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Puheenjohtajan kynästä 
 
 
 
 

K esä mennä vierähti, aivan kuin aiempinakin 
vuosina, aina yhtä nopeasti. Tuntuukin, että 
mitä harvempaan asiaan on mahdollisuus 

keskittyä, sitä enemmän näyttää aikaa riittävän ja tu-
loksia syntyvän. Monitouhukkaalle, joka omasta ha-
lustaan tai useimmiten olosuhteista johtuen joutuu ja-
kamaan itseään moneen suuntaan, ei taas mikään aika 
tunnu riittävän: turhan moni työ jää aina kesken ja lo-
pulta kaikki harmittaa. Uskon, että tämä intressien 
moniaalle jakaantuminen on nykypäivän alati lisäänty-
vä vitsaus. Ulkoisia ärsykkeitä tulee joka suunnasta 
tuutin täydeltä. Samoin työssäkäyviltä vaaditaan nyky-
ään yhä suurempaa tehokkuutta ja lojaalisuutta. Kaik-
ki tahot haluavat kilpailla ihmisen mielenkiinnosta, 
ajankäytöstä ja omistautumisesta asialleen, mihin 
usein liittyy myös raha tai näennäinen valta joko suo-
raan tai epäsuorasti. Tiedotusvälineet ovat oma lu-
kunsa, nehän elävät suoraan ihmisten mielenkiinnon 
”vangitsemisesta”. Kehittynyt tekniikka, sen sijaan et-
tä se vapauttaisi ihmistä tärkeämpään eli vapaaseen, 
luovaan ja omakohtaiseen ajatteluun, aiheuttaakin 
sen, että sen saavutukset helposti ulosmitataan mää-
rän lisäämisellä, eli vapaata ja luovaa aikaa ei lopulta 
jäänytkään enempää. Kiireestä saattaa muodostua 
meille vain totuttu tapa elää elämää, jopa niin, että il-
man jonkinasteista kiirettä ei osaa töitä aloittaakaan. 
Ihmisen oma vastuu ajankäytöstään tulee nykypäivä-
nä yhä ilmeisemmäksi, sillä mahdollisuuksia ja houku-
tuksia aikansa uhraamiselle siihen ja tuohon on run-
saammin kuin sieniä sateella. Mihin annat kalleimpasi 
eli ajan ja kokemuksen, jota elät – vain kerran – tä-
män yhden ja ainoan kerran? Tätä kokemusta ei voi 
enää jälkikäteen hakea. 
 

Ajan Tärkeys. Aika on kaikille tahdollisille 
luoduille suotu universaalinen anti; se on se "yksi 
leiviskä", joka on uskottu kaikkien älyllisten 
olentojen huostaan. – – Ajan täysimpään 
mahdolliseen mittaansa hyväksikäyttämisen 
laiminlyöminen ei vielä aiheuta kohtalokkaita 
seuraamuksia; se vain viivästyttää ajallisuuden 
pyhiinvaeltajaa hänen taivasmatkallaan. Jos 
eloonjääminen saavutetaan, kaikki muut 
menetykset ovat korjattavissa. [315:2] 

 

Urantia-kirjassa on lukuisia ihmisen ajankäyttöön liit-
tyviä viitteitä. Meitä neuvotaan mm. ajankäytön mo-
nipuolisuuteen, missä on työtä, edistymistä ja leikkiä, 
toisin ilmaistuna palvelua, opiskelua ja rentoutumista. 
Näistä toiminnoista osa on sosiaalista kanssakäyntiä 
(526:4). Vielä meitä varoitetaan yksitoikkoisuuden 
vaaroista unohtamatta levonkaan tärkeyttä: 
 

Palvonnan – hengel l iseen kohdistuvan 
pohdiskelun – on vuoroteltava palvelemisen, 
aineelliseen todellisuuteen ylläpidetyn kosketuksen, 
kanssa. Työnteon tulisi vuorotella leikin kanssa; 
huumorin tulisi tasapainottaa uskontoa. Syvällistä 
filosofiaa tulisi keventää poljentoisella runoudella. 
[1616:5] 
 
Kaikki pyrkimykset päästä osalliseksi tervehenki-
sestä vaihtelusta ja osallistua mieltä ylentävään leik-
kiin ovat järkeviä. Virkistävä uni, lepo, rentoutu-
minen ja kaikenlainen ajanviete, joka ehkäisee yksi-
toikkoisuuden aiheuttamaa ikävystymistä, ovat vai-
van arvoisia. Kilpapelit, tarinointi ja jopa hyvän 
ruoan tuottama makuelämys voivat toimia tyydytyk-
sen muotoina. [942:6] 
 
Lepoa on seitsemää lajia: Elollisten alimpiin luok-
kiin kuuluvilla on unen ja leikin tarjoama lepo, 
korkeammilla olennoilla on uuden oivaltamisen 
tuottama lepo ja henkipersoonallisuuden korkeim-
malla tyypillä on palvonnan tarjoama lepo. [299:2] 

 
Syksy herättää Urantia-kirjan lukijoiden opintopiirejä 
ja monenlaista muutakin toimintaa kesätauoiltaan. 
Omasta puolestani toivon kaikille virkistäviä ja uusia 
ajatuksia kaikkeen työhön, edistymiseen ja rentoutu-
miseen. 
 

Tapio Talvitie 
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O n aina voimakas elämys lukea ja tutkia Mes-
tari Jeesuksen aikuistumisvaiheen, hänen 
ikävuosiensa 21–31 tapahtumia. Näinä ikä-

vuosina hänet tunnettiin myös seuraavilla nimillä: 
Jeesus Nasaretilainen, Joshua ben Josef, Nasaretin 
kirvesmies, kapernaumilainen käsityöammatin har-
joittaja, kapernaumilainen veneenrakentaja, Damas-
kuksen kirjanoppinut, juutalainen kotiopettaja ja 
aleksandrialainen opettaja. 
         21. ikävuoteensa mennessä Jeesus oli jo oppi-
nut seuraavat aikuisuuden tehtävät: 
–       kantamaan vastuuta 
–       tietämään, miten elämä jatkuu pettymyksistä 

huolimatta 
–       kestämään tavoitteidensa raukeamisen toistai-

seksi 
–       olemaan rehti ja oikeudenmukainen, vaikka 

häneen suhtaudutaan epäoikeudenmukaisesti 
–       sovittamaan hengellisen elämäntavan ihan-

teensa maisen olemassaolon vaatimuksiin 
–       suunnittelemaan ihanteellisemman päämäärän 

saavuttamista; oppinut mobilisoimaan kaikki 
voimansa välittömän, välttämättömyyden 
asettaman päämäärän saavuttamiseksi 

–       sovittamaan omat toiveensa tilanteen asetta-
miin arkipäivän vaatimuksiin 

–       hallitsemaan hengellisen käyttövoiman sisältä-
vän energian käyttämisen aineelliseen suori-
tukseen 

–       elämään taivaallista elämää samalla kun mai-
nen olemassaolo jatkuu 

–       yhä enemmän luottamaan taivaallisen Isänsä 
ohjaukseen 

–       muuntamaan ajallisuudessa koetut vaikeudet 
ikuisuuden riemuvoitoksi. (1405:4) 

 
         Urantia-kirjassa kerrotaan, että 21. vuotenaan 
tälle ”Nasaretin kirvesmiehelle” oli täysin selvää 
oman ihmisyytensä tunnistaminen, eli [h]än oli tosi 
ihminen ihmisten joukossa [1408:1] ensimmäisenä epi-
teettinään ”Ihmisen Poika”. Edelleen tässä iässä hä-
nellä oli epäilyjä oman jumalallisen olemuksensa 
osalta. Urantia-kirjassa kerrotaan se hätkähdyttävä 
tosiasia, että Jeesuksellekin [j]umalallisuuden tiedosta-
minen oli hidasta – – luonnollista, vähitellen tapahtuvaa 

totuuden paljastumista. [1408:5] Jeesuksella tämä pro-
sessi kesti noin kaksikymmentä vuotta! Me itse tu-
lemme käymään näitä samoja prosesseja läpi vielä 
pitkään mansiomaailmoissa, ainakin kuudenteen 
mansiomaailmaan saakka siinä laajuudessa, mihin 
Jeesus ylsi alkaen 12-vuotiaasta aina 31-vuotiaaksi. 
 
          Elämänkaaripsykologia tutkii eri ikäkausiin 
liittyviä tyypillisiä piirteitä. Seuraavissa elämänkaari-
psykologisissa painotuksissa olen käyttänyt hyväkse-
ni tietoja mm. Tony Dunderfeltin teoksesta Elä-
mänkaaripsykologia. Ikäkausia 20–40 vuotta pidetään 
”jäsentymisen vaiheena”; yli 20-vuotiaana kehityk-
sen painopiste siirtyy minuuden kehityksen puolelle. 
20–40-vuotiaana kohdataan yhteiskunta ja oma si-
säisyys; opiskellaan; työ, perheen perustaminen ja 
matkustelu ovat avainasemassa tänä ikäkautena. Ke-
hitystehtävinä ovat yleensä elämänkumppanin valin-
ta, parisuhteessa tai avioliitossa elämään oppiminen, 
perheen perustaminen, lasten kasvattaminen, kodin 
hoitaminen, ansiotyön aloittaminen, yhteisöllisen 
vastuun ottaminen ja sellaisten sosiaalisten ryhmien 
löytäminen, joihin tuntee kuuluvansa. Sisäiset muu-
tospaineet aikuistuessa ovat huomattavia! Nuoren 
aikuisen elämä koostuu suurelta osalta kohtaamisis-
ta; nuori ihminen haluaa elämän ”tuntuvan jolta-
kin”, ettei se olisi vain harmaata teoriaa. Tästä ikä-
kaudesta mm. omien teoreettisten puitteidensa 
kautta elämänkaarta tutkinut antroposofi Rudolf 
Steiner on sanonut: ”On parempi tehdä omat vir-
heensä kuin seurata muiden neuvoja.” 
          Tämän ikäkauden avainsanoja ovat myös en-
nakkoluulottomuus, energisyys ja tahdonvoima, ja 
elämä on tavallaan hyvin itsekeskeistä. 
          Tämän ikäkauden sisällä on noin 27–29-
vuotiaana alkava jonkinlainen kaiken koetun ja tie-
detyn uudelleenarviointi. Noin 22–28-vuotiaalla ih-
misellä on tiedostamattaan sisällään ”väärä sisäinen 
oletus”, eli ihminen kokee ja olettaa: ”Jos teen asiat 
niin kuin vanhempani yleensä tekevät, saavutan hy-
viä tuloksia. Jos en pysty toimimaan, he tulevat ja 
auttavat minua.” Tähän väärään olettamukseen liit-
tyvät seuraavat neljä lisäoletusta: 1) Palkinnot tule-
vat itsestään, jos teen niin kuin oletan, että pitäisi 
tehdä. 2) On olemassa vain yksi oikea tapa tehdä 

 
Jeesuksen ikävuodet 21–31  

ja muita näkökulmia aikuistumiseen 
 

Eija Seppänen-Bolotinski 
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asioita. 3) Lähimmäiseni tekevät sen, mitä itse en 
pysty tekemään. 4) Järkevyys, työlle omistautuminen 
ja yrittäminen voittavat kaikki muut asiat maailmas-
sa.  
         Sitten 28–34-vuotiaana ihminen olettaa 
(jälleen väärin!): ”Elämä on suoraviivaista ja kont-
rolloitavissa. Minussa ei ole mainittavia ristiriitaisia 
voimia.” Hän tekee tähän ”virheelliseen” pääoletta-
mukseen liittyvät neljä ”väärää” lisäoletusta: 1) En 
ole vanhempieni kaltainen, paitsi jos itse niin halu-
an. 2) Pystyn selvästi näkemään läheisteni todelli-
suuden. 3) Sen minkä tiedän älylläni tiedän myös 
tunteellani. 4) Turvallisuuteeni ei kohdistu todellisia 
uhkia.  
         Itsetuntemuksen saavuttamista pidetään yhte-
nä aikuisuuden tärkeimmistä haasteista. Noin 30-
vuotiaana koetaan siirtymä, ns. portti aikuisuuteen. 
Tässä vaiheessa tiivistyy kohtaaminen oman tunne-
maailman kanssa, mikä ilmenee ärtymyksenä ja rau-
hattomuutena ihmissuhteissa. Tämän noin 28–30 
vuoden portin voi ohittaa, ihminen ikään kuin hyp-
pää sen yli. Tapahtuu ns. Peter Pan -ilmiö: elämä 
jatkuu ulkoisesti menestyksellisesti, mutta sisäisesti 
yksilö ei näytä kehittyvän vaan jopa taantuu sisäises-
ti, jää satuhahmo Peter Panin tavoin Mikä-Mikä-
maahan! Ellei siis tapahdu noin 30 vuoden iässä ar-
vojen, asenteiden, ajatusten ja tunteiden uudelleen-
arviointia, siirtyminen seuraavan ikävaiheen kehitys-
tehtäviin – ydinminuuden esiintuloon, oman todelli-
sen yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen paikan löytämi-
seen (kuvattu joskus näpäkällä lauseella ”Tee jotain 
poikkeavaa, ole oma itsesi.”) –, siirtymiseen koke-
muksesta ”minut omistetaan” kokemukseen ”minä 
omistan itseni” voi häiriintyä vakavasti tai ainakin 
viivästyä. 
         Uskonnon alueella 20–30 vuoden ikäkauden 
uskoa kuvataan sanoilla ”yksilöllis-reflektiivinen us-
ko”, eli usein tässä vaiheessa luovutaan lapsuuden 
uskosta, erotaan esimerkiksi lapsuuden ajan seura-
kunnasta. 
         Erik H. Erikson, kuuluisa elämänkaaripsy-
kologian teoreetikko, on nimennyt varhaisaikuisuu-
den kehitystehtäväksi läheisyyden ja solidaarisuuden 
kehittymisen, ja mikäli tämä kehitystehtävä epäon-
nistuu, seuraa eristäytyminen. Voimavarana tämän 
kehitystehtävän onnistumiselle on rakkaus ja sen 
vastakohtana on poissulkeminen. 
         Varhaisessa aikuisiässä luodaan myös nimen-
omaan yhteiskunnallista etiikkaa. 
         Muillakin suurilla ajattelijoilla on aikuistumista 
koskevia mietteitä. Psykiatri Carl Gustav Jung näki 
lapsuuden, nuoruuden ja varhaisaikuisuuden vaihei-
na, joissa rakentuu ja kristallisoituu ihmisen persoo-
nallisuus. Jungin mukaan nuoruudessa ja varhais-

