poprzez szanowanie rodziców? 
Dlaczego tak ważne jest okazywanie dzieciom miłości? Powtórzmy wspólnie nasze przesłanie tak, żeby nasi rodzice też je 
usłyszeli: 
 
Wysławiamy Boga, kiedy postępujemy według Jego poleceń. 
Poproś rodziców, aby pozostali na dalszą część lekcji. 
 
 
4. DZIELENIE SIĘ LEKCJĄ 
 
Rwany papier 
 
Potrzebujesz: kolorowy papier, kredki lub mazaki, rodzice dzieci z twojej klasy 
 
Dobierz w pary dzieci i ich rodziców. Sprawdź, czy każde dziecko ma parę. Daj każdej osobie kawałek kolorowego papieru. Zachęć 
uczestników do porwania go w taki sposób, aby utworzył kształt rzeczy, która będzie symbolizować to, w jaki sposób okazujecie miłość i 
szacunek wobec dzieci lub rodziców, np. 
 

● łóżko – dziecko ścieli łóżko, zawsze, kiedy zostanie o to poproszone; 
● łopata – dzieci pomagają w ogrodzie; 
● usta – dzieci grzecznie się odzywają i zawsze mówią „dziękuję”. 

 
Pomóż dzieciom napisać na ich kartkach: „Ponieważ Jezus mnie kocha, a ja kocham ciebie, będę…. .” Poproś, aby rodzice także napisali 
te słowa.  
 
Podsumowanie 
Poproś, aby dzieci i rodzice wymienili się swoimi pracami i wyjaśnili, co one oznaczają. Poproś, aby wspólnie się pomodlili, prosząc Boga 
o pomoc w okazywaniu Mu posłuszeństwa i wzajemnej miłości. Powiedz: Powtórzmy wspólnie ostatni raz nasze przesłanie: 
 
Wysławiamy Boga, kiedy postępujemy według Jego poleceń. 



 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zaśpiewajcie wspólnie pieśń Jezus moim Słońcem (pieśń nr 463). Pomódlcie się, prosząc Boga, aby pomógł dzieciom przestrzegać 
wskazówek, jakie nam daje. 

 
CZĘŚĆ DLA UCZNIÓW 

 
 

Tekst źródłowy: 4 Księga Mojżeszowa, rozdziały 22-24, Patriarchowie i prorocy, s. 438-452. 
 
Tekst pamięciowy: „Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie” (Ewangelia Jana 14,23). 
 
Główne przesłanie: Wysławiamy Boga, kiedy postępujemy według Jego poleceń. 
 

Bileam  i mówiący osioł 
 

Czy kiedykolwiek widzieliście, jak pies wykonuje sztuczki? Niektóre psy umieją się tarzać się albo siadać. W naszej historii 
pewien mężczyzna usłyszał mówiącego osła. I on naprawdę do niego mówił! Dowiedzmy się, co powiedział. 
 

Izraelici znajdowali się niedaleko Ziemi Obiecanej. Jednak sąsiednie narody chciały stanąć im na drodze i zmusić ich do walki. 
Ale Bóg był po ich stronie i każde zwycięstwo narodu izraelskiego to potwierdzało. 

Balak, król Moabu, wiedział, że nie ma szans z taką siłą. Ale przypomniał sobie o Bileamie, który miał niezwykłą moc: kiedy coś 
pobłogosławił, było błogosławione, a kiedy przeklął, było przeklęte. Gdyby tylko Balakowi udało się skłonić go do tego, żeby przeklął 
Izraelitów, jego armia miałaby szansę na zwycięstwo. Wysłał więc swoich posłańców, aby przyprowadziliBileama. Zabrali oni ze sobą 
dużo złota i pieniędzy. 

Bileam wierzył w Boga. Kiedyś był Jego prorokiem, ale stał się chciwy i przestał Mu służyć. Kiedy przybyli do niego posłańcy, 
zapytał Boga o wskazówki. Otrzymał odpowiedź:  
- Nie idź z nimi. Nie możesz przekląć tego narodu, bo Ja im błogosławię”2. 

