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Puheenjohtajan kynästä

K

ansainvälisen Urantia-yhdistyksen IUA:n
palvelujohtokunnassa on syksyn aikana
tullut pieniä henkilövaihdoksia.
Varapresidentin Mike Woodin pyydettyä eroa siirtyi
Seppo Niskanen hänen tilalleen syyskuussa 2003.
Seppo toimi aiemmin palvelujohtokunnan
rahastonhoitajana. Hänen asumisensa eri maassa
kuin missä yhdistyksen pankkitiliä hoidetaan
osoittautui varsin pian hyvin hankalaksi esteeksi
rahastonhoitajan toimia suoritettaessa. Tästä
johtuen Seppo tuntenee tämän vastuualueen
vaihdon tai jopa mahdollisen lisääntymisen vain
helpottavaksi muutokseksi.
IUA:n presidentti (palvelujohtokunnan puheenjohtaja), Kanadan ranskalainen Gaétan Charland,
vieraili lokakuun loppupuolella Suomessa. Noin viikon aikana hänellä oli mahdollisuus tavata suomalaisia Urantia-kirjan lukijoita ehkä parisenkymmentä eri
t i l ai su u k si ssa , mm. e n gl an n i nk ie l i se ssä
opintoryhmässä ja Hengen ja Tiedon messujen
yhteydessä, joille messuille seurammekin osallistui
tavalliseen tapaan. Vierailu oli hänelle ensimmäinen
Suomeen suuntautunut ja ilmeisen antoisa kokemus
paitsi hänelle myös usealle hänet tavanneellekin.
***
Yhtenä puheenaiheena monista on toisinaan eri
tilaisuuksissa tuotu esilleUrantia-kirjan lukijoiden
yhtenäisyys. Monia hämmentää vain jo kuullakin
siitä kirjan lukijoiden eriseuraisuudesta, jota
maailmalla jossain määrin on – opettaahan kirja
nimenomaan hengellistä veljeyttä, epäitsekkyyttä,
anteeksiantoa ja paljon muutakin ylevää totuutta.
No, Suomessa yhteishenki on kohtuullisen hyvä, ja
tulokset ovat sen mukaisia. Mutta jo Urantiailmoituksen synnyinmaassa, USA:ssa, missä kirjan
opetukset ovat saaneet vaikuttaa kaikkein
pisimpään, on uhrattu aivan kohtuuttomia

voimavaroja mm. politikointiin, loputtomiin
oikeuskäsittelyihin, ryhmien ja henkilöiden egoon,
valtaan ja muuhun aivan joutavanpäiväiseltä
tuntuvaan puuhasteluun Urantia-liikkeen ympärillä.
Mitä kaikkia näilläkin resursseilla olisi voitu jo nyt
saada aikaan, jos ne olisi käytetty viisaasti. Rehellisyyden nimissä on toki mainittava, että on saatu
aikaan suunnaton määrä hyödyllisiäkin tuloksia,
joita en tässä lähde edes luettelemaan, mutta silti
kysymys yhtenäisyydestä on aina välillä paikallaan
esittää.
Urantia-kirjan ilmoituksessa on maailmallemme
annettu suunnaton potentiaali, eikä vain nykyajalle
vaan myös tuleville sukupolville ja vuosisadoille.
Tämän ovat jo huomanneet tai tulevat
huomaamaan, paitsi enemmistö vilpittömistä
Urantia-kirjan lukijoista, myös ne lukuisat ihmiset,
joiden motiivit ovat ja pysyvät itsekkäinä ja joita ei
johda totuus tai valaise henki. Tätä – toivottavasti
marginaalista ilmiötä – ei voi koskaan välttää, ja sen
tosiasian kanssa on aina elettävä. Ilmoituksen
antajat varoittivat kontakti-komissiota siitä jo
aikanaan puhuen heille tästä hyvin vakavasti.
Seurauksena oli mm. Urantia-säätiön perustaminen;
se lisensoi nimet ja symbolin ja huolehtii tekstin
alkuperäisyyden säilyttämisestä, kirjan käännöksistä
ja jakelusta yms., ettei teksti joutuisi muiden
hallintaan, kaikkien riepoteltavaksi ja vapaasti
muunneltavaksi. Nyt arvioiden se oli erittäin viisas
teko, mutta tämän päämäärän ylläpitämiseksi on
jouduttu tekemään suuria uhrauksia.
Yleisesti ottaen erimielisyyksiä voi mielestäni
käsitellä kahdesta eri näkökulmasta. Ensiksi, mikä
niitä aiheuttaa, ja toiseksi, mikä niitä ylläpitää. Ensin
mainittua kysymystä en pidä niinkään tärkeänä, sillä
siihen löytyy varmaan lukemattomia selityksiä. On
tahattomia ja tahallisia syitä. Tahallisissa tapauksissa
motiivit voivat osapuolilla silti olla heidän
mielestään korkeampia kuin toisilla mutta ehkä
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rajoitettuja tai osin itsekkäitä, sillä harva ihminen
haluaa tahallaan pahaa. Ennemminkin, jos
erimielisyyksiä tai kitkaa ei kohtuullisessa määrin
syntyisi ollenkaan, niin silloin olisin kyllä huolissani:
olisiko yksilöllisyys ja hengellinen omintakeisuus
uhrattu yhdenmukaisuudelle? (Esim. 1591:6.)
Vaarana olisi dynaamisuuden sijasta staattisuus ja
pysähtyneisyys.
Minusta on paljon tärkeämpää löytää vastaus
siihen toiseen esitettyyn kysymykseen: mikä eripuraa
voi ylipäätään ylläpitää, jos sopu on oikeasti
mahdollista? Miksei sopua haluta tai osata löytää?
Miksei ihminen voi kasvaa haasteiden tasolle tai
jopa yli? Estääkö sitä ego, pelko, ylpeys tai muu?
Joka tapauksessa ns. pahuus on lähes poikkeuksetta
tulkittavissa myös ja vain ihmisen kehityksen ja
kasvun keskeneräisyydeksi, jota se puhtaasti onkin.
Kohdissa 310:10 ja 311:5 meitä jopa kehotetaan
pyytämään viisautta, jos huomaamme sitä puuttuvan, sekä luvataan mahdollisuus saada tärkeissä
erimielisyyksissä käyttöömme jopa lähes jumalallista
Viisauden Täydellistäjien kokemuksellista ”sovitteluöljyä”. Pyytäkää, niin saatte; etsikää, niin löydätte.
[1838:3]
Meillä ihmisillä tulisi olla sama lopullinen päämäärä – Jumalan saavuttaminen –, ja keinona siihen
on vain motiivina Jumalan tahdon vilpitön täyttäminen, mutta kaikki muu: tiet, tavat, toteutukset,
tulkinnat, kokemukset ja ajankohdat olkoot kaikilla
yksilöllisiä.
Tunnettu kirjailijamme Mika Waltari sanoi muinoin, että hänestä ”maailmassa ketkään muut
ihmiset eivät ole saaneet niin paljoa pahaa aikaan
kuin hyvää tarkoittavat ihmiset”; tarkoittanee juuri
fanaatikkoja! Fanaattisuuden vaaroista varoittaa
myös Urantia-kirja useaan otteeseen (esim. 1209:4 ja
2088:1).
Mutta jonakin päivänä aidot Jeesukseen uskovat eivät
enää ole kannanotoissaan samassa määrin hengellisesti
jakautuneita epäuskoisten edessä. Meillä saa aina olla
älyllisen ymmärtämisen ja tulkinnan alalla esiintyvää
moninaisuutta, jopa sosiaalistamisessa ilmenevää
eriasteisuutta, mutta hengellisen veljeyden puuttuminen on
sekä anteeksiantamatonta että moitittavaa. [1866:3]

