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Puheenjohtajan kynästä 
 
 
 
 

K esä on jäämässä muistojen joukkoon ja 
syksy lähestyy uhkaavasti.  Opinahjot 
aloittavat toimintansa loman jälkeen, ja 

tiedonhaluiset kiiruhtavat luennoille ja valitsemil-
leen kursseille tietoja ja taitoja täydentämään.  
Pitkään kestänyt lääkärilakkokin on ohi, ja yhteis-
kunta on siltäkin osin palaamassa normaaliin jär-
jestykseen. Mutta copyright-oikeudet aiheuttavat 
edelleenkin päänvaivaa Urantia-yhteisön piirissä 
”isossa maailmassa”.           

Ison veden takana käydyssä oikeudenkäynnissä 
on valamiehistö antanut ratkaisun, jonka mukaan 
The Urantia Bookin yhdysvaltalaiset tekijänoikeudet 
ovat pätemättömiä.  Myös kyseisen oikeuden tuo-
mari on antanut päätöksensä, joka on samanlainen 
valamiehistön päätöksen kanssa.  Tämän päätöksen 
mukaisesti  säätiön tekijänoikeuksien voimassaolo-
ajan pidennys katsotaan pätemättömäksi Yhdysval-
loissa. On kuitenkin tässä yhteydessä muistettava, 
että Urantia-säätiön kansainväliset tekijänoi-
keudet englanninkieliseen tekstiin ja tekijänoi-
keudet julkaistuihin käännöksiin ovat edelleen 
voimassa sekä Yhdysvalloissa että kansainväli-
sesti.  

Ja jälleen, vaikka kumpikin osapuoli, sekä Micha-
el Foundation että Urantia Foundation, on oikeutet-
tu valittamaan seuraavaan oikeusasteeseen, on Fel-
lowshipin yleisneuvosto päättänyt, että Fellowship 
painattaa oman englanninkielisen Urantia-kirjan.  
Näinhän tapahtui myös edellisen vastaavanlaisen ti-
lanteen, ns. Maaherra-oikeudenkäynnin yhteydessä.  
Samankaltaisista pyrkimyksistä on osaltaan kyse 
myös Harry McMullan III:n (Michael Foundation) 
julkaisun Jesus – A New Revelation yhteydessä.  

Käydyssä oikeudenkäynnissä Michael Foundatio-
nin ainoana todistajana esiintyi herra McMullan itse, 
kuten lukijakunnalle lähetetystä tiedotteesta käy ilmi.  
Siitä ilmenee myös todistajan tyyli ja hänen käyttä-
mänsä asiaseikat, joiden perusteella oikeuden päätös 
annettiin. Voidaan kaiketi sanoa, että näiden seikko-
jen johdosta tai niistä riippumatta täytyy olla kysy-
mys erikoislaatuisesta kirjasta sen aiheuttaessa näin 
monenlaatuisia pyrkimyksiä. Luulisi yhteistyön ole-
van kaikkien osapuolien kannalta hyödyllisempää, 

tuloksellisempaa ja vähemmän energiaa ja voimia 
kuluttavaa.  

Noin kaksi vuotta sitten saimme viestin ns. 
”tuhatvuosikomitean” työskentelynä syntyneiden 
neuvottelujen tuloksesta: TUHATVUOSIALOITE-
KOMITEA SUOSITTELEE IUA:LLE JA FEL-
LOWSHIPILLE YHTEISTYÖLIITTOUTUMAA.  
Se oli hyvä uutinen. Tämän suosituksen mukaista 
toimintaa on yritetty työstää ja sopia näiden kahden 
vuoden aikana. Vaan ei se ole oikein onnistunut, ja 
Fellowshipin  uusi Urantia-kirjan painatuspäätös ku-
moaa lopullisesti tämänkin edistyksellisen komitea-
työskentelyn tulokset.  

Tyytyväisyydellä on kuitenkin pantava merkille, 
että IUA:n toiminta laajenee ja jatkuu niin meillä 
kuin muuallakin.  Uusi kansallinen seura on perus-
tettu Senegaliin.  Kolumbiaan on perustettu uusi 
paikallinen seura siellä jo olevien seurojen lisäksi.  
Myös Espanjaan on perusteilla seura, tällä erää pai-
kallinen seura heidän voimavarojensa mukaan.  Ison 
veden tuolle puolen, Washingtonin osavaltioon, on 
perustettu Urantia-yhdistys. Se on Yhdysvaltain 
kansallisen Urantia-yhdistyksen, USUA:n, 24:s pai-
kallisyhdistys.   Myös viime heinäkuun jäsentiedot-
teessa mainittu  IUA:n sääntöjen muutostyö on 
edistynyt. Urantia-säätiön johtokunta, joka sääntö-
jen tässä tapauksessa toimii IUA:n johtokuntana, on 
hyväksynyt IUA:n uuden rakenteen periaatteet. 
Niinpä saadaan piakkoin luonnos IUA:n uusiksi 
säännöiksi kommentoitavaksi. 

 
IUA:n Suomen-toimiston osalta on syytä huomata 
Internetin urantias-listalla ollut uutinen: 

 
SUOMEN-TOIMISTON HOITO 

 
Urantia-säätiön Suomen-toimiston nykyiset 
hoitajat luopuvat tehtävästä, ja uusi hoitosopi-
mus on tekeillä Kristina ja Pekka Siikalan 
kanssa. Kun tehtävien siirto on lopullisesti ta-
pahtunut, ilmoitamme toimiston uuden osoit-
teen ja puhelinnumeron. Sähköpostiosoite py-
syy samana eli se on edelleen  

urantia-saatio@urantia.fi. 
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Tämän johdosta esitämme parhaat kiitokset toi-
miston nykyisille hoitajille Seppo Niskaselle ja 
Seppo Kanervalle yhteistyöstä, saamastamme pal-
velusta ja asioiden hyvästä hoidosta.  Samalla toi-
votamme onnea ja siunausta toimiston tuleville 
uusille virkailijoille Kristina ja Pekka Siikalalle.  

IUA-yhteisöön kuuluvan oman seuramme kesä-
päivät ja vuosikokous sujuivat kesäisissä tunnelmis-
sa Itämerikeskuksessa Kellokoskella.  Vaikka koko-
ustilojen käytön ja varausten osalta sattuikin päällek-
käisiä käyttötarpeita, saatiin ohjelma vietyä konfe-
renssikomitean käytännön kokemuksella ja sopuisan 
yhteishengen vallitessa mallikkaasti läpi. Henkilöva-
linnat sujuivat vuosikokouksessa yksimielisesti, ja 
kokous eteni leppoisan sujuvasti valitun puheenjoh-
tajan ohjaillessa kokoustapahtumia rutiinilla. 

Kiitokset hallitustyöskentelyn sääntöjen mukai-
sen määräajan täyttyessä jättäneille aktiivisesta pa-
noksesta seuran toimintaan, kuten myös kiitokset 
kaikille komiteajäsenille. Tervetuloa kaikki hallituk-
sen ja komiteoiden jäsenet ideoimaan ja vaikutta-
maan Suomen Urantia-seuraan ja sen toimintaan. 

Lukijoille ja jäsenille parhaat kiitokset luottamuk-
sesta ja toimintaan osallistumisesta, ja muistakaa te-
kin ideoilla ja esityksillä komiteoita tai suoraan halli-
tusta tai sen jäseniä, kun on mielestänne idean paik-
ka tai syytä kohentaa tai parantaa toimintaa. 

 
Hyvää syyskauden alkua ja antoisia yhdessäolo- ja 
lukukokemuksia Urantia-kirjan tiimoilta. 

 
Kalevi Eklöf 

K orkeimman pohtiminen synnyttää meissä 
väistämättä runoilijan. Korkeimman ajatte-
leminen on syvästi esteettinen prosessi. 

Korkeimman ymmärtämisen yrittäminen vie meidät 
uuteen, salaperäiseen maailmaan, joka on meidän 
vanha entinen maailmamme uudella tavalla nähtynä. 
Saamme katsoa maailmaamme sen sisä- ja ulkopuo-
lelta kosmisen filosofin silmin. Totuus, hyvyys ja 
kauneus – rakkaus – voisivat ilmentyä mahdolli-
suuksina meidän kauttamme Korkeimmassa. Hengen 
hedelmät ovat Korkeimman substanssi sellaisena kuin hän 
on ihmiskokemuksessa käsitettävissä. [1290:3] 
(Substanssi on ilmiöiden havaittavien ominaisuuksi-
en kannattaja eli olemus.) 

Kasvaakseen valtakunnassa, ”ollakseen siellä tun-
nettu”, tulee tuottaa hengen hedelmiä: – – rakkaus, 
ilo, rauha, pitkämielisyys, lempeys, hyvyys, usko, sävyisyys ja 
itsehillintä. [381:7] Ja Jeesuksen sanoin:  

[J]umalallisen hengen hedelmät ovat rakastava 
palveleminen, epäitsekäs antaumus, peloton lojaalisuus, 
vilpitön rehellisyys, valistunut vilpittömyys, kuolematon toivo, 
luottavainen usko, armelias huolenpito, pettämätön hyvyys, 
anteeksiantava pitkämielisyys ja pysyvä rauha. [2054:3] 

Meillä on monta äitiä: Iankaikkinen Äiti-Poika, 
Ääretön Henki, paikallisuniversumin Äiti-Henki, ga-
laktinen Äiti,  Äiti-Maa,  ja maanpäällinen äitimme, 
mutta myös Korkein edustaa meille Jumaluuden äi-
tiysaspektia.  

Daode Jingissä Lao-tse sanoo:  

”Maailmalla on alkunsa 
sitä voitaisiin kutsua Maailman Äidiksi. 
Kun käsittää Äidin olemuksen, tuntee 

myös sen lapset. 
Ja kun opittuaan tuntemaan lapset 

pitäytyy edelleen Äidissä, 
niin elää turvassa päiviensä loppuun.” 

 
Esitelmäni otsikointi on kuin suomalainen vanhan 
kansan arvoitus: Mikä Jumala se on, joka on mysti-
syydessään tunnistamaton, etäinen ja silti lähellä? 

Ja jos näin, mitä hyötyä meille ihmisille on tällai-
sesta Jumalasta? 

Miksi ei riitä, että olisi pelkästään Universaalisen 
Isän ja Hänen lapsensa välinen suhde? 

Mihin Korkeinta tarvitaan? Onko Hän väistämä-
tön? Ovatko ihmisperäiset filosofit ja teologit ha-
vainneet Korkeimman olemassaoloa? Mistä Kor-
keimman löytää tämän päivän maailmasta; miten 
Hän ilmenee maailmassa? 

Muun muassa näihin kysymyksiin pyrin vastaa-
maan. Nämä kysymykset ”riivasivat” minua myös 
yrittämään tätä prosessia: Korkeimman ymmärtä-
mistä. Aloitin tien kulkemisen siten, että tutustuin 
aluksi siihen, mitä Urantia-liikkeen piirissä on kirjoi-
tettu Korkeimmasta. Löysin kolme erinomaista ar-
tikkelia, joissa synteesi, evoluutio ja kokemuksel-
lisuus nousivat esille Korkeinta luonnehtivina omi-
naispiirteinä. 

Korkein – mystisyydessään tunnistamaton, 

etäinen ja silti lähellä 
 

Eija Seppänen-Bolotinski 
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Seuraavaksi etsin Urantia-kirjasta kohtia, joissa 
viitattaisiin ihmisperäisiin käsityksiin Korkeim-
masta, ja ensimmäiseksi löysin seuraavan kohdan, 
josta pääsemmekin suoraan käsittelemään Kor-
keimman olemusta: Tietyissä osakysymyksissä Ainoan 
Universaalisen Ylisielun käsite luodun olennon koko ole-
massaolosta tehdyn yhteenvedon kokonaistuloksena johdatti 
Intian filosofit hyvin lähelle totuutta Korkeimmasta Olen-
nosta, mutta tästä totuudesta ei ollut heille mitään hyötyä 
siksi, että he eivät onnistuneet kehittämään mitään ymmär-
rettävää tai järkevää omakohtaista lähestymistietä kehittele-
mänsä, Brahmuus-Narajanaksi kutsutun, teoreettisen ja 
monoteistisen päämäärän saavuttamiseen. [1030:4] 

Käsitellään tätä otetta Urantia-kirjasta hieman tar-
kemmin. Miten Intian filosofit siis käsittävät Brah-
man-Narayanan? Harperin Hinduismin sanakirjassa 
sanotaan seuraavaa: ”Narayana on arkkityyppinen 
luovan voiman, aurinkoenergian tai kosmisen ener-
gian personoituma, joka samastetaan aurinko-
Vishnuun, hengellisen valaistumisen symboliin.” 
Nimi juontuu sanoista ”narah” eli alkuvedet (kaiken 
elämän lähde) ja ”ayana” eli luojan asumus; luojan, 
joka liikkuu vetten päällä ja jaksottaisesti uudistaa 
maailmankaikkeuden, uskomus, joka on ollut 
yhteinen muinaisille jokisivilisaatioille. Useista 
intialaisista luomiskertomuksista, joita esiintyy 
paikallisesti tai joita kannattavat itsenäiset papilliset 
koulukunnat, tämä, joka koskee Narayanan roolia ja 
auringon ja vesistöjen toimintaa, on mahdollisesti 
järkiperäisempi selitys elämän synnylle kuin muut ja 
myöskin olettaa Vedojen aurinko-Vishnun ja 
Purana-Vishnun välillä olevan luonnollisen suhteen. 
Tähän viitataan, kun maailma hajaantuu sen 
muodottomaan, eriytymättömään tilaan aikojen 
lopulla. Vishnun sanotaan silloin lepäävän kosmisen 
Sesa-käärmeen päällä, joka ui alkuvesissä. Kun 
seuraavan aikakauden on määrä alkaa, Vishnu 
(Narayana) herää ja luo uudelleen maailman. Tämä 
myytti on luonnollisesti nostanut esille monia 
sovellutuksia Vishnun olemusta ja sen monia 
aspekteja, myös Narayanaa, mietiskeleville 
uskovaisille. Täten, ollessaan vain yksi kosmisen 
uudistumisen teorioista, Narayana-teoriasta tuli 
niiden kaikkien yhteenveto. Tästä syystä oli vain 
ajan kysymys, että Brahman, luojahahmon, teoriassa 
pääjumalan, mutta vain vähän palvotun, tilalle astui 
Narayana, jonka sekä Vaisnava- että Saiva-
koulukunnat hyväksyvät Universaalisen olevaisen, 
atmanin, ilmentymäksi, joka on kaikissa olevaisissa 
ja joka kaikki olevaiset ovat. Häntä huudetaan 
avuksi seuraavan mantran avulla: ”Om! Namo 
Narayanaya!” 

Narayana elää nelinkertaisena muotona: Ensim-
mäinen on tutkimaton, selittämätön; viisaat näkevät 

sen kirkkaana ja tuliseppelten peittämänä; uskovai-
sille se on täydellisyys ja voittaa kaikki ominaisuu-
det; Vasudevana se on vailla egoismia. Toinen on 
nimeltään Sesa, joka käärmeen muodossa ylläpitää 
maailmaa päänsä päällä. Kolmas on aktiivinen muo-
to, jossa Narayana laskeutuu maan päälle erilaisina 
inkarnaatioina, avataroina, saattaakseen uudelleen 
voimaan oikeamielisyyden. Neljäs muoto odottaa 
vedessä paneutuneena lepäämään makuusijalle, joka 
muodostuu Ananta-käärmeen kiemuroista. 

Narayanaa, hänen käärmemakuusijaansa ja vesiä 
voidaan pitää kolmiyhteisenä ilmiasuna yhdestä ai-
noasta jumalallisesta, katoamattomasta kosmisesta 
substanssista, energiasta, joka on kaikkien elämän-
muotojen pohjalla ja niissä sisäisesti olevana. 

Svetasvara Upanišadissa sanotaan: ”Mitä tahansa 
tässä maailmankaikkeudessa nähdään tai kuullaan, 
kaiken tämän täyttää – sekä sisä- että ulkopuolelta – 
Narayana.” Rig Veda ja Brahmanat sanovat: Narayana 
on ”kaikkien olevaisten päämäärä”, ”ihmisen olin-
paikka ja leposija”. 

Nykyaikaiset hindukosmologian tutkijat ovat ke-
hittäneet Kvantti-Brahmanin ajatusta, joka muodos-
taisi energeettisen yhtenäisteorian gravitaatiovoi-
man, sähkömagneettisen voiman,  heikon ydinvoi-
man ja vahvan ydinvoiman selittämiseksi. Kvantti-
Brahman olisi Absoluutin ruumis. 

Tällä voisi olla joitakin yhtymäkohtia Urantia-
kirjan Kaikkivaltiaan Korkeimman ei-persoonallisen 
aspektin eli Korkeimpien Luoja-Persoonallisuuksien 
voimasynteesin kanssa. 

Urantia-kirjassa sanotaan: Korkein-käsitteen pitää 
luoda puitteet sille, että henkipersoona, evolutionaarinen voi-
ma sekä voima-persoonallisuuden synteesi –  evolutionaarisen 
voiman yhdistyminen henkipersoonallisuuteen ja tämän hal-
litseva asema voimaan nähden –  mielletään toisistaan eroa-
viksi. [1164:5] 

Toinen ihmisperäinen konsepti, joka Urantia-
kirjan mukaan tulee lähelle Korkeimman erästä as-
pektia, on hinduilla esiintyvä ”syysuhteen jatkuvuu-
den karma-prinsiippi”. Urantia-kirjassa sanotaan: Syy-
suhteen jatkuvuuden karma-prinsiippi taas on hyvin lähellä 
totuutta kaikkien ajallis-avaruudellisten toimintojen heijas-
tuksellisesta synteesistä Korkeimman jumaluusläsnäolossa, 
mutta tämä postulaatti ei tarjonnut koskaan sellaista mah-
dollisuutta, että yksittäinen uskonnonharjoittaja sen rinnalla 
saavuttaisi  omakohtaisesti Jumaluuden, vaan se tarjosi vain 
koko persoonallisuuden perimmältään tapahtuvan vaipumi-
sen Universaaliseen Ylisieluun. [1030:5] 

Käsitellään taas tätä otetta hieman tarkemmin. 
Ensinnäkin, mikä on on hinduille syysuhteen jatku-
vuuden karma-prinsiippi? Stephen Cross kertoo 
kirjassaan Hindulaisuus, että karma tarkoittaa sanaa 
”teko” ja on käytännössä sitä, että menneiden teko-
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jen seurausten varasto, joka siirtyy elämästä toiseen, 
määrää yksilön jälleensyntymän ja ehdollistumisen. 
Hindujen käsityksen mukaan ihmismielessä on osa 
nimeltään ”citta” eli ”kasaantua”, joka tarkoittaa sitä 
mielen osaa, johon kerääntyvät muistot, sekä tietoi-
set että tiedostamattomat tunnemuistot, jotka eh-
dollistavat yksilön. ”Citta” on ennen kaikkea alita-
juinen mieli, ja se on karman sijaintipaikka.  Hindu-
psykologian mukaan syvään juurtunut tiedostama-
ton pyrkimys – tunteenomaiset impulssit, mielty-
mykset ja vastenmielisyydet, toivot ja pelot ehdollis-
tavat yksilöllisen minän. ”Cittan” kätkössä uinuva 
määrää paljolti tulevaa elämää. 