aikuisuudessa tapahtuu rakastuessa usein 
”projektiosuhde” eli toteutuu tälle ikäkaudelle tyy-
pillinen projektiivinen tapa kohdata toinen ihminen. 
Kun ihminen tässä iässä rakastuu, hän ei todennä-
köisesti rakastu toiseen ihmiseen kohtaamalla hänet 
yksilöllisesti, vaan hän rakastuu omaan sisäiseen ku-
vaansa vastakkaisesta sukupuolesta. (Jungilla tälle on 
omat käsitteensä: animus eli naisen tiedostamatto-
mat miehiset voimat ja kyvyt ja anima eli miehen 
tiedostamattomat naiselliset voimat ja kyvyt, eli että 
jokaisessa naisessa asuu sisäinen mies, animus, ja 
jokaisessa miehessä asuu sisäinen nainen eli anima.) 
Projektiivinen rakkaus on siten meidän oman ani-
mus/animamme heijastumista toisessa ihmisessä, 
rakastumisemme kohteessa. Vasta varhaisaikuisuu-
den jälkeen, varsinaisessa aikuisuudessa ja etenkin 
kypsässä aikuisiässä ja ”elämän alkavana iltapäivänä” 
tulee irrottautuminen projektiivisesta tavasta kohda-
ta toinen ihminen mahdolliseksi, eli jatkossa on 
mahdollista kehittää sellaisia ihmissuhteita, joissa 
kohdataan toisen ihmisen yksilöllisyys eikä ainoas-
taan niitä piirteitä ja sitä toisessa, mikä tyydyttää 
omia tarpeita. Voidaan ”omistaa oma itse ilman, et-
tä etsitään itsestä puuttuvia osia muista.”  
          On myös esoteerisia malleja tarkastella ihmi-
sen kehityksen elämänkaarta. Jo aikaisemmin mai-
nittu Rudolf Steiner tarkastelee asiaa ns. hengentut-
kijan silmin ja näkee tapahtuvan rytmisinä syntymi-
nä eri olemuspuolten ilmaantumisen yksilössä: var-
sinainen ihmisyksilöllisyys syntyy noin 21-vuotiaana 
ns. aistimussieluna ja noin 28-vuotiaana ns. ymmär-
ryssieluna. Tietoisuussielu syntyy sitten noin 35-
vuotiaana suuren eksistentiaalisen tuskan ja neuvot-
tomuuden saattelemana. Tapahtuu ns. sielunvoima-
ruumiin eli astraaliruumiin syntymä. Kiinalais-
astraali-myyttisessä käsityksessä ikäkausia tarkas-
tellaan elementtien kautta: 21–28 v. Vesi. Koulun 
paineen jälkeen vapaa valinta ammatillisten esimerk-
kien joukosta. Yleensä antaudutaan ja alistutaan 
kunnioitettujen opettajien näyttämään esikuvaan, 
jotta tultaisiin samanlaisiksi kuin he. 28–35 v. Puu. 
Tarkoitus jättää esikuvat ja löytää oma mestaruuten-
sa. 
 

          Paitsi hengentutkijan silmin on ikäkausia 21–
31 vuotta tarkasteltu tieteellisten tutkijoiden ja sek-
suaalitutkijoiden silmin tutkimalla avioliittoinstituu-
tiota ja sen myötä seksuaalisuuden luonnetta tässä 
ikäryhmässä. Nykytutkimuksia on tehty mm. tutki-
malla ”seksuaalisuutta elämänkaaressa”. 
          Duodecim-lehden numerossa 3/2003 artikkelin 
”Seksuaalisuus elämänkaaressa” osiossa ”Seurus-
telua ja sinkkuelämää” on todettu: ”Nuorisomainen 
elämäntyyli jatkuu nykyisin usein 30 ikävuoden tie-
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noille, kun taloudellinen itsenäistyminen, parisuh-
teeseen sitoutuminen ja perheellistyminen ovat siir-
tyneet yhä myöhemmäksi. Seksuaalielämän – – 
aloittamisen ja ensimmäisen lapsen syntymän välille 
on muotoutunut – – välivaihe, joka nykyisellään 
kestää usein 10–15 vuotta.” Artikkeli jatkaa: 
”Yksilön seksuaalinen elämäntyyli muotoutuu yleen-
sä 30 vuoden ikään mennessä – – ja myös oma sek-
suaalinen orientaatio löytyy tai tiedostetaan viimeis-
tään tällä iällä. Brittiläisen väestötutkimuksen aineis-
tossa noin 8 % kummastakin sukupuolesta oli tun-
tenut seksuaalista mielenkiintoa samaa sukupuolta 
olevaa henkilöä kohtaan, mutta kokemuksia – – oli 
vain parilla prosentilla (Wellings ym. 1994). Kon-
tulan ja Haavio-Mannilan (1993) suomalaisessa 
aineistossa luvut olivat suunnilleen samansuuntaisia. 
Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat kuitenkin sii-
hen, että seksuaaliset toimintamallit joustavat yhä 
enemmän myös seksuaalisen suuntautumisen suh-
teen. Hetero-, bi- ja homoseksuaalisuus eivät sulje 
toisiaan pois, vaan erilaiset kokemukset liittyvät 
enemmänkin hetkellisiin tilanteisiin muodostamatta 
uhkaa seksuaaliselle identiteetille.” (Haavio-Mannila 
ja Kontula 2001) Artikkeli jatkaa: ”Pitkittynyttä 
nuoruuden aikakautta eletään seksuaalikäyttäytymi-
sen ja parisuhteen näkökulmasta useilla eri tavoilla. 
Osa nuorista aikuisista elää vakituiseen seksuaa-
lisuhteeseen sitoutumatta: 28 % suomalaisista 18–
34-vuotiaista miehistä, Ruotsissa neljä 10 miehestä. 
Molemmissa maissa noin 1/5 samanikäisistä naisista 
elää vakituiseen suhteeseen sitoutumatta. Uuden-
tyyppisen parisuhteen muoto on erillissuhde: paris-
kunnilla on vakituinen seksuaalisuhde, mutta osa-
puolet asuvat erillään – –. Näin elää runsaat 1/5 
nuorista miehistä ja naisista ja 15 % koko 18–74-
vuotiaasta väestöstä.” (2001, Haavio-Mannila, Kon-
tula)  
         Artikkeli jatkaa: ”Uudenlaisen seksuaalisen 
elämänvaiheen kehittymisen myötä ovat myös mo-
raalikäsitykset seurustelun, seksuaalikäyttäytymisen 
ja avioliiton yhteyksistä muuttuneet erityisesti nais-
ten keskuudessa. Esiaviollinen seksielämä katsottiin 
sopivaksi 1970-luvulla vain avioliittoa suunnittelevi-
en kesken; 1990-luvulla hyväksyttävän seksisuhteen 
edellytyksenä alettiin pitää vakituista seurustelua. 
Naisten suhtautuminen oman sukupuolensa seksu-
aaliseen aloitteellisuuteen on muuttunut koko ajan 
suopeammaksi viimeisten 30 vuoden aikana. Vuo-
den 1999 seksuaalitutkimuksessa noin 90 % sekä 
miehistä että naisista piti naisen aloitteellisuutta hy-
väksyttävänä.” (Haavio-Mannila, Kontula, 2001) Ar-
tikkelissa kerrotaan myös, että äidin ikä ensimmäi-
sen lapsen syntyessä on keskimäärin 27,6 vuotta. 
Keskimäärin ensimmäinen avioliitto solmitaan nai-
silla 28,6-vuotiaana ja miehillä noin 30,9-vuotiaana 
(Suomen virallinen tilasto, 2001). 

Millaisia ajatushelmiä löytyy Urantia-kirjasta 
em. faktoihin liittyen? 
 
Ensinnäkin sivulla 939 todetaan: Sukupuolisuhde on 
luonnollinen ilmiö, mutta avioliitto on sosiaalinen, ja se on 
aina ollut tapojen säätelemä. [939:6] Jos perheet ovat hyviä, 
yhteiskuntakin on hyvä. [939:4] Aina kun tapasäännöissä 
[oma lisäys: uskonnolliset, moraaliset, eettiset] esiin-
tyy horjuvuutta, sitä ilmenee myös koti- ja avioliittoinstituu-
tion vakaudessa. [939:6] 
          Sivulla 942 sanotaan: Suurin perhe-elämää uh-
kaava vaara on – – nykyajalle ominainen nautiskelumania. 
[942:2] [S]ukupuolinen tyydytys on halujentyydytyksen pe-
rustyypppi, ja tästä aistinautinnosta saatavaa tyydytystä san-
gikien ja andiittien sekoittuminen lisäsi valtavasti. [942:4] 
[H]alujentyydytyksistä on maksettu todella kohtalokas hin-
ta, jos ne saavat aikaan avioliiton luhistumisen, perhe-
elämän rappeutumisen ja kodin – ihmisen korkeimman evo-
lutionaarisen aikaansaannoksen ja sivilisaation säilymisen 
ainoan toivon – tuhoutumisen. [943:1] 
          Me elämme tällaista aikakautta parhaillaan, 
sillä luvussa 92 sanotaan: Nykyihmisen edessä olevana 
tehtävänä on yhden sukupolven aikana suorittaa enemmän 
inhimillisten arvojen tarkistuksia kuin on tehty kahdentu-
hannen vuoden kuluessa. [1013:9] Ja luvussa 99: Kahden-
nenkymmenennen vuosisadan ensimmäisinä vuosikymmeninä 
kärsii omakohtaisen uskonnollisen kokemisen jälkeen eniten 
juuri perhe-elämä siitä rappeutumisesta, jonka aiheuttaa 
siirtyminen vanhoista uskonnollisista kuuliaisuussuhteista 
kehkeytymässä oleviin uusiin merkityksiin ja arvoihin. 
[1089:10] 
 
          Palatkaamme elämänkaaripsykologiasta Jee-
sukseen hänen ikäkautenaan 21–31 vuotta. 
 
          22. vuotenaan Jeesus alkoi vähä vähältä vie-
roittaa perhettään alkamalla työskennellä Sepforiissa 
sepän apulaisena ja siirtämällä vastuun perheen ra-
ha-asioista Jaakob-veljelleen. Hän tutki Sephoriissa 
samalla ei-juutalaista ajatusmaailmaa asuen siellä 
noin puoli vuotta ja muutti sitten takaisin Nasaretiin 
ja korjauspajalle töihin.  
          23. vuotenaan Jeesus vei veljensä Simonin 
Jerusalemiin pääsiäisjuhlille ja tutustui siellä Ste-
fanukseen, joka oli myöhemmin juuri se sama Ste-
fanus, joka uskoi Jeesuksen opetuksia ja kuoli mart-
tyyrikuoleman tullen kivitetyksi. Stefanus ei tiennyt, 
että hän oli tavannut Vapahtajansa jo tuolloin nuo-
rena miehenä Jerusalemissa! Tapahtumaketju oli itse 
asiassa vieläkin monimutkaisempi: Saulus näki, kun 
Stefanus kivitettiin, ja tästä Sauluksesta tuli myö-
hemmin Paulus, Paavali, kristinuskon perustaja! 
          23. ikävuotenaan Jeesus vieraili myös neljä 
kuukautta Damaskuksessa erään kauppiaan luona, 



                                                   HEIJASTE  3/2003                                                   7 

joka halusi perustaa uskonnollis-filosofisen koulun 
Damaskukseen ja pyysi Jeesusta johtamaan tätä tule-
vaa opetuskeskusta. Mutta Jeesus ei voinut tähän 
ryhtyä: Hän tiesi mainiosti, ettei hänen maan päällä suorit-
tamansa tehtävän ollut määrä saada oppilaitosten tukea. 
Hän tiesi, ettei hän saa olla vähäisimmässäkään määrässä 
sitoutunut "ihmisten neuvoskuntien" ohjaukseen, olipa näi-
den tarkoitus miten hyvä tahansa. [1412:5] Jeesus pyrki 
kaikin tavoin välttämään sitä, että syntyisi us-
konto hänestä kilpailemaan Jumalan valtakun-
nan evankeliumin kanssa! Jeesus ei halunnut 
ihmisten uskovan itseensä, ellei heidän sydä-
mensä ollut vastaanottavainen hänen opetuk-
sissaan julkituoduille hengellisille tosiseikoille. 
(s. 1413)  
         Näitä kahta viimeistä lausetta korostan, koska 
niiden merkitys modernissakin evankelioimistyössä 
on tärkeä niille, jotka ovat Nebadonin Mikaelin 
kanssa yhteistyökumppaneita hengellisessä työssä.  
         Taivaassa oleva Isä oli määrännyt lahjoittautu-
misen sujuvan siten, että Jeesus oli pelkkä ihminen 
ihmisten joukossa. [1413:5] 
         Jeesuksen 24. vuotena saapui Kesareaan 
Aleksandriasta viisi eturivin aleksandrianjuutalaista 
pyytämään häntä asettumaan uskonnonopettajaksi 
ja hashenin apulaisen virkaan pääsynagogaan Alek-
sandriaan. Keskusteltiin myös poliittisesta tilantees-
ta eli Palestiinan juutalaisten mahdollisesta kapinasta 
Roomaa vastaan. Komitea oli sitä mieltä, että juuta-
lainen kapina olisi samaa kuin kansallinen itsemurha. 
[1414:1] Jeesus kieltäytyi tarjouksesta lähteä Alek-
sandriaan sanoen: ”Hetkeni ei ole vielä tullut.” [1414:2] 
         24. vuoden loppupuoli oli hänen koko elä-
mänuransa tapahtumaköyhin puolivuotisjakso. Tänä 
aikana [h]än piti paljon yhteyttä taivaassa olevaan Isäänsä 
ja edistyi suunnattomasti ihmismielensä hallinnassa. 
[1414:4]  
         Mutta sitten veli Jaakob ja Esta sekä Mirjam-
sisko ja Jaakob, Jeesuksen lapsuudenystävä, ilmoitti-
vat avioliittoaikeistaan. Tämä aiheutti uudelleenjär-
jestelyjä ja neuvotteluja perheessä. 
         Lisäksi Jeesus opetti iltakoulussa kolmena ilta-
na viikossa, luki usein sapattina pyhät kirjoitukset 
synagogassa, opetti lapsia ja seurusteli äitinsä kans-
sa. 
         25. ikävuotenaan Jeesus vei Juuda-veljensä 
pääsiäiseksi Jerusalemiin. Juuda oli luonteenlaadul-
taan kiivas, ja hänellä oli voimakkaat isänmaalliset 
mielipiteet. Juuda joutui sanaharkkaan roomalaisen 
vartiosotilaan kanssa ja joutui viettämään yön soti-
lasvankilassa Jeesuksen kanssa eikä lopulta päässyt 
edes temppeliseremoniaan, jossa lain pojat otettiin 
Israelin täysivaltaisiksi kansalaisiksi. Jeesus puolusti 
Juudaa tuomarin edessä ja Juuda vapautettiin. Jeesus 