***
Näin joulun alla toivon ihmisille yhteisymmärrystä
ja harmoniaa, ja koska joulu on erityisesti
perhejuhla, niin sitä suuremmassa määrin olkoon ilo
lapsilla. Muistamme, että perhe on ihmisen suurin
puhtaasti inhimillinen aikaansaannos ja ajallisista
instituutioista suurin ja tärkein lastemme sivistäjä!
(Mm. 939:3 ja 913:2.) Urantia-kirja ei lakkaa
korostamasta perheen arvoa ja merkitystä, ja miksi
lakkaisikaan. Hän [Jeesus] korotti perhe-elämän ihmisen
korkeimmaksi velvollisuudeksi, mutta teki selväksi, etteivät
perhesuhteet saa häiritä uskonnollisia velvoitteita. [1581:1]
Haluan toivottaa myös kaikille lukijoille rauhaisaa, virkistävää ja kiireetöntä joulua 2003. Seuraava
yhteinen tapahtumamme onkin talvipäivät tammikuussa 2004. Toivon omasta ja järjestäjänä toimivan
koulutuskomitean puolesta runsasta osanottoa.
Seuramme tilaisuudethan ovat avoinna kaikille:
paitsi seuralaisille, niin yhtä hyvin ei-seuralaisille
kuten myös ”eriseuralaisille”. Tervetuloa seuraksemme talvipäiville!

Tapio Talvitie
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Ajoitus: kaikki on ajoitettua – johtajien kehittäminen,
hengen nostattaminen ja varojen kerääminen
Carolyn Kendallin puhe, New York City 27.7.2003
Osa 2
Johtajat
Yksi Urantia-liikkeen alkuaikojen suurista aarteista
olivat hyvät johtajat. Erinomaisen luonteen omaavat
henkilöt olivat aloitteellisia, tekivät päätöksiä ja ottivat
kantaakseen hämmästyttäviä vastuita.
Tri William S. Sadler johti kontaktikomissiota, viidettä aikakautista ilmoitusta vastaanottamaan valittua
ryhmää. Edesmennyt aviomieheni Tom Kendall totesi kerran – eikä hän sanonut sitä halveksuen –, että tri
Sadlerilla oli ”suurmieskompleksi”. Hän ei ollut mikään pikkusieluinen ihminen. Hän esitti valtavia ideoita ja sai aikaan paljon suurenmoista. Sadler toimi
aluksi viljakauppiaana Michiganin Battle Creekissä.
Sittemmin hänestä tuli vihitty sielunpaimen, raamatuntutkija, etsivä, lääkäri, kirurgi, suuri puhuja, psykiatri, teologiseminaarin sielunhoitopsykologian professori, aikakauslehtien terveyskysymysten kansanomaistaja ja 42 kirjan kirjoittaja. Hän ei tuhlannut aikaa joutavaan paitsi yhdessä asiassa: hän oli Chicago Cubsien
pesäpallofani, eikä yksikään radioitu ottelu jäänyt häneltä kuuntelematta.
Hän oli paras koskaan tuntemani jutunkertoja. Puhuessaan jollekin Foorumin monista ryhmistä tai kesäseminaarille hän sai täyteen vauhtiin päästyään rakennuksen seinätkin tärisemään naurusta. Valitettavasti ainoa tunnettu kokoelma tohtori Sadlerin luentosarjanauhoituksia paloi poroksi Phoenixissa vuonna
2002.
Minulla oli etuoikeus tuntea hänet hänen elämänsä
viimeiset 17 vuotta, vuodesta 1951 hänen kuolemaansa saakka vuonna 1969. Työskentelin hänelle
kahden ja puolen vuoden ajan 1950-luvun alkupuolella. Monet masennuksesta kärsivät potilaat tulivat hänen vastaanotolleen mieli maassa, mutta tunnin verran hänen inspiroivia neuvojaan kuunneltuaan he lähtivät kotiin jalat ilmassa. Hän kohotti heidän mielialaansa toimimalla niin kuin Jeesus teki nostattaessaan pelokkaan kreetalaisnuorukaisen mielialaa.
Lena Celestia Kellogg oli sairaanhoitaja mennessään naimisiin William Sadlerin kanssa vuonna 1897.
Heidän imeväisikäisen poikansa kuoltua hän ilmoitti
aviomiehelleen aikovansa opiskella lääketiedettä.
Aviomies ilmoitti tekevänsä samoin ja sai työpaikan

