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          Puheenjohtajan kynästä 
 

U niversumien kulkuun avaruuden läpi 
sisältyy suuri ja ylevä tarkoitus. Mi-

kään ei ole turhaa siinä kamppailussa, jota 
te kuolevaisina käytte. Olemme kaikki osa 
valtavaa suunnitelmaa, jättiläismäistä han-
ketta, ja juuri hankkeen suunnattomuus es-
tää meitä siitä yhden ainoan hetken tai yhden 
ainoan elämän kuluessa näkemästä kovin-
kaan paljon. Olemme kaikki osa ikuista 
projektia, jota Jumalat valvovat ja toteutta-
vat. Koko ihmeellinen ja universaalinen me-
kanismi etenee majesteettisesti avaruuden hal-
ki Ensimmäisen Suuren Lähteen ja Keskuk-
sen infiniittisen ajatuksen ja ikuisen tar-
koituksen sävelten poljennossa. [364:3] 

 
Jokaisella Urantia-kirjan lukijalla lie-

nee sellaisia tekstikappaleita ja lauseita, 
jotka ovat syöpyneet syvästi mieleen. 
Ne ovat helmiä, joiden sanomalla on 
erityinen merkitys juuri tämän lukijan 
kohdalla. Merkittäviä tekstikappaleita 
kirjassa on lähes lukematon määrä. Yllä 
esitetty sivun 364 kappale kuuluu otsi-
kon ”Ikuinen ja jumalallinen tarkoitus” 
alle. Otsikon alle sijoittuva tekstiosuus 
on kokonaisuudessaan loistavaa tekstiä 

ja itselleni varsinainen helmi, joka sisäl-
tää valtavan sanoman; ylevä tarkoitus ja 
jättiläismäinen projekti, jossa me kuole-
vaisina olemme mukana. Kaikki se elä-
mämme kamppailu, jota maapallolla 
käymme ja jota universumeissa tulem-
me jatkamaan, on tärkeää, mikään ei 
ole turhaa. Ajallisuus ja ikuisuus, jossa 
universumit ovat olleet olemassa jo lä-
hes tuon ikuisuuden. Kukin meistä on 
kuitenkin hypännyt ikuisuuden junaan 
vasta muutama vuosikymmen sitten. 
Tässä pienessä hetkessä kuvittelemme 
tietävämme, ainakin monet tutkijat ja 
tiedemiehet kuvittelevat tietävänsä, 
maailmankaikkeudesta ja jopa elämästä 
lähes kaiken. Urantia-kirjan lukijoina 
tiedämme, että näin ei ole. Mutta kirjas-
sa kerrotaan kuitenkin, että ikuisessa 
tulevaisuudessa, Suuntaajaamme fuusi-
oituneina, tulemme kaiken tietämään, 
myös jo tapahtuneesta eli ikuisesta 
menneisyydestä. Mikä valtava elämän-
ura ja tulevaisuus onkaan edessämme. 
Suuri kiitos siitä, että voimme juuri nyt, 
tässä pienessä ikuisuuden hetkessä, saa-
da Urantia-kirjan kautta kuitenkin jo aa-
vistuksen kaikesta siitä, mikä meitä uni-



HEIJASTE  3/2009                                  5 

versumeissa odottaa. Saamme kiittää 
kaikesta taivaallista Isäämme, joka on 
lahjoittanut meille persoonallisuuden 
ikuisuuden seikkailua varten. Toivotta-
vasti kykenemme ja osaamme olla kai-
ken tuon luottamuksen arvoisia. 

 
 

*     *     * 

 

 

Kesäkuun alussa järjestimme Es-
poossa lukijatapaamisen, johon osallis-
tui lähes 50 Urantia-kirjan lukijaa. Kos-
mologia ja hengellisyys ovat aiheita, 
jotka kiinnostavat lukijoita. Kesä on jo 
lopuillaan ja monet meistä ovat viettä-
neet sen varmaan loikoilun merkeissä, 
akkuja lataillen. Yhdistyksemme toi-
minta jatkuu taas syksyllä aktiivisesti. 
Seuraavat tilaisuudet, joihin osallistum-
me, ovat lokakuussa pidettävät Hen-
gen ja Tiedon messut sekä Helsingin 
Urantia-aiheiset esitelmätilaisuudet 
Malmitalolla 12.9. alkaen. Kesän aikaan 
yhdistyksemme jäsenistä Reijo Hama-
ri oli kesäkuussa esittelemässä Urantia-
kirjaa Oulun kirjamessuilla, ja heinä-
kuussa pidetyillä Ultra-päivillä Kuorta-
neella Kalevi Krekilä piti useana päi-
vänä esitelmiä Urantia-kirjan eri aiheis-
ta. Kalevi kertoi innokasta ja tarkasti 
kuuntelevaa yleisöä olleen luennoilla 
yhteensä useita satoja. 

Syksyllä monet opintoryhmät aloit-
tavat taas toimintansa. Joillain ryhmillä 
on ollut vaikeuksia löytää edullisia ko-
koontumistiloja, ja yhdistyksemme 
päättikin sisällyttää seuraavaan budjet-
tiinsa varauksen, jolla se voi osallistua 
kokoontumistilakulujen maksuun. Jo 
aikaisempina vuosina on päätetty osal-
listua myös niihin kuluihin, joita opin-
toryhmille tulee, mikäli ne mainostavat 
toimintaansa ja hakevat uusia jäseniä 
paikallislehti-ilmoituksella. Anomukset 
tulee osoittaa yhdistyksen hallitukselle, 
joka käsittelee ja päättää sitten maksui-
hin osallistumisesta budjettinsa puit-
teissa. Opintoryhmätoiminta koetaan 
tärkeäksi ja hyväksi tavaksi syventää 
Urantia-kirjan opetusten ymmärtämistä, 
ja toivonkin mahdollisimman monen 
kirjan lukijoista osallistuvan paikkakun-
nallaan toimivan opintoryhmän tilai-
suuksiin. 

 

Hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä 
kaikille lukijoille! 

 
 

Raimo Ala-Hynnilä 
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L ähestyn annettua aihetta kol-
mesta näkökulmasta. Ensiksi 

tarkastelen sitä, kuka ja mitä Kor-
kein Jumala, Kaikkivaltias Korkein 
ja Korkein Olento on, sitten Kaik-
kivaltiaan Korkeimman kosmologi-
aa. Viimeiseksi luon silmäyksen sii-
hen, mitä Korkein merkitsee ihmi-
sen kannalta. 
     Koska ohjelmassa on toinen esi-
tys olemassaolon syntyhistoriasta ja 
olemassaolon tasoista, jätän kyseiset 
seikat käsittelemättä, vaikka ne toi-
misivatkin taustana ja viitekehykse-
nä Korkeimman Olennon tarkaste-
lulle. 
1. Kuka ja mitä Korkein on? 
Yleistä. Ihminen on ajallis-
avaruudellinen, finiittinen, olento. 
Ihminen kykenee ajattelemaan vain 
ajallisuuden ja avaruuden rajoitta-
missa puitteissa. Hänen on mahdo-
tonta ymmärtää sellaisia realiteette-
ja, jotka eivät ole ajallisia eivätkä 
avaruudellisia. Jumala on jakama-
tonta ykseyttä ja samalla kaksinai-
suutta, kolminaisuutta ja loputonta 
erilaisuutta. Tällaisen käsittäminen 
on ihmiselle mahdotonta. Ihmisen 
on jaettava jumaluus ja segmentoi-
tava ikuisuus, jotta hän pääsisi jon-
kinlaiseen käsitykseen olemassaolon 
perustoista. On kuitenkin muistet-
tava, että tällä tavoin muodostuva 
käsitys ei ole tosiasiallinen. Mutta se 

on enintä, mihin ihminen kykenee. 
Todellisuus jakautuu tämän ymmär-
ryksen mukaan monella tavalla, ku-
ten muun muassa: 
 

1.     MINÄ OLEN 
2.     Absoluuttisuus, ko-absoluut-

tisuus, absoniittisuus, perim-
mäisyys ja korkeimmuus. 

3.     Ikuisuus, ajallisuus ja superajal-
lisuus. 

4.     Infiniittisyys, finiittisyys, trans-
sendenttisuus. 

5.     Eksistentiaalisuus ja kokemuk-
sellisuus. 

6.     Paratiisi ja sen satelliitit, Havo-
na, seitsemän superuniversu-
mia, suuruniversumi, ulkoa-
varuuden neljä kehää, ko-
konaisuniversumi, avoin kos-
mos. 

7.     Alkuperäisyys, potentiaalisuus, 
aktuaalisuus. 

8.     Henki, mieli ja aine; energia, 
materia ja morontia. 

9.     Jumalallisuus, ei-jumalallisuus, 
jumalallistumattomuus. 

10.   Kolminaisuudet, kolmiyhteydet 
ja kolmiudet. 

11.   Persoonallinen, ei-persoonal-
linen. 

Korkeimman Olennon kosmologiaa 
Seppo Kanerva 

Esitelmä kesäpäivillä 2009 
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Alkuperäisestä ja jakamattomasta, kai-
ken olevaisen alkusyystä ilmoitus opet-
taa ihmisen ymmärtämin käsittein seu-
raavaa: Todellisuuden jakamaton ja al-
kuperäinen syy on MINÄ OLEN-
olevainen, joka ei ole kukaan muu kuin 
Universaalinen Isä. Universaalinen Isä 
miedontaa olemuksensa, kun hän toi-
mii olemassaolon eri tasoilla. 

Jumala on kaiken edellä kerrotun 
perusteella yksi. Jumala esiintyy kolme-
na persoonallisuutena: Universaalisena 
Isänä, Iankaikkisena Poikana ja Ääret-
tömänä Henkenä. Mutta Jumala on 
paljon, paljon, mittaamattoman paljon 
enemmän ja mittaamattoman paljon 
muutakin kuin Isä. Kaikki mikä on, oli, 
tulee olemaan ja voi mahdollisesti olla 
tai jopa olla olematta, sisältyy Jumalaan. 
Jumaluuteen sisältyy siis lukematon 
määrä aspekteja. Jumala on absoluutti-
nen, mutta myös ei-absoluuttinen. Ju-
mala on eksistentiaalinen, mutta myös 
ei-eksistentiaalinen ja kokemuksellinen. 
Jumala on täydellinen, mutta myös ke-
hittyvä. Jumala on henkeä, mutta myös 
ei-henkeä eli ainetta ja mieltä. Jumala 
on yksi, mutta myös assosiatiivinen. 
Jumala on kaikkivaltias, mutta hän on 
myös delegoinut valtansa. Jumala on 
absoluuttinen, mutta myös finiittinen ja 
absoniittinen. Jumala on ikuinen, mutta 
myös ajallinen ja superajallinen. Juma-
lan asuinsija on avaruudettomuudessa, 
mutta hänen immanenssinsa on sen 
lisäksi avaruudessa ja transsendenttises-
sa avaruudessa. 

Jumala siis aiheuttaa olemassaolon 
sellaisena kuin me ihmiset sen tunnem-
me. Jumala on säätänyt, että ihmisellä 
ja muilla finiittisillä persoonallisuuksilla 
on tilaisuus ja mahdollisuus heidän niin 
tahtoessaan osallistua siihen iloon ja 
riemuun, että he nousevat kohti korke-

uksia, kulkevat vähä vähältä sisäänpäin, 
kohti Paratiisia ja tulevat hänen kal-
taisekseen, tulevat mukaan luomaan ja 
kokemaan finiittisyyden ja perimmäi-
syyden ja lopulta kokemuksellisen ab-
soluuttisuuden kehittymisen jumaluu-
den kaltaisuuteen. Tässä tarkoituksessa 
Jumala loi yhä muotoutumassa olevat 
aineelliset superuniversumit ja asutti ne 
elollisilla olennoilla, joiden korkeimmil-
la muodoilla on persoonallisuus, oma 
tahto ja mieli. Jumala järjesti osasen 
itsestään opastajaksi kullekin näistä 
olennoista ja järjesti valtavan joukon 
taivaallisia olentoja auttamaan tätä fi-
niittisten olentojen matkaa kohti Para-
tiisia ja kouluttautumista kykeneviksi 
kohtaamaan absoluuttinen Jumala. Ju-
mala järjesti Korkeimman Jumalan 
hahmossa itsensä finiittisyyden Juma-
laksi. 

Kaikki toiminta universumissa on 
tarkassa valvonnassa, mikään ei ole sat-
tumaa. Kaikella, mitä tapahtuu, on tai-
pumus personoitua. Se persoona, joka 
on kehkeytymässä finiittisten olentojen 
ja heitä auttavien Jumaluuksien, juma-
lallisten ja henkiolentojen toiminnasta, 
kamppailusta ja kokemisesta, on Kor-
kein Olento. 

Koska absoluuttisen Jumalan, Para-
tiisin-Kolminaisuuden, MINÄ OLEN-
olevaisen ja muiden absoluuttisten ja 
infiniittisten aspektien käsittäminen on 
ihmiselle mahdotonta ja koska luotu ei 
tiedä, mistä hän tuli ja minne hän on 
menossa, Jumalan on ilmoitettava nä-
mä seikat finiittiselle luodulle. Jumalan 
olemuksen ja attribuuttien ylivoimai-
suus – absoluuttisuus – on musertavaa; 
ne ovat liikaa ihmiselle. Jumalan on täs-
tä syystä mahdotonta puhutella suoraan 
finiittistä olentoa. Ihmisen on mah-
dotonta nähdä Jumala kasvoista kas-
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voihin. Se on mahdotonta, sillä ihmisen 
fyysinen olemus ei kestäisi absoluutti-
sen rakkauden, infiniittisen hyvyyden, 
loputtoman vanhurskauden, päättymät-
tömän totuudellisuuden ja ylitsevuota-
van kauneuden kohtaamista. Kaikesta 
tästä johtuu, että Jumalan on ilmoitet-
tava itsestään vähä vähältä, aste asteel-
ta, tuomalla esille attribuuttinsa laimen-
nettuina, vähennettyinä ja finiittisen 
luodun ymmärryksen mukaisiksi sovi-
tettuina; jopa niin, että lopulta Jumala 
tulee ihmisen luokse ihmisenä. Sen li-
säksi Jumala ilmoittaa itsestään helläva-
raisesti sen Salaperäisen Opastajansa 
kautta, joka on asettunut jokaisen yksi-
lön sisimpään. Korkein Olento on Ju-
malan itsensä suorittama olemuksensa 
finiittinen laimennus. 