ei kertonut näistä asioista muulle perheelle mutta 
keskusteli tästä välikohtauksesta Juudan kanssa, joka 
lopulta itse kertoi siitä perheelle. 
          25. vuotenaan Jeesus oli usein syvissä miet-
teissä tulevan työnsä suhteen, jonka hän olisi suorit-
tava maailman ja universumin hyväksi. Ruut tuli 
leikkitovereineen usein keskeyttämään hänen miet-
teensä, ja Jeesus kertoi heille tarinoita. Hän oli va-
rannut korjauspajansa viereen lapsille leikkipaikan ja 
kiven, jolla istuen hän kertoi tenaville näitä hauskoja 
tarinoita. 
          26. vuotenaan Jeesus tiedosti väkevästi, että hä-
nellä on laajalti potentiaalista valtaa. [1416:6] Hän ajat-
teli paljon omaa suhdettaan taivaassa olevaan Isään-
sä, vaikkei hän siitä paljon puhunutkaan. Hän päätyi 
seuraavaan johtopäätökseen: ”Olenpa kuka hyvänsä ja 
käytänpä mitä valtaa tahansa tai olen käyttämättä, siitä 
huolimatta olen aina ollut ja olen aina oleva Paratiisin-Isäni 
tahdon alainen.” [1417:1] 
          Tänä vuonna Jeesuksella ja perheellä oli huo-
lia Juudasta, koska hän halusi asua kotona mutta ei 
halunnut suorittaa omaa osuuttaan perheen elinkus-
tannuksista. Veljet Jaakob ja Joosef olisivat halun-
neet karkottaa Juudan kotoa, mutta Jeesus oli kärsi-
vällinen. Hän neuvoi: ”Olkaa neuvoissanne viisaita ja 
elämässänne esimerkillisiä, jotta nuori veljenne ensiksikin 
tulisi tietämään, mikä on parempi tie, ja tuntisi sitten tarvet-
ta seurata teitä sillä tiellä.”  [1417:3] Perhe ei hajonnut. 
Juuda päätyi lopulta siihen, että hän halusi ryhtyä 
kalastajaksi, mutta Urantia-kirjassa todetaan, että 
Juuda ”tuli järkiinsä” vasta kun hän oli mennyt nai-
misiin. 
          Jeesus oli tuona vuonna pääsemässä lopputu-
lokseen sen vaikean tehtävän hoitamisessa, joka 
muodostui hänen perheensä ”vieroittamisesta” si-
ten, ettei se olisi riippuvainen hänen persoonallisuu-
tensa kokoaikaisesta läsnäolosta. Ja lopultakin koitti 
päivä, jolloin Jeesuksen kaikki veljet ja sisaret olivat 
valinneet elämäntehtävänsä ja vietettiin Jaakobin ja 
Estan sekä Mirjamin ja Jaakobin kaksoishäitä ja Jee-
sus valmistautui lähtemään kotoa eli aloittamaan 
aikuisikänsä toisen vaiheen, jonka hän eli ko-
din ulkopuolella. 
          Tämä irrottautuminen perheestä ei ollut suin-
kaan helppoa Jeesukselle, koska hän oli niin syvästi 
kiintynyt perheeseensä ja omistautunut sille. Urantia-
kirjassa sanotaan painokkaasti: Mitä enemmän omistau-
dumme kaltaisillemme sitä enemmän alamme heitä rakas-
taa. [1419:2] 
          27. vuotenaan Jeesus sitten eräänä sateisena 
sunnuntaiaamuna jätti hyvästit perheelleen ilmoitta-
en menevänsä Tiberiakseen ja vierailulle Galilean-
meren ympäristön kaupunkeihin. Hän jäi lopulta 
Kapernaumiin Sebedeuksen veneveistämön kirves-
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mieheksi runsaan vuoden ajaksi ja asui Sebedeuksen 
kotona. Hän nautti mm. siitä, että Sebedeus oli hä-
nelle ”isä-liikekumppani”; muistammehan, että Jee-
sus oli niin varhain menettänyt oman isänsä. 
(1420:1) Saattaa olla, että myös Jeesuksen itsensä 
kannalta tällainen välivaihe, asuminen turvallisessa 
perheympäristössä, oli tärkeää hänen aloittaessaan 
täysin itsenäistä elämänvaihettaan. 
         Kapernaumissa Jeesus myös toimitti synago-
gapalveluksia, opiskeli tiiviisti viisi iltaa viikossa, 
seurusteli yhtenä iltana vanhemman väen kanssa ja 
vietti yhden illan nuorten ihmisten parissa. Seurus-
tellessaan nuorten kanssa hän oli aina kiinnostunut sii-
tä, mitä he tekivät, kun taas omia neuvojaan hän tarjosi 
heille peräti harvoin, elleivät nämä sitten niitä pyytäneet. 
[1420:6] Tämä lienee käyttökelpoinen toimintatapa 
nykyäänkin! 
         Lisäksi Jeesus piti joka ilta illallisen jälkeen Se-
bedeuksen perheessä ”kysymys- ja vastauskokouk-
sia”, ennen kuin meni synagogaan opiskelemaan 
loppuillaksi. Näissä kokouksissa Jeesus jakoi tavan-
omaista pitemmälle menevää opetusta, joka meni juu-
ri niin pitkälle, että he vielä pystyivät sen käsittämään. 
[1421:0] 
         Jeesus keskusteli näissä tilaisuuksissa politii-
kasta, sosiologiasta, luonnontieteistä ja filosofiasta 
sekä uskonnosta. Ainoastaan uskonnosta – ihmisen 
suhteesta Jumalaan – hän lausui ”ehdottomia ja lo-
pullisia mielipiteitä”.  
         Kerran viikossa Jeesus piti Sebedeuksen pal-
kollisten kanssa istunnon, ja juuri näiden työmiesten 
keskuudessa Jeesusta kutsuttiin ensi kerran 
”Mestariksi”.  

Tänä vuonna Jeesus edistyi yhä pitemmälle ihmismielen-
sä entistäkin paremmassa hallinnassa ja ylsi uusille ja yhä 
korkeammille tasoille tietoisessa yhteydenpidossaan sisim-
mässään olevan Ajatuksensuuntaajan kanssa. [1421:4] 

Tämä Kapernaumin jakso oli käytännössä vii-
meinen vuosi, jolloin hän asui kokonaisen vuoden 
samassa asuinpaikassa ja työskenteli samassa työssä. 
Tämä jakso oli osa koulutusta ”tämän maailman ih-
misenä” ennen opettajan ja saarnaajan uraa täydel-
listyneenä Jumala-ihmisenä. 

28. vuotenaan Jeesus lähti Kapernaumista. Hä-
nellä oli pitkä neuvonpito Johannes Sebedeuksen 
kanssa ennen lähtöään, ja hän antoi raha-asioita Jo-
hanneksen hoidettavaksi. Johannes Sebedeus osti 
Jeesuksen ansaitsemilla rahoilla pienen talon Kaper-
naumista Jeesukselle. Kapernaumista Jeesus lähti 
Jerusalemiin, missä hän vietti noin kaksi kuukautta 
kuunnellen temppelikeskusteluja ja pistäytyi silloin 
tällöin rabbikoulussa. Sapattipäivät hän vietti Be-
taniassa. 

Sebedeuksen vaimo Salome oli antanut Jeesuk-

selle suosituskirjeen ylipappi Hannasta varten, ja tä-
mä vei Jeesuksen käymään Jerusalemin uskonnon-
opettajien akatemioissa, missä Jeesus teki huomioita 
opetusmenetelmistä mutta ei julkisesti kertaakaan esit-
tänyt edes yhtä kysymystä. [1422:4] 

Ennen pääsiäisviikon päättymistä tapahtui sit-
ten ”sattuma” eli Jeesus tapasi varakkaan intialaisen 
matkamiehen ja hänen poikansa, joka oli 17-vuotias. 
He olivat matkalla Roomaan ja Välimeren maihin ja 
palkkasivat Jeesuksen yhteiseksi tulkikseen ja nuoru-
kaisen opintojen ohjaajaksi. Ainoastaan Johannes 
Sebedeus tiesi Jeesuksen kahden vuoden matkan 
määränpäästä, mutta hänellä ei ollut lupa paljastaa 
sitä kenellekään, ei edes omaisille. 

29. vuotensa Jeesus siis vietti kokonaisuudes-
saan Välimeren maiden matkalla. Jeesuksen Roo-
man-matkan kokemukset on edelleenkin Urantia-
kirjassa paljastettu vain tietyssä laajuudessa. 

Tämän matkan kokemukset olivat merkittäviä 
koko Nebadonin universumia ajatellen, ja lisäksi 
Jeesuksen puhtaasti ihmiselle ominainen hengellinen koke-
mus – omakohtainen hengellinen kasvu – saavutti kuta-
kuinkin lakipisteensä tämän kahdennenkymmenennenyh-
deksännen vuoden aikana. [1425:1] 

29. vuoden päättyessä Jeesus oli elänyt loppuun 
elämän, joka edellytetään lihalliseen ruumiiseen pu-
keutuneelta kuolevaiselta. 

 
30. vuotenaan Jeesus palasi tältä matkaltaan ja 

oli tehnyt päätöksen palaamisesta Palestiinaan, Gali-
leaan, ja menemisestä sinne odottamaan elämän-
työnsä alkamista julkisuudessa toimivana totuuden-
opettajana. Seurasi ns. siirtymäkausi, jonka aikana 
hän oleskeli muutaman viikon Nasaretissa korjaus-
pajalla, seurusteli 15-vuotiaan Ruut-siskonsa ja äiti-
Marian kanssa ja jolloin vietettiin myös Simonin ja 
Juudan kaksoishäät.  

Tähän siirtymäkauteen kuului myös yhden vuo-
den matka Kaspianmerelle karavaaninjohtajana. Ur-
miajärven luona Jeesus luopui tästä tehtävästä. Siellä 
oli uskontojen filosofian temppeli, jossa Jeesus osal-
listui keskusteluihin ja piti luentosarjan aiheesta 
”Ihmisten veljeys”. Urantia-kirjassa sanotaan: Todelli-
suudessa nämä luennot pidettiin aiheista ”Jumalan valta-
kunta” ja ”Ihmisten valtakunnat”. [1485:7] 

31. vuotenaan Jeesus palasi Kaspianmereltä ja 
vaelteli yksinään pitkin Palestiinaa ja Syyriaa asuen 
mm. kaksi kuukautta Antiokiassa, missä hän työs-
kenteli kolme viikkoa teltantekijänä. Jeesuksen sisäi-
nen Ajatuksensuuntaaja johdatti hänet sitten nouse-
maan Hermonvuorelle viimeistelemään ihmismie-
lensä hallinnan ja kohtaamaan Saatanan ja kapinalli-
sen Planeettaprinssi Caligastian.  

Hermonvuorella Jeesus oli katkeamattomassa 
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yhteydessä Paratiisin-Isäänsä yli viiden viikon ajan ja 
kukisti Luciferin kapinan Sataniassa ja Caligastian 
kapinan Urantialla. (1494:2) 

 
Lopuksi haluaisin korostaa, että eräs tärkeä osa-

alue Jeesuksen aikuistumisvaiheessa oli maailman 
uskontojen opiskelu. Ganidin kanssa hän keräsi yh-
teenvedon niistä opinkappaleista, joissa kuvastuu 
monoteismi ja jotka olivat peräisin niiden Makiventa 
Melkisedekin lähetyssaarnaajien julistuksista, jotka lähtivät 
Saalemin keskuksesta maailman ääriin levittämään oppia 
yhdestä Jumalasta – Kaikkein Korkeimmasta. [1442:1] 

Meidän aikuistumisen tehtävämme voisi analo-

gisesti olla niiden totuuksien analysoiminen, jotka 
ovat syntyneet neljännen aikakausikohtaisen ilmoi-
tuksen perusteella – ilmoituksen Jeesus Nasaretilai-
sen elämästä Urantialla, jonka elämän yhtenä päätar-
koituksena oli Jumalan isyyden ja siihen liittyvän ih-
misten veljeyden julistaminen.  

 
 
Hiljentykäämme seuraavien suurten nykyään 

vaikuttavien uskontojen rauhanrukousten hengessä 
miettimään ihmisten veljeyttä. Kokoelma on kirjasta 
Valon lähettiläs,  James F. Twyman. 

 

Pyhän Franciscuksen rukous 
 

Herra, tee minusta rauhasi väline, 
niin että sinne, missä on vihaa, kylväisin rakkautta,  

missä katkeruutta, toisin anteeksiantamusta, 
missä epäilystä, auttaisin uskoon, 
missä epätoivoa, kantaisin toivoa, 

missä pimeyttä, loisin sinun valoasi, 
missä alakuloisuutta, virittäisin ilon. 