Pinkertonin etsivätoimistosta, minkä turvin he rahoittivat opintiensä lääketieteellisessä. Hän oli niin menestyksekäs etsivä, että Pinkertonin toimisto tarjosi
hänelle osakkuutta, jos hän suostuisi jatkamaan palvelustaan valmistumisensa jälkeenkin. Hän kieltäytyi tarjouksesta ja antoi vaimolleen vastuun heidän uudesta
lääkärinvastaanotostaan lähtiessään Englantiin opiskelemaan kirurgiaa. Tri Sadler väitti olleensa ensimmäinen, joka käytti vierasta esinettä liittämään katkenneen luun murtumapäät taas yhteen. Kuultuaan Sigmund Freudista hän meni Wieniin, ja yhdessä Alfred
Adlerin ja Carl Jungin kanssa hänestä tuli yksi ensimmäisistä Freudin oppilaista. Sadler oli kuitenkin myös
ensimmäisiä, jotka hylkäsivät monet Freudin teorioista, mikä ei tietenkään tehnyt hänestä entisen opettajansa suosikkia. Näin hänen arkistoissaan useita kirjeitä Jungilta ja Freudin tyttäreltä Annalta, mutten yhtä
ainutta Annan isältä.
Tohtori Lena oli kuin tulikekäle, luennoija ja kirjoittaja hänen sydäntään lähellä olleista asioista. Hän
oli aktivisti naisten terveyskysymysten alalla. Hän puhui syntyvyydensäännöstelyn puolesta ja edisti eugeniikkaa. Lena Sadler oli ensimmäinen, joka uskoi siihen ilmiöön, jonka lopputuloksena olivat Urantialuvut. Hänen miehensä oli epäileväinen tuntiessaan
joutuneensa Ellen Whiten ja tämän niin kutsuttujen
viestien huijaamaksi. Aviomies oli hankkinut mainetta
valemeedioiden ja psyykkisten ilmiöiden kyseenalaistajana ja paljastajana. Hänen epäileväisyytensä jatkui
siihen asti kunnes vuonna 1935 saatiin luku kahdestatoista apostolista. Tuolloin hän oli jo praktikoiva psykiatri, ja hänen päätelmänsä oli, ettei kukaan ihmiskirjoittaja olisi pystynyt tunkeutumaan noiden kahdentoista miehen mielen sisälle. Hän siis antoi periksi ja
uskoi siitä lähtien.
Koko tuon ajan 1900-luvun alkuvuosista aina vuoteen 1935 Sadlerit – Lena, joka uskoi, ja William, joka
epäili – vaalivat uskollisesti ilmoitustapahtuman inhimillisen puolen kasvua ja kehitystä. Ennen vuonna
1939 tapahtunutta kuolemaansa Lena Sadler ehti kerätä 20 000 dollaria rahastoon niiden painolevyjen latomiseksi ja valmistamiseksi, joilla The Urantia Book
lopulta painettiin.
Sadlereilla oli työtovereita, jotka toimivat kontaktikomissiossa. Lenan sisar Anna Bell Kellogg oli sisu-
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kas, päättäväinen ja määrätietoinen ihminen, jolla oli
tuikkivat silmät. Hänkin oli sairaanhoitaja ja oli pirtein, ammattitaitoisin ja sievin pikku nainen mitä kuvitella saattoi. Anna pysyi uskollisena vaitiololupaukselleen eikä koskaan paljastanut mitään Urantialukujen alkuperää koskevaa informaatiota. Viimeiset
15 elinvuottaan hän työskenteli Urantia-kirjan hakemiston laadinnan parissa.
Annan aviomies Wilfred Custer Kellogg toimi tri
Sadlerin lääkärinvastaanoton liikkeenjohtajana vastaten kirjanpidosta ja laskutuksesta. Hän oli ujo ja hermostunut pieni mies, joka ei koskaan ajatellut mitään
omaperäistä. Hänellä ei ollut mielikuvitusta eikä luovuutta. Aluksi minua ihmetytti, mikä oli hänen antinsa kontaktiryhmälle. Mutta kun aloin tuntea häntä paremmin ja rakastaa häntä, tajusin, miten lojaali ja luotettava hän oli. Hän oli kontaktikomission ”kädet ja
jalat”. Sadlerit eivät olisi selvinneet ilman hänen pitkäaikaista ja uskollista palveluaan.
Tohtori Sadler kertoi minulle pian Anna Kelloggin
kuoleman jälkeen, että tämä oli saanut pienen perinnön eräältä Kelloggien säätiöltä Battle Creekissä. Wilfred Kelloggilla oli varsin vähän varoja jätettäväksi
vaimolleen. Annan testamentissa määrättiin, että sitten kun kaikki kulut olisi vähennetty, ”erotus” tuli
luovuttaa Urantia-säätiölle. Tohtori sanoi heidän
hämmästyneen, kun he saivat tietää tämän niin kutsutun ”erotuksen” nousevan 20 000 dollariin. Summalla
kyettiin maksamaan ranskankielisen käännöksen, La
Cosmogonie d’Urantian, painatuskustannukset. Anna ei
koskaan aavistanut omistavansa noin paljon rahaa,
tohtori totesi.
Kun alkuperäinen kontaktiryhmä vuonna 1922 tarvitsi sihteerin, ilmoituksenantajat löysivät ja toivat
heidän eteensä pitkänhuiskean, kopean ja haihattelemattoman naisen nimeltään Emma Louise Christensen. Christy joutui lopulta kirjoittamaan käsikäyttöisellä kirjoituskoneella koko kirjan tekstin kolmesta
viiteen kertaan. Hänellä oli samanaikaisesti täysipäiväinen työ yhtenä keskuspankin Chicagonhaaraosaston johtajista. Työskennellessäni Diversey
533:ssa Chicagossa olin iältäni 19–22 vuotta, ja rehellisesti sanoen Christy pelotti minua. Hän oli luja,
päättäväinen ja yksivakainen. Paitsi että Christy oli aikanaan kontaktikomissiolainen, hän palveli myöhemmin myös Urantia-säätiön johtokunnan jäsenenä sekä
Urantia-veljeskunnan varapresidenttinä ja presidenttinä. Hän eli 13 vuotta alkuperäisen kontaktikomission
johtajan tri Sadlerin kuoleman jälkeen. Christy käytti
lujaa kättä johtamissaan organisaatioissa. Hän muisti
kuulemansa ja entisten työtovereidensa kuulemat ohjeet ja täytti ilmoittajien toiveet parhaiden kykyjensä
mukaan vuonna 1982 tapahtuneeseen kuolemaansa
asti.