Kirjailija ja lehtimies Paul Brunton kertoo kir-
jassaan Meditaatio ja karma seuraavaa: ”Karma opet-
taa meille, että koko maailmankaikkeus on itseään 
toteuttava järjestelmä. Sen olemassaolo ja jatkuva 
toiminta riippuu, kuten omammekin, jostakin ääret-
tömän paljon suuremmasta kuin se itse. Koko jär-
jestelmä kasvaa, heikkenee tai pysyy muuttumatto-
mana sen kautta, mitä kukin sen osanen tekee tai 
jättää tekemättä. Karma on lopulta meidän vakuu-
temme siitä, että meillä on merkityksemme osana 
kokonaisuuden elämää – –.” Brunton jatkaa: 
”Jotenkin, jossakin ja joskus kaikki se, mitä teemme, 
heijastuu lopulta  itseemme. Karman tutkiminen 
paljastaa, että ihmisten on maksettava paitsi siitä, 
mitä he ovat tehneet väärin, myös siitä, mitä he ovat 
jättäneet tekemättä – –. Karma olisi merkityksetön-
tä, jos ei olisi jonkinlaista järjestynyttä jatkuvuutta 
kaikkien niiden asioiden ja olentojen välillä, jotka 
yhdessä muodostavat maailmankaikeuden menneen, 
nykyisen ja tulevan. Se tarkoittaa, että maailman-
kaikkeuden on ylläpidettävä ja säilytettävä jonkin-
laista muistia salatuissa uumenissaan – –.”  
Mikä sitten on ”kaikkien ajallis-avaruudellisten 
toimintojen heijastuksellinen synteesi”? Urantia-
kirjassahan kerrotaan heijastuksellisuuden olevan yk-
si Korkeimman tärkeimpiä funktioita. Heijastuvuus 
on Myötätoimijan, Korkeimman Olennon ja Val-
tiashenkien mielitasojen ilmiö ja on siirrettävissä 
kaikille olennoille (mm. Heijastaville Hengille, se-
konafeille), jotka toimivat tässä universaalisessa tie-
tojenkeruujärjestelmässä. (s. 201) Se koostuu seuraa-
vista osista: tiedonvälityksestä, muistiin merkitsemi-
sestä sekä uutistenkeruu- ja säädökset levittävästä 
koneistosta. Myötätoimija koordinoi maailmankaik-
keuden aktuaalisuuden kaikki tasot: mentaalisen, ai-
neellisen ja hengellisen siten, että ne otetaan huomi-
oon yhtaikaa. Universumiheijasteisuus merkitsee ky-
kyä nähdä, kuulla, tuntea ja tietää kaikki asiat niiden 
tapahtumishetkellä kaikkialla superuniversumissa ja 
keskittää heijastamalla tämä kaikki tietämys ja tieto 

mihin tahansa haluttuun paikkaan.  
Heijastusilmiö edustaa kaikkien, koko luomistu-

loksesta tavattavien olemassaolovaiheiden keskinäis-
tä vuorovaikutusta. Heijasteisuus näyttää olevan 
kaikkitietävyyttä kokemuksellisen finiittisyyden ra-
joissa ja edustaa Korkeimman Olennon läsnäolotie-
toisuuden esiinnousemista. Heijastamisen hyväksi-
käyttö missä tahansa sen vaiheissa on samaa kuin 
osittainen kontakti Korkeimman tajuntaan. (s. 105) 

Niinpä niin, hindut ovat siis ehtineet ajatella kai-
kenlaista! Mutta onko länsimaisessa filosofisessa 
ja uskonnollisessa ajattelussa Korkeinta Olentoa 
vastaavia tai lähellä olevia käsitteitä? 

Kyllä on, mutta näyttää siltä, että vasta darwini-
lainen ihmisen evoluution tosiasian käsittäminen on 
tehnyt mahdolliseksi länsimaisessa uskonnollisessa 
ajattelussa Jumaluuden käsittämisen siten, että Ju-
maluudella on myös finiittinen ja kehittyvä vaiheen-
sa. 

Korkeinta Olentoa vastaava konsepti esiintyy 
prosessiteologiassa ja prosessifilosofiassa, jotka 
juontuvat ennen kaikkea filosofi Alfred North 
Whiteheadin kirjoituksista, joskin todellisuuden 
muuttuvan luonteen puolesta puhui jo kreikkalainen 
filosofi Herakleitos 500 eKr ja sen, että ”kaikki vir-
taa”, ymmärtävät myös ihmiset yleensäkin täysin in-
tuitiivisesti. 

Tätä nykyä Itä-Aasian ja kristittyjen uskonnonfi-
losofien välillä käydään vilkasta keskustelua proses-
siteologiasta, joka voisi muodostaa yhtymäkohdan 
heidän uskonnollisille näkemyksilleen. 

Haluan tässä esitellä jonkin verran Whiteheadia, 
joka on ainakin popularistisena filosofina aika tunte-
maton Suomessa, ja jonka teoksia ei ole saatavana 
suomenkielisenä. Urantia-kirjan lukijoiden ja opiske-
lijoiden on myös hyvä tietää, että Whitehead on yksi 
Urantia-kirjan ilmoituksenantajien mainitsemista ih-
misperäisistä lähteistä. 

Alfred North Whitehead (1861–1947) oli englan-
tilainen matemaatikko, loogikko ja filosofi. Hän toi-
mi mm. Harvardin yliopiston filosofian professori-
na ja laati filosofi Bertrand Russellin kanssa kuu-
luisan klassikkoteoksen Principia Mathematica, josta 
itse Russell on Muistokirjoituksessa vuodelta 1937 sa-
nonut: ”Principia Mathematica -teoksen arvo on 
epäilemättä suurimmaksi osaksi professori White-
headin ansiota, miehen, jonka myöhemmät teokset 
osoittavat, että hänellä on sitä oivalluksen ja hengen 
syvyyttä, joka niin silmiinpistävällä tavalla puuttuu 
Russellilta – –. Russellin todistelusta puuttuvat nuo 
korkeammat näkökohdat, jotka nousevat pelkän lo-
giikan yläpuolelle.” 

Seuraavassa North Whiteheadin filosofian esitte-
lyssä on käytetty hyväksi Internetiä, Encyclopaedia 
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Fennicaa ja Otavan suurta ensyklopediaa. Whitehead 
lähtee filosofiassaan suhteellisuuden käsitteestä ja 
uuden ajan filosofian esittämästä substanssin  käsit-
teen kritiikistä. (Substanssi filosofiassa tarkoittaa to-
sioliota, pysyvää oliota vastakohtana vaihtuville ti-
loille ja ominaisuuksille; substanssi on häviämätön 
ja muuttumaton olevaisen perustekijä.) Substanssin 
käsitteen uudelleen määrittely johtaa Whiteheadilla 
todellisuuden selitykseen, jossa olevainen on orgaa-
ninen kokonaisuus, tapahtumien hahmottunut pro-
sessi, jossa tietyt mahdollisuudet todellistuvat luo-
misvoiman alkuperusteen mukaan siirryttäessä ny-
kyisestä  todellisuudesta uuteen todellisuuteen. 
Kaikki tapahtuneet todellisuuden yksiköt 
”valikoituvat”  puhtaiden mahdollisuuksien maail-
masta. Whiteheadin käsityksen mukaan vain Jumala 
voi olla substanssin kaltainen, ”joka ei vaadi kuin it-
sensä ollakseen olemassa.” 

Whiteheadin pääteokset ovat Process and Reality 
(1927–1928) ja Religion in the Making (1926). Teok-
sessaan Religion in the Making Whitehead kirjoittaa: 
”Moderni maaailma on kadottanut Jumalan ja etsii 
häntä – –. Kaikki uskonnollisen dogmin yksinker-
taistukset kariutuvat pahuuden ongelman kohdates-
saan – –. Totuuteen ei ole oikopolkuja – –. Uskonto 
on hengen kaipausta siihen, että olemassaolon tosi-
asiat löytäisivät oikeutuksensa  olemassaolemisen 
luonteesta – –. ”Sieluni janoaa Jumalaa”, kirjoittaa 
psalmisti – –. Tiede voi levätä naiivisti uskossa, us-
konto etsii ja kaipaa oikeutusta olemassaololle – –. 
On olemassa ”taivasten valtakunta” a priori, ennen 
ajankohtaisten tapahtumien tapahtumista, ja on ole-
massa sama taivasten valtakunta löytämässä täytty-
mystään tämän tapahtumisen myötä. Mutta niin 
kuin ”taivasten valtakunta” kulkee läpi luonnollisen 
maailman, niin kulkee luonnollinen maailma 
”taivasten valtakunnan” läpi. – – Maailma on yhtei-
sössä esitetty yksinäisyyden kuvaelma. Yksiköiden 
yksilöllisyys on yhtä tärkeää kuin niiden yhteisölli-
syys. Uskonnon pääaihe on yksilöllisyyden ilmenty-
mä yhteisöllisyydessä  – –. Jos olisi olemassa täydel-
linen determinismi, niin silloin pahan  olemassaolon 
maailmassa täytyisi olla sopusoinnussa Jumalan 
luonteen kanssa. Nyt paha esiintyy fyysisessä ja hen-
kisessä kärsimyksessä, korkeamman kokemuksen ta-
son hävitessä alemman kokemuksen tieltä – –. Pa-
han epävakaisuus on maailman moraalinen sään-
tö. – – Paha on positiivista ja tuhoavaa; se, mikä on 
hyvää, on positiivista ja luovaa. Sisäinen säilyvyys on 
ominaista sille, mikä on hyvää itsessään. Sen tuhou-
tuminen voi tapahtua vain ulkoapäin mutta ei sisäl-
täpäin – –. Koska Jumala on todellinen, Hänen täy-
tyy sisällyttää itseensä kokonaismaailmankaikkeuden 
synteesi – –. Hänen loppuunsaattamisensa niin, että 

Hän on vapautettu muuttumisesta joksikin muuksi, 
täytyy tarkoittaa, että Hänen luontonsa jää itselleen 
uskolliseksi kaiken muutoksen suhteen.” 

Eräässä aikaisemmassa luennossa Korkeimmasta 
oli Häntä ajatuksena verrattu jesuiittafilosofi Pierre 
Teilhard de Chardinin (1881– 1955) teoksessaan 
Tapaus ihminen esittämään Omega-Jumalaan. Kor-
kein on kuitenkin varsin erilainen käsite kuin Teil-
hardin Omega-Jumala, joskin myös yhtymäkohtia 
löytyy. Teilhardin mukaan Omega-Jumalalla eli -pis- 
teellä on seuraavia ominaisuuksia:  
• Synteesin kehityksellisesti luova arvo: Jokai-

sella korkeammalla yhtymisen asteella tulee 
esiin ja saa uuden järjestyksen jokin, jota ei 
voida johtaa sen erillisinä tarkastelluista osa-
kokonaisuuksista. 

• Maailman korkeuksissa muodostuu universu-
min evoluution myötä ”sielujen sielu”. 

• Rakkauden voima: Sisäisen energian käsittein 
ilmaistuna Omegan kosmisen toiminnan on 
pantava alulle ja säteilyllään edistettävä maail-
man ajattelevien hiukkasten yksimielisyyttä. 
Vaikuttaakseen suurimmalla mahdollisella ve-
tovoimalla Omegan on oltava läsnä suurim-
massa mahdollisessa määrässä. 

• Omega on korkeamman elämän – ylielämän – 
lähde, ja näin Omegan tulee olla riippumaton 
evoluution voimien mahdollisesta sortumises-
ta. Omega on luonnostaan vapaa tilasta ja 
ajasta, mutta se kokoaa ne itseensä.  

Teilhard kuvaa Omegaa neljällä ydinsanalla: riippu-
mattomuus, todellisuus, peräytymättömyys ja trans-
kendentaalisuus. ”Pakenemme entropiaa käänty-
mällä kohti Omegaa”, sanoo Teilhard. 

Vakaumuksellisena kristittynä Teilhard kuitenkin 
sisäisen dialoginsa jatkuessa samaisti Omegan Jee-
suksen toiseen tulemiseen; tämä kosminen Kristus 
seisoo maailmankaikkeuden kokoavassa pisteessä, 
joka on yhtä kuin omega ja parouisia, Kristuksen 
toinen tuleminen.  

Haluaisin vielä tuoda esille muutamien filosofien 
pohdintaa, joista modernilla tavalla puhuu ekofilo-
sofian professori Henryk Skolimowski kirjassaan 
Mielen näyttämö, jossa hän pohdiskelee evoluutiota ja 
hengellisyyttä. Ainakin minusta ovat kiehtovia seu-
raavat hänen kirjansa otteet, jotka mielestäni valot-
tavat ihmisen olemista Korkeimmassa: 

”Jos – – näemme itsemme keskeneräisinä hen-
gellisinä olentoina, itse asiassa vasta evoluutiomme 
lapsuutta elävinä, silloin meidän on yksinkertaisesti 
mahdotonta hyväksyä sitä käsitystä, että Jumala on 
luonut meidät täydellisiksi. Väitetty täydellisyyteme 
saa vikamme näyttämään mielettömiltä. Niin, kun 
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tarkastelemme alkuamme kosmisen pölyn uumenis-
sa, se näyttää kaikkea muuta kuin jumalalliselta. Sitä 
vastoin tosiasialliset puutteemme tulevat hyvin ym-
märrettäviksi, samoin pyrkimyksemme kohti täydel-
lisyyttä. Tulemme jumalallisiksi vasta tien päässä. Ja 
näin tapahtuu vain, jos toteutamme meissä olevan 
Jumalan, sillä Jumala on syntymässä – meissä. Sisäl-
lämme olevan Jumalan idea on täysin mielekäs. Mitä 
pitemmälle pääsemme evoluutiotiellämme, sitä lä-
hemmäs voimme päästä häntä. Tästä syystä mat-
kamme on transsendoimista – yhä pitemmälle ja pi-
temmälle menevää, ei koskaan palaamista, sillä pa-
laaminen on armosta pois joutumista. Näin evoluu-
tio katkaisee perinnäisten uskontojen vaikeasti käsi-
teltävän ongelman: miten selittää ihmisen viat sa-
malla kun väitetään, että hän on jumalallinen olen-
to.” 

Eli Korkeimman aavistus elää ajassamme! Ja kos-
ka Korkeimman filosofia on arvofilosofiaa, haluai-
sin vielä tuoda esille, mitä  Skolimowski kirjoittaa 
kirjassaan arvoista: ”Jollei ole olemassa arvoja, jotka 
pitävät ihmisyksilöitä koossa, silloin ei ole myöskään 
arvoja, jotka pitävät yhteiskuntia koossa. Jollei ole 
olemassa arvoja, joiden nojalla jotkut asiat ovat py-
hiä, silloin kaikki on maallista ja hyödykkeen ase-
massa – hyväksikäytön ja riiston kohde – –. Länsi-
maisen mielen ahdinko ja läntisen kulttuurin nihilis-
mi eivät ole seurausta lännen sielullisesta uupumi-
sesta – – levotonta, laajentumishaluista energiaa hä-
nellä on! – –  Sen ahdinko johtuu rampauttavista 
ihanteista ja kapeista näyistä, jotka maallinen mieli-
kuvitus on aiheuttanut meille ja jotka ovat lopulta 
johtaneet surkastuneeseen näkyyn ihmisestä kulutta-
jana.” 

Annetaan Skolimowskin vielä jatkaa: ”Jumala on 
itseään toteuttava evoluutio, joka muuttaa meitä yhä 
säteilevämmiksi Jumaluuden osasiksi. Opimme Ju-
malan merkityksen prosessissa, jossa meistä tulee 
Jumala. ”Totisesti se, joka tuntee Jumalan, tulee Ju-
malaksi.” (Mandukya-Upanišad). Tämän oivalluksen 
kauhistavuus ei saa olla portti suuriluuloisuuteen 
vaan nöyryyteen. Etsikäämme valoa, samalla kun 
olemme tietoisia meitä ympäröivästä pimeydestä. 
Ylistäkäämme elämää samalla kun olemme tietoisia 
sen syntyyn liittyvästä tuskasta. Ottakaamme vas-
taan Jumala samalla kun olemme tietoisia siitä, että 
tällä hetkellä olemme vain ihmisiä.” Näin siis julistaa 
Skolimowski. 

Itse asiassa kaikki elävä teologinen, filosofinen ja 
mystinen Jumalan pohdinta on tosiasiassa Korkeim-
man pohtimista. Urantia-kirja vahvistaa tämän: Jos to-
tisesti halajatte löytää Jumalan, ette voi välttyä siltä, että 
olette mielessänne synnyttäneet tietoisuuden Korkeimmasta. 
[1288:1]  Totaalisena Jumaluutena Ensimmäinen 

Lähde ja Keskus toimii Havonan ulkopuolella, fe-
nomenaalisissa universumeissa, vain Paratiisin-
Kolminaisuudessa (s. 111). Isä, Poika ja Henki eivät 
toimi Korkeimman Olennon kanssa henkilökohtai-
sesti vaan Kolminaisuutena  yhdessä hänen kans-
saan, eli tämä evolutionaarinen Jumaluus heijastaa 
Korkeimmuuden Kolminaisuuden suhtautumista 
(115:5). Kolminaisuus on sellaisessa suhteessa koko maail-
mankaikkeuden asioihin, että se on otettava huomioon yrit-
täessämme selvittää minkä tahansa yksittäisen kosmisen ta-
pahtuman tai persoonallisuuksien keskinäissuhteen koko-
naisuutta. Kolminaisuus toimii kosmoksen kaikilla tasoilla, 
ja kuolevainen ihminen rajoittuu finiittiselle tasolle; siksi ih-
misen on tyytyminen finiittiseen käsitykseen Kolminaisuudes-
ta Kolminaisuutena. [112:9] Tarkastele Kolminaisuutta 
lihallisena kuolevaisena yksilöllisen valaistuneisuute-
si mukaisesti ja sopusoinnussa mielesi ja sielusi reak-
tioiden kanssa (113:1)  Lisäksi tulee muistaa, että 
meidän ilman välikäsiä tapahtuvasta välittömimmäs-
tä mahdollisuudestamme ymmärtää Jumaluutta, 
Ajatuksensuuntaajasta, on sanottu: Alkuperäiseltä ole-
mukseltaan ja jumalallisuudeltaan ne ovat Isän kaltaisia, 
mutta kun ne avaruuden universumeissa kokevat, mitä ajal-
lisuudessa tapahtuu, niistä tulee Korkeimman kaltaisia. 
[1288:2]  

Tämä viittaisi mahdollisesti siihen, että Ajatuk-
sensuuntaaja-kokemuksetkin ovat enemmän Kor-
keimman kaltaisia ajallisuudessa elettäessä! Eikä ai-
noastaan Ajatuksensuuntaaja- vaan myös sielukoke-
mus on Korkeimman kaltainen: Kehittyvän kuolevaisen 
morontiasielu on todellisuudessa Universaalisen Isän suun-
taajavaikutuksen poika ja Korkeimman Olennon, Univer-
saalisen Äidin, kosmisen reaktion lapsi. [1288:4] Varsi-
nainen kosminen ”love story”! 

Mystisessä Jumalaa etsivässä ja kokevassa koke-
muksessa erotetaan nämä kaksi: Isä- ja Äiti-vaihe. 
Seuraavassa ote nykyaikaisesta mystiikan tutkielmas-
ta Rakkauden salattu viisaus (Johnston): ”Aluksi – – 
mystikko astuu järjen ja ajattelun tuolle puolen kä-
sitteiden yli käyvään hiljaisuuteen. Täällä Jumala on 
välittömästi läsnä rakkaudessa. Jumala asuu ihmisen 
sisimmässä – – sydämessä kohoaa sisäinen tuli, elä-
vä rakkauden liekki, joka johtaa ylevimpään viisau-
teen, joka on pimeää, hämärää, salaisuuden täyttä-
mää – –. Ajan mittaan Jumalan rakastavan läsnäolon 
kokemus muuttuu painostavaksi poissaolon tun-
noksi – – puhutaan pimeästä yöstä, tietämättömyy-
den pilvestä, pohjattomuudesta, tyhjyydestä, ei-
mistään; nämä vertaukset kuvaavat tilaa, jossa ih-
mistä hämmentää suunnaton salaisuus, johon hänet 
on syösty. On sanottu, että tämä tyhjyys on yhtä 
kuin myötätunto. – – Korkeimman viisauden saa-
vuttamiseksi on omaksuttava myötätunto – – vain 
koko maailmaa kohtaan tunnetun myötätunnon 
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kautta ihmisestä tulee todella viisas.” Ja Johnson jat-
kaa: ”Vanhan ajattelutavan kuoleminen ja uuden 
syntyminen saavutetaan tekemällä kaikki asiat uskol-
lisena oman olemuksen ytimelle. On hyvin tärkeää 
pysytellä järkeilyssä ja ajattelussa, kunnes tulee avata 
sydän Hengen hiljaiselle vaikutukselle. Joka hylkää  
kykynsä, ennen kuin on saanut rakkauden lahjan, on 
kuin se, joka myy kaiken ennen kuin on nähnyt aar-
teen, – – sitten saavutetaan rakkauden liitto, jossa 
ihminen elää Jumalan elämää. Prosessi huipentuu 
kolmiyhteisyyden kokemukseen, jossa ihminen huu-
dahtaa Poikaan samastuneena ja Hengen täyttämä-
nä: ’Abba, Isä.’” 

Urantia-kirjassa sanotaan: Suuntaaja on Korkeimman 
olemassaolon todellisuuden omakohtaisen oivaltamisen salai-
suus. [1111:6] 

Mystikolla Korkein-kokemus on ”pimeä yö”, jo-
ka herättää myötätunnon koko maailmaa kohtaan. 