Niin että, oi Mestari, en yrittäisi niin paljon 
etsiä lohdutusta kuin lohduttaa toisia, 
vaatia rakkautta kuin rakastaa toisia. 

Sillä antaessaan saa, 
kadottaessaan löytää, 

antaessaan anteeksi saa itse anteeksi, 
kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään. 

Amen. 
 
 

Hindulainen rauhanrukous 
 

Oi Jumala, johdata meidät epätodellisesta todelliseen. 
Oi Jumala, johdata meidät pimeydestä valoon. 

Oi Jumala, johdata meidät kuolemasta kuolemattomuuteen. 
Om Shanti, Shanti, Shantih. 

Oi Herra Jumala kaikkivaltias, 
anna rauha taivaallisille asuinsijoillesi. 

Anna rauha maan päälle. 
Anna ruohon olla ehyttä ja puiden ja kasvien 

tuoda kaikille rauhaa. 
Salli kaikkien hyväntekijöiden tuoda meille rauhaa. 

Anna Veeda-lakisi levittää rauhaa kaikkialle maailmaan. 
Anna kaiken olla meille rauhan lähteenä. 

Ja anna oman rauhasi tuoda kaikille rauha, 
ja anna tämän rauhan tulla myös minun osakseni. 
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Buddhalainen rauhanrukous 
 

Kunpa kaikkialla ruumiin ja mielen tuskissa olevat 
vapautuisivat nopeasti vaivoistaan. 

Kunpa pelokkaat lakkaisivat pelkäämästä 
ja sidotut vapautuisivat. 

Kunpa voimattomat löytäisivät voimaa 
ja ihmiset olisivat ystäviä toisilleen. 

Kunpa ne jotka huomaavat olevansa poluttomassa,  
pelottavassa erämaassa 

– lapset, vanhukset, suojattomat – 
olisivat myötätuntoisten jumaluuksien suojassa 

ja saavuttaisivat nopeasti buddhatilan. 
 
 

Zarathustralainen rauhanrukous 
 

Me rukoilemme Jumalaa repimään juurineen maailmasta kurjuuden: 
ottamaan ymmärryksen riemuvoiton tietämättömyydestä, 

jalouden riemuvoiton välinpitämättömyydestä, 
luottamuksen riemuvoiton ylenkatseesta 

ja totuuden riemuvoiton valheesta. 
 
 

Jainalainen rauhanrukous 
 

Kaikkien valaistuneiden saarnaama evankeliumi 
on ytimeltään rauhaa ja maailmanlaajuista rakkautta. 
Herra on sanonut, että mielen tasapaino on Dharma. 

Annan anteeksi kaikille olennoille 
ja annan näiden antaa anteeksi minulle. 
Minulla on rakkautta kaikkia kohtaan  

eikä vihaa ketään kohtaan. 
Tiedä että väkivalta on maailman kaiken kurjuuden alku ja juuri. 

Väkivalta on itse asiassa siteen solmu. 
”Älä vahingoita yhtäkään elävää olentoa.” 

Tämä on ikuinen, kestävä ja muuttumaton hengellinen elämäntapa. 
Olipa ase miten vahva tahansa,  

sen voi aina korvata paremmalla; 
kuitenkaan yksikään ase ei voi olla parempi 

kuin väkivallattomuus ja rakkaus. 
 
 

Juutalainen rauhanrukous 
 

Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle,  
nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön! 

Hän opastaa meitä tiellään, ja me, 
me tahdomme kulkea hänen polkujaan. 

Niin taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi. 
Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan 

eikä harjoittele sotataitoja. 
Jaakobin lapset, tulkaa, 

vaeltakaamme Herran valossa! 
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Šintolainen rauhanrukous 
 

Vaikka kaikki meitä ympäröivät 
ihmiset valtameren tuolla puolen 
ovat uskoakseni veljiä ja sisaria, 

miksi tässä maailmassa on alituista vaivaa? 
Miksi tuuli ja aallot nousevat 

meitä ympäröivässä valtameressä? 
Toivon vain hartaasti tuulen pian puhaltavan 
pois kaikki vuorten huipuilla roikkuvat pilvet. 

 
 

Alkuperäisafrikkalainen rauhanrukous 
 

Kaikkivaltias Jumala, suuri Peukalo, 
jota emme solmuakaan voi estää sinua sitomasta; 

Jylisevä Ukkonen, 
joka isket mahtavien puiden halki: 

korkeuksissa asuva kaikkinäkevä Herra, 
joka näet jopa antiloopin jalanjäljet 
kiviröykkiöissä täällä maan päällä. 
Sinä vastaat aidosti kutsuumme. 

Sinä olet kulmakivi, rauha. 
 
 

Alkuperäisamerikkalainen rauhanrukous 
 

Oi esi-isiemme Pyhä Henki 
Kohotan huiluni sinulle. 

Neljän tuulen sanansaattajillesi 
ja Maaäidille, joka elättää lapsesi. 

Anna meille viisautta opettaa lapsemme 
rakastamaan, kunnioittamaan ja olemaan hyviä toisilleen, 

jotta he voivat kasvaa rauha sydämessään. 
Auta meitä jakamaan kaiken sen hyvän, 

jonka sinä annat meille tänne maapallolle. 
 
 

Muslimin rauhanrukous 
 

Laupiaan armollisen Allahin nimeen. 
Kunnia maailmankaikkeuden Herralle, 

joka on luonut meidät ja tehnyt meistä heimoja ja kansoja. 
Jotta voimme tuntea toisemme emmekä väheksy toisiamme. 

Jos vihollinen taipuu rauhaan, taivu sinäkin rauhaan 
ja luota Jumalaan, sillä Herra kuulee ja tietää kaiken. 

Ja Jumalan armollisen palvelijoita ovat ne, jotka kulkevat 
nöyryydessä maan päällä ja puhutellessamme heitä 

me sanomme: ”RAUHAA”. 
… jatkuu sivulla 15  
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Arkkitehtoniset sfäärit. Osa 9: Paratiisi
PARATIISI on universumien universumin ikuinen keskus, samoin kuin se on Universaalisen Isän, Iankaikkisen Pojan ja Äärettömän Hengen sekä heidän jumalallisten rinnakkaisolentojensa ja kumppaniensa asuinpaikka. Tämä Keskussaari on
jättiläismäisin kosmisen todellisuuden järjestyneistä kokonaisuuksista koko kokonaisuniversumissa. Paratiisi on aineellinen sfääri, samoin kuin se on hengellinen asuinsija. Universaalisen Isän älyllinen luomakunta kaikkinensa asuu aineellisilla
asuinsijoilla. Näin ollen täytyy myös absoluuttisen valvontakeskuksen olla aineellinen, konkreettinen. Ja korostettakoon jälleen sitä, että henkiolevaiset ja hengelliset olennot ovat todellisia. [118:1]

Paratiisi palvelee monia tarkoituksia maailmankaikkeuden maailmojen hallinnossa, mutta luotujen olentojen kannalta se on olemassa ensisijaisesti Jumaluuden asuinpaikkana. Universaalisen Isän henkilökohtainen läsnäolo sijaitsee tämän miltei pyöreän,
muttei pallonmuotoisen, Jumaluuksien asuinsijan yläpinnan keskustassa. Tätä Universaalisen Isän paratiisillista läsnäoloa ympäröi välittömästi Iankaikkisen Pojan henkilökohtainen läsnäolo, samalla kun heidät kummatkin sulkee sisäänsä Äärettömän
Hengen sanoin kuvaamaton kirkkaus. Jumala asuu, on asunut ja on ikuisesti asuva tällä samalla ikuisella keskusasuinsijalla. Olemme aina tavanneet hänet sieltä ja sieltä tulemme hänet aina tapaamaan. Universaalinen Isä on kosmisesti
kohdentuneena, hengellisesti personoituneena ja maantieteellisesti sijaitsevana tässä universumien universumin keskuksessa.

[118:3]
[118:4]

Muodoltaan Paratiisi eroaa asutetuista taivaankappaleista sikäli, että se ei ole pallonmuotoinen, sfäärimäinen. Se on selvästi elliptinen siten, että sen halkaisija pohjoisesta etelään on yhden kuudenneksen pitempi kuin idästä länteen. Keskussaari on selvästi
litteä, ja etäisyys yläpinnalta alapinnalle on kymmenesosa itä – länsi-suuntaisesta halkaisijasta. Nämä mittasuhteiden erot yhdessä Saaren paikallaan pysyvän aseman ja sen pohjoispäässä ilmenevän voima-energian ulospäin suuntautuvan suurem-
man paineen kanssa tekevät mahdolliseksi absoluuttisen suunnanmäärittelyn keskusuniversumissa. Keskussaari jakautuu maantieteellisesti kolmeen toiminta-alueeseen: 1. Ylä-Paratiisi. 2. Perifeerinen Paratiisi eli Paratiisin reuna. 3. Ala-Paratiisi.
Siitä Paratiisin pinnasta, joka on tekemisissä persoonallisuuteen liittyvien toimintojen kanssa, puhumme yläpuolena, ja vastakkaista pintaa kutsumme alapuoleksi. Paratiisin reuna käsittää toiminnot, jotka tarkasti ottaen eivät ole persoonallisia eivätkä
ei-persoonallisia. Kolminaisuus näyttää hallitsevan persoonallista eli ylätasoa, Kvalifioimaton Absoluutti taas ala- eli persoonatonta tasoa. Voimme tuskin ajatella Kvalifioimattomasta Absoluutista, että se on persoona, mutta ajattelemme silti tämän
Absoluutin toiminnallisen avaruusläsnäolon kohdentuvan ala-Paratiisiin. Ikuinen Saari koostuu yhdestä ainoasta aineellistumisen muodosta – todellisuuden paikallaan pysyvistä järjestelmistä. Tämä konkreettinen Paratiisin substanssi on muuan sellainen
avaruuden voimavarauksen homogeeninen järjestymä, jota ei tavata missään muualla koko laajassa universumien universumissa. Eri universumeissa se on saanut monia nimiä, ja jo kauan sitten Nebadonin Melkisedekit nimesivät sen absolutumiksi.
Tämä Paratiisin lähdesubstanssi ei ole elotonta eikä elävää; se on Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen alkuperäinen ei-hengellinen ilmentymä; se on Paratiisi, eikä Paratiisista ole kaksoiskappaletta.

[119:3]

[120:1]

Karkeasti ottaen avaruus näyttää alkavan heti ala-Paratiisin alapuolelta; aika saa alkunsa heti ylä-Paratiisin yläpuolelta. Aika, sellaisena kuin te sen ymmärrätte, ei ole paratiisiolemassaoloon liittyvä ominaispiirre, vaikka Keskussaaren asukkaat ovatkin
täysin tietoisia tapahtumien ei-ajallisesta perättäisyydestä. Liike ei luonnostaan kuulu Paratiisiin; se on tahtoperäistä. Mutta etäisyyden käsitteellä, jopa absoluuttisenkin etäisyyden käsitteellä, on hyvin suuri merkitys, sillä se on sovellettavissa suhteellisiin
sijainteihin Paratiisissa. Paratiisi on avaruudeton; niinpä sen alueet ovat absoluuttisia, ja sen vuoksi ne ovat käyttökelpoisia monilla sellaisilla tavoilla, jotka käyvät yli kuolevaisten mielen ymmärryksen. Ylä-Paratiisissa on kolme suurta toiminta-
sfääriä: Jumaluuden läsnäolo, Kaikkein Pyhin Sfääri ja Pyhä Alue. Jumaluuksien läsnäoloa ympäröivä laaja alue on erotettu Kaikkein Pyhimmäksi Sfääriksi, ja se on varattu toiminnoille, jotka liittyvät palvontaan, kolminaistamiseen ja korkeaan hengel-
liseen saavuttamiseen. Tällä vyöhykkeellä ei ole mitään aineellisia rakenteita eikä puhtaasti älyperäisiä luomuksia. Sellaiset eivät siellä voisi olla olemassa. Minun on hyödytöntä ryhtyä ihmismielelle kuvailemaan Paratiisin Kaikkein Pyhimmän Sfäärin
jumalallisuutta ja kauneuden täyttämää suurenmoisuutta. Tämä maailma on täysin hengellinen, kun te sen sijaan olette lähes täysin aineellisia. Puhtaasti hengellinen todellisuus on pelkästään ainetta olevalle olennolle näennäisesti olematonta.