Alkuaikojen johtajien henkilögalleriaan kuuluu vielä
yksi tärkeä henkilö: William S. Sadler Jr. Bill Sadler
oli Lena ja William Sadlerin ainoa eloonjäänyt jälkeläinen. Hän oli Urantia-lukujen suurenmoinen tutkija.
Bill nimenomaan esitti ne kysymykset, jotka kirvoittivat Korkeinta ja Absoluutteja käsittelevät vaikeaselkoiset luvut. Ilmoituksenantajat paneutuivat suurella
huolella niiden tekstien valitsemiseen, jotka sisällytettäisiin Urantia-kirjaan. Jokainen sana, jokainen vivahde, oli tarkkaan harkittu ja tarkoitettu syvällisesti luodattavaksi. Bill ennakoi, että niiden aito merkitys käsitetään ehkä vasta vuosien kuluttua. Lena tuskitteli
kerran, ettei hän koskaan ymmärtäisi kirjan vaikeaa aineistoa. Bill komensi: ”Kaivaudu syvemmälle niin
pääset jyvälle.” Leena kaivautui ja pääsi vihdoin jyvälle. Eräässä vuoden 1951 viestissään ilmoituksenantajat moittivat Foorumia sanoen, että he olivat
”järkyttyneitä innostuksen puutteestanne ja suhteellisesta välinpitämättömyydestänne hoidettavaksenne
uskottua tehtävää kohtaan”. Bill ei sietänyt henkilöitä,
jotka lukivat lukuja vain pintapuolisesti; kenelläkään
ei ollut mitään asiaa johtotehtäviin, ellei hänellä ollut
lukujen tuntemusta. Hän oli ylimielinen, mutta hän oli
silti ehkä suurenmoisin lukujen opettaja, joka on koskaan elänyt.
Bill Sadler oli sekä Urantia-säätiön että Urantiaveljeskunnan ensisijainen arkkitehti. Siitä huolimatta,
että hän palveli säätiön varapresidenttinä ja veljeskunnan presidenttinä, hän pysytteli vuonna 1963 tapahtuneeseen kuolemaansa saakka etupäässä taka-alalla. Bill
Sadlerin tähteyden aika oli pääasiassa Foorumin viimeiset 20 vuotta sekä muutamat julkaisemista seuranneet vuodet, jolloin hän piti seminaareja Kaliforniassa
ja Oklahomassa.
Alkuaikoina monet johtajamme olivat varsin huomionarvoisia. He olivat suurenmoisia puhujia; he olivat inspiroivia; he olivat suuria tutkijoita. He johtivat
pelkällä älynsä ja moraalinsa voimalla. Myöhemmin
johtajuudesta tuli paljon monimuotoisempaa; tähteyden aika oli katoamassa. Opimme olemaan luottamatta joihinkuihin johtajiimme. Nykyisin tuntuu lähes siltä, että kaikki johtajat ovat epäilyttäviä. Kun jostakusta tulee johtaja, hän on vapaata riistaa; hänen sanomisiaan ja kirjoituksiaan voi vapaasti vähätellä. Elämme ilmapiirissä, joka ei rohkaise ketään astumaan
esiin ja tarjoutumaan johtajan osaan.
Viime vuonna Urantia-veljeskunnan entinen presidentti Paul Snider toi julki huolensa seikasta, jonka
hän käsittää liikkeemme pääongelmaksi: suurten johtajien puute. ”Miten löytäisimme johtajiksi sellaiset visionäärit, jollaisia tarvitsemme viemään meidät eteenpäin?”, hän kirjoitti. ”Tulisiko meidän partioida ahkerammin? Tulisiko meidän pyytää jäsenistön ehdo-
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tuksia? Tulisiko meidän määritellä, millaisia ominaisuuksia johtajilta edellytetään? Onko joukossamme
visioiva johtaja, joka ei ole vielä astunut esiin?”
Ilmoituksenantajat lupasivat, että jonakin päivänä
nousisi esiin suuri uskonnollinen johtaja, joka omaksuu Urantia-kirjan opetukset. Tunnistammeko hänet
sitten, kun hän tulee?
Urantia-säätiö
Vietäpä hetki tutkiaksesi Säätiöjulistusta, niin huomaat, että säätiön johtokunnan velvollisuus painattaa
kirjaa on päättymätön, sen täytyy pitää Urantia-kirja
saatavilla pysyvästi. Artiklan III kohdassa 3.3 sanotaan: ”Johtokunnan velvollisuus on pidättää itselleen
absoluuttinen ja ehdoton valvontavalta, joka kohdistuu Urantia-kirjan ja kaikkien siitä tehtävien käännösten painattamiseen ja jäljentämiseen tarvittaviin
painolevyihin ja muihin jäljentämismenetelmiin”.
Kaikki ne 27 henkilöä, jotka vuoden 1950 jälkeen
ovat palvelleet johtokunnan jäseninä, ovat uskoneet tämän olevan heidän velvollisuutensa.
Johtokunta väittää julkaisevansa ”koskematonta
tekstiä”, vaikka tekstissä on korjattu kirjoitusvirheitä,
virheellistä isojen kirjainten ja välimerkkien käyttöä ja
muutamia vähäisiä epäjohdonmukaisuuksia. Tarkoituksena oli löytää ja korjata kaikki painovirheet ensimmäisen laitoksen ensimmäisissä painatuksissa.
Kaikkiin tekstissä tehtyihin muutoksiin saatiin ilmoituksenantajien valtuutus aina viimeisen kontaktikomissiolaisen kuolemaan saakka. Näiden painatusten
oli määrä muodostaa vain ensimmäinen laitos. Ensimmäinen painos oli monella tavoin taideteos, mutta
sitä palvotaan tarpeettomasti, sillä siinä esiintyi virheitä ja erehdyksiäkin siellä täällä. Sanakirjassa
”koskematon” [inviolate] määritellään niin, että se
tarkoittaa ”vahingoittumaton, turmeltumaton, vääristelemätön, korruptoimaton” ja ”ehyt”.
Urantia-säätiöstä tehtiin tietoisesti autokraattinen
ryhmä. Johtokunta nimittää omat seuraajansa. Tiedettiin ennakolta, että aika ajoin olisi tehtävä epäsuosittuja päätöksiä, ja johtokunnan jäsenten tuli olla vapaita poliittisesta painostuksesta. Säätiökirja ei suoranaisesti määrittele johtokunnan jäsenten lukumäärää eikä
heidän toimikautensa pituutta. He saattavat palvella
eliniän tai vähemmän. Viimeisten 53 vuoden aikana
vain kaksi johtokunnan jäsentä on kuollut kesken toimikautensa: Wilfred Kellogg ja Arthur Burch. Pisimpään ovat palvelleet Edith Cook 36 vuotta, William
Hales 33 vuotta, Emma Christensen 21 vuotta, Thomas Kendall 20 vuotta ja Martin Myers 20 vuotta.
Muiden toimikausi on ollut keskimäärin 6,5 vuotta,
mitä voi tuskin pitää ”elinkautisena”.
Säätiö on valittanut Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen tekijänoikeusjutussa Michael Foundation vastaan