Ensimmäinen vaihe tässä miedonta-
misprosessissa on absoniittisen olo-
muodon ilmaantuminen ja absoniit-
tisuutta edustavan Jumalan personoitu-
man, Perimmäisen Jumalan, olevaistu-
minen. Metodia, jolla absoniittiset il-
maantuvat kutsutaan olevaistumiseksi. 
Perimmäisen Jumalan transsendentti-
nen kehittyminen täydeksi saavutetta-
vuudeksi on kaukaisen tulevaisuuden 
asia, ja se tapahtuu superajallisuudessa 
ja transsendenttisessa avaruudessa ul-
koavaruuden neljällä valtavan suurella 
ja käsittämättömän etäällä olevalla ke-
hällä. Toinen miedontamisprosessin 
vaihe on finiittisen olomuodon il-
maantuminen ja finiittisyyttä edustavan 
Jumalan personoituman, Korkeimman 
Jumalan, ilmaantuminen. Metodia, jolla 
finiittiset ilmaantuvat olevaisiksi kut-
sutaan luomiseksi. Korkeimman Juma-
lan finiittinen kehittyminen täydeksi 
saavutettavuudeksi on kulumassa ole-
van universumiaikakauden asia. Se ta-
pahtuu seitsemässä superuniversumis-
sa. Olemme osa tuota prosessia. 

Finiittisen tason vaikuttavin juma-
luus on Seitsenkertainen Jumala. 
Seitsenkertainen Jumala on mo-
niosainen Jumala, sillä siihen kuuluvat 
1) Universaalinen Isä, 2) Iankaikkinen 
Poika, 3) Ääretön Henki, 4) Korkein 
Olento, 5) Seitsemän Valtiashenkeä, 6) 
Päivien Muinaiset, 7) Luoja-Pojat ja 
Luovat Henget. Mainittujen seitsemän 
sisällä vielä Valtiashenget, Päivien Mui-
naiset ja Luoja-Pojat/Luovat Tyttäret 
muodostavat erikseen Korkeimmiksi 
Luojiksi kutsutun ryhmittymän. Seit-
senkertainen Jumala koordinoi toimin-
nallisesti finiittisen evoluution. Seitsen-
kertainen on suuruniversumin funktio-
naalisen todellisuuden suhteellisen 
ykseyden lähde. 

Tällä tasolla vaikuttava Kolminai-
suus on Paratiisin-Kolminaisuus. Finiit-
tisessä toimipiirissä vaikuttava Kolmi-
naisuus on itsensä finiittisyyden puittei-
siin kvalifioinut Paratiisin-Kolminai-
suus, jota tässä yhteydessä kutsutaan 
Korkeimmuuden Kolminaisuudeksi. 

Havonassa vaikuttaa Jumalan koko-
naistahdon finiittinen ilmentymä, Kor-
kein Jumala. Tällä tasolla tapahtuu Ju-
maluuden finiittinen kokemus, johon 
ottavat osaa luodut ja Luojat. Finiitti-
sen tason valta ja voima yhdistyvät 
Seitsenkertaisen Jumalan menestysten 
ja Kaikkivaltiaan Korkeimman saa-
vuttaman voima/valta-personoitumisen 
tuloksena Korkeimmaksi Olennoksi. 

Korkein Olento, Kaikkivaltias 
Korkein, Korkein Jumala ja Univer-
saalinen Äiti huipentuu lopulta suur-
universumin Jumaluudeksi; evolutio-
naarinen voima/valta on yhdistynyt 
henkipersoonallisuuteen ja saavuttanut 
hallitsevan aseman voimaan nähden. 
Korkein Olento sulkee sisäänsä kaiken 
kaikesta, mikä kehittyy ajallisuudessa ja 
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avaruudessa ja varustaa ne henkiper-
soonallisuudella. Korkeimman ilmesty-
minen on merkki siitä, että evolutio-
naarinen finiittinen on saavuttanut ko-
kemuksellisen päämäärän ensimmäisen 
välivaiheen. 

Mitä Korkein on? Todellisuus on 
potentiaalien muuttumista aktuaaleiksi. 
Finiittisen olemassaolon potentiaalit 
sisältyvät Kaikkivaltiaaseen Korkeim-
paan. Finiittisen olomuodon aktuaalit 
sisältyvät Korkeimpaan Olentoon. 
Korkein Jumala on finiittisyyden Juma-
la. 

Evolutionaarinen Korkein on olemassa-
olon finiittisessä tasossa ja finiittisellä tasolla 
tapahtuvan potentiaalien aktuaaleiksi muut-
tumisen – muuntumisen – kulminoiva ja 
persoonallisesti tahtoperäinen keskiö [1264:0]. 

Korkein Jumala on se Jumalan as-
pekti, joka on finiittinen, kokeva, ke-
hittyvä eli evolutionaarinen ja joka toi-
mii ja kehittyy ajallisuudessa ja avaruu-
dessa. Korkein Jumala on se enim-
mäismäärä Jumaluutta, jonka finiitti-
nen olento, jollaisia me olemme, voi 
finiittisellä tasolla ymmärtää. On kui-
tenkin paradoksaalista, että kohtaam-
me jopa Paratiisin-Jumaluudet ennen 
Korkeinta Olentoa. Pääsemme ymmär-
rykseen Korkeimmasta Havonan kuu-
dennella kehällä, mutta kohtaamme 
hänet vasta, kun kaikki seitsemän supe-
runiversumia ovat asettuneet valoon ja 
elämään. 

Paratiisin-Kolminaisuudelta henki-
persoonallisuutensa saanut Korkein 
Jumala on ollut Havonan uloimmaisen 
eli seitsemännen (täältä katsoen ensim-
mäisen) kehän ohjausmaailmassa luo-
misestaan lähtien. Korkein Jumala toi-
mii ensi sijassa keskusuniversumissa ja 
tekee sen henkipersoonallisuutena; 

toissijaisesti hän toimii suuruniversu-
missa Kaikkivaltiaana Jumalana eli val-
lan ja voiman persoonallisuutena. Kor-
keimman Jumalan sitä aspektia, joka 
kehkeytyy finiittisen olemassaolomuo-
don puitteissa kutsutaan Kaikkival-
tiaaksi Korkeimmaksi. Kaikkivaltias 
Korkein kehittyy suuruniversumin fyy-
sisen voiman ylivalvojana. Prosessia, 
jossa Kaikkivaltias Korkein kehittyy 
Seitsenkertaisen Jumalan ja varsinkin 
Korkeimpien Luojien saavutuksista, 
kutsutaan voiman/vallan ja persoonal-
lisuuden synteesiksi. Kaikkivaltiaan 
Korkeimman, Korkeimman Jumalan ja 
Korkeimman Mielen yhdistymää kut-
sutaan Korkeimmaksi Olennoksi. Ky-
symys ei kuitenkaan ole erillisistä juma-
lallisista persoonallisuuksista, vaan 
Korkein Jumala, Kaikkivaltias Korkein 
ja Korkein Olento ovat vain eri näkö-
kulmasta tarkasteltuina sama finiittisyy-
den Jumala. Kaikkivaltiaan Korkeimm-
an fyysinen voimapotentiaali on Seitse-
män Korkeimman Voimanohjaajan 
hallussa. Korkeimman Olennon mieli-
potentiaali piilee Seitsemässä Valtias-
hengessä. Korkeimman Olennon edus-
tajana ja puolestapuhujana Valtiashen-
kien keskuudessa toimii seitsemäs Val-
tiashenki, oman superuniversumimme 
Valtiashenki. Korkeimman Mielen 
kosmisen läsnäolon kohtiona toimii 
Korkeimman Olennon luoma Majes-
ton, joka on universumien heijastustoi-
minnan päällikkö. 

Korkein on kosmoksen ylisielu. 
Ihmisen sisimpään rakennettu pyrki-
mys päästä parempaan, hänen tunte-
mansa veto täydellisyyttä kohtaan, hä-
nen pyrkimyksensä Jumalan saavutta-
miseen, luo jännitteen, joka on pu-
rettavissa vain sillä, että hänen sisim-
päänsä kehittyy mielen ja Salaperäisen 
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Opastajan aikaansaannoksena kuole-
maton sielu. Kun kaikki suuruniversu-
min luodut ja Luojat tavoittelevat sa-
malla tavoin Jumalan saavuttamista ja 
täydellisyyttä, siitä muodostuu kosmi-
nen jännite, joka on purettavissa vain 
sillä, että Kaikkivaltiaan valta ja voima 
muodostaa yhden kokonaisuuden ke-
hittyvän Jumalan henkipersoonan eli 
Korkeimman Olennon kanssa, josta 
näin tulee kosmoksen ylisielu (1276:7). 
Korkeimmasta Olennosta tulee näin 
koko sen finiittisen kokemuksen syn-
teesi, jonka osatekijöinä ovat täydelli-
nen Luoja, joka toimii aiheuttajana, ja 
täydellistynyt luotu, joka on aiheutuma 
(1279:0). 

Mistä evoluutiossa on kysymys? 
Lyhyesti sanottuna evoluutio on ensin-
näkin sitä, että potentiaalit muuttuvat 
aktuaaleiksi, ja aktuaaleista muodostuu 
puolestaan uusia potentiaaleja. 

Koko siinä asetelmassa, joka merkitsee 
kaikilla kokemisen tasoilla tapahtuvaa uni-
versaalista luomista ja evoluutiota, on nähtä-
västi kysymys potentiaalisuuksien muuntumi-
sesta aktuaalisuuksiksi. Ja tämä muodon-
muutos koskee niin avaruusvoimavarauksen, 
mielivoimavarauksen kuin henkivoimava-
rauksenkin maailmoja [1261:3].  

Kuluvan universumiaikakauden suuri 
kamppailu käydään potentiaalisen ja aktu-
aalisen välillä — siksi, että kaikki se, mikä 
on vielä julkitulematonta, tavoittelee aktuaa-
listumista [1284:7]. 

Toinen evoluution piirre on se, että 
henki tavoittelee mielen avulla herruut-
ta aineeseen ja energiaan nähden. Fi-
niittisessä hengen kamppailuissa on 
kysymys hengen (persoonallisen) mie-
len välityksellä aineeseen nähden har-
joittaman herruuden kehittymisestä. 
Aine reagoi aina mieleen. Univer-

sumien fyysisessä (ei-persoonallisessa) 
kehityksessä on kysymys kosmisen 
energian saattamisesta harmoniaan 
hengen ylivalvonnan kohteena olevan 
mielen luomien, tasapainotilaa koskevi-
en käsitysten kanssa. Koko suuruniver-
sumin kokonaisevoluutiossa on kysy-
mys persoonallisuuden suorittamasta 
energiaa valvovan mielen yhdistämises-
tä hengen koordinoimaan älytoimin-
taan, ja tämä ilmenee Korkeimman 
kaikkivaltiaan vallan saavuttaessa täy-
den laajuutensa (1274:5). 
     Energia-aineella on evolutionaarisissa 
superuniversumeissa muutoin valta-asema 
paitsi persoonallisuudessa, jossa henki mielen 
välityksellä kamppailee määräysvallasta. Mi-
hin evolutionaariset universumit pyrkivät, on 
mielen avulla tapahtuva energia-aineen alista-
minen, mielen koordinoituminen hengen kans-
sa, ja kaikki tämä tapahtuu sen ansiosta, 
että läsnä on luova ja yhdistävä persoonalli-
suus. Fyysisistä järjestelmistä tulee näin per-
soonallisuuteen nähden alisteisia, mielijärjes-
telmistä tulee rinnasteisia ja henkijärjestelmis-
tä ohjaavia [1275:1]. 
     Tämän kaiken täytyy olla Isän suunnitel-
man mukaista, suunnitelman, joka on mää-
rännyt finiittisen edistymisen tapahtuvaksi 
ponnistelun kautta, luodun olennon tuloksiin-
pääsyn tapahtuvaksi hellittämättömyyden 
kautta ja persoonallisuuden kehittymisen ta-
pahtuvaksi uskon kautta. Isä on näin Kor-
keimman kokemis-kehityksen säätämällä 
mahdollistanut finiittisten luotujen olemassa-
olon universumeissa ja kokemuksellisen edis-
tymisen avulla joskus vielä tapahtuvan Kor-
keimmuuden jumaluuden saavuttamisen 
[1266:3]. 

Korkein on evoluution ja kasvun 
Jumala. Korkein on kasvun Jumala. 
Alkuperäisen, Aktuaalisen ja Po-
tentiaalisen yhteen nivoutuminen joh-
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taa infiniittisyyden piirissä jännitteisiin. 
Kyseiset jännitteet johtavat kasvuun ja 
mahdollistavat sen. Kasvu on Seitsen-
kertaisen Jumalan, Korkeimman ja Pe-
rimmäisen olemus (1262:6). 