[120:3]

[120:4]

Keskussaari päättyy reunaltaan yht'äkkisesti, mutta Saaren koko on niin valtava, että tämä päättymiskulma on verrattain huomaamaton missä tahansa rajoitetussa kohdassa. Paratiisin reunapinnan täyttävät osittain eri henkipersoonallisuusryhmien
laskeutumis- ja lähtökentät. Koska läpäisemättömän avaruuden vyöhykkeet miltei koskettavat Paratiisin reunaa, kaikki Paratiisiin suunnatut persoonallisuuskuljetukset laskeutuvat näille alueille. Sen paremmin ala- kuin ylä-Paratiisikaan ei ole kuljetus-
supernafien tai muuntyyppisten avaruusmatkaajien lähestyttävissä. [121:2]

Mitä tulee ala-Paratiisiin, niin tiedämme vain sen, mitä meille on paljastettu, sillä persoonallisuudet eivät siellä oleskele. Sillä ei ole kerrassaan mitään tekemistä hengellis-älyllisten olentojen asioiden kanssa, eikä Jumaluusabsoluutti toimi siellä. Meille on
kerrottu kaikkien fyysis-energiaalisten ja kosmis-vahvuudellisten virtapiirien saavan alkunsa ala-Paratiisista ja sen olevan kokoonpantu seuraavasti: 1. Suoraan Kolminaisuuden sijaintipaikan alapuolella, ala-Paratiisin keskuslohkolla, on tuntematon
ja salaisuudeksi jäävä Infiniittisyyden Vyöhyke. 2.Välittömästi tämän vyöhykkeen ympärillä on nimetön alue. 3. Alapinnan uloimman vyöhykkeen täyttää alue, joka on pääasiallisesti tekemisissä avaruuden voimavarauksen ja vahvuus-energian kanssa. [122:4]

Avaruutta ei ole olemassa millään Paratiisin pinnoista. Jos "katselisi" suoraan ylös Paratiisin yläpinnalta, ei "näkisi" mitään muuta kuin läpäisemätöntä avaruutta virtaamassa ulos tai virtaamassa sisään – juuri nyt virtaamassa sisään. Avaruus ei
kosketa Paratiisia; vain rauhalliset väliavaruuden vyöhykkeet tulevat kosketuksiin Keskussaaren kanssa. [124:2]

Paratiisi on infiniittisyyden maantieteellinen keskus. Se ei ole universaalisen luomistuloksen osa, ei edes ikuisen Havona-universumin varsinainen osa. Yleisesti puhumme Keskussaaresta ikään kuin se kuuluisi jumalalliseen universumiin, mutta todel-
lisuudessa niin ei ole. Paratiisi on ikuinen ja omalaatuinen olemassaoleva. [126:7]

PARATIISIN Keskussaaren ja Havonan sisimmän planeettakehän välissä sijaitsee avaruudessa kolme pienempää erityissfäärien kehää. Sisimpään kehään kuuluvat Universaalisen Isän seitsemän salaista sfääriä, toinen ryhmä koostuu Iankaikkisen
Pojan seitsemästä valohohteisesta maailmasta, uloimmassa ovat Äärettömän Hengen seitsemän valtavaa sfääriä, Seitsemän Valtiashengen toimeenpanokeskusten maailmat. Nämä kolme Isän, Pojan ja Hengen seitsenmaailmaista kehää ovat
ylittämättömän suurenmoisuuden ja uskomattoman kirkkauden sfäärejä. Jopa niiden aineellinen eli fyysinen rakenne kuuluu sellaiseen luokkaan, jota ei ole teille paljastettu. Jokainen kehä poikkeaa materiaalinsa puolesta muista, ja jokaisen kehän
jokainen maailma on erilainen lukuun ottamatta Pojan seitsemää maailmaa, jotka ovat fyysiseltä kokoonpanoltaan samanlaisia. Kaikki kaksikymmentäyksi sfääriä ovat suunnattoman suuria, ja kukin seitsemän sfäärin ryhmä on eri tavalla iäistetty.
Sikäli kuin tiedämme, ne ovat olleet aina; ne ovat Paratiisin tavoin ikuisia. Mitään muistiinmerkintöjä tahi perimätietoa niiden alkuperästä ei ole. [143:2]

Paratiisi on liikkumaton, universumien universumissa ainoa paikallaan pysyvä olevainen. Paratiisin Saarella on universumisijainti, mutta sillä ei ole sijaintipaikkaa avaruudessa. Tämä ikuinen Saari on fyysisten universumien – menneitten, nykyisten ja
tulevien – aktuaalinen alkulähde. Tämä kaiken ytimenä oleva Valon Saari on Jumaluuden johdannainen, mutta itse se tuskin on Jumaluutta; myöskään aineelliset luomistyön tulokset eivät ole osa Jumaluutta; ne ovat seuraus. Paratiisi ei ole
avaruudessa; avaruus on olemassa suhteessa Paratiisiin, ja liikkeen aikasidonnaisuus määräytyy paratiisisuhteen kautta. Ikuinen Saari on absoluuttisessa lepotilassa, kaikki muu organisoitunut ja organisoituva energia on ikuisessa liikkeessä; – –

[7:10] – –
[1156:1]

…jatkuu seuraavalla sivulla
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… jatkoa keskiaukeamalta 
 

Mikä Paratiisissa on kuolevaisten kannalta tärkeintä, on loppujen lopuksi se tosiasia, että tämä Universaalisen Isän täydellinen 
asuinsija on Jumalan kuolevaisten ja materiaalisten poikien, ajallisuuden ja avaruuden evolutionaarisista maailmoista taivaaseen 
nousevien kuolevaisten olentojen, kuolemattomien sielujen reaalinen ja etäinen määränpää. Jokainen Jumalaa tunteva kuolevainen, 
joka on omaksunut elämäntehtäväkseen Isän tahdon täyttämisen, on jo astunut pitkälle, pitkälle Paratiisiin johtavalle tielle. Se 
tie merkitsee jumalallisuuden tavoittelua ja täydellisyyteen pyrkimistä. Ja kun tällainen eläimestä polveutuva olento seisoo, niin 
kuin lukemattomat jo seisovat, Paratiisissa Jumalten edessä sinne avaruuden vähäisiltä sfääreiltä noustuaan, tällainen saavutus 
edustaa sellaisen hengellisen muodonmuutoksen reaalisuutta, joka lähestyy jo korkeimmuuden rajoja. [127:6] 
 
Kun te ylösnousemuskuolevaiset pääsette Paratiisiin, teidän yhteisölliset suhteenne kattavat kokolailla laajemman alan kuin vain 
yhteydet ylennettyihin ja jumalallisiin olentojoukkoihin sekä kunnialla kruunattujen kuolevaistoverien tuttuun joukkokuntaan. 
Teidän on oltava läheisissä suhteissa osapuilleen kolmeentuhanteen erilaiseen Paratiisin kansalaisryhmään, transsendentaalien eri 
ryhmiin sekä lukuisiin muihin — pysyväisiin tai tilapäisiin — Paratiisin asukastyyppeihin, joita ei ole Urantialla paljastettu. 
Oltuanne pitkään kosketuksissa näihin voimallisiin Paratiisin älyllisiin olentoihin on varsin rauhoittavaa seurustella enkelien 
tyyppiä edustavien mielellisten olentojen kanssa; nämä nimittäin tuovat ajallisuuden kuolevaisten mieleen ne serafit, joihin heillä on 
ollut niin pitkäaikainen kosketus ja niin peräti virkistävä suhde. [300:3] 
 
Kaikki paratiisillinen käyttäytyminen on täysin spontaania, joka suhteessa luonnollista ja vapaata. Mutta silti on olemassa oikea 
ja täydellinen tapa toimia ikuisella Saarella, ja käytöksenohjaajat ovat aina "porttien sisäpuolella olevien muukalaisten" vierellä 
opastamassa heitä ja ohjaamassa heidän askeleitaan niin, että he tuntevat olonsa täysin kotoisaksi, ja samalla he tekevät pyhiin-
vaeltajille mahdolliseksi välttää muutoin väistämätöntä sekaannusta ja epävarmuutta. Vain tällaisin järjestelyin voitiin välttää 
loputon sekaannus; eikä Paratiisissa koskaan esiinny sekaannusta. [301:4]  

Todellisuudessa käytöksenohjaajat palvelevat ylevöityneinä opettajina ja opastajina. He huolehtivat etupäässä uusien kuole-
vaisasukkaiden opastamisesta lähes lukemattomien uusien tilanteiden ja entuudestaan tuntemattomien käytäntöjen suhteen. Huo-
limatta kaikesta pitkästä valmennuksesta Paratiisia varten ja huolimatta pitkästä matkasta sinne, Paratiisi näyttää sanomatto-
man oudolta ja odottamattoman uudelta niistä, jotka lopulta saavuttavat asukkaan statuksen. [301:5] 
 
Vaikka Paratiisin Saarella onkin tiettyjä palvontapaikkoja, on se mieluumminkin yhtä ainoaa valtavaa jumalanpalveluspyhäk-
köä. Palvonta on kaikkien sen autuaille rannoille nousevien etummainen ja hallitseva intohimo — niiden olentojen spontaani tun-
teenpurkaus, jotka ovat oppineet tietämään riittävästi Jumalasta päästäkseen hänen huomaansa. Kehä kehältä Havonan läpi joh-
tavan, sisäänpäin suuntautuvan matkan ajan palvontahalun voimakkuus kasvaa, kunnes Paratiisissa sen julkituloa on välttä-
mätöntä ohjata ja muutoinkin säädellä. [303:6] 
 
Paratiisin Jumaluuksien palvonnassa koko maailmankaikkeuden kaikkien olentojen kaikki taidot, jotka ovat omiaan voimape-
räistämään ja ylevöittämään itsensäilmaisemisen kykyjä ja arvossapitämisen julkituomista, käytetään hyväksi niiden täyteen mit-
taan saakka. Palvonta on paratiisiolemassaolon korkein ilo. Se on Paratiisin virkistävää leikkiä. Mitä leikki tekee lopen uupu-
neelle mielellenne maan päällä, sen palvonta tulee tekemään täydellistyneelle sielullenne Paratiisissa. Paratiisin palvontatapa ylit-
tää suuresti kaiken, minkä kuolevainen kykenee käsittämään, mutta sen henkeä voitte alkaa arvostaa jo täällä Urantialla, sillä 
jo nyt Jumalien henget asuvat teissä, leijuvat yläpuolellanne ja innoittavat teitä vilpittömään palvontaan. [304:3] 

Paratiisissa on varattu määrätyt ajankohdat ja paikat palvontaa varten, mutta kokemuksellisen ylösnousemuksen kautta 
ikuiselle Saarelle päässeitten loistavien olentojen enenevästä älyllisyydestä ja laajenevasta jumalallisuuden tuntemisesta kumpuavan 
hengellisen mielenkuohunnan alati paisuva tulva ei mahdu niiden puitteisiin. Milloinkaan Grandfandan aikojen jälkeen superna-
fit eivät ole kyenneet täysin mahduttamaan palvonnan henkeä Paratiisiin. Palvonnantarvetta on aina ylenmäärin enemmän kuin, 
mitä siihen valmistauduttaessa arvioitiin. Ja tämä johtuu siitä, etteivät myötäsyntyisesti täydelliset olennot osaa milloinkaan täysin 
arvioida ajallisuuden ja avaruuden vähäisempien maailmojen hengellisen pimeyden syvyyksistä Paratiisin kirkkauteen hitaasti ja 
vaivalloisesti tiensä raivanneiden olentojen hengellisten tuntemusten aiheuttamia valtavia reaktioita. Kun tällaiset enkelit ja ajalli-
suuden kuolevaiset pääsevät Paratiisin Valtojen eteen, tulvivat aikojen kuluessa kerääntyneet tunteet ja tuntemukset esille. Se on 
näytelmä, joka hämmästyttää Paratiisin enkeleitä ja tuottaa Paratiisin Jumaluuksille jumalallisesta mielihyvästä johtuvaa äärim-
mäistä iloa. [304:4] 

Toisinaan koko Paratiisi joutuu kaikenkattavan hengellisen ja palvonnantäyteisen vuoksiaallon valtaan. Palvonnanohjaa-
jat ovat usein voimattomia hallitsemaan tällaisia ilmiöitä, kunnes Jumaluuden asuinsijoilta ilmestyy kolminkertainen valon virta-
us merkiksi siitä, että Paratiisin asukkaiden, kirkkauden täydellisten kansalaisten ja ajallisuuden ylösnousemusluotujen, vilpitön 
palvonta on tuonut Jumalten jumalalliselle sydämelle täydellisen tyydytyksen. Mikä menetelmän riemuvoitto! Mikä täyttymys sille 
Jumalten ikuiselle suunnitelmalle ja tarkoitukselle, että luodun lapsen älyllinen rakkaus suo täyden tyydytyksen Luoja-Isän loput-
tomalle rakkaudelle. [304:5] 
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Bahaijilainen rauhanrukous 
 

Ole antelias menestyessäsi 
ja kiitollinen vastoinkäymisissä. 

Ole oikeudenmukainen tuomioissasi 
ja varovainen puheissasi. 

Ole lamppu pimeässä vaeltaville 
ja koti muukalaiselle. 

Ole silmät sokealle ja opastava valo 
harhautuneelle. 

Ole elämän henkäys ihmiskunnalle, 
kaste ihmissydämen maaperälle 
ja hedelmä nöyryyden puussa.. 

 
 

Sikhiläinen rauhanrukous 
 

Jumala tuomitsee meidät tekojemme 
eikä päällämme olevan vaatteen mukaan: 

tämä Totuus on kaiken yläpuolella, 
mutta sitäkin korkeammalla on rehellinen elämä. 

Tietäkää, että me saavutamme Jumalan 
vain silloin kun rakastamme, 

ja vain siinä voitossa 
kukaan ei kärsi tappiota. 

 
 

Kristillinen rauhanrukous 
 

Autuaita ovat rauhantekijät: 
he saavat Jumalan lapsen nimen. 

Mutta minä sanon teille: 
rakastakaa vihamiehiänne 

ja rukoilkaa vainoojienne puolesta. 
Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, 

käännä hänelle vasenkin. 
Jos joku yrittää oikeutta käymällä 

viedä sinulta paidan, 
anna hänelle viittasikin. 

Anna sille, joka sinulta pyytää, 
äläkä käännä selkääsi sille,  
joka haluaa lainata sinulta. 

Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, 
tehkää se heille. 

 

*  *  * 
 

Urantia-kirja  
 

”Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä on määrä kutsua Jumalan pojiksi.”  
Jeesus sanoi: ”Rauhani minä jätän teille.”  

”Älköön sydämenne olko levoton, älköönkä sydämessänne olko pelkoa.”  
”Jokainen, joka haluaa pelastaa elämänsä, on sen kadottava, mutta jokainen, joka kadottaa elämänsä, on sen löytävä.”   