 
Vielä yksi lisä Korkeimman mystiseen filosofiaan, 
ns. kaitselmus, ja yksi arvoituksellinen näkökohta 
siihen Urantia-kirjasta: Mutta ihminen voi jo nyt tuntea 
esimakua tästä kaitselmuksesta – sen ikuisuusmerkitykses-
sä – pohtiessaan sitä maailmankaikkeuden tosiasiaa, että 
kaikki olevaiset, olivatpa ne hyviä tai pahoja, antavat oman 
panoksensa siihen, että Jumalaa tuntevat kuolevaiset edisty-
vät kaikkien Isän tavoittelemisessaan. [1306:7] 

Kaitselmus on Korkeimman toiminto, joka ta-
voittelee kokonaisuuden parasta ja kohdistuu yksi-
löön vain, jos tämän toiminta on tärkeää kokonai-
suuden kannalta. 

Ihmisfilosofeista Martin Buber kirjassaan Minä 
ja sinä lähestyy tätä osa-aluetta Korkeimmasta 
hienosti tulkitessaan Jumalaa tuntevan ihmisen ja 
maailman suhdetta. Esitän muutamia otteita hänen 
kirjastaan: ”Niin kauan kuin ihminen saavuttaa 
vapautumisen vain itsessään, ei hän voi tehdä 
maailmalle hyvää eikä pahaa; hän ei ole tekemisissä 
sen kanssa. – – Vain se, joka uskoo maailmaan, 
pääsee kosketuksiin sen itsensä kanssa; ja jos hän 
antautuu sille, hän ei voi myöskään jäädä 
jumalattomaksi. Rakastakaamme aktuaalista 
maailmaa, joka ei koskaan tahdo antaa itseään 
syrjäytettävän – rakastakaamme sitä kaikessa 
kauheudessaan, uskaltakaamme ympäröidä se 
henkemme käsivarsin, ja kätemme kohtaavat ne kä-
det, jotka sitä pitelevät.” Edelleen Buberilta samaan 
teemaan: ”– – jos yksinäisyys on eristyneisyyden lin-
na, jossa ihminen harjoittaa dialogia itsensä kanssa, 
ei koetellakseen itseään ja hallitakseen itsensä sen 
edessä, mikä odottaa, vaan nauttiakseen omasta sie-
luntilastaan – tämä on hengen varsinainen lankee-
mus henkisyyteen, mikä saattaa yltää aina äärimmäi-
seen epätoivoon, kun ihminen itseharhassaan arve-

lee omaavansa Jumalan itsessään ja puhuvansa Hä-
nen kanssaan. Mutta niin totta kuin on, että Jumala 
käsittää meidät ja asuu meissä, meillä ei ole koskaan 
häntä itsessämme – –. Ihminen ei voi jakaa elä-
määnsä aktuaaliseen yhteyteen Jumalaan ja epäaktu-
aaliseen Minä–Se-suhteeseen maailmaan – rukoilla 
Jumalaa totuudessa ja käyttää hyväkseen maailmaa. 
Se, joka tuntee maailman jonakin hyväksikäytettävä-
nä, ei tunne myöskään Jumalaa toisella tavoin.” Bu-
ber jatkaa: ”Kun joku astuu kasvojen eteen – vasta 
silloin maailma tulee, läsnäolon täyteydessä, ikuisuu-
den läpivalaisemana, kokonaan läsnäolevaksi ja hän 
voi yhdessä lauseessa sanoa ”sinä” kaikkien elävien 
olentojen olemukselle. Täällä ei enää vallitse mitään 
jännitystä maailman ja Jumalan välillä, vain yksi ak-
tuaalisuus. Ihmistä ei ole vapautettu vastuusta; hän 
on vaihtanut rajallisen vastuun tuskan rajattoman 
vastuullisuuden valtaan, rakkaudentäyteisen vastuun 
voimaan koko tutkimattomasta maailmantapahtu-
misesta, syvään sitoutumiseen maailmaan Jumalan 
kasvojen edessä. Moraalisen tuomitsemisen hän on 
varmastikin jättänyt pois ainiaaksi – – se, joka on 
”paha”, on hänelle sen sijaan sellainen, joka on us-
kottu hänelle syvempään vastuullisuuteen, joku joka 
tarvitsee rakkautta enemmän; mutta omaa pääätös-
tään hänen täytyy harjoittaa spontaanisuuden syvyy-
dessä kuolemaan asti, rauhallisesti päättäen yhä uu-
destaan oikean toiminnan puolesta.” 
 
Siirrymme nyt ihmisfilosofeista käsittelemään erästä 
tärkeää Korkeimman aspektia. Se koskee Urantia-
kirjan opetusta siitä, että Kristus Mikael loi seitse-
män kertaa lahjoittautumalla uuden nebadoni-
laisen ilmoituksen Korkeimmasta. Yhdessäkään 
lahjoittautumisessaan Mikael ei tuonut esille Korkeinta Ju-
malaa, mutta kaikkien seitsemän lahjoittautumisen loppu-
summa on uusi nebadonilainen ilmoitus Korkeimmasta 
Olennosta. [1318:] Mitä tämä tarkoittaa? Mikaelhan 
lahjoittautui ensin Melkisedek-Poikana, sitten en-
siasteisena Lanonandek-Poikana ja seuraavaksi Ai-
neellisena Poikana,  minkä jälkeen serafina, Uversan 
henkikuolevaisena, morontiakuolevaisena ja viimek-
si ihmisenä – nasaretilaisen kirvesmiehen poika-
na. – – hän oli kasvattamassa Korkeimman Jumalan ke-
hittyvää suvereenisuutta. – – hän kykeni myös paljastamaan 
Paratiisin Jumaluuksien eri tavoin erilaistuneet tahdot, joi-
den synteesimäinen ykseys  – – sellaisena kuin Korkeimmat 
Luojat sen paljastavat  – – tuo julki Korkeimman Olennon 
tahdon. [1318:2] (Urantialla Mikael eli Isän tahdon.) 

Edelleen: Käydessään läpi kokemusta, jonka kuluessa 
Luoja-Poika tuo julki Kolminaisuuden Seitsemää Valtias-
henki -tahtoa, hän tulee käyneeksi läpi kokemuksen, jonka 
kuluessa hän on tuonut julki Korkeimman tahtoa. – – Mi-
kael on – – ikuisiksi ajoiksi samastunut Korkeimpaan. 
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Meneillään olevan universumiaikakauden kuluessa hän tuo 
julki Korkeinta ja osallistuu Korkeimmuuden täysivaltai-
suuden aktuaalistumiseen. Mutta uskomme hänen seuraa-
valla universumikaudella työskentelevän yhdessä Korkeim-
man Olennon kanssa ensimmäisessä kokemuksellisessa Kol-
minaisuudessa ulkoavaruuden universumien hyväksi ja niis-
sä. [1318:6] 

Lisäksi hän Korkeimman Olennon universumi-
viisauden ja jumalallisen kokemuksen henkilöitymä-
nä ilmentää korkeimmuuden mukaista asiainhoitoa. 
(1324:0) 

Urantialla Mikael ilmensi Korkeimman tahdon 
seitsemättä vaihetta – Isän tahtoa (1325:4). Ja edel-
lytyksenä Korkeimman täysivaltaisuudelle oli myös 
kapinan lopettaminen. 

Viimeisen lahjoittautumisen ensivaiheessa Im-
manuel kehoitti: Tuo Urantialla uusi anti Korkeimman 
täysivaltaisuuteen niin, että näin laajennat tämän suvereeni-
suuden rakentumista kautta henkilökohtaisesti luomiesi laa-
jojen toimipiirien. Tässä lihallisessa hahmossa tapahtuvassa 
aineellisessa lahjoittautumisessasi saat kohta kokea ajal-
lis-avaruudellisen Luojan lopullisen valaistumisen, kaksinai-
sen kokemuksen siitä, mitä on työskentely ihmisolemuksen 
sisällä Paratiisin-Isäsi tahdon kanssa. Ajallisessa elämässä-
si on finiittisen luodun tahdosta ja infiniittisen Luojan tah-
dosta määrä tulla yksi, samalla tavoin kuin ne Korkeim-
man Olennon kehittyvässä Jumaluudessakin yhdistyvät. 
[1328:3] 

Mielestäni Korkein ilmeni Jeesuksen maanpäälli-
sessä elämässä hänen ainutlaatuisessa tavassaan 
kohdata muita ihmisiä. Se oli ja on edelleenkin aivan 
mullistava; se perustui moraalisuudelle, joka oli pe-
räisin ihmisen suhteesta Jumalaan. (1585:3) 

Lisäksi Jeesuksen tavassa kohdata ihmisiä yhdis-
tyi ihmeellisellä tavalla laaja ihmisluonnon tunte-
mus, jota hän opiskeli jatkuvasti, koska oli syvästi 
kiinnostunut siitä, ja oman itsensä tunteminen, joka 
ilmeni äärimmäisenä kykynä itsehillintään hyvinkin 
provosoivissa kohtaamisissa toisten ihmisten kans-
sa. 

Persoonallisuuksien kohtaaminen ja se, mitä siitä 
syntyy, on jännittävintä maailmassa! Tästä on aina-
kin osittain kysymys, kun Urantia-kirjassa neuvotaan 
etsimään Korkeinta kaikkien muiden ihmisten sydämestä 
[1290:9]. Parhaimmillaan tällainen kohtaaminen on 
silloin, kun se on jeesuslaisesti aidosti rakkaudelli-
nen eli luonteeltaan elävää, pidäkkeetöntä, sävähdyt-
tävää ja aina liikkeessä. Rakkauden virtapiiri kulkee 
Isältä poikien kautta veljille ja näiltä Korkeimpaan. 
Veljellinen kiintymys on Korkeimman osoittaman 
rakkauden kaikki kaikessa. (1289:3) 

Tarkastellaan vielä Jeesuksen maanpäällisessä elä-
mässä ilmenneiden rakkauden ja armon luonnetta ja 
sitä yhteyttä, joka niiden ilmenemisellä on Korkeim-

massa. Kun tarkastelemme Korkeinta, tajuamme 
väistämättä, että Jeesuksen lahjoittautumisen tarkoi-
tus menee kauas Urantia-planeetan rajojen tuolle 
puolen. Jeesuksen lahjoittautuminen tekee meidät 
osaksi suurta kosmista prosessia, jolla on valtaisa 
päämäärä. Urantia-kirja kehottaa meitä etsimään 
Korkeinta kaikkien muiden ihmisten sydämestä. 
Jotta voisime tämän toteuttaa ja kykenisimme näke-
mään kauneutta, hyvyyttä ja totuutta ihmisissä ja 
ympäröivän elämän rikkaudessa, meidän tulisi kat-
soa tätä kaikkea rakastavalla asenteella.  

Jeesuksen rakkauden korkealaatuisuus ilmeni 
dramaattisesti hänen viattomana kärsiessään ristillä; 
puhdassydämisen ihmisen kärsimys, hänen spontaa-
ni rakastava ja armahtava suhtautumistapansa nii-
hin, jotka aiheuttivat hänen kärsimyksensä hänen 
eläessään todeksi sitä, että kaikki olevaiset, olivatpa ne 
hyviä tai pahoja, antavat oman panoksensa siihen, että Ju-
malaa tuntevat kuolevaiset edistyvät kaikkien Isän tavoitte-
lemisessaan. [1306:7] Tämä on kovaa tekstiä, ja sen lä-
pi eläminen on vielä kovempaa; Jeesus joutui sen 
kokemaan kaikessa kovuudessaan. 

 
Universaalinen Isä asuu meissä ja rakastaa meitä, 
mutta esimerkiksi itse joudun usein tunnustamaan, 
että se rakkaus, jota tunnen toisia ihmisiä kohtaan, 
on vain niin sanottua rakkautta, rakkautta vain siksi, 
että on moraalisempaa rakastaa, ei siksi, että se olisi 
Jumalan tuntemisesta syntyvää rakkautta. Tunneta-
solla tätä kokemusta voisi verrata tilanteeseen, missä 
ihminen on ”elävä mutta kuollut”. Enpä ihmettele, 
kun Jumalallinen Neuvonantaja aivan Urantia-kirjan 
alkuluvuissa (s. 40) huokailee, että hän ”tuntee lähes 
kipua”, kun hän joutuu käyttämään ihmisten sa-
nasymbolia rakkaus. Jeeesus osoitti, että elävän rak-
kauden pohjalla on elävä jumalasuhde. 

Kun rakkauden virtapiiri on kulkenut Isältä Kor-
keimpaan, ja kun kaikki luodut tuovat täydestä määräs-
tään esille Korkeimman tunteman rakkauden, Korkeimmas-
ta tulee kaikille luoduille universumiaktualiteetti. – – uni-
versumit ovat asettuneet valoon ja elämään. [1290:9] 

Sitten kun tämä tapahtuu, järjestetään edelleen-
kin konferenssseja Korkeimmasta, sillä  [v]alon ja elä-
män neljännessä vaiheessa – – maailman filosofia keskittyy 
siihen, että päästäisiin ymmärrykseen Korkeinta Jumalaa 
koskevista uusista ilmoituksista. [631:0] 

Morontiamaailmassakin pohditaan Korkeinta 
motafilosofian ohella esimerkiksi seuraavalla mie-
lenkiintoisella tavalla. Taivaallisista taidetyöntekijöis-
tä ns. moninaiskäsittelijät – – omistautuvat kaikkialla 
universumeissa fyysisenä, mielellisenä ja hengellisenä energia-
na ilmenevän jumalallisen energian kolmen alkuperäisen vai-
heen toiminnalliseen yhdistämiseen. He yrittävät löytää Kor-
keimman Jumalan universumiläsnäolon, sillä tässä Juma-
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luuden persoonallisuudessa täytyy tapahtua koko suuruniver-
sumin jumalallisuuden kokemuksellinen yhdistyminen. 
[505:2] 

Palataan vielä maan päälle: elämämme on täällä 
ongelmallista – ihmissuhteemme ovat usein kaikkea 
muuta kuin rakkaudellisia, luonto on saastunut, her-
mot riekaleina, vatsahaava, sydäninfarkti ja masen-
nus uhkaavat, sota riehuu –, elämme epätäydellisyy-
dessä, sanoisinpa, aika-ajoin totaalifiniittisyydessä. 
Missä on Korkein tällöin? Urantia-kirjassa on valo-
tettu tätä kysymystä: – – puutteiden aiheuttamat katkot 
täydellisyyden jatkumossa tekevät aineellisen ihmisen rajalli-
selle mielelle mahdolliseksi nähdä ajallisuuden ja avaruuden 
oloissa välähdyksittäin ja ohimennen jumalallista todellisuut-
ta. [57:4] Eli näissä ohimenevissä välähdyksissä 
esiintyy Korkein. Tätä kysymystä on valotettu vielä-
kin korkeammalta tasolta seuraavassa otteessa: Kuo-
levainen mieli voi yhdessä hetkessä käydä ajatuksissaan lä-
pi – – katastrofaalisia fyysisiä tapahtumia, kauhistuttavia 
tapaturmia, hirvittäviä onnettomuuksia, tuskallisia sairauk-
sia ja maailmanlaajuisia vitsauksia – ja kysyä, korreloitu-
vatko tällaiset koettelemukset Korkeimman Olennon olete-
tun toimintakentän tuntemattomaan ohjailuun. ”Me em-
me tiedä”, vastaa Universaalinen Sensori, suu-
runiversumin kaikkien tasojen yhteenvedon suorit-
tajapersoonallisuus ja Kolminaisuuden Poika, mutta 
jatkaa, että ajan kuluessa kaikki nämä vaikeat ja enem-
män tai vähemmän salaperäiset tilanteet koituvat aina uni-
versumien menestykseksi ja edistykseksi. Saattaa olla, että 
olemassaolon olosuhteet ja elämän selittämättömät vaiheet 
kutoutuvat kaikki tarkoitukselliseksi, suuriarvoiseksi kuvi-
oksi Korkeimman harjoittaman toiminnan ja Kolminaisuu-
den suorittaman ylivalvonnan myötä.  [115:7] 

Lisäksi Urantia-kirjassa kerrotaan, että finiittisestä 
näkökulmasta katsottuna aineellinen ihminen on 
Korkeimman immanenssissa. Immanenssissa olemi-
nen tarkoittaa Korkeimman Jumalan läsnäolossa ja 
vaikutuksessa olemista maailmassa. Voidaan sanoa, 
että Ajatuksensuuntaaja on meidän immanenssis-
samme meidän ollessamme Korkeimman imma-
nenssissa. 

Miettiessäni olemistamme Korkeimman imma-
nenssissa loin Korkeimmasta Urantia-kirjan tekstien 
avulla eräänlaisen antropomorfisen hahmon raken-
nustelineekseni immanenssin käsittämiseksi lähtö-
kohtinani seuraavat otteet: – – ihmisen kehitys muistut-
taa – – joillakin tavoin  Korkeimman kasvua. [1282:1]  
Suuruniversumi on elävä organismi. [s. 1276] 

Korkeimman Olennon hahmoruumis on ts. ma-
teriaalinen maailmankaikkeus, ikään kuin varjo, jon-
ka Universaalinen Isä aiheuttaa valollaan. Me olem-
me omassa finiittisessä ruumis-hahmossamme osa 
tätä materiaalis-energeettistä fyysistä kokonaisuutta 
sekä elävinä käyttäen hyväksi ja osallistuen materian 

ja energian kiertokulkuun että kuolleina, jolloin ruu-
miimme hajoaa maaksi jälleen. Samoin kuin ruu-
miissamme, on kokonaisuniversumissa ”elimiä”: on 
keuhkot eli respiroiva avaruus sekä sydämen ja aivo-
jen sykkivät energiavirrat Ala-Paratiisissa. Heijastus-
toiminnan informaation siirtoa ja synteesiä vastaavat 
aivot ja hermojärjestelmä. Kosminen mieli vastaa 
meidän mieltämme. Olisiko Majestonin persoona 
peräti aivojen neocortex; me olisimme muutamia 
bittejä elävää informaatiota tässä systeemissä omien 
aivojemme, hermojärjestelmämme ja mielemme 
kautta. 

Korkeimman sielussa olisimme osana moron-
tiasielumme kautta. Korkeimman persoonallisuuden 
ikuisuushahmon todellistuma Havonassa vastaisi 
meidän persoonallisten ikuisuushahmojemme todel-
listumisen kokonaissummaa. Korkeimman hen-
kiolemus on Paratiisin Kolminaisuus, joka todellis-
tuu meissä  Ajatuksensuuntaajien kautta, ja lopulta 
finaliittitranssendentaatiossa kuolevaisen ihmis-
jumalallinen mieli glorifioituu liitossa jo aktuaalistu-
neen Korkeimman Olennon kokemuksellisen kor-
keimman mielen kanssa ja tulee kolmiyhteiseksi. (s. 
1286)  

Kosmisesti todellistuva ihmispersoonallisuus 
osallistuu Korkeimman luovaan prosessiin ja muo-
dostaa kerran alkaneen muuttuvan, loputtoman ker-
tomuksen; ihmispersoonallisuus, joka ei halua osal-
listua, arkistoituu Korkeimman muistiin ikään kuin 
opettavaisena, hauskana tai surullisena muistona, ta-
rinana tai kertomuksena, jolla on alku ja loppu. Per-
soonallisuus on se, minkä Universaalinen Isä haluai-
si säilyvän aktuaalistuvana ja luovana, alkaneena 
mutta ei loppuneena! Persoonallisuus on ainutlaa-
tuinen laatu ja arvo maailmankaikkeudessa, 
”ilmoitus universumeille”! 

Ja muistakaamme: me emme Urantialla ole ainoi-
ta olentoja, jotka todellistuvat Korkeimmassa. Mm. 
serafien hoivapalvelu tapahtuu Korkeimman Olen-
non, ajallisuuden ja avaruuden kehittyvien universu-
mien aktuaalistuvan Jumaluuden, tunnistamattoman 
ja paljastumattoman toiminnan kautta. (1244:7) 

Myös [k]eskiväliolennot ovat sidoksissa planeettaan ai-
na vakiintuneisiin valon ja elämän aikakausiin saakka. 
[866:3] Korkeiden henkien, enkeliarmeijoiden ja keskiväli-
tovereiden järjestelmä on kokonaisuudessaan innostuneen 
omistautunut edistämään evolutionaaristen kuolevaisten as-
teittain tapahtuvaan ylösnousemukseen ja täydellisyyden saa-
vuttamiseen tähtäävää paratiisillista suunnitelmaa. [867:3] 

Näin me kuolevaiset kokonaisuutena olemme 
osa suurenmoista kokonaisuniversumia, joka hen-
keä pidätellen ja jännittyneenä odottaa meidän va-
paaehtoista, omakohtaista ratkaisuamme! Olemme-
ko mukana vai emmekö ole? 
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Viron Urantia-kirjan lukijoiden paikallisyhdistys jär-
jesti viidennen kansainvälisen konferenssinsa elo-
kuun 17.–19. päivinä Kloogassa. Klooga on nuori-
sokeskus, jonka Suomen ja Viron opetusministeriöt 
ovat yhdessä restauroineet. Rakennukset on entisöi-
ty,  ja ne vastaavat suomalaista tasoa.  Runsaan kol-
menkymmenen Urantia-kirjan lukijan lisäksi samois-
sa tiloissa piti konferenssiaan sata tai-tsistä kiinnos-
tunutta virolaista. Puitteet olivat siis erinomaiset ja 
sääkin vallan mainio. 