Havonan seitsemännellä kehällä 
tyyssijaansa pitävän Korkeimman Ju-
malan henki- ja persoonallisuusattri-
buutit  juontuvat Paratiisin-Kolminai-
suudesta. Suuruniversumissa Kaik-
kivaltiaan valtaoikeudet perustuvat 
Seitsenkertaisen Jumalan menestyksiin 
jumaluutena, ja Kaikkivaltias valta/voi-
ma-aktuaalistuu korkeimpien Luojien 
eli Luoja-Poikien, Päivien Ikuisten ja 
Valtiashenkien toiminnassa. Korkeim-
pien Luojien kollektiiviset teot ovat 
kaikkivaltiaan hallitsijan eli Kaikkivalti-
aan Korkeimman kasvavan vallan läh-
de. Finiittisen olomuodon tunnussana 
on kasvu. Korkeimman kasvu juontuu 
kolmiuksista. Korkeimman Jumalan 
(henkipersoonan) yhdistäminen Kaik-
kivaltiaan Korkeimman valtaoikeuksiin 
tapahtuu Myötätoimijan hoivin, Myötä-
toimija nimittäin antoi Korkeimmalle 
mielen, Korkeimman Mielen, jonka 
turvin valtaoikeuksien ja henkipersoo-
nan yhdistyminen tapahtuu. Siinä laa-
juudessa kuin kolmiudet toimivat suo-
raan finiittisellä tasolla, ne ovat koske-
tuksissa Korkeimpaan, sillä Korkein on 
Absoluuttisen Aktuaalisen ja Absoluut-
tisen Potentiaalisen olemusten finiittis-
ten kvalifiointien jumaluuskeskittymä ja 
kosminen yhteissumma (1264:6; 
1266:5; 1269:6). 

Kaikkivaltias Korkein on elävä ja 
kehittyvä Jumaluus, jolla on voimaa/
valtaa ja persoonallisuus. Hänen nykyi-
nen toimipiirinsä on suuruniversumi. 
Korkein päätyy täydellisyyteen, mutta 
hänen nykyinen todellisuutensa koos-

tuu kasvusta ja epätäydellisyydestä 
(1268:4). Kaikkivaltias Korkein ke-
hittyy parhaillaan suuruniversumin fyy-
sisen voiman ylivalvojana. Fyysisen 
voiman potentiaali keskittyy Seitse-
mään Korkeimpaan Voimanohjaajaan, 
jotka operoivat kiinteästi paikallaan py-
syvien voimakeskusten ja liikkuvien 
fyysisten valvojien kautta. 
     Korkein on ajallisuuden Jumala. Hän on 
luotujen ajallisuudessa tapahtuvan kasvami-
sen salaisuus. Hän on myös keskeneräisestä 
nykyisyydestä saatu voitto ja täydellistyvän 
tulevaisuuden kruunaus. Ja kaiken finiittisen 
kasvun lopulliset hedelmät ovat: voima, jota 
henki persoonallisuutta yhdistävän ja luovan 
läsnäolon ansiosta hallitsee mielen välityksel-
lä. Koko tämän kasvun huipentavana seuraa-
muksena on Korkein Olento [1280:1]. 

Korkein on myös Universaalinen 
Äiti. Niin kuin Jumala on teidän jumalalli-
nen Isänne, niin on Korkein teidän jumalalli-
nen Äitinne, jossa teitä ravitaan koko sen 
elämän ajan, jonka elätte universumiluotuina 
[1288:2]. Ihmisen sielusta sanotaan sa-
massa luvussa 117, että se on Univer-
saalisen Isän suuntaajatoiminnan poika 
ja Korkeimman Olennon, Universaalisen 
Äidin, kosmisen reaktion lapsi [1288:4]. 

Vallan/voiman ja persoonalli-
suuden synteesi. Valta/voima-
persoonallisuussynteesi, englannin-
kielisessä tekstissä power-personality synt-
hesis. Englannin kielen sana power mer-
kitsee: ’voima’; ’valta’, ’valtaoikeudet’, 
’valtuutus’. Tekstiyhteys ei aina paljasta, 
miten sana power-personality synthesis tulisi 
ymmärtää, mutta todennäköisesti power 
tarkoittaa useimmin valtaa ja valtaoike-
uksia, mutta esiintyy myös tekstiyhteyk-
siä, joissa puhutaan energiasta ja voi-
masta ja viitataan Kaikkivaltiaaseen 
Korkeimpaan. Näissä yhteyksissä power 
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merkinnee pikemminkin ’voima’ kuin 
’valta’. 

Finiittisen evoluution yhtenä tar-
koituksena on persoonallisuuden kaut-
ta tapahtuva energiaa valvovan mielen 
yhdistäminen hengen koordinoimaan 
älytoimintaan. Se tulee näkyviin, sitten 
kun Korkeimman suvereeni valta il-
maantuu täydessä laajuudessaan 
(1274:5). Persoonallisuuden ja vallan/
voiman yhteenliittyminen ilmentää 
Kaikkivaltiaan Korkeimman jumaluu-
den kulloistakin tasoa. Korkeimmuu-
den henkipersoona tarvitsee Kaikkival-
tiaan evoluutioperäisen vallan saavut-
taakseen Jumaluutensa täyteyden ja 
päästäkseen päämääräänsä Kolminai-
suuden osapuolena. Tämän voimain-
ponnistuksen suorittajina toimivat ajal-
lisuuden ja avaruuden persoonallisuu-
det, mutta tämän ponnistelun kul-
minoituminen ja täyttymys on Kaikki-
valtiaan Korkeimman toimi (1275:6). 
Niin kauan kuin Korkeimman suve-
reenisuus eli valtaoikeudet ovat vielä 
kehittymässä, Korkeimman kaikkivalti-
us on riippuvaista Seitsenkertaisen Ju-
maluuden jumaluustoimista. Samalla 
näyttää vallitsevan erityinen suhde toi-
saalta Korkeimman ja toisaalta Myötä-
toimijan ja tämän primaaristen per-
soonallisuuksien eli Valtiashenkien vä-
lillä. Ääretön Henki toimii monella ta-
valla kompensoidakseen  Korkeimman 
keskeneräisyyttä. Tässä ovat siis muka-
na myös Valtiashenget, eritoten oma 
seitsemäs Valtiashenkemme, joka pu-
huu Korkeimman puolesta. 

Kaikkivaltias Korkein suhteessa 
energian kontrollointiin ja  fyysi-
seen evoluutioon. Olemassaolon jo-
kaisen fyysisen lohkon älyperäinen alis-
taminen on osa Kaikkivaltiaan Kor-
keimman harjoittamaa kasvavaa fyysi-

sen olomuodon kontrollointia. Kor-
keimpaan Mieleen kuuluu tämä voi-
man/vallan ja persoonallisuuden syn-
teesiin pääsyn halu, ja tästä juuri on 
kysymys Korkeimman Olennon jaka-
mattomuuden evolutionaarisessa kas-
vussa (1269:0). Suuruniversumin evo-
luutiossa on kokonaisuudessaan kysy-
mys energiaa kontrolloivan mielen yh-
distymisestä henkeen koordinoitunee-
seen älyyn persoonallisuudessa, ja se 
kaikki ilmaantuu Korkeimman kaikki-
valtiaan vallan ja voiman täyteydessä 
(1274:5).  

Evolutionaaristen aikakausien alusta 
niiden loppuun Korkeimman fyysinen voima-
potentiaali on Seitsemän Korkeimman Voi-
manohjaajan hallussa [1269:2] ja he ope-
roivat voimakeskusten ja fyysisten val-
vojien sijaintipaikkojen kautta (1274:1). 
Korkeimmat Voimanohjaajat ovat Val-
tiashenkien yhteisesti luomia. Suur-
universumin energian kontrolloijia on 
seitsemän. Kaikkivaltiaan Korkeimman 
lisäksi tähän ryhmään kuuluvat Fyysi-
set Päävalvojat, Korkeimmat Voima-
keskukset, Korkeimmat Voimanohjaa-
jat, Ääretön Henki (Toiminnan Juma-
la), Paratiisin-Saari ja Universaalinen 
Isä (Paratiisin lähde). Toiminnallisesti 
tämä valvontaorganisaatio on erotta-
mattomissa Seitsenkertaisesta Jumalas-
ta (1273:5). Kaikkivaltias Korkein ke-
hittyy suuruniversumin fyysisen voi-
man ylivalvojana. Ponnistelu täydelli-
syyttä kohti kuuluu paitsi älylliselle ja 
hengelliselle tasolle myös energiasta ja 
massasta koostuvalle fyysiselle tasolle. 
Superuniversumien asettuminen va-
loon ja elämään edellyttää, että ne ovat 
saavuttaneet fyysisen vakauden, mikä 
merkitsee sitä, että Korkeimman har-
joittaman fyysisen valvonnan kehitys 
on päättynyt (1274:2). 
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Mitä Korkein tavoittelee? Sitä 
mukaa kun Korkein Olento kehittyy, 
Korkeimmat Luojat väistyvät fi-
niittisen olomuodon valvojien, hallitsi-
joiden ja toimijoiden roolistaan ja luo-
vuttavat sen Korkeimmalle Olennolle. 
Valoon ja elämään asettuneiden pla-
neettojen, paikallisjärjestelmien, kons-
tellaatioiden ja paikallisuniversumien 
hallitusvaltaa käyttävät Korkeimman 
Kvalifioimattomat Valvojat (1291:7). 
Paratiisin satelliittien Isän ryhmässä 
jokaista satelliittia johtaa kymmenen 
Korkeimmuuden Kolminaistettua Sa-
laisuutta. Korkeimmuus on siellä toisin 
sanoen täydellistä. Korkeimman Juma-
lan tahtoa ja tavoitteita ilmentävät niin 
ikään täydelliset Havonan Kehien Seit-
semän Henkeä. 

Korkein Jumala ei ollut välttämätön 
infiniittisyydessä, mutta kaikilla suh-
teellisilla tasoilla Korkein on väistämä-
tön. Suhteellisen voiman, mielen, hen-
gen ja persoonallisuuden yhdistyminen 
on evolutionaarinen väistämättömyys. 
Korkein on väistämätön kaikilla suh-
teellisuutta olevilla eli finiittisellä, abso-
niittisella ja kokemuksellisen absoluut-
tisuuden tasoilla. Korkein on se välttä-
mätön tekijä, joka keskittää yhteen fi-
niittisen evolutionaarisen kokemuksen, 
tekee siitä yhteenvedon ja sen sisäänsä 
sulkien yhdistää sen omaan Jumaluu-
den olemukseensa. Näin Korkein Ju-
mala edistää osaltaan toisen väistämät-
tömän eli Perimmäisen Jumalan il-
maantumista (1266:4, 6). 

Siinä määrin kuin finiittiset luodut 
noudattavat Jumalan tahtoa, sikäli kuin 
he lopulta virittyvät Salaperäisen Opas-
tajan johdatukseen, samassa määrin 
tulee Korkeimman kaikkivaltiaasta po-
tentiaalista askelen verran aktuaalisem-
paa, kosmisesti todellisempaa, sillä hä-

nestä on määrä muodostua Jumalan 
kokonaistahdon finiittinen ilmentymä 
(1278:1, 3). Suuruniversumin asettumi-
nen valon ja elämän aikakauteen, mikä 
tapahtuu sitten kun kaikki sen asukkaat 
elävät täysin Jumalan tahdon mukaan, 
merkitsee sitä, että Kaikkivaltiaasta, 
joka on Korkeimmuuden jumaluuspo-
tentiaali, tulee Korkeimman Jumalan 
tosiasiallinen olennoituma (1278:2). Ja 
tätä Korkein tavoittelee. 
 
2. Korkeimman kosmologiaa 
 
Jos kosmologia ymmärretään selvityk-
seksi siitä, mitä kosmoksessa tapahtuu, 
on Korkeimman kosmologia kiteytet-
tävissä seuraavanlaiseksi toteamuksek-
si:  

Korkein on se jumalallinen kanava, jon-
ka kautta virtaa kolmiuksien luova infiniit-
tisyys, ja tämä infiniittisyys kiteytyy avaruu-
den galakseista koostuvaksi panoraamaksi, 
ja se puolestaan toimii taustana ajallisuudes-
sa näyteltävälle suurenmoiselle draamalle eli 
sille, miten henki mielen välityksellä saavut-
taa voiton energia-aineesta [1281:4]. 

Sitten kun kaikki finiittiset potenti-
aalit on joskus iäisyyksien päästä am-
mennettu tyhjiin eli sitten kun finiitti-
set potentiaalit ovat aktuaalistuneet, 
kun Kaikkivaltias Korkein pitää hallus-
saan kaikkea suuruniversumin valtaa, 
kun fyysiset taivaankappaleet ovat jär-
jestyneet havonamaisesti harmonisiksi 
kehiksi, kun nykyiset seitsemän supe-
runiversumia ovat yhdistyneet yhdeksi 
universumiksi, kun koko finiittinen 
universumi on siirtynyt valon ja elä-
män aikakauteen ja kun kaikki kuole-
vaiset ovat yhdessä ja kollektiivina ta-
vanneet Korkeimman Olennon, kun 
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Korkein Olento on todennäköisesti 
siirtynyt Uversaan (josta siinä vaiheessa 
luultavasti on tullut suuruniversumin 
ohjaus- eli luotsausmaailma), silloin 
Seitsenkertaisen Jumalan luonne ja toi-
minta kokee perinpohjaisia muutoksia. 
Näihin muutoksiin kuuluu mm. se, että 
Luoja-Pojat ja Luovat Tyttäret olevais-
tavat liittoonsa kolmannen osapuolen 
ja valmistautuvat palvelemaan super-
ajallisuudessa ja transsendenttisessa 
avaruudessa eli ulkoavaruuden neljällä 
kehällä. Havona lakkaa toimimasta fi-
niittisten olentojen opetusuniversu-
mina ja siitä tulee ulkoavaruudesta saa-
puvien absoniittisten olentojen koulu-
tusuniversumi, ja yhdistyneistä supe-
runiversumeista tulee samojen olento-
jen finiittisyyttä koskevan opetuksen 
universumi. Perimmäinen evoluutio 
alkaa, Perimmäisen Jumalan täydellisty-
minen alkaa, toinen kokemuksellinen 
Kolminaisuus eli Perimmäinen Kolmi-
naisuus, jonka yksi osapuoli on Kor-
kein Jumala, alkaa toimia omassa toimi-
piirissään. Suuruniversumista tulee 
opetuskenttä niille Paratiisiin matkaa-
ville ulkoavaruuden asukkaille, jotka 
eivät ole omakohtaisesti kokeneet fi-
niittistä evoluutiota. 

