Bileamin oppi!
4. Moos. 22-25

Bileam asui Mesopotamiassa, Kaksoisvirran maassa, Petorissa. Hän ei ollut israelilainen. Kuitenkin hänellä oli henkilökohtainen tieto Jumalasta ja kutsui Häntä ”minun Jumalani”. Hän
jopa keskusteli Jumalan kanssa ja teki ihmetekoja.
Bileam oli jotenkin aivan erikoinen mies! Hänellä oli yliluonnollisia hengellisiä lahjoja. Hän
oli kuuluisa, koska Jordanvirran rannalla tiedettiin hänestä, vaikka hän asui ainakin 1000 km
päässä. Eikä silloin ollut tiedotusvälineitä. Hän oli tunnettu henkilönä, joka voi siunata ja kirota. - Pohjimmiltaan hän oli turmeltunut juonitteleva persoona. Joosuan kirjassa 13;22 hänen sanotaan olleen ennustajan! - Eikö Jumala tiennyt minkälainen mies Bileam oli? - Kyllä
tiesi!

- Bileam on annettu meille varoittavaksi esimerkiksi!
Israelin kansa kulki Mooabin ja Midianin maan kautta kohti luvattua maata. Mooabin kuningas Baalak pelkäsi israelilaisia. Hän päätti kutua Bileamia kiroamaan Israelilaisia sanoen:
Sillä minä tiedän, että jonka sinä siunaat, on siunattu, ja jonka sinä kiroat, on kirottu!
Jumala esti häntä ensin lähtemästä. - Baalak toisti kutsunsa ja lupasi palkita hänet ylenpalttisesti. Silloin Jumala salli hänen lähteä, mutta antoi ohjeen: ”Tee sen mukaan kuin sinulle sanotaan.”
Aasi vastustaa Bileamia
Aamulla hän satuloi aasinsa ja lähti kohti
Mooabin maata. Silloin syttyi Jumalan
viha ja enkeli asettui tielle estämään hänen matkaansa. Bileam pakotti aasiansa
menemään lyömällä eteenpäin. Silloin
Jumala avasi aasin suun joka sanoi Bilemille: ”Mitä minä olen sinulle tehnyt,
koska lyöt minua jo kolmannen kerran”.
Kertomuksen jatkuessa enkeli avaa Bileamin silmät. Herran enkeli sanoi hänelle:
” Katso, minä olen tullut sinua estämään, sillä ajattelemattomasti sinä olet lähtenyt matkalle, vastoin minun tahtoani. Bileam lupaa palata takaisin, jos se matka ei ole Jumalan tahto.
Mutta enkeli sanoi Bileamille: ”Mene näiden miesten kanssa mutta: ”Tee sen mukaan kuin
sinulle sanotaan.” Jumala koetti jopa yliluonnollisella: ” aasin puheella” saada hänet uskomaan. Mutta Bileam lähti ja tuli Mooabiin. Jumala teki Bilemille kuitenkin selväksi, että hänen lähtönsä ei ole Hänen mielensä mukainen.
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Bileamilla oli houkutuksena lupaukset suurista korvauksista. Jumala antaa meidän itsemme valita, mitä tietä kuljemme. Hän ei estä meitä. Bileamille tuli maallinen houkutus niin
suureksi, ettei hän kyennyt sitä voittamaan. Olihan hänelle luvattu hyvä palkkio ja asema.
Hän ei ollut suoran tien kulkija. Hän oli valmis tekemään myönnytyksiä!
Yrittäessään kirota Israelia, Baalak rakensi kolme eri kertaa 7 alttaria ja uhrasi niillä härkiä
sekä oinaita. Sen jälkeen Bileamin piti kirota Israelia, mutta joka kerta hän siunasikin Israelia. Viimeisen siunauksen aikana Jumalan Henki tuli häneen ja hän julisti mm, että Israelista
nousee kuningassuku, josta tulee messias yms. Lopulta Baalak kyllästyy Bileamiin ja he
lähtivät kotiinsa kumpikin. Ilmeisesti Bileam kuitenkin palasi pian takaisin ja antoi Baalakille neuvoja!
Bileamin katala neuvo Baalakille: - Hän neuvoi Baalakia houkuttelemaan israelilaisia haureuteen ja epäjumalanpalvelukseen antamalla tyttäriään Israelilaisille! Bileam tiesi, että jos
hän saisi heidät lankeamaan näihin synteihin, niin Jumala hylkäisi heidät ja vihastuisi Israelilaisiin. Baalak toteutti vihjeen ja niin Israelilaiset lankesivat ja Jumala myös vihastui.
( Bileam tiesi mikä oli sellainen asia (alue) , josta Jumala vihastuu!). Jumala todella vihastui. Hän ei hyväksynyt tätä ja vitsaus kohtasi israelilaisia. Vitsaus loppui, kun Piinehas, pappi Aaronin pojan poika kiivaili Herran puolesta ja tappoi isralilaisen miehen ja midianilaisen
naisen. Vitsaus oli kova. Siinä sai surmansa kaksikymmentäneljä tuhatta israelilaista.
Bileam asettui lopulta Israelilaisia vastaan. Hän kuoli sodassa, joka syttyi israelilaisten ja
midianilaisten välille.
Tätä Bileamin oppia voidaan soveltaa muihinkin asioihin. Houkutuksia löydetään monista
muistakin asioista, joiden takia hyljätään suora tie!
Esimerkiksi otetaan Raamatusta jokin marginaalialue ja tehdään siitä oppi!
Pietari varoittaa meitä vääristä opettajista seurakunnissa. 2 Piet. 2;15. ”he ovat hyljänneet
oikean tien ja menneet harhaan, seuratessaan Bileamin Beorin pojan tietä, joka rakasti
vääryyttä.”
Erään yleisesti tunnetun näkyvän nimen voisi mainita, joka on hyljännyt oikean tien ja
mennyt harhaan: - Benny Hinn.
- Pienempiäkin Hinnejä löytyy.
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