[s. 1575] 
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N äyttämön tausta – helmikuu 1924 
 
Tervehdys: Aluksi pieni roolileikki. Vuosi 

on 1924. Eletään helmikuun alkua. Ensimmäinen 
maailmansota päättyi muutama vuosi sitten. Uusia 
kansakuntia nousee hävinneiden maiden tuhkasta. 
Maailmassa vallitsee suhteellinen rauha. Sodanjälkei-
nen sukupolvi alkaa etsiä merkitystä elämälleen. Tie-
teen ja tekniikan eteneminen kiihtyy. Yhdysvaltain 
talous kasvaa lujaa vauhtia. Planeettaa tutkitaan en-
nen näkemättömällä tavalla. Seuraavat sanat puhuu 
arvovaltainen persoona. Hän osoittaa sanansa työ-
tovereilleen: 

 
”Rakkaat ystäväni. Ilmoitettavanani on merkittävä 
asia. Minulla on ilo ilmoittaa teille, että tehtävämme 
on astumassa uuteen vaiheeseen. Ydinryhmän tä-
hänastinen edistyminen tyydyttää minua. Olemme 
viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana testan-
neet näitä persoonallisuuksia kaikin mahdollisin ta-
voin, ja he puolestaan ovat kaihtelematta koettaneet 
selvittää, millä valtuudella pyrimme yhteistyöhön 
heidän kanssaan! Olemme nyt varmoja siitä, että he 
kaikki ovat sitoutuneet työskentelemään kanssam-
me. He eivät kenties ole täydellisiä, mutta heidän 
pätevyytensä on parempi kuin minkään muun valit-
tavissamme olevan ryhmän! Olemme vakuuttuneita 
siitä, että tämä on se ryhmä, joka voi toteuttaa ko-
keilumme. 

”Vaikka ryhmän johtajassa yhä ilmeneekin vara-
uksellisuutta, olemme varmoja siitä, että hän lopulta 
voittaa sen ja uskoo meihin täysin. Hän on monitai-
toinen, etevä ihminen. Hän on omistanut elämänsä 
yhteiskunnan puhdistamiseen petkuttajista ja vääris-
telijöistä, noista, jotka käyttävät hyväkseen tavallis-
ten ihmisten heikkouksia ja herkkäuskoisuutta. 
Kaikki ihmistoverimme – kontaktikomissiolaiset  –  
ovat lojaaleja, kurinalaisia ja uutteria. 

”Valtuutan tänään katkaisemaan kontaktit kum-
paankin varalla olevaan ryhmään. Emme enää tar-
vitse niitä. Etenemme Chicagon-ryhmän kanssa. 

Sen jäsenet ovat noudattaneet ehdotuksiamme ja 
keränneet ympärilleen Foorumina tunnetun kohde-
ryhmän, joka palvelee tarkoituksiamme melko hy-
vin. Sen velvollisuus on tarkastella aineistoa sen mu-
kaan, miten sitä heille toimitamme, ja esittää kysy-
myksiä, määrättömästi kysymyksiä. Aikaa myöten 
ryhmään liittyy muita. 

”Sanomamme sisällön suunnitteluun käyttämäm-
me 400 vuotta ovat nyt miltei ohi. Keskiajalta lähti-
en olemme miettineet, mitä heille paljastaisimme. 
Kysymyksessä oli kirjapainotaidon keksimisen, us-
konpuhdistuksen ja Amerikan löytämisen aika. 

”Nukkuvasta ihmiskohteesta on sanottava, että 
hän on täydellinen henkilö osallistumaan tähän 
hankkeeseen. Hänellä ei ole mitään halua tietää, mi-
tä tapahtuu; se ei vaikuta hänen mieleensä eikä ruu-
miiseensa millään lailla. Hän tyytyy jäämään taustalle 
eikä tavoittele minkäänlaista mainetta. Otamme 
käyttöön kaikenlaiset varokeinot taataksemme sen, 
että ilmoituksellista perintöä eivät jää mutkistamaan 
minkäänlaiset pyhäinjäännökset. Kukaan ei tule tie-
tämään hänen nimeään eikä hänen ulkonäköään. 
Hänen jäljiltään ei jää mitään papereita, kirjoituksia 
tai sormenjälkiä, eli asia on niin kuin oli Mestarim-
mekin kohdalla hänen ollessaan maan päällä. Keski-
väliolentojen ja Ajatuksensuuntaajan käyttämät me-
netelmät jäävät salaisuudeksi eikä mitään taikuutta 
esiinny. 

”Koettelun kaksikymmentä vuotta ovat kohta 
ohi. Ensi viikolla, 11.2., ilmoitamme asiasta ihmis-
työtovereillemme, kontaktiryhmän jäsenille. Arve-
lemme kehittelyjakson vievän vähän yli kymmenen 
vuotta eli noin vuoteen 1935. Odotamme yhä ylem-
piemme kannanottoa siitä, sisällytetäänkö ilmoituk-
seen täysi kertomus Mestari-Poikamme lahjoittautu-
misesta Urantialla. Jos lupa annetaan, lopullinen 
hiominen vaatii toiset viisi tai kuusi vuotta, joten 
julkaiseminen tapahtunee 1940-luvun alussa. Siinä 
tapauksessa, että planeetalla sattuu sota tai odotta-
maton poliittinen kriisi, julkaiseminen voi kuitenkin 
viivästyä muutamalla vuodella. Ilmoitettu tieteelli-

 

Ajoitus: kaikki on ajoitettua – johtajien kehittäminen, 
hengen nostattaminen ja varojen kerääminen 
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nen aineisto saattaa jossakin määrin vanhentua, 
mutta hengellinen perusilmoitus tulee pätemään ai-
nakin tuhat vuotta. Joka tapauksessa me ja vain me 
ilmoitamme, milloin on kirjan julkaisemisen aika! 

”Kaikki viivytykset ovat vain puolellamme, koska 
niin voitetaan aikaa aikanaan muodostuvan Urantia-
liikkeen johdon kehittämiseen. Sitten kun kirja on 
julkaistu, johto ryhtyy tuhansien opintoryhmien pe-
rustamiseen, uusien johtajien ja opettajien koulutta-
miseen eri puolilla maailmaa ja keräämään rahaa 
monille kielille tehtäviin käännöstöihin. 

”Eteenpäin katsoessani ounastelen, että vaikein-
ta, minkä nämä ihmiset joutuvat kohtaamaan, on 
työskenteleminen yhdessä sitten, kun he ovat perus-
taneet organisaationsa. Ja heillä täytyy olla organi-
saatio, olkoon rakenteeltaan vaikka miten minimaa-
linen. Saattaa esiintyä pyrkimystä yliorganisointiin. 
Tuhanteenyhdeksäänsataan vuoteen ei ole ollut mi-
tään, jonka ympärillä valitettavasti esiintyy niin pal-
jon sekaannusta ja vallantavoittelua kuin esiintyy 
Urantia-kirjan ympärillä. Toivomme heidän lopulta 
kuitenkin oppivan, että toimintojen moninker-
taistaminen vain sekoittaa ihmisiä ja vähentää 
heidän tärkeän tehtävänsä täyttämisen vaatimia 
resursseja. 

”Toivokaamme, etteivät uskovat ihmiset koskaan 

kadota näkyvistään tämän ilmoituksen ylevää tarkoi-
tusta, joka on ensiksi ja ennen kaikkea sielujen pe-
lastaminen, toiseksi planeetan valmistaminen lah-
joittautuneen Pojan aikakauden päättämiseen ja oi-
keuskäsittelyyn ja lopuksi evoluutionmukaisen kas-
vun vaaliminen ennakoitaessa seuraavan Poikien 
luokan saapumista. 

”Ja meidän, tämän suuren tehtävän valvojain, 
täytyy muistaa kunnioittaa tätä ilmoitusta koskevaa 
jumalallista suunnitelmaa. Monet edeltäjämme sor-
tuivat rikkomuksiin ja petoksiin, koska he sulkivat 
silmänsä kärsimättömyyden ja viisastelun muodosta-
malta vaaralta. Jumalallinen suunnitelma noudattaa 
johdonmukaista kaavaa: 
 

Olemassa oleville perustuksille rakentuvin evo-
luutionmukaisin menetelmin, joiden annetaan 
kehkeytyä luonnollisesti, annettu ilmoitus ko-
hentaa evoluutiota. 
 

”Arvioimme, että Urantia-ilmoitus on valmis se-
koittumaan evoluutionvaraiseen kulttuuriin joskus 
21:nnellä vuosisadalla, sitten kun maailma väsyy so-
taan ja kaaokseen ja on valmis antautumaan van-
hurskauden etsinnälle. Näin käy sitten, kun valta-
enemmistö maailman väestöstä halajaa rauhaa.” 

 

(Käännös Seppo Kanerva) 

 

Hallinnolliset tehtäväkäynnit 
 

Behzad Sarmast 
 

Boulder, Colorado, U.S.A. 
 

T uhansia vuosia ennen Mikaelin saapumista 
Urantialle Makiventa Melkisedekin lähetys-
saarnaajat ennustivat Paratiisin-Pojan olevan 

tulossa Urantialle. Samoin Van ja hänen työtoverin-
sa valmistivat sivistynyttä maailmaa Aatamin ja Ee-
van saapumista varten, koska he aivan oikein ym-
märsivät heidän tulonsa olevan lähellä. Historia 
osoittaa, että tällaisista jumalallisista käynneistä ker-
rotaan aina etukäteen ja että taivas antaa aina riittä-
västi merkkejä, jotka ”valmistavat tietä” näille tai-
vaallisille lahjoille – eikä nykyaika tee poikkeusta. 

Samalla kun planeettamme yhä edelleen seuraa 
umpikujaan johtavaa itsensä palvelemisen tietä ja 
ihmiskunta kulkee vielä yhtä sekulaarisen hulluuden 
ja tuhon aikakautta kohti, on uusi ilmoitus tullut va-
laisemaan niiden tietä, jotka haluavat noudattaa Isän 
tahtoa. Urantia-kirjan lukujen muodossa annettu vii-

des aikakausikohtainen ilmoitus sisältää useita en-
nustuksia, jotka koskevat niitä odotettavissa olevia 
tapahtumia, jotka liittyvät nykyisen aikakautemme 
viimeiseen tuomioon, ja vaikka taivaallisten vierailu-
jen järjestys jää meille tuntemattomaksi, on kirjassa 
riittävästi johtolankoja, jotka helpottavat eräiden 
väistämättömien tosiasioiden tunnistamista. 

Jälleen ihmiset kaipaavat kipeästi Messiasta, joka 
sopisi heidän nimenomaisen ideologiansa muottiin 
ja tekisi lopun heidän kärsimyksistään. Edessämme 
näyttää jälleen olevan ”maailmanlaajuinen kriisi”, 
jollaiseen Mikael viittasi. Tämän kirjoitelman tarkoi-
tuksena ei ole tukea näitä teorioita eikä myöskään 
hylätä niitä; pyrkimyksenä on pikemminkin määri-
tellä selvästi, mitä Urantia-kirja paljastaa ”elonkor-
juu”käynneistä, tapahtukoon sellainen sitten huo-
menna tai tuhannen vuoden päästä. 
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Mutta usein eivät nämä maailmojen prinssit suinkaan 
epäonnistu asuttujen sfäärien organisoimis- ja hallintotehtä-
vissään, ja kun he onnistuvat, se helpottaa suuresti niiden 
myöhemmin seuraavien Aineellisten Poikien tehtäviä, jotka 
saapuvat ympätäkseen maailmojen primitiivisiin ihmisiin 
luotuina esiintyvän elämän korkeampia muotoja. Heidän 
hallintonsa tekee myös paljon valmistaakseen planeetat niitä 
Jumalan Paratiisin-Poikia varten, jotka sittemmin saapuvat 
tuomitsemaan maailmat ja aloittamaan toinen toistaan seu-
raavat tuomiokaudet. [573:1] 

Paratiisista lähtöisin olevat Avonaali-Pojat, joita 
usein sanotaan Hallinnollisiksi Pojiksi, ovat Mika-
elin itsensä lisäksi ainoa luokka, joka on valtuutettu 
ja kykenevä julistamaan yhden aikakauden päätty-
neeksi ja aloittamaan toisen. Urantialla oli onni olla 
Luoja-Poikamme lahjoittautumiskäynnin isäntänä, 
mutta kaikille muille Nebadonin evolutionaarisille 
planeetoille tulee lahjoittautumiskäynnin joskus suo-
rittamaan Avonaali, joka kokee luonnollisen synty-
män ja kuoleman ja vuodattaa myöhemmin Totuu-
den Hengen kaiken lihan päälle. Nämä Avonaalit 
ovat joka suhteessa Mikaelin vertaisia suorittaessaan 
näitä lahjoittautumiskäyntejä; he ovat totisesti juma-
lallisia. 
 

”Aikakauden päättymisestä” Jeesus kertoi meille: 
”Mutta vain Paratiisin neuvostoissa ovat tiedossa ajankoh-
dat, jolloin Ihmisen Poika ilmestyy uudelleen; edes taivaan 
enkelit eivät tiedä, milloin tämä tapahtuu. Teidän tulisi kui-
tenkin ymmärtää, että kun tämä valtakunnan evankeliumi 
on julistettu koko maailmalle kaikkien kansojen pelastuk-
seksi ja kun aikakausi on saavuttanut täyteytensä, Isä lä-
hettää teille uuden tuomiokautisen lahjan, tai muussa tapa-
uksessa Ihmisen Poika palaa aikakauden tuomarin ominai-
suudessa.” [1915:2] 

Koska vain Hallinnollinen Poika on kykenevä 
julistamaan aikakauden päättyneeksi, Mikaelin yllä 
oleva ilmoitus merkitsee sitä, että elonkorjuun het-
kellä on luoksemme saapuva joko Paratiisin Avo-
naali-Poika tai Mikael itse. Mikään muu luokka ei 
yksinkertaisesti pysty suorittamaan tätä tehtävää. 
Mutta ilmoitus toistaa tämän saman asian useaan 
kertaan, vaikkakin hienovaraisesti. 

Uskomme mitä vakaimmin siihen, että Mikael tulee vie-
lä omassa persoonassaan palaamaan Urantialle, mutta meil-
lä ei ole harmaintakaan aavistusta siitä, milloin tai millä 
tavalla hän mahdollisesti katsoo parhaaksi tulla. Ajoittuu-
ko tämä toinen adventti maan päällä niin, että se sattuu 
nykyisen aikakauden viimeisen tuomion yhteyteen – joko 

niin, että siihen liittyy tai on liittymättä Hallinnollisen Po-
jan ilmestyminen? [1919:2] 

Hallinnollisen Pojan mahdolliseen saapumiseen 
viitataan siten toistuvasti, mutta yllä olevasta laina-
uksesta voimme lisäksi päätellä, että kysymyksessä 
voisi olla Mikael, Hallinnollinen Poika tai molem-
mat samanaikaisesti. 