Konferenssin teema oli ”Ihmisen hengellisyyden 
merkitys ja arvo”, ja aihetta käsiteltiin monelta 
kantilta sekä luennoissa että pienryhmissä. Koska 
paikalla oli vain neljä kansainvälistä vierasta eli me 
neljä suomalaista (Kalevi ja Marja Eklöf ovat 
osallistuneet kaikkiin virolaisten järjestämiin konfe-
rensseihin), olimme me yksi pienryhmä – virolaiset 
sanoivat, että osaavat niin huonosti suomea, etteivät 
uskalla tulla samaan ryhmään kanssamme. Virolais-
ten pitämistä luennoista emme saaneet selvää, koska 
tulkkausta ei ollut, ja tämä seikka ottikin aluksi pää-
hän – ainakin minua.  Ainoastaan Seppo Kanervan 
esitelmä esitettiin myös englanniksi. Toinen huono 
seikka oli se, että kahvia sai vain aamiaisen yhtey-
dessä. Ongelmat ratkesivat kuitenkin hyvin, sillä 
saatuani neljä mukillista Marjan keittämää suoma-
laista kahvia ja muutettuani hieman asennettani viih-
dyin tosi hyvin. 

Lauantai-iltana oli huumori-ilta. Jokainen paikalla 
olija sai jo aamulla valita, mitä ohjelmaa aikoo esit-
tää. Tarjolla oli laulua, tanssia, näyttelemistä, vitsien 
kertomista tai muuta rentouttavaa. Me suomalaiset 
saimme tehtäväksi tehdä jotakin, jonka aihe on 
”Veljeskansamme meren takana”. Pitkän pohdinnan 
jälkeen järjestimme tietokilpailun virolaisille, koska 

muutakaan emme tunteneet osaavamme. Teimme 
kysymyksiä ja sovimme, miten esiinnymme. 

Lauantaipäivän ilta koitti ja keräännyimme lei-
rinuotiolle. Jokainen ryhmä esitti vuorollaan aikaan-
saannoksensa. Oli kuorolaulua, näytelmä, vitsien 
kerrontaa sekä tietokilpailu. Jokainen ryhmä sai pal-
kinnon. Lopuksi vietimme tuntikausia nuotiolla 
kuunnellen Jüri Hennon kitaransoittoa ja laulua. 
Hän on aivan mainio laulujensepittäjä ja sepitti 
myös Suomesta ja meistä paikallaolijoista laulut suo-
men kielellä. Puolen yön aikoihin hipsimme nukku-
maan. 

Mieleeni jäi erityisesti Peep Sõberin pitämä vii-
meisin esitelmä. Vaikka Peep puhuikin viroa, ym-
märsin hänen puhuvan johtajuudesta. Hän kertoi, 
että aikaisemmin hän tunsi vain yhden tavan johtaa: 
autoritäärisen – yksi käskee ja muut tottelevat su-
meilematta. Urantia-kirjan ja Urantia-liikkeeseen 
kuulumisen myötä hän on oppinut toisenlaistakin 
johtamista: ihmiskeskeistä, sellaista jota Jeesuskin 
harjoitti. 

Konferenssin jälkeen jäin miettimään sitä, miksi 
suomalaiset Urantia-kirjan lukijat eivät käy virolais-
ten konferensseissa (paria poikkeusta lukuun otta-
matta) ja miksi virolaiset eivät käy suomalaisten 
konferensseissa.  Mehän olemme käytännössä sa-
maa kansaa: biologinen taustamme ja kielemme 
ovat lähes identtiset. Onko niin, että on hienompaa 
tavata amerikkalaisia ja muita kauempana asuvia 
kuin omaa veljeskansaamme? Pohdiskeluni jatkuvat 
ja toivon  löytäväni lääkkeen, jotta kapean Suomen-
lahden yli saataisiin rakennettua Urantia-kirjan luki-
joiden yhteistyön silta. 

 
Seppo Niskanen 

Veljeskansa meren takana 

 
 

Kuinka opetukset Korkeimmasta  
rikastuttavat meidän elämisemme filosofiaa 

 
Martti Vanninen 

K un meillä on yllä olevan otsikon mukainen 
aihe käsiteltävänä, niin ensin se pysäyttää 
ajatuksen juoksun kokonaan, koska asia on 

uusi, ennestään tuntematon. Mitä ihmettä! Mistä 
tässä oikein on kysymys? Ei ole olemassa 
aikaisempaa opetusta Korkeimmasta. Lähimmäksi 

ehkä pääsee oppi ns. ”Ylisielusta”. Se ei kuitenkaan 
johda mihinkään sellaiseen lopputulokseen, joka 
toisi meille lohtua arjen elämään.  

Kun alamme tutkia Urantia-kirjan opetuksia Kor-
keimmasta Olennosta, niin edessämme on aluksi 
vastassa paksu seinä, ”rajoittuneen käsityksen sei-



                                    HEIJASTE  3/2001                                                       13 

nä”. Omalla kohdallani se oli yllättävän paksu ja 
kesti kauan ennen kuin pääsin sen läpi! Siinä mieles-
sä tämän esitelmän pito osui oikealle henkilölle: oli 
edelleen opiskeltava vieläkin syvällisemmin aihetta, 
jotta voisi kertoa siitä muillekin jotain ymmärrettä-
vää.  

Vuosien mittaan on käynyt erittäin selväksi, että 
hengen asiat eivät ole helppoja eikä niihin ole oiko-
tietä. On vain punnerrettava sitkeäsi, ja asiat alkavat 
kirkastua hitaasti ja aavistuksenomaisesti. Tämä pi-
tää erityisesti paikkansa tutkittaessa Korkeimman 
olemusta. Sisukkaasta työskentelystä voi sitä paitsi 
myös tulla tapa, joka ulottuu elämän muillekin, arki-
semmille alueille. Ponnistelutta ei ihmiskunta nouse ylös-
päin universumissa, eikä Korkein liioin kehity ilman mää-
rätietoista ja älykästä toimintaa. Luodut eivät saavuta täy-
dellisyyttä pelkällä passiivisuudella,– –. [1284:3] Tämän 
kaiken täytyy olla Isän suunnitelman mukaista, suunnitel-
man, joka on määrännyt finiittisen edistymisen tapahtuvaksi 
ponnistelun kautta, luodun olennon tuloksiin pääsyn tapah-
tuvaksi hellittämättömyyden kautta ja persoonallisuuden ke-
hittymisen tapahtuvaksi uskon kautta. [1266:3] 

Kysymys on siis Korkeimmasta, mutta minkä 
suhteen? Kosminen realiteetti, josta eri yhteyksissä 
käytetään nimiä Korkein Olento, Korkein Jumala ja 
Kaikkivaltias Korkein, on monitahoinen ja 
universaalinen synteesi kaikkien finiittisten realiteettien esiin 
nousevista vaiheista.  [1281:3; korostus minun] 
 
Yhteenkuulumisen ja koti-käsitteen laajenemi-
nen 
 
Korkeimman ymmärtämisen myötä myös koti-
käsite laajenee tavattomasti. Tunnemme kuuluvam-
me suuruniversumiin kiinteästi. Sisäpuolella odottaa 
salaperäinen ikuinen Keskusuniversumi ja Paratiisin 
saari. Ulkopuolella taas suunnattoman laajat ulkoa-
varuuden vyöhykkeet ja todennäköisesti tuleva työ-
maamme!  Suuruniversumi on nykyinen organisoitu ja 
asutettu luomistulos. Se koostuu seitsemästä superuniversu-
mista, joiden yhteenlaskettu evolutionaarinen potentiaali on 
noin seitsemänbiljoonaa asutettua planeettaa, ellei keskus-
luomuksen ikuisia sfäärejä oteta lukuun. [129:11]   Käy-
tännöllisesti katsoen kaikki Urantialla paljain silmin näh-
tävät tähtivaltakunnat kuuluvat suuruniversumin seitsemän-
teen lohkoon, Orvontonin superuniversumiin. Laaja Lin-
nunradan tähtijärjestelmä edustaa Orvontonin keskusydin-
tä,– –. [167:17]  

Korkein on universumikotisi, ja kun löydät hänet, on 
kuin olisit palannut kotiin. Hän on kokemuksellinen van-
hempasi ja niin kuin hän on kasvanut ihmisten kokemuk-
sessa, niin hän on kasvanut jumalallisen vanhempana olemi-
sen kokemuksessa. Hän tuntee teidät, sillä hän on niin luo-
dun kuin luojankin kaltainen. [1287:6] 

Kun ajattelemme mitä Korkeimman valtakunta, 

suuruniversumi, itse asiassa on, niin kirjassa sano-
taan erittäin osuvasti:  

Suuruniversumi ei ole vain fyysistä valtavuutta, hengen 
ylevyyttä ja älyllistä suuruutta edustava aineellinen luomus, 
vaan se on myös suurenmoinen ja herkästi reagoiva elävä or-
ganismi. Värähtelevänä kosmoksena ilmenevän valtavan 
luomuksen mekanismin joka puolella sykkii aktuaalinen 
elämä. Universumien fyysinen todellisuus symboloi Kaikki-
valtiaan Korkeimman tajuttavissa olevaa reaalisuutta; ja tie-
donhankintavirtapiirit läpäisevät tämän elävän organismin, 
aivan kuten ihmisruumiissa risteilee hermoston ärsykeväylien 
verkko. Tämä fyysinen universumi on täynnä energiaväyliä, 
jotka tehokkaasti aktivoivat aineellista luomistulosta, aivan 
kuten ravintona nautitut assimiloituvat energiatuotteet veren-
kierron kuljettamina ravitsevat ja energisoivat ihmisruumiin. 
Suunnattoman suuresta universumista eivät puutu sellaiset-
kaan suurenmoisen ylivalvonnan koordinointikeskukset, joi-
ta voitaisiin verrata ihmismekanismissa tavattavaan herk-
kään kemiallisen valvonnan järjestelmään. Mutta jospa tie-
täisitte edes jotakin voimakeskusten fysiikasta, voisimme 
teille analogian keinoin kertoa fyysisestä maailmankaikkeu-
desta peräti paljon enemmän. [1276:2] 

Siinä on pohjaa yhteenkuulumisen tunteen kehi-
tykselle! Koti-käsite kyllä siirtyy Paratiisin ympärillä 
kiertävään Ascendingtoniin myöhemmässä vaihees-
sa, mutta sitä ennen olkaamme kuin kotonamme 
suuruniversumissa sen kosmisina kansalaisina. 

 
Kehien saavuttaminen ja päätöksien tekemisen 
merkitys 
 
Yksi merkittävimmistä Korkeimpaan liittyvistä asi-
oista, joka tuo mielenkiintoa arkipäiväiseen elä-
määmme, on kosmisten kehien saavuttaminen eli  
Kosmisen evoluution tasojen valloittaminen.  [1210:2; 
korostus minun] 

Asia on ihmisille uusi ja laajoja ulottuvuuksia 
esiin tuova. Miellyttävää jännitystäkin se saa aikaan, 
kun pohditaan, koska ensimmäinen tietoinen kon-
takti saadaan syntymään Kosmiseen Luotsiimme eli 
Ajatuksensuuntaajaan. Se merkitsee silloin, että 
olemme ehkä jo saavuttaneet sisimpiä kehiä.   

Saattaisi kukaties olla parempi nimittää näitä kuolevai-
sen edistymisen psyykkisiä kehiä kosmisiksi tasoiksi – ak-
tuaalisiksi merkityksen ymmärryksiksi ja arvon tajuamisik-
si, jotka merkitsevät sitä, että askel askeleelta päästään lä-
hemmäksi morontiatietoisuutta evolutionaarisen sielun oras-
tavasta suhteesta kehkeytyvään Korkeimpaan Olen-
toon. Ja juuri tämän suhteen takia on aineelliselle mielelle 
iäti mahdotonta tyhjentävästi selittää kosmisten kehien mer-
kitystä. Puheena olevat kehien saavuttamiset liittyvät ju-
malatietoisuuteen vain suhteellisesti. Seitsemäs- tai 
kuudeskehäläinen voi olla miltei yhtä totisesti Jumalaa tun-
teva – tietoinen pojan asemastaan – kuin on tois- tai ensike-
häläinen, mutta tällaiset alemman kehän olennot ovat 
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huomattavasti vähemmän tietoisia kokemukselli-
sesta suhteesta Korkeimpaan Olentoon, eli univer-
sumin kansalaisuudesta. Näiden kosmisten kehien 
saavuttamisesta tulee osa taivasmatkalaisten mansiomaail-
makokemusta, elleivät he jo ennen luonnollista kuolemaa on-
nistu niitä saavuttamaan. [1211:1; korostukset minun] 

Nykyään ihmisillä on paljon tekemistä ja ajattele-
mista, kuormitus on kovaa. On myös saatavissa 
konsulttien apua yksilön ajankäytön optimoimiseksi. 
Myös hengellisellä alueella on syytä hieman pohtia 
mihin tarmoansa ja aikaansa siellä käyttää!  

Yksi alue on yhteyden tavoittelu Ajatuksensuun-
taajaan. Eli  onko syytä panostaa kovasti aikaa ja 
energiaa yhteyden saamiseksi Ajatuksensuuntaajaan-
sa, vai voisiko yhteys syntyä ”sivutuotteena”  muun 
tuloksiin pääsyn ohessa, hengen hedelmiä kypsytel-
lessä? 

Happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoista! (Kun 
yhteyttä ei synny, niin olkoon...) 

Ellei kaksisuuntainen yhteys Ajatuksensuuntaa-
jaan ole vielä syntyäkseen, niin silloin elämme todel-
lista agondonterin elämää pelkästään oman us-
komme varassa ilman aistien kautta tulevaa apua, ja 
se on suurenkin panostuksen arvoinen tavoite. Jos 
tämä erittäin mielenkiintoinen agondonteri-käsitys 
on vielä joillekin kuulijoille outo, niin seuraavassa 
on siitä selostus: 

Eristetyistä maailmoista tuleville ylösnousemuksellisille 
annetaan Jerusemissa vain heille tarkoitettu asuinsektori, ja 
heidät tunnetaan agondontereina. Se tarkoittaa 
evolutionaarisia tahdollisia luotuja, jotka kykenevät 
uskomaan, vaikkeivät näe; pysymään lujina, kun joutuvat 
eristyksiin, ja voittamaan ylitsepääsemättömiä vaikeuksia 
jopa joutuessaan toimimaan yksin. Tämä agondonterien 
toiminnallinen ryhmittely on voimassa koko 
paikallisuniversumissa tapahtuvan ylösnousun ja koko 
superuniversumin läpikäymisen ajan. Se häviää Havonassa-
oleskelun aikana, mutta ilmaantuu uudelleen heti 
Paratiisiin-pääsyn jälkeen ja pysyy peruuttamattomasti 
voimassa Kuolevaisfinaliittien Yhteisössä. Tabamantia on 
finaliitin aseman omaava agondonteri. Hän jäi eloon 
eräältä karanteeniin julistetulta sfääriltä, joka oli mukana 
ensimmäisessä ajallisuuden ja avaruuden universumissa kos-
kaan sattuneessa kapinassa. [579:1] 

 
Päätökset, kuinka tärkeitä ne ovatkaan… 
 
Kosmisena kansalaisena edistyminen edellyttää aina 
päätöksentekokyvyn kasvamista ja kehittymistä. 
Kun opimme ymmärtämään Korkeimman filosofi-
aa, se vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme tehok-
kaasti ja rikastuttavasti aktivoimalla päätöksenteko-
kykyämme. Syntyy oikein sisäinen tarve ja pakote 
tehdä merkittäviä päätöksiä, joilla tulee olemaan 

kauaskantoisia, ellei jopa ikuisia merkityksiä. Tämä 
oma päätöksenteon motiivi on niin voimakas, että 
kohdatessamme kanssaihmisiä tulemme ajatelleeksi, 
ovatko hekin jo tehneet ainakin sen tärkeimmän 
päätöksen lähteä tielle kohti Universaalista Isää. 
 
Pieniä päätöksiä 
 
Älyllisyyden osalta ihmiskunta jakaantuu kolmeen luok-
kaan:   

1.   Normaalin alapuolella olevan mielen omaavat eli 
ne, jotka eivät käytä normaalia tahdonvoimaa, ne, 
jotka eivät tee keskitasoisiakaan päätöksiä. – – 

2.   Keskitasoinen, normaalintyyppinen ihmismieli. 
Useimmat miehet ja naiset ryhmitellään serafien 
hoivatoiminnan kannalta seitsemään luokkaan sen 
mukaan, mikä on heidän asemansa ihmisen edisty-
mistä ja hengellistä kehitystä vastaavien kehien suo-
rittamisen suhteen. 

3.   Normaalia korkeammalla olevan mielen omaavat 
eli ne, jotka ovat hyvin päättäväisiä ja joilla on 
epäilyksetöntä potentiaalia hengellisten tulosten saa-
vuttamiseen; miehet ja naiset, jotka ovat enemmän 
tai vähemmän kosketuksissa sisimmässään olevaan 
Suuntaajaansa; erilaisten kohtalon varajoukkojen 
jäsenet.– –. [1241:4-7]  

 
Persoonallisuuden ikuinen eloonjääminen riippuu kokonaan 
kuolevaisen mielen tekemästä valinnasta. Sen tekemät 
päätökset määräävät kuolemattoman sielun 
eloonjäämispotentiaalin. Kun mieli uskoo Jumalaan ja 
sielu tuntee Jumalan, ja kun ne yhdessä hoivaavan Suuntaa-
jan kanssa kaikki halajavat Jumalaa, silloin on eloonjäämi-
nen varmistettu. [69:8; korostus minun] 

Jos tuntuu siltä, että he ovat vielä epäröiviä, niin 
koetamme houkutella heitä tahdikkaasti saamaan ai-
kaan itsenäisesti tehdyn päätöksen. Hyvänä houku-
tuskeinona on esimerkiksi ajatus henkilökohtaisen 
kohtalonsuojelijaenkelin saamisesta. 