On laskettu, että jos tosiasiassa luul-
tavasti triljoonia vuosia jatkuva finiitti-
nen evoluutio voitaisiin nopeuttaa niin, 
että se tapahtuisi yhdessä tunnissa, niin 
saman mittakaavan mukaan Perimmäi-
sen Jumalan ja Perimmäisen Omnipo-
tentin valmistuminen, absoniittisen ja 
transsendenttisen evoluution loppuun 
saattaminen, vaatisi 10 000 vuotta. 

Korkeimman kehityksen näin päät-
tyessä loppuu myös finiittisten luotujen 
kehittyminen Korkeimmuuden osana. 
Korkeimmuuden lapset siirtyvät ulkoa-
varuuden kehille osallistumaan seitse-

männen asteen henkinä ja lopullisuu-
den saavuttajina transsendenttiseen su-
perkehitykseen. Tiedossa ei ole, min-
kälainen kehitys tulee olemaan omi-
naista ulkoavaruuden universumeille; se 
kuitenkin on varmaa, että se tulee ole-
maan jotakin perin erilaista kuin on ol-
lut mikään, mitä on nähty finiittisyy-
dessä. Suuruniversumin evolutionaaris-
ten kansalaisten tehtävänä tulee toden-
näköisesti olemaan tämän Korkeim-
muuden kasvusta osattomaksi jäämisen 
korvaaminen ulkoavaruuslaisille (1280:6). 
Kasvun päättyminen ei kuitenkaan lo-
pu mielellisen kasvun osalta koskaan, ei 
ikuisuuksien ikuisuudessa, ei ikinä. 
     Korkein Olento tulee, sellaisena kuin hän 
nykyisen universumiaikakauden täyttymyk-
sen jälkeen on, toimimaan suuruniversumissa 
kokemuksellisena hallitsijana. Ulkoavaruus-
laisilla, seuraavaksi koittavan universumiai-
kakauden kansalaisilla, tulee olemaan super-
universumien jälkeen seuraavan kasvun po-
tentiaali, sellainen kapasiteetti evolutionaaris-
ten tavoitteiden saavuttamiseen, jonka lähtö-
kohtana on Kaikkivaltiaan Korkeimman 
saavuttama täysivaltaisuus ja joka näin ollen 
ei sisällä sitä mahdollisuutta, että luodut osal-
listuisivat nykyiselle universumiaikakaudelle 
ominaiseen voima-persoonallisuussynteesiin 
[1280:7]. 

Mihin Korkein päätyy? Korkein 
Jumala toimii jo nyt vähäisessä määrin 
ja tulevaisuudessa täysimääräisesti 
myös finiittisen tuolle  puolen mene-
vällä tasolla. Hän on yksi kolmesta en-
simmäisen kokemuksellisen kolminai-
suuden eli Perimmäisen Kolminaisuu-
den osapuolista. Tämä kolminaisuus 
toimii absoniittisella tasolla. 

Korkein Jumala on myös toisen ko-
kemuksellisen kolminaisuuden eli Ab-
soluuttisen Kolminaisuuden yksi osa-
puoli. Tämä kolminaisuus toimii ko-
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absoluuttisella tasolla. 
Korkein Jumala on mukana moni-

tahoisessa ko-infiniittisessä Kolminai-
suuksien Kolminaisuudessa, mistä il-
moittajat kuitenkin sanovat, että meillä 
ei ole mitään tyydyttävää käsitystä siitä, mitä 
tämä todellisuudessa merkitsee [1292:5]. 
 
3. Korkeimman Olennon ja ihmisen 
välinen suhde 

 
Korkein Olento on Jumalan finiittinen 
aspekti. Korkein on kokemuksellinen 
ja evolutionaarinen. Hän on kaltais-
temme finiittisten luotujen Jumala. 
Löytöretki Korkeimmuuteen on löytö-
retki Jumaluuteen, Universaalisen Isän 
löytämistä finiittisellä tasolla. Löytöret-
keen liittyvistä epävarmuuksista, koet-
telemuksista ja kamppailuista huoli-
matta voimme olla levollisin mielin, 
sillä olette jokaisen löytöretken päätökseksi 
tulleet uusilla kokemuksellisilla tasoilla taas 
löytäneeksi ikuisen Jumalan – kaikkien 
universumipersoonallisuuksien Paratiisin-
Isän [645:5]. 
     Vaikka ihmisen hengellinen olemus pal-
vontakokemuksessa tavoittaakin Isän, joka 
on infiniittinen, ehtyy ihmisen älyllinen käsi-
tyskyky jo Korkeimman Olennon maksimaa-
lisen käsittämisen kohdalla [1262:1].  

Korkein Olento on laajin mahdollinen 
Jumaluuden julkituonti seitsemälle supe-
runiversumille ja nykyiselle universumiaika-
kaudelle [1270:10].  

Korkein ei ole infiniittinen, mutta hän 
luultavasti sisältää infiniittisyydestä kaiken, 
minkä finiittinen luotu milloinkaan voi todel-
lisuudessa infiniittisyydestä käsittää. Jos joku 
ymmärtää enemmän kuin Korkeimman, hän 
on enemmän kuin finiittinen! [1290:5] 

Korkein siis on se enin määrä Ju-
maluutta, jonka ihminen älyllisesti kä-
sittää. Silti ihmisellä ei ole mitään per-
soonallista suhdetta Korkeimpaan Ju-
malaan eli Kaikkivaltiaaseen. Vasta Ha-
vonan kuudennella (täältä katsoen toi-
sella) kehällä tutustumme Korkeim-
paan perinpohjaisemmin, mutta emme 
tapaa häntä. Korkeimman Olennon 
tapaamme yhdessä kaikkien muiden 
finiittisten luotujen kanssa ja vain kol-
lektiivina, sitten kun kaikki super-
universumit ovat siirtyneet valon ja 
elämän seitsemänteen vaiheeseen. 
     Ihminen löytää Isän omasta sydämestään, 
mutta Korkeinta hänen on etsittävä kaikki-
en muiden ihmisten sydämestä. Ja kun kaik-
ki luodut tuovat täydestä määrästään esille 
Korkeimman tunteman rakkauden, Kor-
keimmasta tulee kaikille luoduille universu-
miaktualiteetti. Ja tämä on vain toinen tapa 
sanoa, että universumit ovat asettuneet valoon 
ja elämään [1290:9]. 

Korkeimman Olennon jumalallinen 
kehitys perustuu jokaisen persoonalli-
suuden sellaiseen toimintaan, jossa tu-
lee esiin viisaus (kokemus ja tieto). 
Kun ihminen valitsee ikuisen elämän, 
hän luo samalla omalta osaltaan sitä, 
mihin Korkein päätyy. Korkein Olento 
saa tällaisesta ihmiselämästä, sen ar-
voista ja sen kokemuksista, taas lisää 
persoonallisuutensa todellistumista ja 
kokemuksellisten valtaoikeuksiensa 
laajenemista. Mutta jos ihminen torjuu 
ikuisen elämänvaiheen, se Korkeim-
man osa, joka oli riippuvainen kyseisen 
ihmisen valinnasta, kokee väistämätön-
tä viivästymistä; se kokee menetyksen, 
joka on kompensoitava korvaavalla tai 
vastaavanlaisella kokemuksella. Ikuisen 
elämän hylänneen ihmisen persoonalli-
suus ja sielu absorboituvat Korkeim-
paan Jumalaan sen yhtenä osasena. 
(1283:4) 
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Koska olemassaolo finiittisen olen-
non kannalta ja laajemminkin on sa-
maa kuin kamppaillen tapahtuva kas-
vu, merkitsee kasvamisesta kieltäytymi-
nen ainakin osittaista astumista ole-
massaolon ulkopuolelle ja kaikkien nii-
den avujen ja antimien hylkäämistä, 
väärinkäyttöä ja tuhlaamista, jotka Ju-
malat ovat tätä varten antaneet. Kor-
keimman kehitys perustuu jokaisen 
olemassa olevan persoonallisuuden, 
niin finiittisen luodun kuin finiittisyy-
dessä toimivan korkeammankin olen-
non, valintoihin ja toimintaan. Kun 
ihminen valitsee eloonjäämisen, hän 
on mukana tässä kehityksessä. 
     Petätkö ajallisuuden Jumalan, joka on 
näin riippuvainen finiittisen mielen tekemistä 
päätöksistä? Petätkö universumien Korkeim-
man persoonallisuuden siksi, että osoitat eläi-
mellisestä taantumisesta kertovaa piittaamat-
tomuutta? Petätkö kaikkien luotujen isonvel-
jen, joka on näin suuresti riippuvainen jokai-
sesta luodusta? Päästätkö itsesi ajautumaan 
todellistumattomien maailmaan, kun edessäsi 
avautuu universumielämänuran lumoava 
näköala: Paratiisin-Isän jumalallinen löytä-
minen ja jumalallinen osallistuminen Kor-
keimmuuden Jumalan tavoittelemiseen ja 
kehittymiseen? [1285:1] 
     Mekaaninen luomistulos liikkuu vääjää-
mättä eteenpäin sen mukaan, mikä on pal-
jastuva Paratiisin-Isän tarkoitusperä, mutta 
tahdollisella luomakunnalla on valta valita, 
ottaako se vastaan vai torjuuko se sen roolin, 
joka edellyttää persoonallisuuden osallistu-
mista ikuiselle löytöretkelle. Kuolevainen ih-
minen ei voi hävittää ihmisen olemassaolon 
korkeimpia arvoja, mutta ei ole pienintä-
kään epäilystä siitä, etteikö hän voi estää 
näiden arvojen kehittymistä omassa henkilö-
kohtaisessa kokemuksessaan. Siinä laajuu-
dessa kuin ihmisminä tällä tavoin kieltäytyy 
tulemasta mukaan Paratiisiin päätyvään 

ylösnousemukseen, täsmälleen samassa mää-
rin viivästyy Korkein suuruniversumissa ta-
pahtuvassa jumalallisuuden julkitulon saa-
vuttamisessa [1285:0]. 

Ihminen on Seitsenkertaisen Juma-
lan täysimääräiselle toiminnalle välttä-
mätön tämän jumalolentoryhmittymän 
huipentuessa aktuaalistuvassa Kor-
keimmassa Olennossa. Ihminen on 
mukana siinä kasvukamppailussa, joka 
on koko kosmoksen käymän kamppai-
lun sisältö: Evoluutiossa on kysymys 
hengen pääsystä herruuteen aineeseen 
nähden, ja tämä tapahtuu persoonalli-
sen mielen välityksellä. Koko suu-
runiversumin evoluutiossa on siis kysy-
mys siitä, että persoonallisuus yhdistää 
energiaa valvovan mielen hengen 
koordinoimaan älytoimintaan. Eli ky-
symys on juuri siitä, mitä Korkeimman 
Olennon kehittyminen viime kädessä 
on. Finiittisen olennon kannalta ole-
massaolo on samaa kuin kasvu. 
 
     Muistakaamme silti, että loppujen 
lopuksi Isä-idea on yhä korkein ihmis-
käsitys Jumalasta (2097:3). 
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M INÄ OLEN 
 

Alussa oli olemassa vain MINÄ 
OLEN, kaiken sisältävä yksi. Tuolloin 
ei ollut mitään erilaista, ja MINÄ 
OLEN täytti kaiken ja oli kaikki ja jat-
kui äärettömyyteen eikä loppunut edes 
äärettömyydessä. Tällainen siis oli ti-
lanne ilmoituksenantajien antaman hy-
poteesin mukaan kaiken alussa, jol-
laista tilannetta ei kuitenkaan ole kos-
kaan ollut. Tällainen hypoteesi anne-
taan siksi, että meidän on mahdotonta 
käsittää tilannetta, että ei ole alkua eikä 
loppua. Todellisuudessa Absoluutit 
ovat yhtä ikuisia kuin MINÄ OLEN, 
ja MINÄ OLEN on olemassa yhä ja 
jatkaa olemassaoloaan tulevaan ikui-
suuteen. 

MINÄ OLEN -olevaisella oli tahto, 
joka kätki sisäänsä mahdollisuuden it-
sensä rajoittamiseen. MINÄ OLEN 
alkoi omasta tahdostaan rajoittaa itse-
ään ja syntyi todellisuus, avaruus, ole-
massaolo, liikkumisen mahdollisuus, 
erilaisuus. Yhdestä tuli kaksi ja samassa 
hetkessä siitä tuli kolme. MINÄ 
OLEN on silti edelleenkin rajoittama-
ton, kvalifioimaton ja esi-eksistentiaa-
linen. 

MINÄ OLEN -olevaisen tahdon 
ilmaisun jälkeen Infiniittinen erottautui 

infinitudista ja näin Infiniittisestä ja 
infiniittisyydestä tuli kaksi eri olevaista. 
Ilmaantui erilaisuus ja niiden välinen 
jännite, jännite sai aikaan liikkeen ja 
alkoi tapahtua. Koska alkuperäinen 
samuus ja samanlaisuus ei hävinnyt 
minnekään, se toimii edelleen erilai-
suuksien välisen jännitteen laukaisijana, 
eli ilmaantui kolme olevaista, jotka 
muodostavat ensimmäisen kolmiyhtey-
den (1153:2): 
 
 
1. MINÄ OLEN, joka jatkaa ikuisesti 

samanlaisena. 
2. Infiniittinen. 
3. Infiniittisyys eli infinitudi. 
 