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Urantia-säätiö annetusta päätöksestä. Lukijat kysyvät:
”Miksi vaivautua moiseen, sillä tekijänoikeudet umpeutuisivat joka tapauksessa vuonna 2005?” Väite ei
ole totta. Jos tekijänoikeudet palautetaan, ne ovat voimassa vielä 47 vuotta eli vuoteen 2050. Tekijänoikeudet ovat tärkeä keino alkuperäisen tekstin koskemattomuuden ylläpitämisessä.
Jotkut kysyvät: ”Mitä väärää siinä on, jos alkuperäisen tekstin julkaisijoita olisi enemmän kuin yksi?”
Jos niin käy, että englanninkieliseen kirjaan liittyvät
tekijänoikeudet menetetään, julkaisijoita tulee jatkossakin olemaan enemmän kuin yksi. Monia etuja koituu siitä, että sekä alkuperäisen englanninkielisen laitoksen että siitä tehtyjen käännösten teksti on yhdenmukainen. Kun sivujako formatoidaan tai hakemistoja ja johdannaisteoksia laaditaan niin, että ne noudattavat alkuperäistä säätiön englanninkielistä kirjaa, saavutetaan se merkittävä etu, että sekaannuksen vaara
vähenee.
Mikäli tekijänoikeudet kuitenkin menetetään, mikään ei estä ulkopuolisia julkaisijoita ryntäämästä esiin
ja julkaisemasta muita versioita Urantia-kirjasta. Liitypä taas ilmoituksenantajain seuraan kulissien taakse ja
kysy itseltäsi, hyväksyisivätkö nämä version, joka
muuttaa niitä merkityksiä, jotka heillä oli tarkoitus
paljastaa ihmiskunnalle. Tai miltä heistä näyttäisi kirjasta tehty tyhmennetty versio. Miltä heistä tuntuisi
nähdä, kun kirjasta tehty sarjakuvaversio tulvehtii
markkinoille. Tuollaisia häpeämättömyyksiä vastaan
on laillisin keinoin mahdotonta käydä ilman tekijänoikeuksia. Tilanne johtaisi mahdollisesti siihen, että turmellusta Urantia-kirjan versiosta tulee alkuperäistä
suositumpi, joten kirjakaupat pitäisivät myynnissä
vain ”kansanomaista” muunnosta. Haluaisivatko ilmoituksenantajat markkinavoimien määräävän, onko
maailman saatavilla koskematon ilmoitus?
Säätiöjulistus määrää, että johtokunnan velvollisuutena on ”Urantia-kirjan sisältämien periaatteiden,
opetusten ja oppien levittäminen”. Koska säätiö ei
ole henkilöjäsenjärjestö eikä sillä ole tämän tehtävän edellyttämää järjestörakennetta, levittäminen delegoitiin vuonna 1955 Urantia-veljeskunnalle. 1990luvun puolivälistä lähtien säätiö on delegoinut levittämistoiminnan Kansainväliselle Urantia-yhdistykselle
(IUA). The Urantia Book Fellowship [Urantia-kirjan toverikunta] toimii edelleen sen saman peruskirjan ja
järjestörakenteen mukaan, joka sillä oli aikana, jolloin
sen nimi oli Urantia-veljeskunta.
IUA on olemassa ja kukoistaa siksi, että sen jäsenet tukevat sitä, että säätiö on Urantia-kirjan ainoa julkaisija ja että säätiö hallitsee Urantia-nimeä ja samankeskisten ympyräin muodostamaa tunnusta tavaramerkkeinään. IUA:n jäsenet ovat katsoneet parhaaksi
olla liittymättä Fellowshipiin. Monet Fellowshipin jä-
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senet tukevat niin ikään säätiötä kirjan ainoana julkaisijana ja kääntäjänä sekä merkkien omistajana. Tämä
väki ei halua jättää Fellowshipiä ja siirtyä IUA:han.
He, heidän ystävänsä ja perheenjäsenensä perustivat
veljeskunnan ja sen seurat ja ovat lojaaleja niille tarkoitusperille, joita varten veljeskunta alun perin rakennettiin. Ilmoituksenantajain julkaisuvaltuutus valtuutti meidät perustamaan tuhansittain opintoryhmiä
ja kouluttamaan johtajia ja opettajia. Paikalliset seurat
jatkavat kaiken kaikkiaan näiden vastuiden kantamista.
Mistä rahat?
Rahaa ei ole koskaan ollut riittävästi kaikkeen tarpeelliseen. Aluksi tämä oli kuin ”nurkkakauppa”. Sadlerien perhe antoi käyttöön tarvittavat tilat ja paljon
muutakin. Tohtori Sadler kertoi minulle, että yhteen
aikaan hän oli William Jennings Bryantin jälkeen toiseksi korkeimmin palkittu Chautauqua-piirin puhuja.
Yleisesti ei ole tiedossa, että tohtori kylläkin jätti Diversey 533:n rakennuksen säätiölle, mutta ei juurikaan
muuta. Selvitäkseen velvoitteistaan hänen oli ollut
pakko myydä Beverly Shoresin huvilakiinteistö Michiganjärven rannalla Indianassa. Emma Christensen
(Christy) eli keskuspankilta saamansa eläkkeen turvin.
Hänen kuoltuaan Family of God [Jumalan perhe] järjestö kustansi hienotunteisesti muistolounaan niille,
jotka tulivat kunnioittamaan hänen elämäntyötään.
Kun Christy tai tohtori tarvitsivat rahaa rakennuksen
kunnossapitoon, henkilökohtaisiin matkoihin tai sosiaalisten tilaisuuksien järjestämiseen, muuan antelias
lahjoittaja järjesti tarvittavat varat. Erityisesti muuan
perhe maksoi näitä pikku ylellisyyksiä enemmän kuin
tulemme koskaan tietämään.
Kun tuli aika painattaa ensimmäiset Urantia-kirjat,
muuan varakas herrasmies tarjoutui maksamaan koko
50 000 dollarin erän. Ilmoituksenantajat viestittivät
toivomuksenaan, että jokainen osallistuisi kirjan
julkaisemisesta aiheutuviin kustannuksiin, mieluummin kuin että yksi tai kaksi varakasta henkilöä
maksaisivat kaiken. Varainpyyntökirje tuotti yli 49 000
dollaria. Foorumin jäsenet maksoivat kirjoistaan ennakkomaksuna 5 dollaria kappaleelta. Maksusitoumuksia annettiin ja yksittäiskappaleilla ja usean
kappaleen tilauksilla oli eri hinta. Ensimmäinen kirjoihin merkitty lahjoittaja oli edesmennyt suuri arktisten
alueiden tutkimusmatkailija sir Hubert Wilkins, joka
lähetti 1 000 dollaria; se oli tuohon aikaan paljon rahaa.
Emme tietenkään valloita maailmaa, ellemme kykene löytämään tarpeeksi rahaa kirjojen painattamiseen. Tähän saakka jokainen julkaistu Urantia-kirja on
myyty tuen varassa. Vain muutama henkilö on antanut varoja kohtuuttoman suuria summia varmistaak-