Avonaali-Poika suorittaa kolmea selvästi erotet-
tavaa tehtävää vieraillessaan planeetalla oikeudellisia 
toimia varten. Kun Paratiisin Avonaali saapuu evolu-
tionaariseen maailmaan tuomiokauden päättämistä ja plane-
taarisen edistymisen uuden aikakauden avaamista varten, se 
ei välttämättä ole hallinnollinen eikä lahjoittautumisen 
vuoksi suoritettu tehtäväkäynti. Hallinnolliset vierailut ovat 
joskus ja lahjoittautumista varten tehdyt vierailut ovat aina 
inkarnaatioita. Toisin sanoen tällaista tehtävää suorittaes-
saan Avonaalit palvelevat planeetalla aineellisessa hahmos-
sa – konkreettisina. Heidän muut vierailunsa ovat 
"teknisiä", ja tässä ominaisuudessa Avonaali ei planetaaris-
ta palvelua varten inkarnoidu. Jos Hallinnollinen Poika 
saapuu pelkästään tuomiokauden tuomarina, hän saapuu 
planeetalle henkiolentona, tuon maailman aineellisilta luo-
duilta näkymättömissä. Näitä teknisiä vierailuja sattuu 
asutun maailman pitkän historian kuluessa tavan takaa. 
[226:3] 

Tämä tarkoittaa sitä, että kun aikaisemmissa lai-
nauksissa kerrottiin Hallinnollisen Pojan vierailun 
mahdollisuudesta, kysymyksessä saattoi olla mikä 
tahansa yllä mainituista kolmesta tehtävästä. Koska 
meillä on kuitenkin jo vieraillut lahjoittautuva Poika, 
Mikael, jäljelle jää vain ”tekninen” vierailu tai hallin-
nollinen tehtäväkäynti, koska kukin planeetta saa 
elinaikanaan vastaanottaa vain yhden lahjoittautu-
van Pojan, joka syntyy pikkulapsena. Toisin sanoen 
hallinnollista vierailua koskeva ennustus voi tarkoit-
taa vain teknistä vierailua tai hallinnollista tehtävä-
käyntiä. Näiden kahden vaihtoehdon pääasiallinen 
ero on meille erittäin tärkeä, sillä edellisessä tapauk-
sessa Avonaalin tarvitsee vierailla vain näkymättö-
mänä, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa tältä Pa-
ratiisin-Pojalta edellytetään todellista, näkyvää, Ma-
kiventan kaltaista ruumiillistumista.  

Pohjimmiltaan Avonaalien kaikki kolme erilaista 
tehtäväkäyntiä ovat ”oikeudellisia toimia”, koska 
kussakin tapauksessa nukkuvat tuomitaan ja uusi 
tuomiokausi alkaa. ”Teknisistä” vierailuista meille 
kuitenkin kerrotaan seuraavaa: Tämä Opettaja-Poikien 
viimeisen planetaarisen tehtäväkäyntinsä päätteeksi avaama 
valon ja elämän aikakausi jatkuu asutuissa maailmoissa 
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ennalta määräämättömän ajan. Jokainen vakiintuneen sta-
tuksen edistyvä vaihe saatetaan Hallinnollisten Poikien oi-
keudellisin toimin erillistää peräkkäisiksi tuomiokausiksi, 
mutta kaikki tällaiset oikeudelliset toimet ovat puhtaasti 
teknisiä, eivätkä millään tavoin muuta planeetan 
tapahtumien kulkua. [621:2; korostus minun] 

Nämä tekniset vierailut näyttäisivät siten tapah-
tuvan planeetoilla, jotka edistyvät normaalisti, koska 
niiden hallinto on lojaalin Prinssin ja Aineellisen Po-
jan käsissä. Nämä tekniset vierailut ovat näkymättö-
miä maailman kuolevaisille ilmeisesti siitä syystä, ett-
ei maailman asioiden kitkaton hoitaminen vaadi nä-
kyvässä muodossa tapahtuvaa hallinnollista tehtävä-
käyntiä. Tiedämme tämän, koska seuraava tuomio-
kautinen vierailu planeetallamme olisi Mikaelin tar-
koittama elonkorjuu. Avonaali ei sen vuoksi voi vie-
railla planeetalla missään muodossa ilman huomat-
tavia seurauksia maailman kuolevaisille, sillä tämä 
vierailu ”muuttaisi” kaikilla mahdollisilla tavoilla 
planeetan asioita. Toisin sanoen tämä vierailu ei voi 
olla ”tekninen” vierailu, koska sellaiset vierailut ei-
vät ”millään tavoin muuta” planeettaa, ja tiedämme, 
että elonkorjuu tulee muuttamaan planeettaamme 
kaikin kuviteltavissa olevin tavoin. Siksi ainoaksi 
mahdollisuudeksi jääkin hallinnollinen käynti. 

Tätä johtopäätöstä tukee myös seuraava suora 
lainaus ilmoituksesta: Urantialla saattaa vielä vierailla 
Avonaali, joka on valtuutettu ruumiillistumaan hallinnollis-
ten tehtävien vuoksi, mutta mitä tulee Paratiisin-Poikien 
vastaiseen ilmestymiseen, edes "taivaan enkelit eivät tiedä 
sellaisten vierailujen aikaa eivätkä toteutustapaa", sillä 
maailmasta, jossa Mikael on lahjoittautunut, tulee Mestari-
Pojan yksinomainen ja henkilökohtainen suojatti, ja sellaise-
na se on täysin hänen suunnitelmiensa ja päätöstensä alai-
nen. [227:3] 

Huomatkaa, että yllä olevassa lainauksessa meille 
sanotaan suoraan, että odotettavissa on 
”hallinnollinen” tehtäväkäynti eikä tekninen vierailu. 
Näyttäisi siltä, että tämän tuomiokauden päättymi-
nen – milloin se sitten tapahtuukin – edellyttäisi jo-
ko Mikaelin henkilökohtaista läsnäoloa tai Paratiisin 
Avonaali-Pojan hallinnollista tehtäväkäyntiä tai sit-
ten molempia. Itse ilmoitus vahvistaa selvästi nämä 
tosiasiat antamatta mitään muita vaihtoehtoja. 

Syy siihen, miksi olen niin huolellisesti analysoi-
nut ilmoitusta tämän aiheen suhteen, löytyy seuraa-
vasta lainauksesta: Planeetta saattaa kokea monia hallin-
nollisissa merkeissä suoritettuja vierailuja sekä ennen lahjoit-
tautuvan Pojan ilmestymistä että sen jälkeen. Vierailijana 

voi useaan kertaan olla sama Avonaali tai muita Avonaale-
ja, jotka toimivat tuomiokautisina tuomareina, mutta tällai-
set tekniset, tuomitsemista merkitsevät vierailut eivät ole 
luonteeltaan lahjoittautuvia eivätkä hallinnollisia, ja Avo-
naalit eivät sellaisissa tapauksissa koskaan ruumiillistu. 
Silloinkaan kun planeettaa siunataan toistuvilla hallinnolli-
silla vierailuilla, Avonaalit eivät aina antaudu ruu-
miillistumaan kuolevaisiksi; ja silloinkin kun he tosi-
aan palvelevat kuolevaisen lihallisessa hahmossa, he ilmesty-
vät aina tuon maailman aikuisen olennon muodossa; he ei-
vät synny naisesta. [226:6; korostus minun] 

Lainauksessa sanotaan, että planeetalla voi mo-
nesti vierailla Avonaali-Poika hallinnollisella tehtä-
väkäynnillä, mutta he eivät aina ”antaudu ruumiillis-
tumaan kuolevaisiksi.” Ensimmäinen vierailu on 
kuitenkin statukseltaan erilainen: Kun Paratiisin Avo-
naalit saapuvat kuolevaisten sfääreille suorittamaan oikeus-
toimia eli kun he saapuvat pelkästään tuomiokautisina tuo-
mareina, he eivät milloinkaan ruumiillistu. Mutta hallinnol-
liselle tehtäväkäynnille saapuessaan he, ainakin ensim-
mäisellä kerralla, aina inkarnoituvat, vaikkeivät he koe-
kaan syntymää eivätkä kuole niin kuin asianomaisessa 
maailmassa kuollaan. He saattavat elää monen sukupolven 
ajan tapauksissa, joissa he joillakin planeetoilla jäävät nii-
den hallitsijaksi. Tehtävänsä suoritettuaan he luopuvat pla-
netaarisesta elämästään ja palaavat entiseen tilaansa juma-
lallisena Poikana. [594:6; korostus minun] 

Ja kuten tiedämme, Urantia ei ole koskaan toiminut 
hallinnollisella tehtäväkäynnillä olevan Avonaali-Pojan 
isäntänä. [227:6] 

Meille kerrotaan tässä, että jos Avonaali-Poika 
vierailisi maailmassamme ennen Mikaelin itsensä 
saapumista, hän ruumiillistuisi täysikasvuisena mie-
henä, joka on kaikkien maailman kuolevaisten näh-
tävissä.Vähä vähältä syntyy annettujen – vaikkakin 
hienovaraisten – johtolankojen avulla hyvin selvä-
piirteinen visio, tai ainakin vaihtoehdot rajoittuvat 
muutamaan hyvin perusteltuun väistämättömyyteen. 
Nämä johtolangat löytyvät Urantia-kirjan eri osista, 
ja tosiasioiden paljastuminen vaati huolellista ana-
lysointia ja tarkkaa tutkimista suurennuslasilla. Tästä 
mahdollisuudesta ei meille kerrota koskaan suoraan, 
mutta silti se on olemassa. 

Siirtyessään lahjoittautumista merkitsevään elämänvai-
heeseen, joka tapahtuu evolutionaarisessa maailmassa, Luo-
ja-Poika menee sinne yksin. Mutta kun joku hänen para-
tiisillisista veljistään, Avonaali-Poika, astuu lahjoittautu-
misvaiheeseen, hänellä on seurassaan luvultaan kaksitoista 
Melkisedek-tukijaa, jotka varsin tehokkaasti myötävaikut-
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tavat lahjoittautumistehtävän onnistumiseen. He tukevat 
Paratiisin Avonaaleja myös näiden asuttuihin maailmoihin 
suuntautuvilla hallinnollisilla tehtäväkäynneillä. Näissä 
tehtävissä toimiessaan Melkisedekit ovat ihmissilmin 
nähtäviä, siinä tapauksessa että myös Avonaali-Poika on 
ilmestynyt näkyvässä hahmossa. [386:4; korostus minun] 

Meille sanotaan tässä selvästi, että milloin tämän 
tuomiokauden ”viimeinen tuomio” sitten tapahtuu-
kin, planeetallamme vierailee joko Mikael itse tai Pa-
ratiisin Avonaali-Poika näkyvässä hahmossa seura-
naan kaksitoista Melkisedek-Hätätilapoikaa, jotka 
ovat niin ikään ihmissilmin nähtäviä. 

Näistä kahdestatoista Melkisedekistä käytetään 
Urantia-kirjassa usein nimitystä ”Melkisedek-
pesänhoitajat”. He tulivat kahdentoista kaltaisensa 
tilalle planeetan kapinan aikana ja ovat siitä lähtien 
olleet läheisesti tekemisissä Urantian asioiden kans-
sa. Kapinan jälkeen Urantian asioita hoiti pitkän aikaa 
planeetan pesänhoitajien, kahdentoista Melkisedekin neuvos-
to, jonka oli vahvistanut virkaiältään vanhimman konstel-
laationhallitsijan, Norlatiadekin Kaikkein Korkeimman 
Isän, antama valtuutus. [759:8] Urantian kaksitoista Mel-
kisedek-pesänhoitajaa tekivät urheaa työtä. He säilyttivät 
sen, mitä sivilisaatiosta oli jäljellä, ja Van pani uskollisesti 
täytäntöön heidän planeettaa koskevat toimintasuunnitel-
mansa. [760:1] 

Itse asiassa nämä kaksitoista luovuttivat planee-
tan hallinnon Aatamille ja Eevalle kohta näiden saa-
vuttua ja lähtivät Urantialta Jerusemiin. Rodunko-
hentajiemme rikkomuksen jälkeen nämä samat kak-
sitoista palasivat vielä kerran Urantialle ja ottivat ta-
kaisin hallinto- ja oikeudenkäyttövaltansa. 

Aika kului, mutta Aatamilla ei ollut varmuutta heidän 
rikkomuksensa luonteesta kuin vasta seitsemänkymmentä 
päivää Eevan hairahduksen jälkeen, kun Melkisedek-
pesänhoitajat palasivat Urantialle ja ottivat vastatakseen 
maailman asioihin kohdistuvasta toimivallasta. [844:1] 
Noin neljätuhatta vuotta sitten nämä kaksitoista taas 
kerran auttoivat planeettamme asioiden johtamises-
sa ja osoittivat lojaalisuutensa sekä Jumalaa että ih-
mistä kohtaan.  

Mainitut kaksitoista Melkisedek-pesänhoitajaa olivat 
tietoisia Mikaelin lähestyvästä lahjoittautumisesta heidän 
planeetalleen, mutta he eivät tienneet, miten pian tämä ta-
pahtuisi. Siksipä he kokoontuivat vakavaan neuvonpitoon 
ja pyysivät Edentian Kaikkein Korkeimmilta, että ryhdyt-
täisiin toimenpiteisiin, jottei totuuden valo Urantialta sam-
muisi. [1014:4] Ja sen seurauksena, että heidät jätettiin 
näin tyystin oman neuvokkuutensa varaan, Makiventa Mel-

kisedek, yksi planeetan kahdestatoista pesänhoitajasta, tar-
joutui tekemään jotakin sellaista, mitä Nebadonin koko 
historian aikana oli pantu toimeen vain kuusi kertaa: per-
sonoitumaan maan päälle tämän maailman ajallisen ihmisen 
hahmossa eli lahjoittautumaan maailmaa hoivaavaksi Hä-
tätilapojaksi. [1014:5] 

Niinä vuosina, jotka Makiventa vietti ruumiillistuneena 
Urantialla, Melkisedek-pesänhoitajat toimivat yhdentoista 
jäsenen kokoonpanossa. [1024:3] 

Jos tuomiokautisella vierailulla on mukana hallin-
nollisella tehtäväkäynnillä oleva Paratiisin Avonaali-
Poika, silloin ne kaksitoista Melkisedekiä, joiden 
kerrotaan seuraavan tätä Hallinnollista Poikaa, ovat 
epäilemättä omia Melkisedek-pesänhoitajiamme. Ja 
jos nämä kaksitoista, jotka ovat niin hyvin perehty-
neitä planeettamme historiaan ja asioihin, seuraavat 
Avonaali-Poikaa, silloin täytyy myös Makiventan 
saapua näkyvässä muodossa, koska hän on tämän 
ryhmän erottamaton osa. 