 
Suuri päätös 
 
Siitä riippumatta, millä kehällä ihminen sattuu 
olemaan, tällaiselle yksilölle määrätään välittömästi hen-
kilökohtainen serafi siinä tapauksessa, että hänet otetaan jä-
seneksi johonkin monista kohtalon varajoukoista, ja siitä 
hetkestä maallisen elämänkaaren päättymiseen 
saakka tämä kuolevainen saa osakseen suoje-
lusenkelin katkeamatonta hoivaa ja loputonta 
huolenpitoa.  
Niin ikään silloin, kun joku ihminen tekee juuri sen 
päätöksen, joka on ratkaisevista ratkaisevin, kun 
tapahtuu tosiasiallinen kihlautuminen Suuntaajan kans-
sa, tuolle sielulle osoitetaan heti henkilökohtainen 
suojelija. [1241:7; korostukset minun] 
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Henkilökohtaisen suojelusenkelin saatuamme yk-
silöllinen kehitys kosmisena kansalaisena siirtyy ai-
mo harppauksin eteenpäin, sillä näillä motivoituneil-
la serafeilla on ilmiömäinen kyky koordinoida ja yh-
distellä kaikki hengelliset vaikutteet niin, että ne fo-
kusoituvat meihin tehokkaimmalla mahdollisella ta-
valla ja suurinta hyötyä tuottaen. Syitä suojelusenke-
leiden korkeaan motivaatioon on varmaan useita, 
mutta eräs tulee tässä mieleen: 

Serafin kannalta varmin tapa saavuttaa Paratiisin Ju-
maluudet on menestyksellisesti suoritettu alkuperältään evo-
lutionaarisen sielun opastaminen Paratiisin porteille. Kohta-
lonsuojelijan tehtäväänosoitus on sen vuoksi kaikkein kor-
keimmalle arvostettu serafitehtävä. [1249:1] 

– – jokainen ihmisen tekemä päätös paitsi, että se aktu-
alisoi uuden realiteetin ihmiskokemuksessa, avaa myös uu-
den kapasiteetin ihmisen kasvulle. Jokaisessa lapsessa elää 
aikuinen, ja kypsässä Jumalaa tuntevassa ihmisessä piilee 
morontiaetenijä. [1263:3] 

Jokainen tekemäsi päätös joko haittaa tai helpottaa 
Suuntaajan toimintaa. Nämä samaiset päätökset määrää-
vät niin ikään sen, miten edistyt ihmisen saavutustasoa ku-
vastavilla kehillä. On totta, että päätöksen suurenmoisuu-
della, sillä, että se on yhteydessä kriisiin, on varsin paljon te-
kemistä sen kanssa, miten päätös vaikuttaa kehistä 
suoriutumiseen. Siitä huolimatta päätösten monilukui-
suus, vähän väliä tapahtuvat toistot, itsepintaiset toista-
miset, myös ne ovat oleellisen tärkeitä, jotta tällaisten reak-
tioiden tavaksi muodostuminen olisi varmaa.  [1210:1; 
korostukset minun] 

Suuntaajat ovat aina lähellä teitä ja osa teitä, mutta 
vain harvoin ne kykenevät puhumaan teille suoraan niin 
kuin toinen olento toiselle. Älylliset päätöksesi, moraaliset 
valintasi ja hengellinen kehityksesi lisäävät kehä kehältä 
Suuntaajan kykyä toimia mielessäsi. Kehä kehältä nou-
set tällä tavoin suuntaajayhteyden ja mielen virittyneisyyden 
alemmilta asteilta ylöspäin niin, että Suuntaaja pystyy aina 
vain suurempaa elävyyttä ja vakuuttavuutta osoittaen yhä 
paremmin tallentamaan määränpäästä laatimansa kuvat tä-
män Jumalaa etsivän mieli-sielun kehkeytyvään tietoisuu-
teen. [1209:5; korostukset minun] Jokaisen kehittyvää 
luotua edustavan persoonallisuuden kokemus on 
Kaikkivaltiaan Korkeimman kokemuksen yksi vaihe. 
[1268 :6] 

 
Korkein on nähtävissä toisten sydämissä 
 
Kun edistymme kosmisten kehien valloittamisessa, 
niin persoonallisuutemme todellisuus eli kypsyys 
kasvaa ja tietoisuutemme Korkeimmasta lisääntyy. 
Seurauksena ilmenee hämmästyttäviä arkipäiväiseen 
elämäämme liittyviä asioita, joista eräs merkittävim-
mistä on suhtautuminen lähimmäisiin.   
 

Kuinka kanssaihmisten arvostus nousee aivan 
eri tasolle entiseen verrattuna 
  
Ihminen voi löytää Isän omasta sydämestään, mutta Kor-
keinta hänen on etsittävä kaikkien muiden ih-
misten sydämestä. [1290:9; korostus minun] 

Rohkeuden menettäminen, murehtiminen ja välinpitä-
mättömyys ovat positiivista todistusaineistoa moraalisesta 
kypsymättömyydestä. Ihmisyhteiskunnan edessä on kaksi 
ongelmaa: yksilön kypsyyden saavuttaminen ja ihmisrodun 
kypsyyden saavuttaminen. Kypsä ihminen alkaa ennen 
pitkää katsella muita kuolevaisia hellyydestä ker-
tovin tuntein ja suvaitsevuutta merkitsevin tunte-
muksin. Kypsät ihmiset tarkastelevat epäkypsiä ihmisiä 
samalla rakkaudella ja hienotunteisuudella, jolla vanhem-
mat suhtautuvat lapsiinsa. [1773:3; korostus minun] 

Mutta kuinka tällaista toivottavaa kypsyyttä sitten 
voi tavallinen meikäläinen saada lisää?  
Jeesuksen aikalainen, Rodan-niminen kreikkalaisfi-
losofi antaa meille erittäin hyviä ohjeita: 
 
3. KYPSYYDEN HOUKUTTIMET  
Ponnistelu kypsyyttä kohti edellyttää työtä, ja työ vaatii 
energiaa. Mistä saadaan voima kaiken tämän aikaansaa-
miseen? Fyysisiin seikkoihin on mahdollista suhtautua itses-
täänselvyyksinä, mutta Mestari on sanonut sattuvasti: 
"Ihminen ei voi elää pelkästään leivästä." Jos oletamme, että 
ruumiimme on normaali ja terveytemme on kohtuullisen hy-
vä, meidän on seuraavaksi etsittävä sellaisia houkuttimia, 
jotka toimisivat virikkeenantajina ihmisessä uinuvien hen-
gellisten voimien esiin saamiseksi. Jeesus on opettanut meille, 
että Jumala elää ihmisessä. Miten siis voimme suostutella ih-
misen päästämään irti nämä sieluun sitoutuneet jumalalli-
suuden ja infiniittisyyden voimat? Kuinka meidän tulee suos-
tutella ihmiset päästämään Jumala valloilleen, jotta hän saa 
virrata vapaasti ja ulos virratessaan virvoittaa oman sielum-
me ja sitten palvella sitä tarkoitusta, että lukemattomille 
muille sieluille tuodaan valoa, mielenylennystä ja siunausta? 
Miten voin parhaiten herättää nämä sielussanne käyttämät-
töminä uinuvat piilevät kyvyt hyvään? Yhdestä asiasta olen 
varma: Emotionaalinen mielenliikutus ei ole ihan-
teellinen hengellinen virikkeenantaja. Mielenliiku-
tus ei lisää energiaa vaan pikemminkin kuluttaa  loppuun 
sekä mielen että ruumiin voimavarat. Mistä siis tulee näiden 
suurten asioiden tekemiseen tarvittava energia? Katsokaa 
Mestariinne. Tälläkin hetkellä hän on ulkona kukkuloilla 
täydentämässä voimavarojaan, sillä aikaa kun me olemme 
täällä antamassa pois energiaa. Koko tämän ongelman salai-
suus kietoutuu hengelliseen yhteydenpitoon, palvontaan. Ih-
misen näkökulmasta katsottuna kysymys on mietiskelyn ja 
rentoutumisen yhdistämisestä. Mietiskely rakentaa yhteyden 
mielestä henkeen; rentoutuminen määrää, mikä on hengelli-
sen vastaanottavaisuuden kapasiteetti. Ja tästä, että heik-
kouden tilalle tulee vahvuus, pelon tilalle tulee rohkeus ja 
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minuuden mielen tilalle tulee Jumalan tahto, muodostuu pal-
vonta. Ainakin filosofi näkee sen tällä tavalla.  [1777:2; 
korostus minun] 

Kun nämä kokemukset vähän väliä toistuvat, ne kiteyty-
vät tavoiksi, voimaa antaviksi ja palvonnallisiksi tavoiksi, 
ja tällaiset tavat muotoutuvat vihdoin hengelliseksi luonteek-
si, ja kanssaihmiset tunnustavat lopulta tällaisen luonteen 
kypsäksi persoonallisuudeksi. Aluksi tällaiset tavat ovat 
vaikeita ja aikaa vieviä, mutta kun niistä tulee totuttuja, ne 
yht'äkkiä ovatkin lepuuttavia ja aikaa säästäviä. Mitä 
mutkikkaammaksi yhteiskunta käy ja kuta moninaisem-
miksi sivilisaation tarjoamat houkuttimet käyvät, sitä polt-
tavammaksi käy Jumalaa tuntevien yksilöiden tarve muova-
ta tällaisia totunnaisia, suojelevia tapoja, joiden tarkoitukse-
na on heidän hengellisten energioidensa säilyttäminen ja li-
sääminen. [1777:3] 

Toinen kypsyyden saavuttamisen edellytys on sosiaalisten 
ryhmien yhteistoiminnallinen sovittautuminen alati muuttu-
vaan ympäristöön. Kypsymätön yksilö herättää kanssaihmis-
tensä vastaan panemisen halun, kun kypsä ihminen sen si-
jaan saa toverinsa toimimaan innolla kanssaan, ja sillä kei-
noin hän useinkin moninkertaistaa elämänsä aikana teke-
miensä ponnistusten hedelmät. [1778:1] 

 
Kosminen moraalisuus  
 
Tällainenkin uusi käsite on ilmestynyt jokapäiväi-
seen elämäämme sitä rikastuttamaan. Moraali-sana 
esiintyy nykyisin päivittäin tiedotusvälineissä. Se liit-
tyy yhteiskunnan ilmiöihin eri tasoilla, mutta huoles-
tuttavaa on se, että monien mielestä suuntana on 
heikkenevä moraalisuus. Voisiko ymmärrys kosmi-
sesta moraalisuudesta kohentaa myös meidän maal-
lista moraalisuuttamme, jos näin voisi sanoa? 

Ihmisen ajallinen suhde Korkeimpaan on perustana kos-
miselle moraalisuudelle, joka on universaalista herk-
kyyttä velvollisuudelle ja sen hyväksymistä. Kysy-
mys on moraalisuudesta, joka ylittää ajallisen tajun siitä, 
mikä on suhteellisen oikeaa ja väärää; kysymyksessä on mo-
raalikäsitys, joka perustuu suoraan siihen, että itsetajuinen 
luotu arvostaa kokemuksellista velvollisuuttaan kokemuk-
sellista Jumaluutta kohtaan. [1284:4; korostus minun] 

 
Suuri kosminen vastuu   
 
KUN puhutaan Jumala Isästä, hänen poikanaan olemi-
nen on suurenmoinen suhde. Kun puhutaan Korkeimmasta 
Jumalasta, statuksen edellytyksenä on saavuttaminen – asi-
anomaisen täytyy sekä tehdä jotakin että olla jotakin.   
[1260:1; korostukset minun] 

Minätajuisten persoonallisuuksien suuri kosminen 
vastuu onkin juuri siinä, että Korkein Jumaluus on tietyssä 
mielessä riippuvainen kuolevaistahdon tekemästä valinnasta. 
Ja luotujen kehityksen ja Korkeimman kehityksen keski-
näinen edistyminen tulee universumin selittämättömän 

heijastusmekanismin kautta täsmällisenä ja täysimääräisenä 
Päivien Muinaisten tietoon. [1284:5; korostukset 
minun] 

 
Etäinen jännitys siitä, millainen Korkein tulee 
aikanaan olemaan 
 
– – Korkeimman, joka on kaiken finiittisen kasvun loppu-
summa, – –. [1281:3]  Ajatelkaa tämän jälkeistä aikaa, 
kun finiittistä kasvua ei enää ole koettavissa… Hai-
keuden tunne tähän nykyisyyteen! 

Mutta yksikään Jumalaa tunteva kuolevainen ei voi 
koskaan olla yksinäinen matkatessaan kosmoksen läpi, sil-
lä hän tietää, että Isä kulkee tämän taipaleen jokaisella as-
keleella hänen rinnallaan samalla, kun itse se tie, jota hän 
taivaltaa, on Korkeimman läsnäolo. [1291:4] 

Alla oleva korostaa ”kotisuperuniversumimme” 
erinomaisuutta ja antaa vahvan tunteen siitä, että tu-
lemme selviämään kunnialla viimeisestä kokeesta, 
Isän tunnistamisesta, vaikka se ei liitykään Korkeim-
paan Olentoon sinänsä. Jotkut ovat sitä mieltä, että 
Korkein Olento itse on ilmaantuva henkipersoonaansa ver-
hoavasta Havonan mysteeristä ja asettuva asumaan seitse-
männen superuniversumin päämajaan ajallisuuden ja ava-
ruuden täydellistyneiden luomistulosten kaikkivaltiaana ja 
kokemuksellisena hallitsijana. Mutta todellisuudessa emme 
sitä tiedä. [636:6] 

Omanarvon tunne nousee kun kokee oman pie-
nen panoksenkin olevan tärkeä kokonaisuuden ke-
hitykselle. 

Näin Korkein Olento siis lopulta pääsee siihen, että hän 
sulkee sisäänsä kaiken kaikesta, mikä kehittyy ajallisuu-
dessa ja avaruudessa, samalla kun hän varustaa nämä omi-
naisuudet henkipersoonallisuudella. Koska luodut, jopa kuo-
levaiset, ovat persoonallisuuksina mukana tässä majesteetti-
sessa tapahtumassa, he saavuttavat tällaisen evolutionaarisen 
Jumaluuden kiistämättöminä lapsina kyvyn Korkeimman 
tuntemiseen ja havaitsemiseen. [1165:2] 

Korkein Olento ei luonut ihmistä, mutta ihminen kirjai-
mellisesti luotiin Korkeimman potentiaalisuudesta, jopa hä-
nen elämänsä johdettiin tästä potentiaalisuudesta. Ei Kor-
kein Olento myöskään kehitä ihmistä, Korkein itse on silti 
se, mikä kehityksessä on oleellisinta. Finiittisestä näkökul-
masta katsoen elämme, liikumme ja olemme Korkeimman 
immanenssissa. [1283:1] 

Kulkiessaan universumien toinen toistaan ylempänä ole-
vien tasojen läpi eteenpäin matkaava persoonallisuus jät-
tää jälkeensä vanan aktuaalistunutta todellisuut-
ta. Olivatpa ajallisuuden ja avaruuden kasvavat luomistu-
lokset mieltä, henkeä tai energiaa, ne muuntuvat siitä, että 
persoonallisuus kulkee niiden vaikutuspiirin läpi. Kun ihmi-
nen toimii, Korkein reagoi, ja tästä ilmiöstä muodostuu edis-
tymisen tosiasia. [1286:4; korostus minun] 
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Lisäideoita 
 
Edelleen ajankäytön ja toiminnan päämäärän opti-
mointia. Sitä kyllä haittaa kovasti ihmisissä yleinen 
tauti nimeltään ”lorvikatarri” !  

Aina kun ihminen ei tee eroa siinä, mihin kaikkeen hän 
kuolevaisena pyrkii, hän huomaa toimivansa olemassaolon 
eläimellisellä tasolla. Hän on jättänyt käyttämättä ne 
verrattomat edut, jotka tarjoaa se aineellinen tarkkanäköi-
syys, se moraalinen arvostelukyky ja se hengellinen ymmär-
rys, jotka ovat erottamaton osa hänelle persoonallisena olen-
tona suotua kosmisen mielen varustusta. [193:4; korostus 
minun] 

Kaikki ihmiset, jotka kehittävät sielun, ovat kirjaimelli-
sesti Jumala Isän ja Jumala Äidin, Korkeimman Olennon, 
evolutionaarisia poikia. Mutta aina siihen ajankohtaan asti, 
kun kuolevaisesta tulee jumalallisesta perintöosastaan sielu-
tietoinen, tämä vakuutus siitä, että ihminen on sukua Juma-
luudelle, on tajuttava uskon kautta. Ihmiselämän koke-
mus on se kosminen toukkakotelo, jossa Korkeim-
man Olennon universumiantimet (jotka eivät ole persoonalli-
suuksia) ja Universaalisen Isän universumiläsnäolo (joka ei 
ole persoonallisuus) parhaillaan kehittävät ajallisuudessa 
esiintyvän morontiasielun ja sen inhimillis-jumalallisen fina-
liittiluonteen, jolla on paikka universumissa ja joka palvelee 
ikuisesti. [1289:1; korostus minun] 

 
Ollaanko Korkeimman alaisuudessa perille-
pääsyn jälkeenkin?   
 
Jotta saisimme mahdollisimman laajan käsityksen 
Korkeimmasta, on hyödyllistä katsoa kaikkeuden 
kokonaiskuvaa, jossa Korkein on osa kokonaisuut-
ta. Mitä muuta siinä näemme? 
 
Perimmäinen Jumala seuraavana vuorossa 
 
Eksistentiaalinen ja kokemuksellinen. Paratiisin-
Jumaluus on eksistentiaalista, mutta kehkeytymässä olevat 
Korkein ja Perimmäinen ovat kokemuksellisia. [7:7] 
Perimmäinen on transsendentaalisen todellisuuden huipentu-
ma aivan kuten Korkein on evolutionaaris-kokemuksellisen 
todellisuuden huippu. [1167:2] 

Kokonaisuniversumin jumaluusmekanismi on kaksija-
koinen sikäli, kun on kyse ikuisuussuhteista. Jumala Isä, 
Jumala Poika ja Jumala Henki ovat ikuisia – eksistentiaa-
lisia olentoja –, kun taas Jumala Korkein, Jumala Pe-
rimmäinen ja Jumala Absoluuttinen ovat aktuaalistu-
via Jumaluuspersoonallisuuksia – –. [10:6; korostus mi-
nun] 

Aivan kuten Korkein Olento vähä vähältä kehittyy siitä 
edeltävästä jumalallisuuden kokonaismäärästä, joka sisältyy 
toteutuneeseen energian ja persoonallisuuden suuruniversumi-
potentiaaliin, samalla tavoin Perimmäisyyden Jumala ole-
vaistuu niistä jumalallisuuden potentiaaleista, jotka piilevät 
kokonaisuniversumin transsendenssiä merkitsevillä ajallis-

avaruudellisilla alueilla. [12:4] 
Perimmäinen Jumala tarkoittaa persoonallista Jumaluut-

ta, joka toimii absoniittisuutta olevilla jumalallisuuden ta-
soilla sekä ajallisuuden ylittämistä ja avaruuden transsen-
denssiä merkitsevillä universumisfääreillä. Perimmäinen on 
Korkeimman yläpuolella oleva Jumaluuden olevaistuma. 
Korkein on finiittisten olentojen käsittämä Kolmi-
naisuuden yhdentymä; Perimmäinen on absoniittisten 
olentojen käsittämä Paratiisin-Kolminaisuuden yhdentymä. 
[12:5; korostus minun] 

Seuraavan vastaavan esitelmän aihe tuleekin siis 
kaukaisessa tulevaisuudessa kuulumaan 

 
”Kuinka opetukset Perimmäisestä rikastuttavat 
elämisemme filosofiaa”. 
 
Korkein Jumala ja Perimmäinen Jumala, jotka nyt kehitty-
vät kokemuksellisissa universumeissa, eivät ole eksistentiaa-
lisia – he eivät ole menneisyydeltään ikuisia. Heillä 
on vain ikuinen tulevaisuus, he ovat ajallis-avaruudellisesti 
ehdollistuneita ja transsendentaalisuuden ehdollistamia ikui-
suussubjekteja. He ovat Jumaluuksia, jotka on varustettu 
korkeimmuuden, perimmäisyyden ja mahdollisesti korkeim-
muus-perimmäisyyden attribuutein, mutta heidän kokemuk-
seensa kuuluu, että heillä on historiallinen universumialku-
perä. Heillä ei koskaan tule olemaan loppua, mutta heillä 
on persoonallisuuden alkuhetki. He todellakin ovat ikuisten 
ja infiniittisten jumaluuspotentiaalien aktuaalistumia, mutta 
he itse eivät ole kvalifioimattoman ikuisia eivätkä infiniitti-
siä. [13:3; korostus minun] 

Tunnemme pelonsekaista kunnioitusta sitä mahdolli-
suutta kohtaan, mitä tulevat ajat, jolloin Korkein ja Perim-
mäinen saavuttavat uusia jumalallisuuden tasoja ja kohoa-
vat uusille persoonallisuustoiminnan alueille, saattavat olla 
todistamassa jumalallistettaessa vielä muita odottamattomia 
olentoja ja olentoja, joista ei ole osattu edes uneksia, olentoja, 
jotka omaavat entistäkin laajempia maailmankaikkeuden 
koordinoimisen kykyjä, joita ei ole pystytty edes kuvittele-
maan. Mitään rajaa ei näytä olevan sille potentiaalille, mi-
ten Jumaluusabsoluutti reagoi tällaiseen kokemuksellisen Ju-
maluuden ja Paratiisin eksistentiaalisen Kolminaisuuden vä-
listen suhteiden yhdistymiseen. [200:4] 

Kaiken kaikkiaan opetukset Korkeimmasta pane-
vat ihmisen huomaamaan, että hän ei ole mikään 
vähäpätöinen ja mitätön olento vaan suurten odo-
tusten ja universumin erilaisten olentojen vahvan 
mielenkiinnon kohde. Tämän kaiken kun hiljalleen 
tajuaa, niin siinä luulisi olevan tarjolla paras lääke 
nykyään niin yleistä masennusta vastaan. 
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Enkelihoiva ja serafipalvelu kuolevaisen  

Paratiisiin-nousun eri vaiheissa 
 

Eija Seppänen-Bolotinski 
 

Osa I  ”Urantia ja mansiomaailmat” 

U rantia-kirjassa kerrotaan Jeesuksen ja hänen 
opetuslapsensa Natanaelin välisestä keskus-
telusta enkeleistä seuraavaa: Lopuksi Na-

tanael esitti Mestarille tämän kysymyksen: ”Kun otamme 
huomioon, että ylipappi on saddukeus, ja kun saddukeukset 
eivät usko enkeleihin, mitä me opetamme ihmisille näistä 
taivaallisista hoivaajista?” [1840:6] 

Sen, mitä Jeesus vastasi Natanaelille, saatte kuulla 
myöhemmin tämän alustuksen kuluessa; toimikoon 
tämä ote nyt vain johdantona tähän alustukseen, 
koska Natanaelin esittämä kysymys on ajankohtai-
nen tänäkin päivänä. 