seen sen, että tämä ilmoitus tavoittaa ne, jotka sitä
tarvitsevat ja sen haluavat. Muutamat erittäin rikkaat
henkilöt yhdessä joidenkuiden vähävaraisten kanssa
ovat maksaneet kaikki nämä kirjat. Rva Kelloggin koko perintö, hänen ”lesken osansa” hupeni alkuperäisen ranskannoksen rahoittamiseen.
Monet meistä uskovat, että riittää, kunhan maksamme omat kokousmatkakulumme ja vähennämme
ne veroilmoituksessamme. Tuohon on yksi varsin yksinkertainen vastaus: kokouskulut eivät käännä kirjoja; ne eivät painata, sido ja varastoi kirjoja; ne eivät
osta lahjakirjoja ja ne eivät postita kirjoja. Samalla
mitalla, jolla olemme itse hyötyneet, samalla mitalla tulee meidän hyödyttää muuta planeettaa.
Varautuminen tulevaisuuteen
Luodessamme katseemme aikaan, jolloin Urantiakirjan opetukset vihdoin leviävät maailmanlaajuisesti,
luotamme siihen, että evoluutionmukainen edistys
raivaa sille jatkuvasti tietä. Ajattelepa autoilijaa, joka
pyrkii kiihdytyskaistalta moottoritien liikenteeseen ja
vähitellen lisää vauhtia. Ajattele sitten niitä 1800luvun lopun ja 1900-luvun alun kirjoittajia, jotka
Matthew Block on tunnistanut osittain eräiden lukujen lähteiksi. Paitsi että näiden kirjailijoiden ajatuksia
tuli liitetyiksi Urantia-lukuihin, he ovat vaikuttaneet
myös muihin kirjailijoihin ja filosofeihin, ja heidän
ideansa ovat tunkeutuneet luokkahuoneisiin ja kirkkoihin. He ovat ehkä epäsuorasti valmentaneet joidenkin nykylukijoittemme ajattelua.
Tämän päivän kirjailijoita saattaa hyvinkin olla valmentamassa nuoria mieliä hyväksymään Urantia-kirja.
J. K. Rawlingin Harry Potter -sarja voisi hyvinkin innoittaa hengellisyyden samoin kuin tyydyttävän
kompleksisuuden etsintään nykykulttuurille niin ominaisen turruttavan joutavuuden sijasta. Urantia-kirjalle
ominaiset omituiset nimet eivät liene mikään hankaluus Potter-faneille. Monet nykyromaanit, -elokuvat
ja televisio-ohjelmat aivan kuin pyytävät tulla käytetyiksi askelkivinä tai johdantona Urantia-kirjaan.
Hengellisten arvojen etsintä on loputonta. Bill
Sadler kirjoitti kolmannessa presidentin kolmivuotiskatsauksessaan: ”Kirja itsessään ei ole päämäärä; se
on mitä tärkein päämäärän saavuttamiskeino. Veljeskunta on tarkoitettu edistämään kirjaa, ja kirja on tarkoitettu tuomaan Jumala ja ihminen lähemmäksi toisiaan. Jumala on ainoa tosi päämäärä. Hengellisen lojaalisuutemme ja antaumuksemme ensisijainen kohde
on Universaalinen Isä ja vain hän. Kaikki muu on
toissijaista ja alisteista tämän ’kallisarvoisen helmen’ –
Jumalan pojan aseman todellistamisen – omaksi
hankkimiselle.”
(Käännös Seppo Kanerva. Esityksen kolmas osa julkaistaan myöhemmin.)
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Kolmas käänteentekevä ilmoitus
Kristina Siikala