 
 
Seitsemän Absoluuttia 
 
MINÄ OLEN (Ensimmäinen Lähde ja 
Keskus), julisti seitsemän totuutta, joi-
den myötä MINÄ OLEN loi suhteen 
Infiniittisyyden Seitsemään Absoluut-
tiin: 

Maailmankaikkeuden alusta  
ja rakenteesta 

 
Seppo Niskanen 

Esitelmä kesäpäivillä 2009 
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MINÄ OLEN sisälsi seitsemän si-
säistä kaksinaisuussuhdetta, ja ne iäis-
tyivät seitsemänä Absoluuttina, joita 
voi luonnehtia MINÄ OLEN-
olevaisen ilmenemismuodoiksi. Kaikki 
seitsemän ovat rajoittamattomasti yhtä 
ikuisia, aluttomia ja loputtomia 
(1155:5–1157:1). 

Universaalinen Isä on alkuperäinen. 
Iankaikkinen Poika, Ääretön Henki ja 
Paratiisin Saari ovat aktuaalisia. Uni-
versaalinen Absoluutti, Jumaluusabso-
luutti ja Kvalifioimaton Absluutti ovat 
potentiaalisia. Universaalinen Isä toimii 
aktuaalisten absoluuttien ja potentiaa-
listen absoluuttien välisen jännitteen 
tasaajana ja yhdistäjänä. Tämä sama 
kaava, kaksi erilaisuutta ja niiden yhdis-
täjä on perustana kaikelle toiminnalle 
maailmankaikkeuden eri tasoilla. 

Korostettakoon vielä, että seitse-
män absoluutin ilmaantumisessa ei ole 
todellisuudessa ollut tällaista peräkkäi-
syyttä, vaan ne kaikki ovat olleet ole-
massa aina.  

Seitsemän Absoluuttia ovat tunte-
mamme todellisuuden perusta. Nämä 
Absoluutit, jotka kaikki eivät ole Juma-
luutta, ovat suhteissa myös toisiinsa, ja 
näin muodostuvat kolmiyhteyssuhteet. 
Niiden kautta Infiniittisyys todellistuu 
universaalisena toimintana. Kolmiyhte-
yksissä eli Absoluuttien perusyhteen-
liittymissä eksistentiaaleista tulee toi-
minnallisia. Universuminäyttämö val-
mistuu, potentiaalit ovat olemassa ja 
aktuaalit ovat läsnä. Kosminen energia 
erilaistuu ja erottautuu. Paratiisin henki 
levittäytyy kaikkialle ja mieli annetaan 
lahjaksi yhdessä persoonallisuuden 
kanssa (1157:5–10, 1298:4–7). 

Julistetut totuudet Seitsemän Absoluuttia 

MINÄ OLEN Iankaikkisen Pojan Isä Iankaikkinen Poika 

MINÄ OLEN ikuisen Paratiisin syy Paratiisi 

MINÄ OLEN yhtä Iankaikkisen Pojan 
kanssa 

Ääretön Henki 

MINÄ OLEN itsessäni assosioituva Universaalinen Absoluutti 

MINÄ OLEN itseni kvalifioinut Jumaluusabsoluutti 

MINÄ OLEN staattis-reaktiivinen Kvalifioimaton Absoluutti 

MINÄ OLEN MINÄ OLEN Universaalinen Isä 
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Absoluuttien jälkeen 
Absoluutti ei voi olla vähemmän kuin 
absoluuttinen, eksistentiaalinen ja ikui-
nen. Absoluutteihin sisältyvät myös 
kaikki ei-absoluuttisen, ei-eksistenti-
aalisen, ei-infiniittisen ja ei-ikuisen po-
tentiaalit. Näiden potentiaalien aktuaa-
listaminen – asteittainen absoluuttisuu-
den vähentäminen, eksistentiaali-
suuden muuttuminen kokemukselli-
seksi, infiniittisen muuttuminen ei-
infiniittiseksi ja aluttoman ja loputto-
man eli ikuisen muuttuminen alullisek-
si ja potentiaalisesti myös loppuvaksi – 
alkaa Havonasta. 

Havona on ensimmäinen universu-
mi, joka sijaitsee ajallisuudessa ja ava-
ruudessa. Paratiisin 21 satelliittia sijait-
sevat myös ajallisuudessa ja avaruudes-
sa, mutta eivät ole universumeja. Ha-
vonassa esiintyy kaikkia olemassaolon 
vaiheita. Ensimmäinen Lähde ja Kes-
kus alkaa sen vuoksi luoda itsestään 
aspekteja, jotka edustavat Jumaluuden 
vähittäistä miedontamista. Jumala alkaa 
lähestyä olemassaolon alimpia tasoja. 
Alemmatkin tasot ovat olemassa Juma-
lan tahdosta. 

MINÄ OLEN on yksinäinen, siksi 
se ei voi olla persoona. Siksi MINÄ 
OLEN -olevaisesta ei voi sanoa että 
MINÄ OLEN on hyvä, kaunis tai ra-
kastava. Hyvyys, totuus, kauneus ja 
rakkaus voivat ilmetä vain persoonien 
välisissä suhteissa. Tästä johtuu, että 
Iankaikkinen Poika ja Ääretön Henki 
ovat tasavertaisia persoonia Universaa-
lisen Isän (joka on sama kuin MINÄ 
OLEN) kanssa. Universaalinen Isä ha-
lusi heidän lisäkseen myös suhteen toi-

senlaisiin tasavertaisiin persoonalli-
suuksiin; persoonallisuuksiin, jotka 
omasta tahdostaan haluavat olla tasa-
vertaisia hänen kanssaan. Näihin per-
soonallisuuksiin jopa mekin kuulum-
me. 

Miedontamisprosessin ensimmäi-
nen vaihe on absoniittinen olomuoto 
(Perimmäinen Jumala). Absoniittiset 
olennot olevaistetaan ja absoniittinen 
kokemus tapahtuu ulkoavaruuden ke-
hillä. Toinen vaihe on finiittinen olo-
muoto (Korkein Jumala). Finiittiset 
olennot luodaan ja finiittinen kokemus 
tapahtuu seitsemässä superuniversu-
missa. On huomattava, että Ensimmäi-
nen Lähde ja Keskus (Universaalinen 
Isä) lähtee absoluuttisesta ja miedontaa 
jumaluutta alaspäin absoniittisen kautta 
finiittiseen. Me kokemukselliset per-
soonat kuljemme toiseen suuntaan eli 
kokemuksemme alkaa finiittisestä ja 
jatkuu absoniittisen kautta absoluutti-
seen kokemiseen, joka kokeminen jat-
kuu tulevaan ikuisuuteen loppumatto-
mana. Absoluutti ei voi koskaan ehtyä. 

 
Kolmiyhteydet 
Absoluuttien perusyhteenliittymissä eli 
kolminaisuuksissa ja kolmiuksissa ek-
sistentiaaleista tulee toiminnallisia. 
Kolminaisuudet ovat aina ja ainoastaan 
Jumaluutta. Kolmiyhteyksissä on mu-
kana myös ei-jumalallisuus. Komiyhte-
yksiä on viisitoista, meille paljastetaan 
seitsemän. Kolmiyhteydet alkavat olla 
sitä, minkä me tajuamme todellisuu-
deksi. 
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1.  Ensimmäinen kolmiyhteys – 
persoonallis-tavoitteellinen kolmiyhte-
ys. (Universaalinen Isä, Iankaikkinen 
Poika, Ääretön Henki). Tämän kol-
miyhteyden jäsenet ovat samat kuin 
Paratiisin Kolminaisuuden. He eivät 
esiinny tässä Jumaluutena vaan kolmen 
persoonan toiminnallisena liittona. Se 
on rakkauden, armon ja hoivan liitto. 
Se antaa persoonallisuuden, hengen ja 
mielen. 

2. Toinen kolmiyhteys – voima-
perikuva-kolmiyhteys. (Isä-Poika, Para-
tiisin Saari, Myötätoimija). Tässä kol-
miyhteydessä Universaalinen Isä ja 
Iankaikkinen Poika toimivat yhtenä. 
Tämä on fyysisen olemassaolon raken-
nekaavojen ja mallien alkuperänä toi-
miva kolmiyhteys. 

3. Kolmas kolmiyhteys – henkis-
kehityksellinen kolmiyhteys. (Univer-
saalinen Isä, Poika-Henki, Jumaluusab-
soluutti). Tämä kolmiyhteys on todelli-
suuden hengellisen ilmenemismuodon 
alku ja loppu. Isä on olemassa ennen 
henkeä. Poika-Henki toimii aktiivisena 
luovana henkenä. Jumaluusabsoluutti 
on olemassa kaiken sisäänsä sulkevana 
henkenä, jopa hengen tuolla puolen. 

4.  Neljäs kolmiyhteys – energiainfi-
niittisyyden kolmiyhteys (Isä-Henki, 
Paratiisin Saari, Kvalifioimaton Abs-
luutti) säätelee absoluuttisesti kosmisen 
energian perusyksiköitä ja vapauttaa ne 
Kvalifioimattoman Absoluutin otteesta 
samassa suhteessa kuin kokemukselli-
sissa Jumaluuksissa ilmenee aliabso-
luuttista kapasiteettia muotoaan muut-
tavan kosmoksen säätelemiseen ja tasa-

painoittamiseen. Tämä kolmiyhteys on 
vahvuus ja energia. 

5. Viides kolmiyhteys – reaktiivista 
infiniittisyyttä edustava kolmiyhteys. 
(Universaalinen Isä, Universaalinen 
Absoluutti, Kvalifioimaton Absoluutti) 
on ei-jumaluutta olevan todellisuuden 
tason toiminnan kolmiyhteys. Se reagoi 
muiden kolmiyhteyksien tahdonvarai-
siin toimintoihin ja läsnäoloihin. 

6. Kuuden kolmiyhteys – kosmis-
yhteenliittynyttä Jumaluutta edustava 
kolmiyhteys. (Universaalinen Isä, Ju-
maluusabsoluutti, Universaalinen Ab-
soluutti). Tämä kolmiyhteys edustaa 
Jumaluuden kurottautumista infiniitti-
syyden tasoilta jumalallistetun todelli-
suuden ulkopuolella olevia todellis-
suusilmentymiä kohti. 

7. Seitsemäs kolmiyhteys – infiniit-
tistä ykseyttä edustava kolmiyhteys. 
(Universaalinen Isä, Myötätoimija, 
Universaalinen Absoluutti) on ajalli-
suudessa ja ikuisuudessa toiminallisesti 
ilmenevän infiniittisyyden ykseys, aktu-
aalisen ja potentiaalien tasaveroinen 
yhdistymä. 
 

Kolmiyhteyksien kautta Isä – 
MINÄ OLEN kokee toiminnallista 
infiniittisyysykseyttä siitä huolimatta, 
että infiniittisyys eriytyy seitsemäksi 
Absoluutiksi. Ne mahdollistavat hänen 
todellisuutensa ali-infiniittiset ja aliab-
soluuttiset ilmentymät (1147:11–
1150:14). 
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Kolmiudet 
 

Koska Universaalinen Isä olemalla 
Alkuperäinen eli ei aktuaalinen eikä 
potentiaalinen, hän ei kuulu kumpaan-
kaan kolmiuteen. 

 
1. Aktuaalisuuden Kolmiuden jäse-

net ovat Iankaikkinen Poika, Paratii-
sin Saari ja Ääretön Henki. Iankaikki-
nen Poika on henkitodellisuuden ab-
soluutti ja absoluuttinen persoonalli-
suus. Paratiisin Saari on kosmisen to-
dellisuuden absoluutti, absoluuttien 
perusmalli. Myötätoimija on mielito-
dellisuuden absoluutti, absoluuttista 
henkitodellisuutta edustava rinnak-
kaisolevainen sekä persoonallisuuden 
ja voiman eksistentiaalinen jumaluus-
synteesi. (Kokemukselliset jumaluudet 
ovat voima/valta-persoonallisuuden 
kokemuksellisia jumaluussynteesejä). 
Tämä kolmius koordinoi aktuaalisen 
todellisuuden, henki-, kosmisen ja 
mielitodellisuuden. Se on aktuaalien 
osalta kvalifioimaton. 
 

2. Potentiaalisuuden Kolmiuden 
muodostavat Jumaluusabsoluutti, 
Universaalinen Absoluutti ja Kvalifi-
oimaton Absoluutti. 
 

Kokemisessa on kysymys potenti-
aalien muuttumisesta aktuaaleiksi ko-
kemisen kautta. Kolmiudet ovat mu-
kana kokemuksellisten Jumaluuksien 
(Korkeimman, Perimmäisen ja Abso-
luuttisen Jumalan) kosmisessa ilmaan-
tumisessa (1151:2–12). 

Todellisuuden tasot 
 

Kosmisesti todellisuus on jaettavis-
sa esimerkiksi näin: 
 

1.  Paratiisi-Havonan tasoksi. 
2.  Superuniversumien tasoksi. 
3.  Ulkoavaruuden neljäksi tasoksi. 
4.  Absoluuttiseksi kosmokseksi. 

 
 
Todellisuus on jaettavissa niin ikään 
seuraavasti: 
 

1.  Esieksistentiaaliseksi eli infiniit-
tiseksi. 

2.  Eksistentiaaliseksi, joka sisältää 
myös esifiniittisen ja esiabsoniit-
tisen. 

3.  Kokemukselliseksi ja evolutio-
naariseksi. 

4.  Kokemuksellisen jälkeiseksi. 
 
 

 
Todellisuus on hahmoteltavissa myös 
näin: 

 
1.  Eksistentiaalis-absoluuttiseksi. 
2.  Finiittiseksi eli Korkeimmuu-

deksi. 
3.  Transsendentaaliseksi eli ab-

soniittiseksi eli Perimmäisyy-
deksi. 