Jos näin tapahtuisi, olisi se hämmästyttävä tilai-
suus niin taivaallisille olennoille kuin meillekin. Yh-
den strategisen siirron ansiosta Urantian ihmiskunta 
saisi vieraakseen hallinnollisella tehtäväkäynnillä ole-
van Paratiisin-Pojan täysin näkyvänä ja lihallisessa 
hahmossa, mukanaan kaksitoista näkyvää Mel-
kisedekiä, joista yksi olisi Makiventa Melkisedek, 
Planeettaprinssimme sijaishallitsija, sekä – tieten-
kin – mahdollisesti itse Mikaelin. 

Elonkorjuu on tuskin oleva rauhallinen ajanjakso 
maapallolla. Yhdenkään kuolevaisen tai kuolevais-
ryhmän ei voi odottaa pystyvän tekemään paljoa-
kaan täydessä kaaoksessa olevalla sotaisalla planee-
talla – me tarvitsemme paljon apua ja ohjausta. Ja 
nyt meillä on takeet siitä, että vaikka Mikael ei tulisi-
kaan ennen seuraavan tuomiokauden alkua, täällä 
tulee olemaan muita taivaallisia, jopa jumalallisia 
olentoja, jotka auttavat ihmiskuntaa ylittämään tä-
män vaarallisen sillan.  

Eläkää elämäänne, jatkakaa Mikaelin meille usko-
maa työtä, mutta olkaa viisaita ja osatkaa ”erottaa 
ajan merkit”. Ja jos uskotte, että maailmanlaajuiset 
ongelmamme merkitsevät suorastaan elonkorjuuta, 
josta ruumiillistunut Isämme puhui, niin tietäkää, 
että paitsi teoriaa ”taivaaseen tempaamisesta” tai 
Mikaelin joukkojen sotilaallista väliintuloa tämä uu-
sin ilmoitus kertoo myös uudesta mahdollisuudesta: 
näkyvästä Paratiisin-Pojasta yhdessä kahdentoista 
näkyvän Melkisedekin kanssa, jotka todennäköisesti 
ottavat yhteyttä maailman edistyksellisempiin yksi-
löihin ennen tuomiota. 

(Käännös Leena Kari) 
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K un aloittaa aiheen alustuksen suurella sa-
nallisella sammakolla, on siitä siedettävään 
jatkoon selviämisessä ratkaisevaa se, kuin-

ka vakavasti suhtautuu itseensä. 
         Voin kertoa sinulle, hyvä lukija, kokemukses-
tani, että sellaista saattaa tapahtua vielä senkin jäl-
keen, kun jo luulee hallitsevansa reaktionsa ainakin 
vaativissa esiintymistilanteissa. Kysymys on nähtä-
västi siitä, että vallitseva kontrasti on joltakin osal-
taan muodostunut liian isoksi. Tilanteessa ei auta 
sekään tarpeeksi, että on jo päässyt tietoisesti irti hy-
väksymättömyydestään varsin erilaistenkin ihmisten 
suhteen.  
         Ainakin kaltaiseni sangviinikkoluonne saattaa 
ajautua spontaanisti kuvaamaani tilanteeseen, vaikka 
suoranaiset pahat ajatuksetkin on jo kauan sitten 
karsittu tietoisesti ja tarkoituksellisesti pois ja hyväk-
syminen, jopa empaattinen ihmisrakkaus on vallan-
nut koko mielen. 
         Mutta ihmisen mieli onkin käsittämättömän 
laaja ja valtaisa työkalu rakennettaessa hallittua siltaa 
ison eläimellisen perimysosan ja elämän antina saa-
dun vieläkin paljon laajemman sekä monisärmäi-
semmän hengen hallitseman elämisemme välillä. 
Kukaan ihminen ei voi yliarvioida mielensä asemaa 
ja merkittävyyttä, niin keskeinen se on jokaisella ai-
nutlaatuisella ihmisyksilöllä. 
         Kun minulle kävi edellä kuvaamallani tavalla, 
jäin mietiskelemään ja erittelemään tapahtunutta tar-
koituksellisen pitkäksi ajaksi siksi, että se oli suuri 
yllätys! Se pakotti ajattelemaan jälleen kerran sellais-
ta oiretta, josta tosiaan luulin jo päässeeni eroon lo-
pullisesti. 
         Toinen ja todella tunnettu sangviinikko, Pieta-
ri, kielsi tuntevansa Jeesusta vielä ensimmäisen pit-
käperjantain aamuna jopa kolmesti, joten hänellä 
olisi ollut kai hiukan aikaakin miettiä sanomisiaan. 
Ymmärrän Pietariakin entistä paremmin kokemuk-
sestani, vaikka tilanteeni ei toki ole koskaan ollut 
hengen kauppaa niin kuin hänellä. 
         Tarpeeksi iso kontrasti hyvin mutkikkaissa ja 
haastavissa elämäntilanteissa saattaa tuoda äkkiä 
esille jopa ennalta arvaamattomia ja siis täysin har-

kitsemattomia ilmiöitä. Silloin tapahtuu yllättäen 
tuottamuksellinen elämänvirhe, vaikka tarkoituksel-
linen ja siten syntiin viittaava pahantahtoisuus ei 
vielä pääsekään toteutumaan! 
          Mitähän kaikkea tällaisista kokemuksista on 
opittavissa? Ainakin sitä, että eläinperäisen mielensä 
suitsiminen ja siten sen täydelliseen hallintaan saat-
taminen on jokaisella ihmisellä koko elämän ajan 
kestävä ja koko elämisen kokemusalan kattava pro-
sessi. Se on todella monista elämisen haasteistamme 
keskeisin, ja sen kautta luomme siltaa Suuntaaja-
yhteistyömme rakentumiselle, joka on kaikkein tär-
keintä jokaiselle ihmiselle! Mielen haaste on jopa 
niin suuri, että se vaatii täydellistä itsensä voittamis-
ta, ja se on suurempi kuin kaupungin voittamiseen 
verrattava tapahtuma, opettaa Jeesus… Jälleen ol-
laan myös haastavalla sokraattisella ajattelutiellä: 
tunne itsesi! Kas, siinäpä kylliksi kokemusoppia 
meille jokaiselle! 
 

Kalevi Krekilä 

 

Mielen suitsimisesta 



22                                                 HEIJASTE  3/2003 
 

Suomen Urantia-seuran hallitus ja komiteat 
 

HALLITUS 
 
Tapio Talvitie, puheenjohtaja 
Kuurinkuja 3 
02750 ESPOO 
Puh. (09) 505 4845 
tapio.talvitie@kolumbus.fi 
 
Reijo Hamari, varapuheenjohtaja 
Kosteperänkatu 2 A 84, 90100 OULU 
Puh. (08) 342 046; 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 
 
Tapio Pulli, rahastonhoitaja 
Lillbyntie 40, 21610 KIRJALA 
Puh. (02) 454 4927 
tapio.pulli@kolumbus.fi 
 
Hanna Holopainen, jäsenkomitean pj. 
Linnankatu 47 A 41, 20100 TURKU 
Puh. (02) 237 3073; 040 763 0917 
h.anna.h@luukku.com 
 
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. 
Lahjaharjuntie 32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ 
Puh. (014) 635 176; 0400 889 732 
gadonia@pp.kolumbus.fi 
 
Erja Kalenius, konferenssikomitean pj. 
Heinäinpesäntie 5, 33680 TAMPERE 
Puh. (03) 387 9299; 040 705 5572  
e.kalenius@jippii.fi 
 
Matti Hulkkonen, nuorisokomitean pj. 
Hanhijärventie 139 as 2 
53100 LAPPEENRANTA 
Puh. (05) 451 3216; 050 516 0412  
Fax. (05) 413 2499 
matti.hulkko@surfeu.fi 

Jäsenkomitea 
 
Helinä Harju 
(09) 701 7413 
 
Ritva Niemeläinen 
(05) 451 3216 
 
Pekka Nurmela 
0400 803 478 
 
Aili Nurmiaho 
(019) 688 0048 
kesäas. (015) 434 209 
 
Tuula Parviainen 
(03) 674 3226 
 

Julkaisukomitea 
 
Maija Heikkilä 
(09) 323 4147 
 
Leena Kari 
(09) 445 883 
 
Seppo Niskanen 
(09) 694 7989  
040 526 8283 
 
Jouni Nurmi 
(09) 755 5070 
 
 

Koulutuskomitea 
 
Kalevi Krekilä 
(03) 367 7038 
 
Pentti Lehtelä 
(09) 805 5209;  
0400 609790 
 
Pertti Leinonen 
(09) 852 1992 
 
Anja Vuori 
(02) 822 3043 

Konferenssikomitea 
 
Kalevi Eklöf 
(09) 879 9474 
040 830 1200 
 
Aimo Hiltunen 
040 900 9005 
 
Eija Seppänen-Bolotinski 
(09) 874 2194 
 
Matti Tossavainen 
(09) 873 2255 
 

 

Esitelmätilaisuudet Helsingissä 
Seura järjestää syyskaudella 2003 neljä esitelmätilaisuutta Helsingin Kruununhaassa osoitteessa 
Meritullinkatu 13 G (erillisen piharakennuksen 2. kerros). Tilaisuudet pidetään lauantaisin, alkaen 
kello 16.  Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! 
 

13.9.2003    Kristina Siikala                                Kolmas ilmoitus 
4.10.2003    Erja Kalenius                                   Aihe avoin 
1.11.2003    Pentti Lehtelä                                  ”Seuraa minua” 
29.11.2003  Kalevi Eklöf                                     Energiat II 
 

Nuorisokomitea 
 

Jyri Härkönen                Rauni Välikangas 
050 595 4567                 (016) 356 0557; 040 7713732 
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Opintoryhmät tiedottavat 
 

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-
kirjan lukijoiden yhdyssiteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja opintoryhmiin on suositel-
tava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-kirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri tällai-
seen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan väärentämättömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme 
on tukea opiskelupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa yhteistyössä, 
erottelematta seuran jäseniä muista Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja 
Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea 
voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen talou-
dellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Tukipyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitealle tai suoraan seu-
ran hallitukselle.  
    Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yh-
teyttä seuran koulutuskomiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seura julkaisee näitä 
yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan mutta samalla muistuttaa, että viime 
kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetelmistään. 

Helsingin seutu 
 

The English Study Group meets every second Tuesday at 
Seppo Kanerva’s home, Aurinkoranta 6 B 22, 00990 HELSINKI, 
phone (09) 694 7989(email: seppo.kanerva@mediakoti.fi).  
 

Ryhmä, jonka vetäjänä on Seppo Niskanen, puh. 040 526 8283 
(s-posti: seppo.niskanen@mediakoti.fi), kokoontuu joka toi-
nen tiistai parittomin viikoin klo 17.00 osoitteessa Meritullin-
katu 13 G, HELSINKI.  Käsitellään kirjan ensimmäistä osaa. 
 

Ryhmä, jonka vetäjänä on Pertti Leinonen, puh. (09) 852 1992 
(s-posti: tmi.leinonen@kolumbus.fi), kokoontuu joka toinen 
tiistai parillisin viikoin klo 18.15–20 osoitteessa Meritullinkatu 
13 G, HELSINKI.  Kokoontumispäivät ovat 2.9., 16.9., 
30.9., 14.10., 28.10., 11.11. ja 25.11. 
 

Uskonyhteyttä vaaliva opintoryhmä kokoontuu sunnuntaisin 
klo 15.00–17.00  (31.8., 28.9., 26.10., 23.11. ja 21.12.)  
os. Meritullinkatu 13 G, HELSINKI.  Joel Rehnström,   
puh. (09) 221 3125   (s-posti: joel.rehnstrom@pp.inet.fi). 
 

Kauklahden opintopiiri kokoontuu lauantaisin klo 13.00,  
Erik Bassentie 1, ESPOO. Lisätietoja: Pentti Lehtelä,  
0400 609 790  (s-posti: pentti.lehtela@kolumbus.fi). 
 

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:       
Raimo Ala-Hynnilä, Lahjaharjuntie 32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ,
puh. (014) 635 176  (s-posti: gadonia@kolumbus.fi). 
 

Kotka 
Tietoja opintotoiminnasta antaa Marja-Leena Valkeinen,   
Tuukkalanpolku 20, 48410 KOTKA, puh. (05)  228 2516. 
Lahti 
Lisätietoja: Kalervo Juntunen, puh. (03) 787 2302. 

Lammi 
Lammin ja ympäristön toiminnasta kiinnostuneille antaa tie-

toja 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 parittomina  
viikkoina klo 18.00–21.00.   Yhteyshenkilönä   toimii          
Kalevi Krekilä, Tampereentie 250, 37560 LEMPÄÄLÄ,      
puh. (03) 367 7038. 
Oulu 
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kosteperänk. 2 A 84,            
90100 OULU, puh. (08) 342 046 tai 040 502 6604.  
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; 040 748 4289 
(s-posti: anja.vuori@pp.inet.fi). 
Rovaniemi 
Suomen pohjoisin opintoryhmä kokoontuu maanantaisin klo 
17.00 Ompeluateljee Vallaksen tiloissa, Jaakonkatu 3–5 A 2, 
92600 ROVANIEMI. Lisätietoja: 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: Kaarin 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 antaa      
Pentti Suutarinen, puh. +34 626 792 501. 