P

alestiinassa, lähellä sitä paikkaa, josta oli tuleva ensin Saalemiksi, sitten Jebusiksi ja lopulta Jerusalemiksi kutsuttu kaupunki, oli kaldealaisella paimentolaisella Amdonilla telttansa pystytettynä. Jeesuksen syntymään oli vielä aikaa 1973
vuotta. Eräänä päivänä telttaan astuu mies, joka toteaa: ”Olen Melkisedek, El Eljonin, Kaikkein korkeimman, ainoan Jumalan, pappi.” [1015:1]
Mies oli ulkomuodoltaan tuonaikaisia rodullisesti
sekoittuneita nodilaisia ja sumerilaisia muistuttava,
pituudeltaan satakahdeksankymmentä senttimetriä
ja olemukseltaan käskevä. Paimentolaisella meni
hetki tointua hämmästyksestään, ja sen jälkeen hän
esitti tulokkaalle kysymyksen kysymyksen perään.
Kun Amdon sitten tarjosi vieraalle illallista, sai Makiventa Melkisedek ensimmäistä kertaa pitkän universumiuransa aikana maistaa aineellista ruokaa.
Hän oli aivan äsken lihallistunut ilman että kukaan
ihminen olisi hänen ilmestymistään ollut todistamassa. Ja sinä iltana, kun he keskustelivat ulkona
tähtien alla, Melkisedek aloitti lähetystehtävänsä.
Hän heilautti kättään laajassa kaaressa ja sanoi Amdonin puoleen kääntyen:
”El Eljon, Kaikkein Korkein, on taivaankannen tähtien jumalallinen luoja ja myös sen maan luoja, jonka pinnalla me elämme, ja hän on myös taivaan ylin Jumala.” [1015:3]
Makiventa Melkisedek puhui kaldeaa ja puolta
tusinaa muuta kieltä. Hän pukeutui kutakuinkin niin
kuin kanaanilaispapit, paitsi että hän kantoi rinnallaan kolmen samankeskisen ympyrän muodostamaa
tunnusmerkkiä, satanialaista Paratiisi-Kolminaisuuden symbolia. Yhdeksänkymmentäneljä vuotta Melkisedek oli viettävä lihallisessa hahmossaan ennen
kuin hän päätti lopettaa tehtävänsä ja katosi ihmistovereiltaan yhtä salaperäisesti kuin oli saapunutkin.
Hän vetäytyi telttaansa Saalemissa hyvän yön toivotuksin, mutta aamulla ei häntä siellä enää ollut.
Käänteentekevät ilmoitukset
Urantia-kirjan lukijat tuntevat Makiventa Melkisedekin kolmannen käänteentekevän ilmoituksen alulle-

panijana. Uskonnollisia ilmoituksia on ollut monia,
mutta vain viittä niistä pidetään käänteentekevinä.
Ilmoituksista sanotaan:
Totuus on aina ilmoitus: Se on itseilmoitus, kun se ilmaantuu sisimmässä olevan Suuntaajan toiminnan tuloksena; se on käänteentekevä ilmoitus, milloin se esitetään jonkun muun taivaallisen vaikuttajan, ryhmän tai persoonallisuuden toiminnan välityksellä. [1109:4]
Ilmoitusten luonteesta ja tarkoituksesta seuraava
sitaatti Urantia-kirjasta:
Ilmoituskin on kehityksellistä, mutta se on aina edistyvää. Kautta aikojen, jonkin maailman historian alusta sen
loppuun saakka, uskontoon kuuluvat ilmoitukset ovat kerta
kerralta yhä laajempia ja toinen toistaan valaisevampia. Revelaation, ilmoituksen, tehtävänä on panna järjestykseen ja
tarkistaa toinen toistaan seuraavat kehitysuskonnot. Mutta
jotta ilmoitus jalostaisi ja ylevöittäisi kehitysuskontoja, tällaisten jumalallisten tarkastuskäyntien pitää tuoda esille
sellaisia opetuksia, jotka eivät ole liian kaukana sen aikakauden ajattelusta ja suhtautumisista, jona ne esitetään. Ilmoituksella on siksi aina oltava ja sillä on aina kosketus
evoluutioon. Ilmoitususkontoa rajoittaa aina pakostakin
ihmisen vastaanottokyky. [1007:1]
Jotta voimme nähdä kolmannen ilmoituksen oikeassa yhteydessään, kerrataan lyhyesti kaikki viisi
tähän päivään mennessä Urantialla esitettyä käänteentekevää ilmoitusta.
1. Dalamatian opetukset. Oikeaa käsitystä Ensimmäisestä Lähteestä ja Keskuksesta julistivat
Urantialla ensi kerran Prinssi Caligastian esikunnan sata ruumiillista jäsentä. Tämä ilmoitus alkoi noin viisisataatuhatta vuotta sitten ja
jatkui yli kolmesataatuhatta vuotta
2. Eedenin opetukset. Aatami ja Eeva esittivät evolutionaarisille kansoille toistamiseen käsityksen kaikkien Isästä noin 38 000 vuotta sitten,
mutta ilmoituksen eteneminen katkesi Aatamin ja Eevan rikottua sopimuksensa. Seetiläispapit jatkoivat kesken jäänyttä työtä, ja heidän
opetuksensa jättivät jälkensä koko Levantin
uskonnolliseen evoluutioon. Vuoteen 2500
eKr. mennessä ihmiskunta oli kuitenkin suu-
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relta osin kadottanut tuntuman Eedenin päivinä esitettyyn ilmoitukseen.
3. Saalemin Melkisedek. Tämä Nebadonin Hätätilapoika oli Urantialla kolmannen totuudenilmoituksen alkuunpanija noin 1980 eKr. Melkisedekin opetuksen ydinsanoma voidaan kiteyttää sanoihin luottamus ja usko. Ihminen voi
luottaa Jumalan kaikkivoipaan hyväntahtoisuuteen, ja usko oli se teko, jolla ihminen ansaitsee Jumalan suosion.
4. Jeesus Nasaretilainen. Kristus Mikael esitti
Urantialla neljännen kerran käsityksen Jumalasta Universaalisena Isänä. Lähimmäiseen
kohdistuva rakastava vapaaehtoinen palvelu
on seurausta siitä, että ihminen tunnustaa Jumalan, oman Isänsä, rakastavan huolenpidon
ja vastaa siihen. Palvelemalla riemumielellä
veljeään ihminen palvelee samalla Jumala Isää.
Avainsanoja ovat siis rakkaus ja palvelu.
5. Urantia-kirjan luvut. Viides ilmoitus poikkeaa
edellisistä sekä siinä, että se on kirjallisessa
muodossa, että siinä, ettei se ole yhden ainoan
universumipersoonallisuuden työtä, vaan monien olentojen yhteisesitys. Viides ilmoitus sisältää myös neljännen ilmoituksen uudelleenesityksen.