Nykyään ihmiset ovat huomattavan kiinnostunei-
ta enkeleistä. Vuonna 1992 tehtiin USA:ssa kysely 
nuorison keskuudessa, ja noin 76 % vastaajista ker-
toi uskovansa enkeleihin, kun vastaava luku vuonna 
1978 oli ollut noin 64 %. Enkelit herättävät jatku-
vasti kasvavaa kiinnostusta. Vuodessa julkaistaan 
maailmassa noin 150 kirjaa enkeleistä.  

Esitän ensiksi pienen historiallisen yleiskatsauk-
sen enkeleistä. Tätä yleiskatsausta tehdessäni olen 
kerännyt tietoja Sophie Burnhamin Enkelien kirjas-
ta ja Evelyn Oliverin ja James Lewisin venäjän 
kielelle käännetystä Enkelten tietosanakirjasta. Yleissi-
vistystä varten luin myös Esko Mustosen mainion 
katsauksen Enkelten maailma, jossa on monipuolises-
ti valotettu kysymyksen historiallisia ja nykyaikaisia 
aspekteja. Enkeleistä löytyy tietoja kaikkien uskon-
tojen kirjoituksista. 

Vuonna 4000 eKr. perustetusta Uurista, Baby-
loniasta, arkeologit ovat löytäneet ”kivipatsaan, joka 
esittää siivekästä olentoa laskeutumassa yhdestä su-
merilaisen uskon seitsemästä taivaasta kaatamaan 
ylitsevuotavasta maljasta elämän vettä kuninkaan 
kuppiin.” (S. Burnham, Enkelien kirja s. 90.) Tätä 
on sanottu ensimmäiseksi enkelikuvaksi. Sillä saat-
taa mahdollisesti olla edeltäjänsä: Mesopotamian sii-
vekkäät aarnikotkat tai egyptiläisessä hautamaalauk-
sessa esiintyvä siivekäs Isis. Kreikassa sekä Iris, Ze-

uksen sateenkaari, että Hermes, jumalten sanansaat-
taja, toimittivat enkelin tehtäviä, kuljettivat vieste-
jään ja antoivat ihmisille apua. 

Juutalais-kristillisessä kulttuurissa enkeli-sana 
viittaa heidän työhönsä lähettiläinä, sanansaattajina. 
Heitä kutsutaan Raamatussa mm. taivaallisiksi sota-
joukoiksi, kerubeiksi ja  serafeiksi. Jobin kirjassa he 
ovat ”aamutähtiä” ja Psalmeissa “Herran sotavau-
nuja”. Hesekielin näyssä enkelit ovat hyvin pelotta-
via häränkasvoisia olentoja. 

”Cherubim”-sana tarkoittaa ”Jumalan tuntemuk-
sen täyteyttä”. Sana on assyrialaista alkuperää ja 
merkitsi siellä ”se, joka tuo tiedon”.  

Islamissa ”el-karrubiyan” tarkoittaa niitä, jotka 
on tuotu lähelle Allahia ja jotka ylistävät Jumalaa 
lakkaamatta, päivin ja öin. 

Kerubit muuttuivat roomalaisen kansanperinteen 
vaikutuksesta pienokaisiksi, puttoenkeleiksi. 

Enkelikäsitys esiintyy arjalaisissa, mitralaisissa, 
manikealaisissa ja zarathustralaisissa myyteissä. 

Raamatun parhaiten mieleen painuneita enkeliku-
vauksia ovat mm. Abrahamin kohtaamat enkelit: 
Mamren laaksossa Abrahamin kerrotaan kohdan-
neen kolme enkeliä, jotka olivat aivan kolmen taval-
lisen miehen näköisiä ja joiden jalat Abraham pesi. 
Hän tarjosi heille syötäväksi vasikanlihaa, leipää ja 
juustoa, ja he söivät. Nämä enkelit kertoivat Abra-
hamille, että iäkäs ja hedelmätön Saara-vaimo syn-
nyttäisi Abrahamille Iisak-pojan. Enkeli myös esti 
myöhemmin Abrahamia uhkaamasta Iisakia. 

Jaakob, Iisakin poika, näki kuuluisan unen: sii-
vettömät enkelit kiipeämässä tikapuita, ja sitten 
muistamme Jaakobin  painin enkelin kanssa, joka ei 
suostunut ilmaisemaan hänelle nimeään. 

Vanhan Testamentin historiallisissa kirjoissa maini-
taan kuoleman enkeli, joka tuhosi 90 000 ihmistä 
Daavidin aikana ja tappoi toisena yönä assyrialaisten 
leirissä 185 000, jotka olivat lähteneet sotaan juuta-
laisia vastaan. ”Niin Herran enkeli lähti ja löi Assu-
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rin leirissä 185 000 miestä, ja kun noustiin aamulla 
varhain, niin katso, he olivat kaikki kuolleina ruu-
miina.” 

Profeetta Jesajan kerrotaan nähneen seuraavan 
enkelinäyn. ”Kuningas Uslan kuolinvuotena minä 
näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, 
ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Sera-
fit istuivat hänen ympärillään; kullakin oli kuusi sii-
peä: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella jalkansa 
ja kahdella lensivät. Ja he huusivat toisillensa ja sa-
noivat: ’Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa 
on täynnä hänen kunniaansa.’”  

Profeetta Hesekiel näki valtaistuimen eli Jumalan 
pyörät, ja keskiajalla Hesekielin näkyjen perusteella 
kehitettiin pyörinä eli valtaistuimina tunnettu kor-
keimmasta korkein enkeliluokka. Hesekielin näky 
tapahtui noin 560 eKr. ”Ja minä näin, ja katso: 
myrskytuuli tuli pohjoisesta, suuri pilvi ja leimahte-
leva tuli, ja pilveä ympäröitsi hohde, ja tulen keskel-
tä näkyi ikään kuin hehkuvaa malmia, keskellä tulta, 
ja sen keskellä näkyivät neljän olennon hahmot. Ja 
näöltänsä he olivat tällaiset: niillä oli ihmisen hah-
mo. 

Ja niillä oli neljät kasvot kullakin ja neljä siipeä 
kullakin. 

Ja säärivarret niillä oli suorat ja jalkaterät kuin va-
sikansorkat, ja ne välkkyivät kuin kiiltävä vaski. Ja 
siipiensä alla niillä oli ihmiskädet – –. Niiden siivet 
koskettivat toisiansa. Kulkiessaan ne eivät käänty-
neet: ne kulkivat kukin suoraan eteenpäin – –.” 

Kuten tietänette, Hesekielin näkyä on tulkittu 
myös avaruusalukseksi. 

Profeetta Eliaan erämaavaelluksella ruokki enkeli 
häntä. ”Nouse ja syö”, enkeli sanoi, ”sillä muutoin 
matka käy sinulle pitkäksi.” Jatkossa kerrotaan: 
”Pyhä mies kulki sen ruoan varassa vielä 40 päivää, 
paastosi ja mietiskeli erämaassa, ja palattuaan Sama-
riaan tappoi 400 Baalin profeettaa.” 

Juutalaisten kirjoituksissa mainitaan neljä Juma-
lan valtaistuimen  edessä olevaa enkeliä: Rafael eli 
”Jumala parantaa”, Gabriel eli ”Jumalan mies”, Mi-
kael eli ”Joka on Jumalan kaltainen” ja Uriel eli 
”Jumalan valo”. Näistä  enkeleistä on suomalainen 
runoilija Aale Tynni kirjoittanut runon Enkelit. 

Profeetta Danielille ilmestyivät enkeleistä Gabriel 
ja Mikael useissa näyissä ”valvojina”, ja enkeli pelas-
ti Danielin ”jalopeurain luolassa”. ”Minun Jumalani 
on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat, 
niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet.” 

Islamin pyhän kirjan Koraanin saneli sura suralta 
Muhammedille enkeli Jibril eli Gabriel.  Islamissa 
muita kuuluisia enkeleitä ovat Ibrafil, tuomiopäivän 
enkeli, joka ylistää lakkaamatta Allahia ja on lisäksi 
musiikin enkeli, ja Azaril,  islamin ”kuoleman enke-

li”. Isa eli Jeesus on islamissa eräänlainen puolienke-
li. 

Buddhalaisuudessa ei ole varsinaisesti enkeleitä; 
bodhisattva-ideassa on joskus enkelipiirteitä. Bod-
hisattvojen ruumiissa vaikuttaa Jumalan voima, da-
kini eli enkeli, joka kykenee lentämään halki ilman. 

Hindulaisuudessa Jumalan tajuaminen tapahtuu 
saktien eli Jumalan naispuolisen energian muodossa. 
Hindulaisuudessa deevat, saktien muoto-olemukset, 
vastannevat jotakuinkin enkeleitä: niitä ovat apsakit 
ja gandharvit, ja teosofit ovat omaksuneet luonnon-
deevat hindulaisuudesta. 

Keskiajalla Tuomas Akvinolainen kirjoitti en-
keleistä De creaturis spiritualibus -teoksen, jossa hän 
väitti, että enkelit ovat puhdasta ajatusenergiaa, joka 
voi omaksua ruumiillisen muodon silloin kun halu-
aa – ajatuksen nopeudella –, mutta heidän ruumiin-
sakin koostuu puhtaasta ajatusenergiasta, älyllisestä 
energiasta. Tuomas Akvinolaisen kysymys siitä, 
kuinka monta enkeliä mahtuu neulankärjelle, on 
kuuluisa – joskaan sitä ei joidenkin lähdeteosten 
mukaan esitetty! 

Mystikko Svedenborgilla oli useita enkelinäkyjä. 
Antroposofi Rudolf Steinerilla on paljon kirjoituk-
sia enkelihierarkioista, mm. Henkiset hierarkiat.  

Mormonin kirjan on Joseph Smith saanut enkeli 
Moronin kautta. 

Danten Jumalaisessa näytelmässä on enkelikuvauk-
sia, ja Miltonin runoelmien enkelit ovat kuuluisia 
(Kadotettu paratiisi). 

Nyt sitten palaamme takaisin Urantia-kirjan kysy-
mykseen, jonka Natanael esitti Jeesukselle.  Mitä 
Jeesus vastasikaan? (Jeesuksen vastaus sivulta 1841 
luettiin esitelmätilaisuudessa ääneen.) Tässä vastauk-
sessaan Jeesus kertoo oleelliset asiat enkeleiden ja 
meidän suhteistamme: 
 

•    Enkelit ovat erillinen luotujen luokka. 
•    Älyllisiä olentoja. 
•    Eivät tuota jälkeläisiä. 
•    Ovat vain hengellisessä sukulaisuussuh-

teessa ihmisiin. 
•    Ihmisistä ei tule enkeleitä. 
•    Eivät kuole. 
•    Puhtaita ja pyhiä, jos pysyvät lojaaleina 

Jumalalle. 
•    Enkelten avulla yksi maailma pidetään 

kontaktissa toisen kanssa. 
•    Ihmissukukuntien palvelu: hoivaaminen 

on heidän yksi tehtävänsä. 
•    Osallistuminen ihmisten pelastamiseen: 

kantavat huolta kuolevaisen ihmisen hen-
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gellisestä hyvinvoinnista ja jumalallisesta 
edistymisestä. 

•    Toimivat ihmissielun opastajina ajallisuu-
den vaiheessa, joka sijoittuu lihallisen 
kuoleman ja hengellisen elämän alkami-
sen väliin. 

Urantia-kirjassa kerrotaan enkeleistä varsin pal-
jon, ja nyt käymme joitakin pääpiirteitä läpi keskitty-
en enkeli-ihmissuhteeseen. 

Aloitamme kosmisen matkamme Paratiisia koh-
den enkeleiden kanssa jo täällä Urantialla, Satanian 
paikallisjärjestelmän 606. planeetalla. 

Satania 
(Paikallisjärjestelmä nro 24; 
sisältää 619 planeettaa.) 

Norlatiadek 
(Konstellaatio nro 70; sisältää 
100 paikallisjärjestelmää.) 

Nebadon 
(Paikallisuniversumi nro 84; 
sisältää 100 konstellaatiota.) 

Ensa 
(Piensektori nro 3; sisältää 
100 paikallisuniversumia.) 

Splandon 
(Suursektori nro 5; 
sisältää 100 piensektoria.) 

Orvonton 
(Superuniversumi nro 7; 
sisältää 10 suursektoria.) 

Urantia 
(Planeetta nro 606.) 

 Uversa 

  
 
Umajor viides 

  
 
Uminor kolmas 

  
 
Salvington 

  
 
Edentia 

  
 
Jerusem 

Universumiylösnousemus 

  

Aineellinen olemassaolo Urantialla → mansiomaailma, järjestelmä, konstellaatio, paikallisuniversumissa 
morontiaalinen elämänvaihe → superuniversumissa henkiasteet → Havonaan siirto → Havonan 7. kehä – 
oman superuniversumin Valtiashengen identiteetin käsittäminen → Havonan 6. kehä – käsitys Korkeim-
muudesta → Havonan 5. kehä – Äärettömän Hengen saavuttaminen → Havonan 4. kehä – Iankaikkisen 
Pojan saavuttaminen → Havonan 3. kehä – Universaalisen Isän saavuttaminen → Havonan 2. kehä – tutus-
tuminen Paratiisin olentojoukkoihin → Havonan 1. kehä – Paratiisin palvelus alkaa → Lopullisuuden saa-
vuttajakunta. 
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Enkelit kuuluvat Äärettömän Hengen persoo-
nallisuuksiin, jotka jaetaan kolmeen ryhmään: 
 

1.   ”Voimat”, jotka ovat Äärettömän Hengen 
korkeampia persoonallisuuksia (mm. 
Yksinäiset Sanansaattajat, Universumien 
Virtapiirienvalvojat, Väestönlaskennan 
Johtajat ja  Kandidaattien Opastajat). 

2.   ”Vallat”, jotka ovat avaruuden sanan-
saattajajoukkoja (mm. Havonan Servitaalit, 
Universaaliset Sovittelijat ja Morontia- ja 
Paratiisikumppanit). 

3.   Enkelit eli ajallisuuden hoivaavat henget. 
 

Pääsääntöisesti enkeleitä ovat supernafit keskus-
universumissa, sekonafit, tertiafit ja omniafit su-
peruniversumissa sekä serafit, kerubit ja sanobit 
paikallisuniversumissa. 

Tärkeää on pitää mielessä, että Urantialla myös 
keskiväliolennot lasketaan toiminnallisuuden suh-
teen “ajallisuuden hoivaaviin henkiin”, koska he te-
kevät niin tiivistä yhteistyötä enkelijoukkojen kans-
sa. Todellisuudessahan keskiväliolennot ovat ylös-
nousemuksellisia Jumalan poikia. 

Urantia-kirjassa todetaan: Hoitaessanne jokapäiväisen 
elämänne käytännön asioita olette Kolmannesta Lähteestä ja 
Keskuksesta peräisin olevien henkipersoonallisuuksien kä-
sissä; toimitte yhteistyössä Myötätoimijan edustajien kans-
sa. – – ja kehittelette maisen olemassaolonne yksityiskohtia 
olemalla yhteydessä maailmassanne ja universuminne joka 
puolella toimiviin Äärettömän Hengen älyllisiin olentoihin. 
[66:1] 

Lisäksi Urantia-kirjassa todetaan: Aineellisten ja 
hengellisten maailmojen välisen kuilun kuroo täysin umpeen 
kuolevaisen ihmisen, toisasteisen keskiväliolennon, ensiastei-
sen keskiväliolennon, morontiakerubin, keskivaiheen keru-
bin ja serafin toisiinsa kytkeytyvä sarja.  [425:1] 

Keskiväliolennot toimivat kuolevaisen ihmisen 
hyväksi siten, että ensiasteiset keskiväliolennot voi-
vat olla yhteistyössä morontia- ja henkienergian val-
vojien kanssa ja toisasteiset voivat olla yhteistyössä 
fyysisten valvojien ja aineellisten virtapiirien sääteli-
jöiden kautta. 

Ensiasteiset keskiväliolennot ovat tiedonkeruu-
joukkoja ja planeetan historioitsijoita, ja toisasteiset 
keskiväliolennot toimivat etenevän planeettasivili-
saation asian edistäjinä.  

Kuten varsin hyvin tiedättekin, mm. Urantia-
kirjan luvut on aikaansaatu keskiväliolentojen avulla. 
Monissa maailmoissa muita paremmin sopeutuneet toisastei-
set keskiväliolennot kykenevät saamaan vaihtelevanasteisen 
yhteyden tiettyjen suotuisasti rakentuneiden kuolevaisten 
Ajatuksensuuntaajaan taitavasti niihin mieliin tunkeutu-
malla, joita  Suuntaajat pitävät asuinpaikkanaan. (Ja juuri 
tällaisten kosmisten järjestelyjen onnistuneen yhteensaattami-

sen avulla saatiin nämä ilmoitukset englanninkielisinä ai-
kaan Urantialla.) [1258:1] 

 
Urantian yhdistyneet keskiväliolennot on pla-
neetan serafien kanssa yhdessä suoritettavaa palve-
lua varten organisoitu synnynnäisten lahjojen ja 
hankittujen taitojen mukaan seuraaviksi ryhmiksi: 
 

1.   Keskivälin sanansaattajat. Omaavat nimen; no-
pean henkilökohtaisen viestintäjärjestelmän 
palveluksessa. 

2.   Planetaariset vartiomiehet. Sanotaan salaperäi-
sesti: ovat avaruuden maailmojen vartijoita; 
partioivat planeetan näkymätöntä hengen 
maailmaa ilmiöitä ja yhteydenpitotapoja 
tarkkailemalla. 

3.   Kontaktipersoonallisuudet. Käytetään otettaessa 
yhteyttä aineellisten maailmojen kuolevaisiin 
olentoihin; välttämätön tekijä hengellisen ja 
aineellisen tason välisissä yhteyksissä. 

4.   Etenemisenauttajat. Kaikkein hengellisimpiä 
keskiväliolentoja; apulaisina planeetan sera-
fien erikoisryhmissä. (s. 864–865) 

 
Keskiväliolennot toimivat serafien planetaarisessa 
hallituksessa avustajina. He toteuttavat tätä avusta-
janrooliaan mm. seuraavalla hämmästyttävällä taval-
la ihmisreservipersoonallisuuksien kautta. – – kohta-
lon varajoukkoihin kuuluvilla miehillä ja naisilla on keski-
väliolentojen välittävän toiminnan kautta – – eriasteisia yh-
teyksiä Suuntaajaansa, – –. [S]osiaalisissa hätätilanteissa 
ja hengellisissä ongelmapaikoissa – – nämä reservipersoonal-
lisuudet toimivat estääkseen evolutionaarisen kulttuurin lu-
histumisen tai elävän totuuden valon sammumisen. [1258:1] 

Muuan Nebadonin Arkkienkeli sanoi kertoes-
saan keskiväliolennoista, että he ovat auttajina niin 
arvokkaita, että – – olemme hyväksyneet heidät yhdeksi 
yhdistyneeseen planeettapalveluumme olennaisesti kuuluvaksi 
olentoluokaksi. [855:1] 

Luciferin  kapinassa  noin  200 000  vuotta sit-
ten ensiasteisia keskiväliolentoja menetettiin  paljon: 
50 000:sta  40 119  meni  kapinaan,  ja  toisasteisista 
1984:stä meni kapinaan 873! (863:2–3) Näihin aikoi-
hin oli myös kapinalliskerubeja ja -serafeja. Kapinal-
lisia keskiväliolentoja on vanhemmissa kirjoituksissa 
nimitetty ”pahoiksi hengiksi” ja ”demoneiksi eli rii-
vaajiksi”, ja luopuriserafeja on nimitetty ”pahoiksi 
enkeleiksi”. (863:5) 

Ennen Kristus Mikaelin lahjoittautumista, Aja-
tuksensuuntaajien yleismaailmallista saapumista ja 
Totuuden Hengen vuodattamista kapinalliset keski-
väliolennot kykenivät vaikuttamaan kuolevaisten 
mieleen ja ohjasivat näiden tekoja samalla tavalla, 
jolla lojaalit keskiväliolennot toimivat palvellessaan Uranti-
an kohtalon varajoukkoihin kuuluvien ihmisten tehokkaina 
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yhteydensuojelijoina aikoina, jolloin Suuntaaja on tosiasialli-
sesti irti persoonallisuudesta siksi, että se on yhteydessä ihmi-
syyden yläpuolella oleviin älyllisiin olentoihin. [863:6] 

Nykyään  keskiväliolentoja  toimii  Urantialla  
10 992, ja milloin he ovat palvelemassa kuolevaisia, he ovat 
mukana inhimillisen työn, levon ja leikin hengessä. [864:4] 
Toisasteiset keskiväliolennot ovat lähempänä ihmis-
tä kuin enkeliä ja työskentelevät usein mies- ja nais-
puolisena parina. He [keskiväliolennot] ovat korvaa-
mattomia serafeille työssä, jota nämä tekevät ihmiskunnan 
eri rotujen hyväksi ja yhdessä niiden kanssa, ja kummatkin 
luokat ovat välttämättömiä kuolevaisten henkilökohtaisina 
suojelijoina palveleville serafeille. [864:5]  

Lähinnä 1 111 toisasteista keskiväliolentoa on 
miltei yksinomaan osoitettu huolehtimaan maailman 
aineellisista olennoista. He ovat aavistuksen verran 
kuolevaisten näkökyvyn ulkopuolella, ja halutessaan 
he saavat yhteyden aineellisiin olevaisiin. Monet enke-
leiden aikaansaamiksi luetut konkreeettisluontoisemmat il-
miöt ovatkin olleet toisasteisten keskiväliolentojen suoritta-
mia. [865:5] 

Kuten jo aikaisemmin totesimme, nykyään tois-
asteisten keskiväliolentojen päätehtävänä on olla 
huomaamattomia, henkilökohtaista yhteyttä pitäviä 
työtovereita planeettamme kohtalon varajoukon jä-
senille. 