4.  Kokemuksellis-absoluuttiseksi. 
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Kokemuksellisen todellisuuden 
kolmella tasolla kehittyvät ja vai-
kuttavat Jumaluudet 
 
Absoniittiset Kokonaisuniversumin 
Mestariarkkitehdit laativat suunnitel-
man kokonaisuniversumin kehittymi-
sestä. Suunnitelman toteuttajina toimi-
vat Korkeimmat Luojat, ja Korkein 
Olento vie sen viimeistä piirtoa myö-
ten päätökseen. 

Ensimmäisen taso on finiittisen ko-
kemuksen taso, jolla tasolla mekin 
olemme. Tämän tason vaikuttavin Ju-
maluus on Seitsenkertainen Jumala, 
johon kuuluvat: 

 

1. Universaalinen Isä. 

2. Iankaikkinen Poika. 

3. Ääretön Henki. 

4. Korkein Olento. 

5. Seitsemän Valtiashenkeä. 

6. Päivien Muinaiset. 

7. Luoja-Pojat ja Luovat Tyttäret. 

 
Seitsenkertaisen Jumalan sisällä vai-

kuttaa Korkeimpien Luojien ryhmitty-
mä, johon kuuluvat kolme viimeksi-
mainittua. Seitsenkertainen Jumala 
koordinoi toiminnallisesti finiittisen 

evoluution. Seitsenkertainen Jumala on 
suuruniversumin funktionaalisen todel-
lisuuden suhteellisen ykseyden lähde. 
 

Tällä tasolla vaikuttaa Paratiisin 
Kolminaisuus. Korkeinta Kolminai-
suutta ei ole olemassa, vaikka Perim-
mäinen ja Absoluuttinen Kolminaisuus 
ovatkin olemassa. Finiittisessä toimipii-
rissä vaikuttava Kolminaisuus on itsen-
sä finiittisyyden puitteisiin kvalifioinut 
Paratiisin-Kolminaisuus, jota tässä yh-
teydessä kutsutaan Korkeimmuuden 
Kolminaisuudeksi. Paratiisin Kolmi-
naisuus toimii myös absoniittisella eli 
transsendenttisella tasolla ja silloin sitä 
kutsutaan Perimmäisyyden Kolminai-
suudeksi. 

Havonassa vaikuttaa Jumalan koko-
naistahdon finiittinen ilmentymä eli 
Korkein Jumala. Tällä tasolla tapahtuu 
Jumaluuden finiittinen kokemus, johon 
ottavat osaa luodut ja Luojat. 

Toinen taso on absoniittinen/
transsendentaalinen taso. Tämän tason 
vaikuttava Jumaluus on Korkein Olen-
to. Tämän tason vaikuttava kokemuk-
sellinen Kolminaisuus on Perimmäi-
nen Kolminaisuus, johon kuuluvat 
Korkeimmat Luojat, Korkein Olento 
ja Kokonaisuniversumin Mestariark-
kitehdit. 
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Paratiisin Kolminaisuus vaikuttaa ja 
koordinoi kvalifioituneena Kolminai-
suutena, jota kutsutaan Perimmäisyy-
den Kolminaisuudeksi. Tällä tasolla 
tapahtuu Perimmäisen Jumalan aktuaa-
listuminen. 

Kolmas taso on ko-absoluuttinen ja 
absoluuttinen taso. Tässä vaiheessa 
kaksi kokemuksellista Jumaluutta on 
aktuaalistunut (Korkein ja Perimmäi-
nen). Niiden ilmaantumisen myötä al-
kaa vaikuttaa ja koordinoida myös toi-
nen kokemuksellinen Kolminaisuus: 
Absoluuttinen Kolminaisuus, johon 
kuuluvat Korkein Jumala, Perimmäi-
nen Jumala ja Universumipäämäärän 
kruunaaja. 

Absoluuttinen taso ei liene koskaan 
kokonaan saavutettavissa, teoriassa se 
merkitsisi kaikkien potentiaalien aktu-
aalistumista ja Absoluuttisen Jumalan 
kokemuksellista kehkeytymistä. Tätä 
kautta potentiaalinen Jumaluusabso-
luutti muuttuisi aktuaaliseksi Absoluut-
tiseksi Jumalaksi. Koska absoluuttinen 
taso ei koskaan täyty kokemuksesta, 
Absoluuttisen Kolminaisuuden kolmas 
persoona ei ole Absoluuttinen Jumala, 
vaan sitä edustaa Universumipäämärän 
kruunaaja, josta Urantia-kirjassa ei ker-
rota sen enempää. 

On teoretisoitavissa neljäskin taso: 

infiniittinen taso. Tällä tasolla tapahtuu 
eksistentiaalisen ja kokemuksellisen 
yhd is tyminen,  MINÄ OLEN-
olevaisen muuttuminen kokemukselli-
seksi, ja se johtaisi MINÄ OLEN-
olevaisen seitsemän absoluuttisen vai-
heen jälleenyhdistymiseen (1162:1–
1170:3). 

On olemassa vielä Kolminaisuuksi-
en Kolminaisuus, jonka ensimmäinen 
taso koostuu kolmesta Kolminaisuu-
desta:  Parati is in Kolminaisuus 
(eksistentiaalinen) sekä Perimmäinen 
(kokemuksellinen) Kolminaisuus ja 
Absoluuttinen (kokemuksellinen) Kol-
minaisuus. Toiseen tasoon kuuluvat 
kokemukselliset Jumaluudet: Korkein, 
Perimmäinen ja Absoluuttinen. Kol-
mas taso on problemaattisempi, mutta 
sen muodostanee kokemukselliseksi 
saavutettavuudeksi todellistunut MI-
NÄ OLEN (1170:4–1175:1). 

 
Eli ikuisuuden kehä on täyttynyt. 
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I lmoituskin on kehityksellistä, mutta se on 
aina edistyvää. Kautta aikojen, jonkin 

maailman historian alusta sen loppuun saak-
ka uskontoon kuuluvat ilmoitukset ovat ker-
ta kerralta yhä laajempia ja toinen toistaan 
valaisevampia. Ilmoituksen tehtävänä on pan-
na järjestykseen ja tarkistaa toinen toistaan 
seuraavat kehitysuskonnot. Mutta jotta ilmoi-
tus jalostaisi ja ylevöittäisi kehitysuskontoja, 
tällaisten jumalallisten tarkastuskäyntien 
pitää tuoda esille sellaisia opetuksia, jotka 
eivät ole liian kaukana sen aikakauden ajat-
telusta ja suhtautumisista, jona ne esitetään. 
Ilmoituksella on siksi aina oltava ja sillä on 
aina kosketus evoluutioon. [1007:1] 

Urantia-kirjan esipuheessa sanotaan 
myös, että ilmoituksenantajat pyrkivät 
laventamaan kosmista tietoisuuttamme 
ja lisäämään hengellistä ymmärrystäm-
me (1:2). Tämä pyrkimys koskee tieten-
kin kaikkia ihmisiä riippumatta uskon-
tokunnasta tai uskonnollisesta taustas-
ta. Tarkastelen seuraavassa kuitenkin 
asiaa vain kristinuskon yhteydessä; 
kuuluuhan se jossakin muodossa 
useimpien suomalaisten elämään tai 
ainakin taustaan. Kristinusko on myös 
se maailmanuskonto, johon kirja 
useimmiten viittaa ja jonka eräitä käsi-
tyksiä se myös oikaisee, jalostaa tai yle-
vöittää. 

Urantia-kirjan ilmoitus siitä, että 
kristinusko on pikemminkin uskonto 
Jeesuksesta kuin Jeesuksen uskonto, 
saattaa lukijalle antaa liian negatiivisen 
tai väheksyvän kuvan kristinuskosta, 
jolloin vaarana on, että heitetään lapsi 
ulos pesuveden mukana. Mutta kuten 
huomaamme yllä olevasta sitaatista, 
tarkoitus on vain pestä eli jalostaa ja 
ylevöittää, nykykielellä lähinnä päivit-
tää. Muistamme myös, että Jeesuksen 

opetusmetodina oli aina korostaa yhtei-
siä näkemyksiä, ei erottavia tekijöitä. 

Kristinusko esiintyy maailmassa 
monena eri suuntauksena. Vaikka Raa-
mattu toimii kaikkien suuntien yhteise-
nä pohjana, on suhtautuminen Raama-
tun sisältöön ja eri kohtien painotuk-
seen melko vaihteleva. Jos suhtautumi-
nen on fundamentalistista, kirjaimeen 
pitäytyvää, alkaen siitä, että maailma 
luotiin noin 6 000 vuotta sitten, silloin 
ei tietenkään minkäänlainen päivitys 
tule kysymykseen. – Minusta on kui-
tenkin ymmärrettävää, että fundamen-
talistille voi olla helpompaa päästä elä-
vään jumalasuhteeseen, koska häntä 
eivät häiritse mitkään älylliset epäilyt. 

Mutta monelle epäilijälle Urantia-
kirjan lukeminen voi poistaa niitä älylli-
siä esteitä, joita hän on siihen asti koh-
dannut Raamatussa. Urantia-kirjan avaa-
ma laajempi perspektiivi voi auttaa ym-
märtämään, että monet Raamatun koh-
dat ovat sen viitekehyksessä luonnolli-
sia, jopa loogisia. Kun näin sovittaa 
uuden jumalallisen ilmoituksen yhteen 
aikaisempiin ilmoituksiin, joihin Raa-
mattu kuitenkin perustuu, on ehkä mah-
dollista katsoa olevansa Urantia-
kristitty. 

Kun esimerkiksi ajattelee Jeesuksen 
raamatunmukaista uhrikuolemaa, muis-
tuu mieleen mitä Urantia-kirjassa kerro-
taan uhraamisesta: 

Heprealaiset uskoivat, että ”ilman veren-
vuodatusta ei voisi olla syntien anteeksian-
toa”. He eivät olleet päässeet vapauteen van-
hasta ja pakanallisesta ajatuksesta, jonka 
mukaan Jumalia ei voisi lepyttää muu kuin 
veren näkeminen, vaikka Mooses ihmisuhrit 
kieltämällä ja ne seremoniallisin eläinuhrein 

Urantia-kristittynä oleminen 
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korvaamalla saikin aikaan tuntuvaa edistys-
tä lapsenomaisten beduiiniseuraajiensa al-
kukantaisessa mielessä. [60:4] 

Tätä taustaa vasten on ymmärrettä-
vää, että apostoli Paavali entisenä juu-
talaisena oppineena näki Jeesuksen ris-
tinkuoleman lähinnä uhrina ihmiskun-
nan lunastamiseksi perisynnistä takai-
sin Jumalan suosioon. Mutta Urantia-
kirjan valossa näemme, että Jeesuksen 
koko inkarnaatioelämä oli oikeastaan 
uhrautumista uuden tien avaamiseksi 
ihmiskunnalle päästä Jumalan yhtey-
teen. Sitä paitsi hän uhrasi elämänsä 
aivan konkreettisesti tilanteessa, jossa 
hänen opetuslapsena olisivat muuten 
voineet tulla tapetuiksi ennen kuin eh-
tisivät saada Totuuden ja Pyhän Hen-
gen voiman Jeesuksen sanoman julista-
miseksi. 

Jos taas ajattelee Jeesuksen muisto-
ateriaa, niin raamatunmukaisessa eh-
toollisessa ihminen tulee leivän ja vii-
nin kautta osalliseksi Jeesuksen lihasta 
ja verestä. Urantia-kirjan ilmoituksen 
mukaan viini ja leipä symboloivat Jee-
suksen henkeä ja Jumalan sanaa – ja 
Jeesus oli Jumalan sana lihallisella ta-
solla (1941:6–1942:2). Minusta Raama-
tun ja Urantia-kirjan kuvaukset ovat täs-
sä asiassa eritasoisia ilmaisuja samasta 
sisäistämisestä ja jumalasuhteen vah-
vistamisesta Jeesuksen perustamassa 
pyhässä toimituksessa, jossa hänen 
henkensä on läsnä. 

Urantia-kristitty voi nähdäkseni hy-
vin toimia ekumeenisesti orientoitu-
neissa kristillisissä yhteisöissä, jos ei 
kovin räikeästi tuo esille omia uskon-
käsityksiään. Urantia-kristittyjen seura-
kuntakin – jos sellainen syntyisi – voisi 
ehkä toimia kristillisten järjestöjen yh-
teistyökumppanina. Mutta on nähdäk-
seni utopistista ajatella, että kristillisten 
kirkkojen uskonkäsitykset voisivat ve-
nyä niin paljon, että kaikista tulisi ajan 
mittaan Urantia-kristittyjä. Todennä-

köisempää on, että käy niin kuin 1500-
luvulla kävi, että uskonpuhdistus syn-
nyttää uusia uskontokuntia. 

