Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen
Esimerkki huijausyrityksestä

Kotikaupunkini Porin eräässä seurakunnassa vaikutti eräs puhuja, jolla oli suuri varmuus asioista ja puhe artikulointeineen oli kohdallaan. Hän puhui todella vakuuttavasti kaikista asioista. Minäkin kävin häntä kuulemassa ja ihastuin häneen ja päätin
ostaa kaikkea kirjallisuutta, jota hänellä oli paljon tarjolla. Sitten koin levottomuutta
sydämessäni, jota pidän varoittavana merkkinä. Päätin jättää ostamisen toiseen
kertaan.
Hän oli juuri esittänyt sellaisen väitteen, että ihmisen ikä muuttui noin 70 –80 vuoteen sillä perusteella, että maa heitettiin kauemmaksi auringosta. Maa kiersi silloin
tietenkin kauemmin aurinkoa, kun matka oli pitempi. Lisäksi maan heittäminen kauemmaksi aiheutti vedenpaisumuksen maahan, kun ilmanala muuttui kylmemmäksi.
Tällaisia teorioita tuo insinööri silloin esitti.
Minulle jäi tämän teorian kuulemisen jälkeen epätodellinen olo. Minulla ei työmaalla
tahtoneet työt sujua. Kotiin tultuani makasin vain sängyllä monta iltaa. Mikään ei sujunut. Tiesin, että siinä ei jokin täsmää. Eräänä iltana Pyhä Henki sanoi minulle: ”Katso kuinka vanhoiksi ihmiset vedenpaisumuksen jälkeen elivät.” Ryntäsin heti
Raamattua tutkimaan ja asia selvisi heti. Puhuja oli puhunut omiaan. Ihmiset elivät
vielä vedenpaisumuksen jälkeenkin satoja vuosia. Esimerkiksi Seem eli vielä sen
jälkeen 500 vuotta.
Insinööri yritti huijata meitä ja saada itseään tunnetuksi suurena viisaana puhujana. Hän valitettavasti epäonnistui ainakin minun kohdalla!
(Näitä tyyppejä hengellisessä kentässämme on todella paljon! He ovat vaarallisia tuhotessaan monen uskon. He esiintyvät taidollisesti. He eivät ketään sääli! - He eksyttävät monia!)

Tähän Raamattu sanoo, että totuuden Henki johtaa teidät kaikkeen totuuteen.
Minutkin Pyhä Henki johti totuuden tuntemiseen. Huijaus ei ainakaan tässä tapauksessa onnistunut. (Joh. 16;13)
Ei ole tarvinnut mennä sitä puhujaa enää kuulemaan. Esitin tapahtuneesta oman
varoittavan versioni toiselle uskovalle, joka kuuli saman idean. Hän ei pitänyt asiaa
mitenkään merkittävänä, vaan kuunteli tätä insinööriä jatkossakin vakuuttavana puhujana. Hän ei myöhemminkään ottanut kantaa sellaisiin puheisiin, jotka eivät olleet
totuudenmukaisia, vaan uskoi kaiken mitä hänelle esitettiin. Luulen hänen ajautuneen uskossaan harhateille.
Minulle tämä asia on tullut hyvin tärkeäksi. Olen huomannut, että Pyhä Henki neuvoo minua, jos olen kyselevällä paikalla. Näitä tilanteita onkin sitten tullut myöhemmin esiin lukemattomia kertoja. Tiedän, jos en olisi tutkinut tätä ja monia muita asioita, niin minut olisi johdettu harhaan jo monta kertaa. On syytä olla tarkkana. Varsinkin, jos Pyhä Henki jotakin sanoo! Sanoma on usein hyvin hiljainen. Usein koen
pelkkää levottomuutta, jonkin asian johdosta. Silloin on aika pysähtyä tutkimaan,
kunnes asia selviää. Vastaus tulee aina, kun vain jaksaa kysellä.
Minulle sanotaan usein, että olen liian tarkka kaikessa. Itse tiedän, että pitäisi olla
vielä paljon tarkempi. Näissä asioissa ei ole koskaan liian tarkka.
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