Sivulla 865 on tärkeä huomautus: Juuri tämän tois-
asteisen ryhmän toiminta, jolle jotkut ensiasteiseen joukkoon 
kuuluvat antoivat taitavaa tukea, sai aikaan sellaisen per-
soonallisuuksien ja olosuhteiden koordinoitumisen Urantial-
la, että se lopulta johti planeetan taivaalliset valvojat niiden 
anomusten vireillepanoon, joiden tuloksena oli sen ilmoitus-
ten sarjan mahdollistaneiden valtuuksien myöntäminen, jois-
ta tämä esitys on yksi osa. [965:6] Urantia-kirjasta keski-
väliolennot ovat toimittaneet IV osan ja ”Rukoilun 
kehityshistorian”. 

Urantia-kirjassa huomautetaan, että keskiväliolen-
not eivät ole missään tekemisissä spiritualismin tai 
meedioilmiöiden kanssa. Keskiväliolennot työsken-
televät planeetan edistymisen hyväksi, vakiintuneen 
elämän ja valon statuksen saavuttamiseksi Urantial-
la. 

Varsinaiset enkeliryhmät, jotka työskentelevät 
Urantialla ja muualla paikallisuniversumissamme 
Nebadonissa, ovat kerubit, sanobit ja serafit. 

 
Kerubit ja sanobit ovat enkeleiden alin luokka ja 

liittyvät toiminnallisesti yhteen (s. 422). Kerubi on 
vanhempi ja hallitseva energiapositiivinen yksilö, 
”oikeanpuoleinen deflektori”, ja sanobi on olemuk-
sen täydentäjä, energianegatiivinen ”vasemman-
puoleinen deflektori”. He palvelevat pareittain, 
koska ovat yksin toimiessaan hyvin rajoittuneita. He 
hoitavat ns. rutiiniasioita eivätkä koskaan toimi 

ihmisistä huolehtivina enkeleinä. Urantia-kirjassa 
sanotaan painokkaasti tämän etuoikeuden kuuluvan 
serafeille. Kerubit ja sanobit puhuvat sekä 
nebadonin että orvontonin kieltä ja pyrkivät jatku-
vasti edistymään. He ovat olemukseltaan lähellä mo-
rontiatasoja ja ovat tehokkaita fyysisen, morontiaali-
sen ja hengellisen rajamaastossa. 

Joka neljännet kerubit ja sanobit ovat kvasi-
aineellisia morontiaalista tasoa muistuttavia  ja työs-
kentelevät usein keskiväliolentojen kanssa. 

Universumin Äiti-Henki luo serafit. Nämä enkeli-
luokat projisoidaan  aikana, jolloin laaditaan suunnitelmat 
tahdollisten kuolevaisluotujen evoluutioksi. [418:5] Sera-
fienkeleillä ei ole aineellista ruumista; he havaitsevat 
kuolevaiset, mutta ovat itse näkymättömiä kuolevai-
sille. Enkelit ymmärtävät älyllisesti kuolevaisten elä-
mänmuotoa, ei-aistillisia mielenliikkeitä ja tunte-
muksia, arvostavat musiikkia ja taidetta ja nauttivat 
todellisesta huumorista. He tiedostavat ihmisten 
moraalisen kamppailun ja hengelliset vaikeudet. 
Urantia-kirjassa todetaan liikuttavasti: He rakastavat 
ihmisiä, ja vain hyvää voi seurata siitä, että pyritte ymmär-
tämäään ja rakastamaan heitä. [419:1]  

Enkeleistä puhutaan usein myös ”Jumalan tyttä-
rinä”, vaikka Urantia-kirjassa sanotaan selkeästi, että 
he eivät ole sukupuolellisia. He ovat plus- ja miinus-
merkkisiä eli toimivat parina. Sivulla 419 todetaan, 
että he ovat ”matemaattisia ihmelapsia”. Enkelit ei-
vät koskaan ole palvonnan kohteita. 

 
Minkälaisissa tehtävissä enkelit toimivat Uran-
tialla?   
Ensinnäkin serafeilla on Urantialla jo aiemmin mai-
nittu planetaarinen hallitus.  (Luku 114) Edentian 
Kaikkein Korkeimmat hallitsevat Urantialla serafi-
toiminnan kautta. Kerubeja ja serafeja on läsnä 
Urantialla kerrallaan ehkä noin runsas miljardi. Osa 
enkeleistä on aina poissa suorittamassa kuljetus-,  
viestinviejä- ja kuolemaan liittyviä tehtäviä.  

Urantialla toimii planetaarisen hallituksen ken-
raalikuvernöörin alaisuudessa kaksitoista kuolevai-
selle ihmiselle erittäin tärkeää enkeliryhmää: plane-
taarisen valvonnan mestariserafit. Tämän hallinnon 
erityispalvelussa toimii kuolevaisiakin yhteyshen-
kilöitä. Alajakautumia on 12 ryhmää, joissa mm. 
Urantia-kirjan kirjoittamisen aikoihin toimi 962 hen-
kilöä, joista vain alle 20 tiesi olevansa kontaktiper-
soonallisuus, ns. kohtalon varajoukon jäsen 
(1257:8). 

Tästä asiasta mainitsin jo aikaisemmin luennossa-
ni: Nämä kuolevaisreserviläiset valikoi  se joukkokunta, jo-
hon heistä itse kukin liitetään, ja he saavat yhtäläisen syvä-
mielessä tapahtuvan koulutuksen ja harjoituksen Ajatuk-
sensuuntaajan ja serafien harjoittaman suojelijahoivan yh-
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teennivoutuvan  tekniikan avulla. [1257:8] Henkilökoh-
tainen kohtalonsuojelijaserafi palvelee tällaisia kuo-
levaisavustajia. 

 
Seuraavassa käydään läpi lyhyesti Urantian kaksi-
toista mestariserafikuntaa: 
 

1.    Aikakauteen sidotut enkelit. Kunkin sukupol-
ven asioiden valvonta, ohjaus. 

2.    Edistymisen enkelit. Asioiden saattaminen 
”sille tolalle, jolla niiden pitäisi olla.” 

3.    Uskonnonvarjelijat. ”Kirkkojen enkelit”. 
4.    Kansakuntana elämisen enkelit. ”Kaikkein Kor-

keimmat hallitsevat ihmisten valtakunnissa.” 
5.    Rotujen enkelit. Ajallisuuden evolutionaaristen 

rotujen säilyttäminen. 
6.    Tulevien aikojen enkelit. Toinen toistaan seu-

raavien aikakausien arkkitehtejä. 
7.    Valistuksen enkelit. Planetaarisen kasvatuksen 

vaaliminen. 
8.    Terveyden enkelit. Terveyden edistäminen ja 

sairauksien ehkäiseminen. 
9.    Kodin serafit. Kodin, ihmisperäisen sivilisaa-

tion perusinstituution, säilyttäminen. 
10.  Elinkeinoelämän enkelit. Elinkeinoelämän ke-

hittyminen ja taloudellisten olojen kohene-
minen. 

11.  Vapaa-ajanvieton enkelit. Leikki, huumori ja 
lepo. 

12. Ihmisen yläpuolelle ulottuvan hoivan enkelit. Tä-
män planeetan ihmisen yläpuolisen elolli-
suuden palveleminen. (s. 1255–1256) 

 
Keitä sitten ovat suojelusenkelit?  
Urantia-kirjan mukaan he ovat kohtalonsuojelijasera-
feja, jotka hoivaavat yksittäisiä kuolevaisia hengelli-
seen edistymiseen tähtäävän eloonjäämisjärjestel-
män puitteissa ja antavat palveluksia niille, jotka jää-
vät eloon. He ovat hengellisiä auttajia. (1241:1) 

Näitä suojelusenkeleitä on ihmisillä, jotka ovat 
saavuttaneet 1–3 tavoitetta seuraavista:  

 
1.    Ihminen on tehnyt selkeän ja koetellun pää-

töksen tulla Jumalan kaltaiseksi. 
2.    Ihminen on saavuttanut kolmannen älylli-

syyden ja hengellisyyden kosmisen kehän eli 
kosmisen tason – päässyt lähemmäksi moron-
tiatietoisuutta evolutionaarisen sielun orastavasta 
suhteesta kehittyvään Korkeimpaan Olentoon 
[1211:1], ts.  tietoisuuteen kokemuksellisesta 
suhteesta Korkeimpaan Olentoon eli uni-
versumin kansalaisuudesta. Tällainen henki-
lö on toiminut, ts. toteuttanut päätöksiä va-
lintakokemuksen todellistumisen myötä ja 
kautta. On tärkeää ymmärtää, että tämä on 

eri asia kuin jumalatietoisuus eli ymmärrys 
uskossa ihmisen asemasta Jumalan poikana. 

3.   On valittu kohtalon varajoukon jäseneksi. 
 

Jos ihmisellä ei ole henkilökohtaista kohtalonsuoje-
lijaa, on kaikilla ihmisillä kuitenkin ryhmäkohtai-
nen suojelusenkeli. Tämä enkelitoiminto jakaan-
tuu seuraavasti ja riippuu selkeästi älyllisyyden ja 
hengellisyyden kosmisten kehien eli tasojen saavut-
tamisen asteesta (s. 1210): 

Seitsemännellä kehällä olevilla tuhannella kuole-
vaisella on yksi suojelusenkeli (siis serafipari) sekä 
kerubikomppania. (Käytännössä kehälle astutaan, 
kun mieleen otetaan vastaan Ajatuksensuuntaaja ja 
potentiaalisuus paikallisuniversumikansalaisuuteen 
saavutetaan.) 

Kuudennella kehällä on serafipari ja yksi kerubi-
komppania viittäsataa kuolevaista kohti. 

Viidennellä kehällä on serafipari ja kerubikomp-
pania sataa kuolevaista kohti. 

Neljännellä kehällä on serafipari ja kerubikomp-
pania kymmentä kuolevaista kohti. 

Kolmannella kehällä kuolevaisella on henkilö-
kohtainen serafipari. (1242:2–3) 

 
Kehien saavuttaminen kulkee Urantia-kirjan mukaan 
itsensä ymmärtämisen, itsensä voittamisen ja itsensä 
hillitsemisen kautta. 

Jos ihmisolennon mieli on normaalin alapuolella 
eli ihmisellä ei ole normaalia tahdonvoimaa, ei kykyä 
edes keskitasoisiin päätöksiin, ei kykyä Jumalan kä-
sittämiseen eikä kykyä Jumalan älyperäiseen palvon-
taan, niin, jotta oikeudenmukaisuus ja armo toteu-
tuisivat, on näillä ihmisolennoilla oma serafikunta 
eli yksi komppania (288 serafia) sekä yksi kerubipa-
taljoona (3 456 kerubia).  (1241:5) 

Urantia-kirjassa todetaan, että monet Urantialla 
palvelevat suojelijat ovat toimineet aiemmin muissa 
maailmoissa mutta saattavat palvella toistamiseen 
samallakin planeetalla. (1243:0–1) 

 
Miten serafit osoittavat hoivaa ja palvelua ihmi-
sille?  
Ensinnäkin enkelit koordinoivat persoonattomien 
henki-influenssien vaikutukset ihmiseen eli yhteen-
sovittavat fyysisten valvojien, mielenauttajahenkien, 
Pyhän Hengen ja Paratiisin Kolmannen Lähteen ja 
Keskuksen Kaikkiallisen Hengen, Ajatuksensuun-
taajan ja Totuuden Hengen vaikutukset. (1244:3) 

Toiseksi enkelit tekevät universumin persoonat-
tomista ja esipersoonallisista hoivatoimista persoo-
nallisia. He ovat koordinoijia älyllisellä tasolla, mie-
len ja morontian yhteensovittajia, tulkitsijoita, ja fyy-
sisellä tasolla manipuloivat maallista ympäristöä ole-
malla yhteydessä Fyysisiin Päävalvojiin sekä keskivä-
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liolentojen yhteistyön ja hoivan kautta. (1244:6) 
Urantia-kirjassa kerrotaan, että näin monimutkais-

ten tehtävien suorittamista helpottaa Korkeimman 
Olennon tunnistamaton ja paljastumaton toiminta. 

Jos ihmisen elämä näyttää liian helpolta, serafit 
saattavat johtaa ihmisen vaikeammille teille, jotta ih-
minen joutuisi tekemään päätöksiä ja toimimaan. 
Enkelit eivät kuitenkaan yleensä suoranaisesti puutu 
fyysisen elämän tapahtumiin; joskus he tekevät sen 
poikkeuksellisesti ylempien määräyksestä. Enkelit 
vaikuttavat lähinnä ihmisolentojen sosiaalisen, eetti-
sen ja moraalisen ympäristön kautta. (Suuntaajahan 
vaikuttaa sielun kautta!) Mutta serafi on kuolevais-
mielen ja morontiasielun opettaja. 

Enkelit antavat mielelle virikkeitä ja kannustavat 
älyllisyyden ja hengellisyyden kehien suorittamiseen. 
Serafit kannustavat ihmisiä rukoilemaan. (Palvon-
taan kannustavat mielenauttajahenget ja Suuntaaja!)  

Tärkeä yhteenveto: Suojelijaserafi manipuloi kuole-
vaisen elinympäristöä jatkuvasti, ja hänen tarkoituksenaan 
on ylösnousevan ihmisen kosmisen ymmärryksen lisääminen, 
jotta tällainen eloonjäämisehdokas voisi saavuttaa entistä 
laajemman käsityksen sisimmässään olevan Suuntaajan läs-
näolosta ja kykenisi näin antautumaan yhä laajempaan yh-
teistyöhön sen hengellisen tehtävän suhteen, jota tämä juma-
lallinen läsnäoleva edustaa. [1245:4] 

Suuntajat ja suojelusenkelit eivät pidä yhteyttä, 
mutta heidän toimintansa on täysin korreloitunutta. 
Korkeimman Olennon kaiken sisäänsä sulkevassa ja 
kehittyvässä läsnäolossa kuolevaispersoonallisuus 
kokee hengellisen hoivan yhtenä kokonaisuutena. 

Kun ihmisolento kuolee, serafisuojelijasta tulee 
ajatuskuvien, muistikuvien ja sielurealiteettien säilyt-
täjä. Urantia-kirjassa kuolema luokitellaan seuraavasti 
(s. 1229–1230):  

1.    Hengellinen (eli sielun) kuolema, joka tapahtuu sil-
loin, kun kuolevainen hylkää eloonjäämisen. Täl-
löin fyysinen ruumis ja mielimekanismi jatkavat 
toimintaansa, mutta ihminen on kosmiselta kan-
nalta kuollut, koska Suuntaaja on päästetty va-
paaksi. Tässä tapauksessa henkilökohtaisen tai 
ryhmäserafin velvollisuudet jatkuvat fyysisen me-
kanismin kuolemaan asti, jolloin Orvontonin hal-
litsijat vapauttavat serafin velvollisuudestaan. 

2.    Älyllinen (eli mielen) kuolema, jolloin järki harhautuu 
tai aivomekanismi tuhoutuu niin, ettei näitä tiloja 
pystytä korjaamaan. Sielun kohtalo riippuu tässä 
tapauksessa ihmistahdon aiemmista päätöksistä. 

3. Fyysinen (eli ruumiin ja mielen) kuolema, joka ta-
pahtuu, kun aivoenergia lopettaa sykkeensä ja 
Suuntaaja poistuu. Tässä tapauksessa sielun koh-
talo riippuu aiemmista päätöksistä.  

Näiden tapahtumien jälkeen aineellinen ruumis 
maatuu, Ajatuksensuuntaaja lähtee Diviningtoniin ja 
morontiasielu jää kohtalonsuojelijan huostaan tai 
identiteetti on tallessa ryhmäsuojelijalla. 

Serafit ovat siis persoonallisuuden uudelleenko-
koamisessa korvaamattomia mansiomaailmoissa. 
Jälleenpersonointi voi tapahtua siten, että sielu siir-
retään välittömästi mansiomaailman heräämissalei-
hin, missä kohtalonsuojelijaserafi projisoi persoo-
nallisuushahmon eli morontiahahmon ja Suuntaaja 
saapuu identiteetin eli mielen henkijäljennöksen 
kanssa Diviningtonista tähän persoonallisuushah-
moon. 

Epäselvissä tapauksissa seuraa oikeuskäsittely, ja 
mahdollista on myös joutuminen nukkuvien, tuo-
miokauden lopulla herätettävien eloonjääneiden 
joukkoon. 

Sielu on kuoleman ja jälleenpersonoinnin välisen 
ajanjakson tiedoton ja kohtalonsuojelijaserafin 
huostassa. Persoonallisuuden kokoonpanosta tallen-
netut tiedot säilytetään arkkienkeleiden huostassa 
heidän erityistoimintojen maailmassaan. Erittäin 
mielenkiintoista on, että kuolevaispersoonallisuuden 
olinpaikka kuoleman ja eloonjäämisen välisenä aika-
na ei ole ilmoituksenantajien tiedossa. (1234:4) 

Näistä arkkienkeleistä sen verran tässä yhteydes-
sä, että he ovat Luoja-Pojan ja Universumin Äiti-
Hengen jälkeläisiä. Urantiaa koskien on epätavallista 
se, että jostakin syystä  muuatta arkkienkelien divisi-
oonapäämajaa pidetään Urantialla (408:6). Seuraa-
vassa tätä koskeva ote Urantia-kirjasta: Käsitättekö, 
mitä se tosiasia merkitsee, että vähäisestä ja sekasortoisesta 
planeetastanne on tullut divisioonapäämaja, josta koko uni-
versumin kattavasti hallitaan ja ohjataan tiettyjä paratiisiin-
nousujärjestelmään kuuluvia arkkienkelien toimintoja? 
Epäilemättä tämä enteilee muidenkin ylösnousemukseen liit-
tyvien toimintojen keskittämistä tulevaisuudessa Mikaelin 
lahjoittautumisen kohteena olleeseen maailmaan ja antaa 
suunnattoman ja juhlallisen merkityksen Mestarin henkilö-
kohtaiselle lupaukselle ”Tulen vielä takaisin.” [409:1] 

Kun tuomiokautinen jälleenpersonoiminen ta-
pahtuu, niin silloin nukkuvien persoonallisuuksien 
serafivartijat vastaavat ”arkkienkelin ääneen”. Ark-
kienkeli toimittaa tuomiokautisen nimenhuudon; tä-
mä on ”Mikaelin arkkienkeli” eli kuolleistaherättä-
misen arkkienkeli. Arkkienkelien maailma on Sal-
vingtonia ympäröivien maailmojen seitsemäs ryhmä 
apusatelliitteineen, ja siellä pidetään persoonallisuus-
rekisteriä, jossa säilytetään, arkistoidaan ja luokitel-
laan persoonallisuuksia koskevat muistiinmerkinnät 
ja identifioimisvarmistimet koko sen ajan, joka ku-
luu ruumiin kuoleman ja uudelleenpersonoimisen 
eli kuolleistaheräämisen välillä. (409:3, 5) 
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Jos kuolevaisen persoonallisuus fuusioituu Suun-
taajaan, enkelit ovat edelleenkin tarpeen,  sillä fuusi-
oitunut pyhiinvaeltaja lähtee sekonafin kuljettamana 
superuniversumin päämajasta Havonan keskusuni-
versumiin, ja itse fuusioitunut olento on serafin kal-
tainen. (1237:7) 

 
Mikä on ihmisen ja enkelin suhde mansiomaa-
ilmoissa? 
 