Kansainvälisen Urantia-liikkeen pii-
rissä on alusta asti yleisesti ajateltu, ettei 
mitään uutta uskontokuntaa tarvita, 
vaan että Urantia-kirja johtaa lukijaa 
henkilökohtaiseen uskoon ja uskon-
toon. Urantia-kirjassa todetaankin: 

Mitään vaaraa ei kätkeydy siihen, että 
uskonto muuttuu yhä enemmän yksityis-
asiaksi, henkilökohtaiseksi kokemukseksi, 
niin kauan kuin uskonto ei menetä epäitsek-
kääseen ja rakastavaan sosiaaliseen palve-
luun kannustavaa vaikutustaan. [1090:2] 
Mutta todetaan myös: 

Yhtä varmasti kuin ihmiset kertovat 
toisilleen uskonnollisista käsityksistään, ai-
van yhtä varmasti he luovat jonkinlaisen us-
konnollisen ryhmän, joka lopulta päätyy luo-
maan yhteisiä tavoitteita. [1091:6] 
Ja vielä jatkoa: 

Jokainen uusi ilmoitus on vastustettavista 
piirteistä ja puutteista huolimatta synnyttänyt 
uuden kultin, ja Jeesuksen uskonnon uudel-
leenesityksenkin on kehitettävä uusi ja tar-
koituksenmukainen symboliikka. Nykyih-
misen on löydettävä jokin tarkoitustaan vas-
taava symboliikka uusille ja avartuville käsi-
tyksilleen, ihanteilleen ja uskollisuudentun-
teilleen. Tämän korotetun symbolin tulee 
nousta esiin uskonnollisesta elämäntavasta, 
hengellisestä kokemusmaailmasta. Ja tämän 
korkeampaa sivilisaatiota edustavan korke-
amman symboliikan täytyy perustua käsityk-
seen Jumalan Isyydestä ja olla ihmisten väli-
sen veljeyden suurenmoisella ihanteella kylläs-
tetty. [966:1] 

Tällaisen symboliikan luominen ja 
kehittäminen on melkoinen haaste; joi-
takin viitteitä annetaan meille kuitenkin 
saman sivun jatkossa (966:2–5). 

 
Joen Rehnström 
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Urantia-kirjan lukijatapaaminen     
kesäpäivien merkeissä 5.–7.6.2009 

K onferenssikomitea oli valinnut 
päivien pitopaikaksi Kartanokyl-

pylä Kaisankodin Espoon Pakan-
kylässä. Paikka oli jo käynyt tutuksi 
parilta aikaisemmalta vuodelta. Se si-
jaitsee Bodomjärven pohjoispäässä 
vehmaassa lehtomaisessa miljöössä ja 
on kokouspaikkana mitä parhain. Pai-
kan tunnettu historia alkaa 1500-
luvulta, jolloin neljä tilaa yhdistettiin 
lopulta 1600-luvun loppuun mennessä 
yhdeksi ratsutilaksi. 

Presidentinrouva Kaisa Kallion 
60-vuotispäiväksi v. 1938 järjestetyn 
kansalaiskeräyksen tuotolla perustettiin 
lepokoti naisille, jotka ”elämän vaike-
uksista ja ruumiillisista sairauksista ma-
sentuneina tai henkisesti väsyneinä kai-
pasivat tervehtymistä ja sielunrauhaa”. 
Lepokoti toimi ensin Kauniaisissa, 
mutta kartanon maiden tultua myyntiin 
lepokodin säätiö hankki paikan hal-
tuunsa v. 1957 ja nimeksi tuli seuraava-
na vuonna paikan valmistuttua Kaisan-
koti. 

Vaikka viikonloppu alkoi alkukesän 
viileydessä, paikalle oli saapunut lauan-
taina noin 50 osanottajaa, joka oli pal-
jon moniin aikaisempiin kesä- ja talvi-
päiviin verrattuna. 

Päivien teemana oli ”Hengellisyys 
ja kosmologia – Jumalan rakkaus ja 
laki”. 

Otsikot lupasivat korkealentoista 
aiheenkäsittelyä ja sitä myös saimme. 

Seppo Kanerva oli omistanut ensim-
mäisen päivän aamuluennon jumaluu-
den erilaisille ilmentymille lähtien 
MINÄ OLEN-käsitteestä kehittyvän 
Korkeimman Olennon ominaisuuksien 
ja toiminnan kuvaukseen.  

Verrattaessa kansankirkkomme ter-
minologiaa tähän se on todella yksin-
kertaista ja helppoa. Käsitteiden avau-
tuminen edes jotenkin vaatii kuitenkin 
pitkäjännitteistä omistautumista niiden 
opiskeluun, mutta siksihän me olem-
mekin täällä. Aina on myös muistetta-
va, että Urantia-kirjan on määrä olla 
myös opas korkeatasoisen tutkimuksen 
apuvälineenä useita satoja vuosia 
eteenpäin. 

Päivän toisen puolen valloitti 
”Maailmankaikkeuden synty- ja kehi-
tysperusteiden tarkastelu Urantia-kirjan 
valossa” vastaan nykyinen tieteellinen 
maailmankuva, josta vastasi Antti Roi-
ne. Toinen osio liittyi samaan aihee-
seen nimellä ”Urantia-kirjan kosmologi-
aa ja astronomiaa”, jossa Stefan Tall-
qvist esitti kokeellisia havaintotuloksia 
radioastronomiasta. 

Molemmat esitykset synnyttivät 
erittäin vilkasta keskustelua esitelmöit-
sijöiden ja osanottajien välillä. Varsin-
kin oman superuniversumimme Or-
vontonin, josta linnunratajärjestelmä 
muodostaa ydinosan, oikeasta koosta 
aiheutui pitkään kestävää mielipiteen-
vaihtoa. Maailmankaikkeuden ny-
kyinen syntyteoria alkuräjähdyksellä ja 
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ikä 13,7 miljardia vuotta eroaa jyrkästi 
Urantia-kirjan esittämästä mallista, joka 
perustuu jatkuvan luomisen malliin. 
Tieteellinen käsitys elää ja muuttuu sitä 
mukaa kun uusia havaintotuloksia saa-
daan. Myöskään tiedeyhteisön keskuu-
dessa ei olla kaikista näistä asioista sa-
maa mieltä. Toisinajattelijat eivät saa 
näkyvyyttä eikä kuuluvuutta kuten val-
tavirtaa edustavat tutkijat. Erityisesti 
meitä miehiä jostain syystä tuntuu kiin-
nostavan tämä maailmankaikkeuden 
fyysinen puoli naisia enemmän! Joh-
tuneeko tuo siitä, että astronomia ja 
kosmologia on jotenkin konkreetti-
sempaa kuin henkisyys, ja siitä syystä 
siitä on helpompi saada ymmärrettävä 
käsitys? 

Myös nyt oli järjestetty paneelikes-
kustelu, jossa kaikki esitelmöitsijät oli-
vat mukana. Kysymykset olivat hyvin 
tiedepainotteisia liittyen pääasiassa ilta-
päivän esityksiin. Maailman nykyinen 
tila ja ilmasto sai huomiota osakseen. 
Stefan Tallqvist toi tiedemaailman ha-
vainnon aurinkopilkkujen ”myöhästy-
misestä”, joka on herättänyt ihmetystä 
alan piireissä. Kiinnostusta herätti 
myös se, milloin Jeesus vierailee uudes-
taan planeetallamme! Ne jotka ottivat 
kantaa, olivat sitä mieltä, ettei ainakaan 
tähän hätään ole odotettavissa mitään 
uutta käyntiä, koska Totuuden Henki 
ja Urantia-kirja on annettu meille! 
Kaikkihan me olemme siinä asiassa 
yhtä hyviä asiantuntijoita, joten se jää 
nähtäväksi. Tällaiset kosmiset vierailut 
ovat kuitenkin mahdollisia myös mui-
den persoonallisuuksien osalta koska 
tahansa riippumatta meidän mielipi-
teistämme. Maailman sekava ja kriitti-
nen tilanne sekä se, että lähes koko his-
toriamme on täällä ollut hyvin poikke-

uksellista normaaliin nähden, luo pai-
neita myös poikkeuksellisiin ratkaisui-
hin. 

Toisena päivänä Seppo Niskanen 
jatkoi esitelmällä ”Maailmankaik-
keuden rakenne ja vaiheet” jossa oli 
paljon yhtymäkohtia edellispäivän esi-
tyksiin, mutta eri tavalla painotettuna. 
Matti Tossavaisen päivän toisessa 
avauksessa oli kutkuttava otsikko 
”Hengittämättömien planeetta”. Missä 
tämä maailma sijaitsee? Ilmoitus mai-
nitsee sen olevan varsin lähellä Urantiaa 
olevalla sfäärillä [564:2]. Aihe on herättä-
nyt laajaa keskustelua aikaisemmin 
myös keskustelusivustolla, koska siinä 
viitataan tällaisen maailman olentojen 
planetaariseen käyttäytymiseen, josta 
meidän tulisi olla more than interested 
[564:2], jonka voisi vapaasti kääntää 
myös ”enemmän kuin kiinnostuneita”. 
Kirja ei kuitenkaan paljasta sen tarkkaa 
sijaintia, joten ennen sen selviämistä 
paikaksi voidaan veikata jotain kuuta 
tai pikkuplaneettaa aurinkokunnassam-
me tai aivan lähinaapurissa. Jotta voi-
simme olla konkreettisesti kiinnostu-
neita heistä, olisi meidän tietysti ensin 
saatava jonkinlainen varma havainto, 
joka valaisisi asiaa! Jotkut ovat sitä 
mieltä, että toisen maailmansodan jäl-
keiset ufohavainnot saattavat olla eräs 
merkki siitä. 

Päivien päätteeksi Raimo Ala-
Hynnilä käsitteli päivien teemaa ni-
mellä ”Planeetta Urantian kehitys ja 
merkitys paikallisessa universumissa”. 
Esitys tarjosi aikamatkan aurinkokun-
tamme syntyhetkistä elämän ilmaantu-
miseen planeetallemme, ja siitä, miten 
paljon normaalista poikkeavalla tavalla 
kehityksemme onkaan kulkenut. 
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Unohtaa ei sovi myöskään päivien 
rentouttavia ohjelmanumeroita tiukko-
jen esitelmien välillä.  Niitä tarjosivat 
Tapio Pulli meditatiivisella musiikilla 
ja Sope Ryhänen lauantain runoillassa 
tulkiten Kalle Väänästä ja Yrjö Jyl-
hää. Lopuksi kiitokset päivien emän-
nälle Eija Seppänen-Bolotinskille 
järjestelyjen hyvästä organisoinnista ja 
jäntevästä juontamisesta. Eija piti rön-
syilemiseen taipuvaisen joukkomme 
äidillisen vahvassa otteessa. 

P.S. Tultuani vuosikokouksessa va-
lituksi julkaisukomitean puheenjohta-
jaksi ja siten vastaamaan Heijaste-
lehden ja Journalin toimituksesta, esitän 

kiitokseni luottamuksen osoituksesta ja 
samalla toivon lukijoiden osallistuvan 
omalla panoksellaan lehdentekoon lä-
hettämällä kirjoituksia, mielipiteitä, 
kommentteja ja uutisia asioista, joilla 
voi olla yleisempääkin kiinnostavuutta 
Urantia-kirjaa lukevien tai siitä tietois-
ten parissa. 

 
Pertti Leinonen 

Kesäpäivien 2009 osallistujia Espoon Kaisankodissa. 
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E nergian kulutuksen vähentäminen 
ja ilmastonmuutos ovat nyt suurta 

muotia. Yleensä järjellä ja muodilla ei 
ole kovin paljoa tekemistä keskenään, 
näin on tälläkin kertaa asian laita. 

Tarvitsemme energiaa, kun muu-
tamme hyvät ideamme työpaikoiksi, 
kouluiksi, lääkkeiksi, asunnoiksi, ruu-
aksi, taiteeksi, kulttuuriksi tai miksi ta-
hansa aineelliseksi ja henkiseksi hyvin-
voinniksi. Tämä on puhdas fakta. Täs-
sä mielessä energian käytön vähentä-
misessä ja hinnan nostamisessa ei ole 
mitään järkeä, koska se merkitsee yleis-
tä hintojen nousua, köyhtymistä ja 
työttömyyttä. 

Energian käytön tehostaminen on 
tietysti järkevää toimintaa, mutta se ei 
kerta kaikkiaan riitä. Nykyään rikkain 
kuudesosa maapallomme väestöstä 
käyttää puolet kaikesta energiasta. 
Maailman energiantarve tulee vähin-
tään kolminkertaistumaan, jos maapal-
lomme 5 500 miljoonaa köyhää haluaa 
oikeutetusti saavuttaa meidän elin-
tasomme. Lisäksi maailman väkiluku 
kasvaa joka vuosi 80 miljoonalla. 

Tarvitsemme lisää energiaa myös 
lieventämään ilmastonmuutoksen hait-
toja – täysin riippumatta siitä johtuuko 
ilmastonmuutos ihmisen toimista vai 
ei. Uusimman tiedon valossa näyttää 
siltä, että maapallon ilmasto on jatku-
vassa muutostilassa, muutos on luon-
non normaali olotila. Itse asiassa mei-

dän pitäisi kuitenkin puhua meriveden 
lämpötilojen muutoksesta, koska meri 
säätää ilmastoa ja merivettä on 260 
kertaa enemmän kuin ilmaa, lisäksi il-
ma ja vesi ovat pitkälti tasapainossa 
keskenään. 

Näyttää siltä, että viimeisen miljoo-
nan vuoden aikana meriveden lämpöti-
la on lukuisia kertoja alkanut ensin 
nousta ja vasta sen jälkeen ilmakehän 
hiilidioksidi- ja metaanipitoisuudet 
ovat alkaneet kasvaa. Tämä on varsin 
luonnollista, koska kemiallisessa tasa-
painossa meriveden lämpötilan nous-
tessa sen yläpuolella olevan ilman vesi- 
ja hiilidioksidipitoisuudet vääjäämättä 
kasvavat. Todennäköisesti hiilidioksidi 
kiihdyttää ilmaston lämpenemistä, 
mutta se tuskin on lämpenemisen pri-
maari syy. 

Maapallomme öljy-, kivihiili- ja 
uraanivarat ovat rajalliset. Tästä johtu-
en meidän pitäisi tehdä nyt jotain jär-
kevää, kun meillä on vielä siihen varaa, 
eikä odottaa sitä päivää, jolloin energi-
antuottajat ovat lypsäneet meidät kui-
viin. Järkevää ja viisasta ei kuitenkaan 
ole tuhlata aikaa ja rajallisia resursseja 
sellaisten marginaalisten energiaratkai-
sujen kehittämiseen, jotka jo etukäteen 
voidaan arvioida riittämättömiksi. Suu-
rin ongelma kuitenkin on, että äänek-
käimmät ilmastomuutoksen vastustajat 
eivät osaa laskea; ja varsinkaan ottaa 
huomioon kokonaisuutta sekä eri vaih-

Rakkautta ja energiaa ei kannata säästää 
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toehtojen elinkaarta, tasealueita ja hyö-
tysuhteita. 