Bileam odesłał posłańców, ale Balak przysłał ich w jeszcze większej ilości z jeszcze większą ilością złota. 
Bileam wiedział, że Bóg zabronił mu iść. Powiedział więc:  

- Król Balak mógłby mi dać cały swój pałac pełen złota i srebra, ale nie mógłbym być nieposłuszny Bogu.  
Zamiast jednak odesłać posłańców, zaprosił ich na noc do swojego domu. 
Tej nocy Bóg powiedział do Bileama:  

- Ci posłańcy przyszli zabrać cię ze sobą. Idź. Mów jednak tylko to, co Ja ci nakażę. 
Bileam dosiadł swojego osła i wyruszył w drogę. 
Nie widział stojącego mu na drodze anioła. Dostrzegła go natomiast jego oślica i skręciła z drogi na pole. Bileam uderzył zwierzę, 

nakazując mu wrócić z powrotem na ścieżkę. 
Anioł pojawił się drugi raz. Oślica przylgnęła do muru, gniotąc nogę Bileama, który znwu zaczął ją bić. Kiedy anioł pojawił się po 

raz trzeci, oślica nie ogła go obejść, więc położyła się na drodze. Wtedy Bóg sprawił, że przemówiła.  
- Co takiego ci uczyniłam, że już trzy razy mnie zbiłeś? - zapytała Bileama (zob. 4 Księga Mojżeszowa 22,28-30). 

Bileam był tak zły, że odpowiedział bez zastanowienia:  
- Zakpiłaś sobie ze mnie. 
- Dosiadałeś mnie przez lata - odrzekła. - Czy kiedykolwiek zrobiłam coś podobnego? 

Wtedy Bileam zobaczył anioła, który odezwał się do niego:  
- Gdyby twoja oślica się nie zatrzymała, zabiłbym cię. 

Życie Bileama zostało uratowane przez zwierzę! 
- Zgrzeszyłem - powiedział Bileam. - Jeśli się mylę, zawrócę. 
- Nie - odrzekł anioł. - Idź, ale mów tylko to, co nakaże ci Bóg. 

Kiedy Bileam spotkał się z Balakiem, ostrzegł go:  
- Powiem tylko to, co Bóg chce, żebym powiedział. 

W trzech miejscach Balak prosił, żeby Bileam przeklął Izrael. Ale gdy tylko Bileam otwierał usta, wypływały z nich 
błogosławieństwa. 

Za trzecim razem Balak był już bardzo zły.  
- Wracaj do domu! - rozkazał. - Przywołałem cię, żebyś przeklął moich wrogów, ale ty az trzy razy ich pobłogosławiłeś! 
- Czy nie mówiłem ci, że nie mogę zrobić nic przeciwko Bogu? - zapytał Bileam . - Zanim odejdę, powiem ci, co ci Izraelici zrobią twojemu 
ludowi. Władca powstanie z Izraela. On zgniecie głowy Moabitów (...) Izraelici zniszczą tych, którzy pozostaną w mieście. 

Bóg nauczył Bileama, że uwielbienie powinno przejawiać się w całym życiu człowieka. Uwielbienie to życie zgodne z tym, co 
podoba się Bogu. Uwielbienie to słuchanie Bożego głosu i podążanie za Jego wskazówkami. Wiążę się z używaniem naszej mowy i 
działań w celu wywyższania Boga. 
 
  

 
2 Dialogi z tej historii pochodzą z IV Mojż. 22-24. 



Zadanie na każdy dzień 
  
Sobota 

● Wspólnie z bliskimi znajdźcie spokojnie miejsce i przeczytajcie lekcję. Dlaczego Bileam chciał pójść z posłańcami? Czy myślisz, 
że oślica naprawdę przemówiła? Skąd to wiesz? 