Mansiomaailmoissa aloitamme morontiaalisen elä-
mänvaiheemme. Jerusemia ympäröi 56  maailmaa, ja 
näistä maailman numero 1 seitsemän satelliittia tun-
netaan mansiomaailmoina. 

Aloittakaamme finaliittimaailman lastenkoehoi-
tolasta (s. 531). Siellä ovat mm. lapset, jotka ovat 
kuolleet, ennen kuin heille on saapunut Suuntaaja. 
Jos jompikumpi tällaisen lapsen vanhemmista tai 
kumpikin jää eloon, kohtalonvartija määrää oman 
kerubikumppaninsa lapsen potentiaalisen identitee-
tin vartijaksi ja kerubi toimittaa tämän kehittymättö-
män sielun mansiomaailmojen opettajien huostaan. 
Kerubit toimivat myös mansiomaailmojen opettaji-
na. Lapset personoidaan siihen fyysiseen tilaan, jos-
sa he olivat kuollessaan, ja herääminen tapahtuu, 
kun lapsen vanhempi saapuu ensimmäiseen man-
siomaailmaan. Nämä lapset saavat Suuntaajan noin 
viiden vuoden iässä. Suuntaajien kanssa olevat lap-
set varttuvat Aineellisten Poikien perheissä. Finaliit-
timaailmoissa noin kuudentoista vuoden ikään näis-
tä lapsista huolehtivat serafisuojelijat. Täältä lapset 
saavat siirron ensimmäiseen mansiomaailmaan. 

Ensimmäisessä mansiomaailmassa sijaitsee 
kuolleistaheräämissali eli persoonallisuuden uudel-
leenkokoamisen temppeli. Täällä on kohtalonsuoje-
lijaserafien, Ajatuksensuuntajien, ylösnousemuksen 
arkkienkelten ja Elämänkantajien keskuskohtaamis-
paikka. Luodun mielimatriisi ja identiteetin passiivi-
set potentiaalit ovat morontiasielussa, jota kohtalon-
suojelijaserafi säilyttää. Suuntaaja säilyttää henkimie-
len. 

Ensimmäisessä mansiomaailmassa kohtaamme 
Äiti-Hengen jälkeläisen, Morontiaseuralaisen, joka 
toimii henkilökohtaisena oppaana. Yksi Morontia-
seuralainen on varattu tuhatta kuolevaista varten 
heidän tutustumisretkiensä oppaiksi ja vapaa-
ajanvieton  kumppaneikseen. (Morontiaseuralaisista 
lisää kirjan sivulla 545.) 

Toiseen mansiomaailmaan saavutaan jälleen 
serafikuljetuksella. Kolmannessa mansiomaail-
massa kohtaamme opettajia, jotka ovat kunnialla 
kruunattuja kerubeja ja sanobeja. (Universumin Äi-
ti-Henki on syleillyt heidät.) 
 
Morontiamaailmojen serafit ovat siirtymävaiheen 

hoivaajia, ja he helpottavat kuolevaisten luotujen 
siirtymistä morontiaolemassaolon vaiheisiin. Heitä 
on seitsemän jakautumaa:  

1.   Serafievankelistat auttavat reitinvalinnassa Ha-
vonaan ja esittelevät valitun reitin 24:lle Je-
rusemin neuvonantajalle. He ovat täydelli-
syyden saavuttamista julistavan evanke-
liumin evankelistoja. He toimivat jo Uranti-
alla ”totuuden ja oikeamielisyyden ihmis-
opettajien” kanssa, joita he neuvovat pitäy-
tymään opetukseen ”Jumalan hyvyydestä, 
joka johtaa parannukseen”, ja julistamaan 
”Jumalan rakkautta, joka karkottaa kaiken 
pelon.” 

2.   Rotujentulkitsijat. ”Ensimmäisen taivaan so-
siologeja ja etnologeja.” Edistävät Urantialla 
rotuvaltuutettujen työtä. 

3.   Mielensuunnittelijat. ”Ensimmäisen taivaan 
psykologeja.” Ryhmätyön organisoijia. Tut-
kivat Suuntaaja-sielujen olemusta, kokemus-
ta ja statusta. Auttavat meitä ”näkemään it-
semme sellaisina kuin muut meidät näkevät” 
ja ”tuntemaan itsemme sellaisina kuin enke-
lit meidät tuntevat.” He toimivat Urantialla 
sanoen kuolevaisille: Ellei oma mielesi palvele 
sinua hyvin, voit vaihtaa sen Jeesus Nasaretilaisen 
mieleen. Hän palvelee sinua aina hyvin. [553:7] 

4.   Morontianeuvonantajat. Mota-filosofian opet-
tajia: mota antaa stereoskooppisen vaikutuk-
sen merkityksiin ja arvoihin; kosmisen sy-
vyyden perspektiivin saavuttaminen. 

5.   Teknikot. Auttavat sopeutumisessa moron-
tiasfäärien ympäristöön (energia, materiaalit, 
hengelliset kohteet). Yhdysupseereina Mo-
rontiavoiman Valvojien ja Fyysisten Pääval-
vojien välillä. 

6.   Kirjuri-opettajat. Tosiasioiden muistiinmerkit-
semisen menetelmien opettajina. Tosiasioita 
etsivien opettajia. Satanian historia. Laki on 
elämä itse, eivät sen viettämistä koskevat säännöt. 
[555:1] 

7. Hoivaavat reservit. Opettavat paineen, haas-
teiden, vaikeuksien ja epävarmuuden kanssa 
elämistä. Ja heiltä opit kärsimään vähemmän 
surun ja pettymyksen takia – ensiksikin sillä, että 
teet vähemmän henkilökohtaisia suunnitelmia 
muiden persoonallisuuksien suhteen, ja sitten 
hyväksymällä osasi, kun olet uskollisesti 
velvollisuutesi suorittanut. [555:4] Opit 
tajuamaan sen työn tärkeyden, jota teet 
kyseisessä maailmassa, ja sen, että työ on 
tärkeää, minä ei ole. Minän tärkeys, ei 
suinkaan työn tärkeys, uuvuttaa kypsymättömiä 
luotuja; juuri tämä minätekijä uuvuttaa, ei suin-
kaan tavoitteellinen ponnistelu. [555:5] 
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Serafit saattavat joutua paikallisuniversumissa 
palvelemaan niinkin, että jos jokin fyysinen kata-
strofi tuhoaisi planeetan, Melkisedekit ja Elämän-
kantajat laajentaisivat dematerialisointimenetelmän 
kaikkiin tuon planeetan eloonjääviin ja heidät kulje-
tettaisiin pois serafikuljetuksella heidän olemassa-
olonsa jatkumista varten valmistettuun maailmaan. 
(582:3) 

Jatkamme kulkua mansiomaailmoissa: 
Neljännessä opitaan sosiaalista toimintatapaa sekä 
satanian kieli. 
Viidennessä opitaan uversan kieli ja kosminen tie-
toisuus herää. 

Kuudennessa tapahtuu suuntaajafuusio. – – serafi 
lähettää kutsun kuolleista herätettyjä eloonjääneitä val-
vovalle ylienkelille ja kolmantena päivänä tuomiolle me-
nevien kirjuri-arkkienkelille, ja sitten – –  nämä konfir-
maation sanansaattajat puhuvat: "Tämä on rakastettu 
poika, johon olen suuresti mielistynyt."  [538:2] 
Seitsemännessä mansiomaailmassa kitketään pois 
viimeinenkin ”pedon merkki” ja kokoonnutaan 
lasimerelle Jerusemiin lähtöä varten.  Matka jatkuu, 
mutta tämä onkin jo seuraavien luentojen aihe! 

 
Ekskursio Van- tai Urmiajärvelle 

 
Oulussa jo odotellaan, milloin päästään matkaan. Tätä on suunniteltu puolitoista vuotta ja nyt on päätösten 
aika. Huhtikuussa 2002 suunnitellaan Heijasteen lukijoille kiinnostuksesta riippuen matka joko Vanjärvelle 
Turkkiin tai Urmiajärvelle Iraniin. Molemmat kohteet ovat yhtä kiinnostavia ja vaikeapääsyisiä. Asiantuntija-
opasta ei ole mukana vaan Urmia-luennot luetaan paikan päällä tiimityönä! Ilmoita sähköpostilla tai puheli-
mitse toimittaja Jouni Nurmelle tai Rauni Tirrille (09) 621 2525, e-mail: kontiki@kontiki.fi  kumpi kohde 
kiinnostaa enemmän. Tarvitsemme myös osoitteesi ja muut yhteystietosi. 

 
Ideoita ja vapaaehtoisia kolmeen  
messutapahtumaan Helsingissä 

 
Suomen Urantia-seura ja Urantia-säätiö osallistuvat kolmeen messutapahtumaan tulevan syksyn ja talven 
aikana.  Jo perinteeksi muodostuneiden Hengen ja Tiedon Messujen sekä Minä Olen -monitapahtuman 
lisäksi järjestetään lokakuussa Helsingissä ensimmäiset kansainväliset kirjamessut. Kirjamessuilla käy 
monenlaista ihmistä, ei niinkään etsijöitä kuin uteliaita, ja siksi kirjamessuille osallistuminen asettaa meille 
uusia, mielenkiintoisia haasteita ja mahdollisuuden monipuolistaa palvelutehtäväämme. Messuaikataulu on 
seuraavanlainen: 
 
Hengen ja Tiedon Messut  
Suomalainen Yhteiskoulu (SYK), Etelä-Haaga 
20.– 21.10.2001 (avoinna yleisölle lauantaina 10–19 ja sunnuntaina 10–18) 
Helsingin Kirjamessut 2001 
Messukeskus 
25.–28.10.2001 (avoinna yleisölle 10–18) 
Minä Olen -monitapahtuma 
Finlandia-talo 
9.–10.2.2002 (avoinna yleisölle lauantaina 10–19 ja sunnuntaina 10–18) 
 
Ideoita ja vapaaehtoisia 
Mikäli sinulla on ideoita messuosastojen sisustamisesta tai rakentamisesta tai mistä muusta messuihin liitty-
västä asiasta tahansa, ota yhteyttä. Tarvitsemme kokeneiden konkareiden lisäksi myös uusia messuemäntiä 
ja -isäntiä. Messuosastollamme on aina kaksi henkilöä päivystämässä, joista toisella on aikaisempaa koke-
musta messuosallistumisesta. Kokeilepa tällaistakin palvelumuotoa. Ilmoittaudu hyvissä ajoin. 
 
Seppo Niskanen 
puhelin (09) 496 561 
faksi (09) 496 225 
sähköposti: seppo.niskanen@kolumbus.fi 
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Suomen Urantia-seuran hallitus ja komiteat 
 

HALLITUS 
Kalevi Eklöf, puheenjohtaja 
Sivurinne 1 A, 01800 KLAUKKALA 
Puh. (09) 879 9474; 0400 451 471 
Faksi (09) 879 7467 
kalevi.eklof@pp.inet.fi 
 

Reijo Hamari, varapuheenjohtaja 
Kosteperänkatu 2 A 84, 90100 OULU 
Puh. (08) 324 046; 040 502 6604 
Faksi (08) 555 5437 
reijo.hamari@luukku.com 

Helena Juola, sihteeri 
Kalastajanmäki 10 E 70, 02230 ESPOO 
Puh. (09) 884 9783; 050 530 7785 
helena.juola@pp.inet.fi 
Kristina Siikala, rahastonhoitaja 
Luhtikyläntie 712, 16300 ORIMATTILA 
Puh. (03) 777 8191; 040 742 6288 
kristina.siikala@pp.inet.fi 

Tuula Parviainen, jäsenkomitean pj. 
Haapainojantie 33, 16900 LAMMI 
Puh. (03) 674 3226 
Martti Vanninen, julkaisukomitean pj. 
Krattivuorentie 9 E 13, 02320 ESPOO 
Puh. (09) 809 2160; 040 727 8714 
martti.vanninen@kolumbus.fi 
Raimo Ala-Hynnilä, koulutuskomitean pj. 
Vanhatie 33, 40530 JYVÄSKYLÄ 
Puh. (014) 372 2602; 0400 889 732 
gadonia@kolumbus.fi  
Matti Tossavainen, konferenssikomit. pj. 
Heidehofinpolku 5A, 01300 VANTAA 
Puh. (09) 873 2255  
tossmatt@hotmail.com 

Jäsenkomitea 
 
Kalle Karlsson 
(08) 510 402 
 
Ritva Niemeläinen 
(05) 451 3216 
 
Aili Nurmiaho 
(019) 688 0048 
 
Tapio Pulli 
(02) 454 4927 
 
Erkki Tahvanainen 
(014) 667 047 
 
 

Julkaisukomitea 
 
Maija Heikkilä 
(09) 323 4147 
 
Seppo Kanerva 
(09) 496 561 
 
Leena Kari 
(09) 445 883 
 
Jouni Nurmi 
(09) 755 5070 
 
Tapio Talvitie 
(09) 505 4845 
 
 

Koulutuskomitea 
 
Hanna Holopainen 
(014) 771 929 
 
Matti Hulkkonen 
(05) 451 3216 
 
Pentti Lehtelä 
(09) 805 5209 
 
Seppo Niskanen 
(09) 496 561 
 
Pekka Nurmela 
0400 803 478 

Konferenssikomitea 
 
Erja Kalenius 
(03) 378 9299 
 
Yrjö Kuikko 
(05) 414 1542 
 
Sinikka Lilja 
(09) 851 2442 
 
Eija Seppänen-Bolotinski 
(09) 874 2194 
 
 

 

Esitelmätilaisuudet Helsingissä 

Seura järjestää syyskaudella 2001 neljä esitelmätilaisuutta. Tilaisuudet pidetään lauantaisin kello 16.15 Kos-
kelan nuorisotalolla, Antti Korpin tie 3, Helsinki. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! 
8.9.2001             Eija Seppänen-Bolotinski       Enkelihoiva ja serafipalvelu kuolevaisen Paratiisiin-nousun 

eri vaiheissa (osa 2/3)    
6.10.2001            Stefan Tallqvist                        Behz Sarmast’in löydökset itäisen Välimeren pohjasta 
27.10.2001          Kalevi Eklöf                              Kohti korkeampia kehityksen päämääriä 
8.12.2001            Matti Tossavainen                   Sielu ja Suuntaaja 
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Opintoryhmät tiedottavat 
Suomen Urantia-seuran pääasiallisin tehtävä on Urantia-kirjan opetusten edistäminen ja opintoryhmien sekä 
yksittäisten kirjan lukijoiden kaikinpuolinen palveleminen. Seura ei tyrkytä apuaan, vaan haluaa tukea kaikkia 
niitä ryhmiä ja yksittäisiä kirjan lukijoita, jotka haluavat olla seuran kanssa yhteistyössä. Seuran jäsenet ja seu-
raan kuulumattomat ovat tässä suhteessa samassa asemassa. Seura välittää alustajia ja ryhmien vetäjiä, hoitaa 
pyydettäessä opintoryhmien tilojen varaukset, maksaa ryhmien puolesta kohtuulliset tilavuokrat sekä hoitaa 
tiedotuksen ja postituksen, jotta ryhmät itse voivat keskittyä kaikkein tärkeimpään: Urantia-kirjan opiskeluun. 
Kaikki palvelu on maksutonta. Halukkaat voivat ottaa yhteyttä koulutuskomitean puheenjohtajaan tai muihin 
seuran toimihenkilöihin. Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Olet terve-
tullut mihin tahansa ryhmään. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. 
Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. 

Helsingin seutu 
Ryhmä, jonka vetäjänä on Seppo Niskanen, puh. (09) 
496 561 (s-posti: seppo.niskanen@kolumbus.fi), ko-
koontuu joka toinen tiistai klo 17.00 osoitteessa Ru-
neberginkatu 54a A 5, 00260 HELSINKI. Käsitte-
lemme neljättä osaa. 
The English Study Group meets every Sunday at 
6.00 p.m. at Seppo Kanerva’s home, Runeberginkatu 
54a A 5, 00260 HELSINKI, phone (09) 496 561 (s-
posti: seppo.kanerva@kolumbus.fi). 
Syyskauden kokoontumiset jatkuvat Helsingissä 
Rikhardin kirjastossa, osoite Rikhardinkatu 3. Jat-
kamme luvusta 139. Kokoontumiset torstaisin 
18.15–20.00 ryhmätyöhuone, 2. krs. Kokoontumis-
päivät: 20.9. 4.10. 18.10. 1.11. 15.11. 29.11. Tiedus-
telut:   Pertti Leinonen, puh. (09) 852 1992 
(s-posti: pertti.leinonen@megabaud.fi). 
Ylistykseen ja rukoukseen omistautunut opintoryh-
mä Helsingissä. Tarkempia tietoja antavat: Maija 
(09) 323 4147, Martti (09) 809 2160 sekä Joel ja Ee-
va (09) 221 3125. 
Hyvinkää 
Tietoja toiminnasta antaa Kari Haavisto, puh. (019) 
461 421 (s-posti: kari.haavisto@pp.inet.fi). 
Joensuu 
Tietoja antaa Leena Kalaja, Somerotie 8 C, 80230 
JOENSUU, puh. (013) 313 630. 
Jyväskylä 
Ryhmä kokoontuu tiistaisin parillisina viikkoina klo 
18.00–19.30 kaupunginkirjaston kerhohuoneessa. 
Lisätietoja saat Raimo Ala-Hynnilältä, Vanhatie 29, 
40530 JYVÄSKYLÄ, puh. (014) 372 2602 (s-posti: 
gadonia@kolumbus.fi). 
Kotka 
Tietoja opintotoiminnasta antaa Marja-Leena Valkei-
nen, Tuukkalanpolku 20, 48410 KOTKA, puh. (05) 
228 2516. 
Lahti 
Lisätietoja: Kalervo Juntunen, puh. (03) 787 2302. 
Lammi 
Lammin ja ympäristön toiminnasta kiinnostuneille 
antaa tietoja Tuula Parviainen, Haapainojantie 33, 
16900 LAMMI, puh. (03) 674 3226. 
 

Lappeenranta 
Tietoja antavat Yrjö Kuikko, puh. (05) 414 1542, ja 
Matti Hulkkonen, puh. (05) 451 3216 tai 050 516 
0412. 
Lempäälä 
Keskusteluryhmä kokoontuu keskiviikkoisin parit-
tomina viikkoina klo 18.00–21.00. Yhteyshenkilönä 
toimii Kalevi Krekilä, Tampereentie 250, 37560 
LEMPÄÄLÄ, puh. (03) 367 7038. 
Oulu 
Tietoja antavat Reijo Hamari, Kosteperänk. 2 A 84, 
90100 OULU, puh. (08) 324 046: 040 502 6604, ja 
Matti Hökkä, puh. (08) 382 706 tai 0400 583 912. 
Pieksämäki 
Tietoja antaa Johannes Partanen, Savontie 24-26 C 11, 
76100 PIEKSÄMÄKI, puh. (015) 487 069. 
Rauma 
Tietoja antaa Anja Vuori, Kirsikkatie 13, 26660 
RAUMA, puh. (02) 822 3043. 
Rovaniemi 
Suomen pohjoisin opintoryhmä kokoontuu maa-
nantaisin klo 17.00 Ompeluateljee Vallaksen tiloissa, 
Jaakonkatu 3–5 A 2, 92600 ROVANIEMI. Lisätie-
toja: Raija Vallas, puh. (016) 346 315. 
Seinäjoki 
Tietoja antaa Pentti Räisänen, Kullaanmäentie 126, 
60800 ILMAJOKI, puh. (06) 424 7251 tai 02040-
74816. 
Tampere 
Tampereen opintoryhmä kokoontuu joka toinen 
keskiviikko kirjastotalo Metsossa. Lisätietoja: Karin 
Köntti, puh. (03) 265 0578. 
Turku 
Turun opintoryhmän toiminnasta antaa tietoja 
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 KIRJALA, puh. (02) 
454 4927 (s-posti: tapio.pulli@kolumbus.fi). 
Vaasa 
Lisätietoja: Tapani Härkönen, puh. (06) 312 1832. 
Málaga, Espanja 
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja an-
taa Pentti Suutarinen, puh. +34 (952) 661 043. 
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