Kioton sopimuksen tyyppisillä rat-
kaisuilla ilmasto- ja energiaongelmia ei 
voida ratkaista, koska ne ainoastaan 
siirtävät päästöt ja työpaikat niihin 
maihin, jotka eivät kanna huolta ympä-
ristöstä. Kaksitoista vuotta sitten sol-
mitun sopimuksen tulokset ovat nyt 
hyvin nähtävillä: ilmakehän hiilidi-
oksidipitoisuus jatkaa kasvuaan, työttö-
myys lisääntyy ja teollisuutemme omis-
tus ja ydinosaaminen siirtyy päästöjä 
lisänneiden valtioiden ja öljyntuottajien 
käsiin. 

Maapallon energiaongelma voitai-
siin tietysti ratkaista muuttamalla pellot 
energiatuotantoon, mutta mitä ihmettä 
me sen jälkeen syömme? Kasvinvilje-
lyn hyötysuhde energiatuotannossa on 
äärimmäisen pieni, jos otetaan huomi-
oon toiminnan koko elinkaari, tarvitta-
vat lannoitteet ja hyönteismyrkyt. Uu-
den pellon raivaaminen tai metsän 
käyttö bioenergian tuotantoon taas tar-
koittaa olemassa olevien hiilinielujen ja 
luonnon monimuotoisuuden sekä kau-
neuden tuhoamista. 

Jätteiden ja sivutuotteiden hyödyn-
täminen bioenergian tuotannossa on 
ainoa viisas ratkaisu, mutta sekään ei 
riitä. Voisimme myös muuttaa kaikki 
maisemat viuhuvaksi tuulimyllymerek-
si, jotta toiminnan huono hyötysuhde 
voidaan kompensoida; mutta miksi 
ihmeessä tekisimme näin, kun meillä 
on parempia, halvempia ja tehokkaam-
pia vaihtoehtoja tarjolla? 

Aurinko tarjoaa meille sata kertaa 
enemmän energiaa kuin muut vaihto-

ehdot voivat tarjota. Koko Euroopan 
energiankulutus voitaisiin kattaa varsin 
pienellä pläntillä Välimeren eteläpuolis-
ta aavikkoa. Saksalainen insinööri on 
laskenut, että jo nykytekniikalla näin 
tuotetun sähkön hinta olisi järkevällä 
tasolla. Tässä Desertec-hankkeen tar-
joamassa vaihtoehdossa auringon ener-
gialla keitetään vettä ja muutetaan höy-
ry turbiinilla sähköksi, joka kuljetetaan 
tehokkailla tasavirtakaapeleilla Eu-
rooppaan. 

Tämä hanke ei tule kaatumaan tek-
niikkaan, koska siinä käytetään olemas-
sa olevaa testattua teknologiaa. Luon-
nollisesti aiheeseen liittyvään tutkimuk-
seen kannattaa panostaa, koska vain 
sen avulla hankkeen edistyessä kustan-
nuksia voidaan edelleen pienentää ja 
tehokkuutta parantaa. Tärkeitä kehitys-
kohteita ovat mm. aurinkokennojen, 
lämpöpumppujen sekä energian siirron 
ja varastoinnin tehokkuuden kehittä-
minen. 

Lisäksi Desertec-hanke tuo järke-
vää työtä Eurooppaan, mutta myös 
Pohjois-Afrikkaan. Ihmisten ei tarvitse 
lähteä Eurooppaan kurjiin oloihin pa-
kolaisiksi, jos heille tarjotaan työtä ja 
koulutusta heidän omalla kotiseudul-
laan. Näin voimme auttaa samalla toi-
nen toisiamme – pakolaisongelmaan 
on vaikea kuvitella parempaa ratkaisua. 
Nyt tarvitaan vain viisaita poliittisia 
päätöksiä, joihin suomalaistenkin päät-
täjien tulee vihdoin ottaa osaa. 

 
Antti Roine, Ulvila 9.7.2009  
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HALLITUS  JA  KOMITEAT 
 
Raimo Ala-Hynnilä, puheenjohtaja             Lahjaharjuntie 32 A 1, 40250  
                                                                    JYVÄSKYLÄ  
                                                                    Puh. 040 717 2933  
                                                                    puheenjohtaja@urantia.fi 
 
Seppo Niskanen, varapuheenjohtaja           UUSIKAUPUNKI  
                                                                    Puh. 040 526 8283      
                                                                    varapuheenjohtaja@urantia.fi 
 
Helena Juola, sihteeri                                    Kalastajanmäki 10 E 70, 02230  
                                                                    ESPOO  
                                                                    Puh. 050 530 7785      
                                                                    sihteeri@urantia.fi 
 
Martti Vanninen, rahastonhoitaja                ESPOO  
                                                                    Puh. 040 727 8714      
                                                                    rahastonhoitaja@urantia.fi 
 

Hanna Holopainen, jäsenkomitean pj.      TURKU  
                                                                    Puh. 040 763 0917     
                                                                    jasenkomitea-pj@urantia.fi 
 
Pertti Leinonen, julkaisukomitean pj.         ESPOO  
                                                                    Puh. 050 041 6336    
                                                                    julkaisukomitea-pj@urantia.fi 

 
Kari Kippo, koulutuskomitean pj.               TAMPERE  
                                                                    Puh. 050 327 1045   
                                                                    koulutuskomitea-pj@urantia.fi  
 
Eija Seppänen-Bolotinski,                        VANTAA 
         konferenssikomitean pj.                         Puh. 041 534 8283 
                                                                           konferenssikomitea-pj@urantia.fi 

 
Tapio Pulli,                                                KIRJALA  
        sähköisen viestinnän komitean pj.        Puh. 050 540 4582   
                                                                    internetpalvelut-pj@urantia.fi  
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Opintoryhmät tiedottavat 
 

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviä-
mistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdys-
siteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja 
opintoryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-
kirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri 
tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan 
väärentämättömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiske-
lupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toi-
mia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista 
Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vas-
ta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdolli-
suuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi ol-
la esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijas-
teessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, kuten koko-
ustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitean 
puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi.   

Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryh-
miä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutus-
komiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijas-
teessa. Seura julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään roh-
kaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan, mutta samalla muistuttaa, että 
viime kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, ta-
voitteistaan ja menetelmistään. 

Helsinki 
 

Ryhmä, jonka yhteyshenkilönä on 
Helena Juola, puh. 050 530 7785 
(sihteeri@urantia.fi), kokoontuu 
syksyllä 2009 torstaisin parittomina 
viikkoina klo 17.00 -19.00 Pääpos-
titalon kirjaston ryhmätyöhuoneessa. 
 

Vantaa  
 

Opintoryhmän yhteyshenkilö on 
Eija Seppänen-Bolotinski, puh. 041 
534 8283 (klo 16–21) tai  
(konferenssikomitea-pj@urantia.fi). 

 

Espoo 
 

Kauklahden opintopiiri kokoontuu 
lauantaisin klo 10.00, os. Kauppa-
mäki 1, kerhohuone 114,  
02780 ESPOO. Lisätietoja:  
 

Pentti Lehtelä, puh. 0400 609 790  
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi).  
 

Pertti Leinonen, puh. 0500 416 336  
(tmi.leinonen@kolumbus.fi). 
 

Martti Vanninen, puh. 040 727 8714  
(martti.vanninen@kolumbus.fi). 
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Hyvinkää 
Tietoja toiminnasta antaa:  
Kari Haavisto, puh. (019) 461 421   
(kari.haavisto@pp.inet.fi). 
 
Jyväskylä 
Ryhmä kokoontuu joka toinen 
torstai klo 18.00–19.30.  
Raimo Ala-Hynnilä, Lahjaharjuntie 
32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ,  
puh. (014) 635 186  
(gadonia@kolumbus.fi). 
 
Kotka 
Lisätietoja: Juhani Leino, 
(juhanileino6@gmail.com). 
 
Lahti 
Lisätietoja: Kalervo Juntunen, 
puh. 044 078 4155. 
 
Lammi 
Lammin ja ympäristön toiminnasta 
kiinnostuneille antaa tietoja  
Tuula Parviainen, Hämeentie 12 as. 7, 
16900 LAMMI, puh. (03) 674 3226. 
 
Lempäälä 
Ryhmä kokoontuu parittomien 
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00–
21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä, 
Tampereentie 3 A 1, 37500 
LEMPÄÄLÄ,  puh. 050 595 1942  
(kalevi.krekila@elisanet.fi). 
 

Oulu 
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kostepe-
ränkatu 2 A 84,  90100 OULU, 
puh. 040 502 6604  
(reijo.hamari@luukku.com). 
 
Rauma 
Tietoja antaa Anja Vuori, Kirsikka-
tie 13, 26660 RAUMA, puh. (02) 
822 3043; 040 748 4289  
(anja.vuori@pp.inet.fi). 
 

Tampere 
Ryhmä kokoontuu parillisina keski-
viikkoina Metsossa. Lisätietoja:  
Kari Kippo, puh. (03) 265 4989, 
050 327 1045. 
 

Turku 
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja 
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 
KIRJALA, puh. (02) 454 4927  
(tapio.pulli@kolumbus.fi). 
 

Stockholm, Sverige 
Urantia-studiegrupp samman-
kommer på adressen:  
Studieförbundet Vuxenskolan, 
Hantverkargatan 12, Stockholm. 
Tunnelbana: Rådhuset.  Michael 
MacIsaac , tel.  +46 73 576 4364 
(mmacisaac@gmail.com). 
 

Málaga, Espanja 
Espanjan suomalainen keskustelu-
ryhmä. Tietoja antaa  Pentti Suutari-
nen, puh. +34 626 792 501. 
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Helvi Nikkanen in memoriam 
 

Suomen Urantia-seuran jäsen fil. 
maist. Helvi Nikkanen on siirty-
nyt ajasta ikuisuuteen 12.8.2009  
98 vuoden ikäisenä.  
 

Helvi Nikkanen liittyi suomalai-
seen Urantia-liikkeeseen 1960-
luvun lopussa, jolloin aloitettiin 
Urantia-kirjan ensimmäinen suo-
mennostyö. Hän oli yksi innok-
kaista kääntäjistä aina vuoteen 
1975 asti, jolloin koko kirja saa-
tiin monistemuotoon. Helvi Nik-
kanen oli seuran jäsen vuodesta 
1989 lähtien ja seurasi sen toimin-
taa elämänsä loppuun asti. 
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Seura osallistuu kuluvana vuonna  
seuraaviin tilaisuuksiin: 

 

Hengen ja Tiedon messuille Helsingissä 10.–11.10.  2009 

Esitelmätilaisuudet  Helsingissä 
Seura järjestää esitelmätilaisuuksia Helsingin alueella. Esitelmien pitopaikka on 
vaihtunut v. 2009 alusta. Uusi paikka on Helsingin Malmilla, aivan rautatiease-
man vieressä oleva Malmitalo, osoite on Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki. 
Esitelmät ovat lauantaisin klo 13.00–16.00.  Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.  

Tervetuloa!  
 

12.09.2009   Eija Seppänen-Bolotinski    Emootiot – ilmoituksellisia ja psykologisia näkökohtia  
17.10.2009   Matti Tossavainen          Totuuden Henki 
21.11.2009   Riitta Tuori                   Jeesuksen päätökset ennen julkista toimintaa 
12.12.2009   Tapio Talvitie                Jumalan valittuja – onko heitä? 

Perinteeksi muodostuneet vuosittaiset talvipäivät jatkuvat ja  
paikaksi on valittu Voionmaan opisto Ylöjärvellä 29.1.–31.1.2010.  
Paikka on n. 25 km Tampereelta pohjoiseen. 
 

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille Urantia-kirjasta kiinnostuneille! 
Tarkemmat tiedot tapahtumasta on seuraavassa Heijasteessa ja seu-
ran kotisivuilla www.urantia.fi.  

 

Tapahtuma on Urantia-kirjan lukijatapaaminen  ja alustava teema on:       
”Rakastamisen vaikeus ja keveys”. 

 

Niin kuin minä olen tehnyt Isää tunnetuksi, niin pitää teidänkin tehdä tun-
netuksi jumalallista rakkautta, mutta ette tee sitä pelkillä sanoilla, vaan sillä, 
miten päivittäin elätte [2043:1].  
Rakkaus on halu tehdä hyvää toisille [648:4]. 
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aito kuva. Suosituskoko 27mm, minimi on 20mm  

 

 

 
 

On eletty taas yksi päivä elämästä, 
jokaisella meillä se oli erilainen. 

Toivottavasti tästä päivästä tulee hyvä sinulle. 
 

Jo huominen voi muuttaa kaiken, 
kun uskoo näin pääset pois. 

Yön synkästä metsästä etsien valoa elämään, 
iloa murheeseen, elämäntoveria yksinäisyyteen. 

 
Ja kun onnistut saat elää yhden hyvän päivän, 

niin muista siitä kiittää; 
 

Jokainen päivä ja yö, 
vielä kun sydämesi lyö. 
Ojennan käden sinulle, 

sanon, ”olet tärkeä minulle”. 
 
 
 
 
 

Näyte runokirjasta ”Kynnä elämänsarkaa syvältä”. 
Nordbooks: http://www.nordbooks.net/kirjailijat.html  

 
Matti Hulkkonen 

Otavankatu 3 B 12 
74100 Iisalmi 

 