● Naucz swoją rodzinę wersetu pamięciowego. Zapytaj, co on dla nich oznacza. 
● Zaśpiewajcie przed modlitwą kilka pieśni pochwalnych.  

 
 
Niedziela 

● Poproś o pozwolenie samodzielnego przygotowania ciasta - bez pomocy i bez korzystania z przepisu. Niech każdy członek 
rodziny doda niego coś, co według niego pasuje. Upieczcie je i spróbujcie. Jaka jest różnica, kiedy postępuje się według 
wskazówek? Gdzie znajdują się Boże wskazówki dla nas? 

● Zaśpiewajcie pieśń na temat Biblii, Bożej księgi z instrukcjami dla nas. Podziękujcie Mu za nią.  
 
Poniedziałek 

● Przeczytajcie i przedyskutujcie fragment z 4 Księgi Mojżeszowej 22,1-20. Zanotujcie werset 18. Skoro Bileam wypowiedział 
takie słowa, dlaczego poszedł z wysłannikami Balaka? 

● Przyłóż ręce i stopy do papieru, a potem je odrysuj. Dookoła nich narysuj coś, co będzie mówiło o twojej miłości do rodziców. 
Daj to rodzicom, mocno ich przytulając. 

● Zaśpiewajcie ulubione pieśni o Jezusie. Jeśli naprawdę chcesz być Mu posłuszny, wpisz tu swoje imię:__________________. 
Poproś Go o pomoc.  

 
Wtorek 

● Przeczytajcie wspólnie fragment z 4 Księgi Mojżeszowej 22,21-41. Dlaczego anioł ukazał się oślicy? A Bileamowi? Kto ocalił 
życie Bileama? Jak myślisz, co czuł Bileam kiedy oślica do niego przemówiła? Dlaczego jej odpowiadał? Co spowodowało, że 
w tamtym momencie nie myślał zbyt trzeźwo i jasno? 

● Dowiedz się czegoś więcej na temat osłów (wskazówka: zajrzyj do encyklopedii albo innej książki). Narysuj osiołka. 
● Zaśpiewaj piosenkę o zwierzętach. Podziękuj Panu Bogu za zwierzęcych przyjaciół.   

 
Środa 

● Przeczytajcie wspólnie dwudziesty trzeci rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. Porozmawiajcie o dwóch wiadomościach wymienionych 
w tym rozdziale. Jak myślisz, dlaczego Bileam chciał poświęcić się Bogu (zob. Patriarchowie i Prorocy)? 

● Jeśli masz zwierzątko, spędź z nim trochę czasu. Możesz też narysować zwierzątko, które chciałbyś mieć. Zastanów się, jak 
traktujesz zwierzęta. 

● Pomódl się i poproś Boga o pomoc przy opiece nad zwierzętami.  
 
Czwartek 

● Razem z rodziną przeczytajcie i przedyskutujcie dwudziesty czwarty rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. Zastanówcie się nad trzecim 
błogosławieństwem Bileama (wersety 3-9). Dlaczego tak bardzo zezłościło ono króla Balaka? Co Balak rozkazał Bileamowi? 

● Teraz spójrz na pierwszą część głównego przesłania od Boga (w. 10-19). Co mówi ono na temat Izraela? Przeczytaj werset 17. 
Kto jest gwiazdą, która wzejdzie z Izraela? 

● Podziękuj Bogu za to, że zesłał Jezusa, aby był twoim Zbawicielem. 
 
Piątek 

● Przedstawcie razem z rodziną historię biblijną. Kto będzie oślicą? Aniołem? Głosem Boga? Zapytaj każdą osobę, czego 
nauczyła się z tej historii. Czy lepiej jest błogosławić czy przeklinać? Dlaczego? 

● Zaśpiewajcie pieśni o Biblii. Potem pomódlcie się i poproście, aby Bóg użył was do błogosławienia innych. Powiedz Jezusowi, 
za co jesteś wdzięczny w tym tygodniu. 

 
 