Näistä käänteentekevistä ilmoituksista kolmen yhteydessä on meillä tapahtunut myös tuomiokauden
vaihdos. Planeettakohtainen tuomiokausi vaihtui
Urantialla Prinssi Caligastian saapumisen yhteydessä, Aatamin ja Eevan saapumisen yhteydessä, ja viimeinen vaihdos tapahtui Kristus Mikaelin saatua
tehtävänsä täällä suoritetuksi. Kolmas ja viides ilmoitus, siis Makiventa Melkisedekin ilmoitus ja
Urantia-kirjan luvut, on annettu meille ilman että
tuomiokausi olisi vaihtunut. Meille, joilla on etuoikeus elää viidennen ilmoituksen aikoja, voi olla mielenkiintoista tutkia, mitä kolmannesta ilmoituksesta
kerrotaan ja ehkä myös suorittaa joitakin vertailuja
nykyhetkeen.
Makiventa Melkisedekin haaste
Melkisedekit kuuluvat Jumalan Paikallisuniversumipoikiin. He ovat noin puolimatkassa korkeimman

Jumalallisuuden ja kuolevaisluotujen välissä. He
ovat ensimmäinen sellainen jumalallisten Poikien
luokka, jotka tulevat niin lähelle alempana olevaa
luodun elollisuuden tasoa, että he kykenevät toimimaan suoraan kuolevaisten hyväksi tehtävässä palvelutyössä. Tämän palvelun mahdollistamiseksi heidän ei kuitenkaan välttämättä tarvitse ruumiillistua.
Melkisedekit tunnetaan yleisesti Hätätilapoikina.
Kun universumissa ilmenee jokin tavallisuudesta
poikkeava ongelma tai kun on määrä yrittää jotakin
epätavallista, niin melko usein joku Melkisedek ottaa tällaisen tehtävän suorittaakseen.
Täällä Urantialla Melkisedek-yhteisö on toiminut
tavattoman aktiivisesti. Jo silloin kun elämä juurrutettiin Urantialle 550 miljoonaa vuotta sitten, kaksitoistajäseninen Melkisedekien ryhmä palveli täällä
Elämänkantajien keralla. Caligastian kapinan jälkeen
noin 200 000 vuotta sitten tuli toisesta kaksitoistajäsenisestä Melkisedekien ryhmästä konkurssipesän
hoitokunta aina Aatamin ja Eevan saapumiseen asti.
Noin sata vuotta myöhemmin tämänkin hankkeen
ajauduttua karille he joutuivat taas ottamaan ohjat
käsiinsä aineellisen tason yläpuolella toimivana
Urantian hallituksena. (1014:2) Mutta välitön fyysinen yhteys kuolevaisiin oli nyt katkennut. Vain enkeliauttajat ja Suuntaajat jatkoivat ponnistelujaan
yksilön pelastamisen hyväksi. (852:5) Vaikka ihmisrodut edistyivätkin älyllisyyden alalla, hengellisyys
taantui ja jumalakäsitys hämärtyi. Melkisedekit huolestuivat. Jotakin täytyisi tehdä, jottei totuuden valo
Urantialla sammuisi.
Tässä en voi välttää vertaamasta tilannetta meidän aikaamme, viidennen ilmoituksen aikaan. Ihmiset edistyvät älyllisyyden alalla, mutta hengellisyys
taantuu ja jumalakäsitys hämärtyy.
Mutta palataan takaisin Melkisedekien ryhmään.
Ryhmä oli tietoinen siitä, että Mikael oli päättänyt
jossakin vaiheessa lahjoittautua Urantialle, mutta he
eivät tienneet tarkkaa ajankohtaa. Ylemmiltä tahoilta
he saivat vain ohjeen hoitaa asiat parhaaksi katsomallaan tavalla siihen asti, kunnes lahjoittautuva
Poika saapuisi. Silloin Makiventa Melkisedek, yksi
planeetan kahdestatoista pesänhoitajasta, tarjoutui
personoitumaan maan päälle ajallisen ihmisen hahmossa eli lahjoittautumaan maailmaa hoivaavaksi
Hätätilapojaksi. Hänen aineellistamisensa tapahtui
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Palestiinassa, ja sen suorittivat planeetan pesänhoitajat yhteistyössä Elämänkantajien, muutamien Fyysisten Päävalvojien ja muiden Urantialla asuvien taivaallisten persoonallisuuksien kanssa. (1014:3–5)
Makiventa ruumiillistui aikuisen miehen hahmossa.
Auttajakseen ja opastajakseen hän sai Ajatuksensuuntaajan. Saman Suuntaajan joka myöhemmin oli
opastava myös Mikaelia hänen maallisen elämänsä
aikana. Ainoan Suuntaajan, joka on toiminut kahdesti planeetallamme. Lisäksi hänellä oli täysimittaiset yhteydet yhteentoista työtoveriinsa planeetan
holhoojakunnassa. Muuten hänellä ei ollut sen
enempää yhteydenpitomahdollisuuksia ihmisen yläpuolella oleviin älyllisiin olentoihin kuin ihmiselläkään. (1016 1–2) Makiventa Melkisedekillä oli kaksi
tehtävää: hän pyrki pitämään maan päällä elossa totuutta ainoasta Jumalasta ja valmistamaan tietä Mikaelin lahjoittautumiselle. Hänen tehtäväänsä ei
kuulunut tapasäännösten uudistaminen, maailman
tapojen muuttaminen eikä edes edistyneiden hygieniakäytäntöjen tai tieteen totuuksien levittäminen. (1018:4)
Melkisedekin opetustyö
Makiventa Melkisedek vietti 94 vuotta ruumiillistuneena planeetallamme. Kun ottaa huomioon, että
hän oli koko tuon ajan ”mies parhaissa voimissaan”,
eli siihen eivät sisälly sen enempää lapsuusvuodet
kuin vanhuuskaan, oli aika kuitenkin pitempi kuin
miltä se ensi kuulemalta tuntuu. Hänhän ehti tuona
aikana opettaa monia ihmissukupolvia. Koko ajan
hän myös pyrki varmistamaan opetustensa säilymisen ja leviämisen oman lähtönsä jälkeen.
Jo muutamassa vuodessa alkoi Saalemin yhdyskunta muodostua Makiventan ympärille kerääntyneistä oppilaista, opetuslapsista ja uskovista, ja hänet tunnettiin pian koko Palestiinan alueella El Eljonin, Kaikkein Korkeimman, pappina ja Saalemin
viisaana. Ympäristön heimojen keskuudessa hänestä
saatettiin myös käyttää nimitystä Saalemin sheikki
tai Saalemin kuningas. (1015:4)
Melkisedek opetti seuraajilleen niin paljon kuin
he suinkin pystyivät vastaanottamaan ja omaksumaan. Monet nykyajan uskonnolliset käsitykset taivaasta ja maasta, ihmisestä, Jumalasta ja enkeleistä
eivät ole kovin kaukana näistä Melkisedekin opetuksista (1016:8). Hänen yksinkertainen evankeliuminsa
oli, että on olemassa vain yksi Jumala, universu-
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min jumaluus, taivaallinen Luoja, jumalallinen isä, ja
että usko tähän Jumalaan takaisi jumalallisen suosion ja ikuisen eloonjäämisen. Tämän opetuksen
omaksuminen ei kuitenkaan ollut ihmisille helppoa.
He olivat tottuneet ajatukseen monista jumalista ja
siihen, että jumalien suosioon päästäkseen oli heitä
lepyteltävä ja suostuteltava monenlaisin uhrein ja
teoin.
Opetusta yhdestä Jumalasta, joka oli kaiken Luoja ja jumalallinen Isä, Makiventa korosti myös valmistaakseen tietä Mikaelin myöhemmin tapahtuvalle
ilmestymiselle tämän saman Universaalisen Isän
Poikana.
Sitaatti Urantia-kirjasta: Melkisedek opetti, että jonakin tulevana aikana saapuisi toinen Jumalan Poika samalla tavoin lihallisessa hahmossa kuin hänkin oli tullut, mutta
että tämä syntyisi naisesta. Ja juuri tästä syystä lukuisat
myöhemmät opettajat väittivät, että Jeesus oli pappi tai sielunhoitaja, "iäti Melkisedekin aseman omaava". [1017:1]
Ja näin Melkisedek raivasi tien ja valmisti maailman
suunnanvalintaan vaikuttaneen monoteismin näyttämön sen
ainoan Jumalan todellisen Paratiisin-Pojan lahjoittautumista varten, jonka hän niin elävästi kuvaili kaikkien Isäksi
ja jonka hän esitteli Abrahamille Jumalana, joka hyväksyisi ihmisen vaatimatta tältä yksinkertaisesti mitään muuta
kuin henkilökohtaista uskoa. Ja maan päälle saapuessaan
Mikael vahvisti kaiken, mitä Melkisedek oli ParatiisinIsästä opettanut. [1017:2]
Kun Melkisedek opetti käsitystä yhdestä Jumalasta, universaalisesta Jumaluudesta, hän antoi kansan
yhdistää tämän opetuksen Norlatiadekin Konstellaation-Isään, josta hän käytti nimitystä El Eljon,
Kaikkein Korkein. Saalemin opiskelijoiden enemmistölle Edentia, konstellaatiomme keskuspaikka,
oli taivas ja Kaikkein Korkein oli Jumala. (1016:4)
Muutamille oppilaistaan Makiventa opetti kuitenkin
myös pitemmälle menevää totuutta, jolloin opetukseen sisältyi myös totuuksia paikallisuniversumin
asiainhoidosta ja organisaatiosta. Hänellä oli loistava
opetuslapsi Nordan Keeniläinen, ja tälle miehelle ja
hänen innokkaalle oppilasjoukolleen Makiventa
opetti jopa totuudet superuniversumista ja jopa Havonasta. (1016:6) Hän asui yli kolmekymmentä
vuotta Katron perheen luona, ja he tunsivat monet
näistä korkeammista totuuksista ja onnistuivat säilyttämään opetukset aina maineikkaan jälkeläisensä
Mooseksen aikoihin asti. Sitaatti Urantia-kirjasta:
Mooseksen hallussa oli näin ollen kunnioitusta herättävä
perimätieto Melkisedekin päiviltä. Nämä tietonsa hän oli
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saanut suoraan sukupolvelta toiselle siirtyneenä perintönä
isänsä sukuhaaran kautta ja muista lähteistä peräisin olevana tietona äitinsä sukuhaaran välityksellä. [1016:7]
Vaikka Makiventa Melkisedek oli omaksunut
oman lahjoittautumisensa tunnukseksi kolmen samankeskisen ympyrän muodostaman symbolin, koko luomakunnan Kolminaisuus-hallituksen aineellisen tunnuskuvan (605:8), jota hän kantoi rintalevyssään, oli oppi kolminaisuudesta liikaa tavalliselle
kansalle opetettavaksi. Kansan enemmistö tulkitsi
tuon symbolin edustavan ihmisten, enkelien ja Jumalan kolmea valtakuntaa. Ja heidän annettiin pitää
uskonsa. Abraham oli oppinut, että Edentian kolme
Kaikkein Korkeinta toimivat niin kuin he olisivat
yksi, ja hänelle samoin kuin joillekin muillekin samankeskiset ympyrät tarkoittivat näitä kolmea Kaikkein Korkeinta. Kovin harvat Makiventa Melkisedekin seuraajista tulivat koskaan tietämään näiden kolmen renkaan olevan tunnusmerkkinä jumalallista
voimassapitoa ja ohjausta edustavan ParatiisinKolminaisuuden infiniittisyydestä, ikuisuudesta ja
universaalisuudesta. (1016:5) Makiventan käyttämästä symbolista kerrotaan vielä, että ihmiset alkoivat pitää tätä kolmen samankeskisen kehän muodostamaa tunnusmerkkiä niin pyhänä, etteivät he
tohtineet sitä koskaan käyttää, ja muutaman sukupolven kuluttua se nopeasti unohtui. (1015:5)

Saalemin uskonto
Makiventa Melkisedek oli jo heti saapuessaan kertonut olevansa pappi. Hänhän sanoi: ”Olen Melkisedek,
El Eljonin, Kaikkein korkeimman, ainoan Jumalan, pappi” [1015:1] Ja Saalemissa todellakin voidaan katsoa
vallinneen eräänlainen järjestäytynyt uskonto: oli kirkonkirjat, uskontunnustus, käskyt ja myös koruttomat palvontamenot. Abrahamin toimesta otettiin
käyttöön seetiläispappien perua oleva kymmenysjärjestelmä. Enimmillään veljeskunnan väestökirjoissa
oli yli satatuhatta säännöllistä kymmenystenmaksajaa
(1021:4).
Seurakuntaan saattoi liittyä kirjoittamalla nimensä
tai painamalla puumerkkinsä savitauluille laadittuihin kirkonkirjoihin ja painamalla mieleensä ja hyväksymällä seuraavan uskontunnustuksen:
1. Uskon El Eljoniin, Kaikkein Korkeimpaan Jumalaan, ainoaan Universaaliseen Isään ja kaiken Luojaan.

2. Hyväksyn sen Melkisedekin tekemän liiton Kaikkein
Korkeimman kanssa, joka vuodattaa Jumalan suosion
uskoni päälle, ei uhrausteni eikä polttouhrieni päälle.
3. Lupaan noudattaa Melkisedekin seitsemää käskyä ja
kertoa kaikille ihmisille hyvää sanomaa tästä liitosta
Korkeimman kanssa. [1017:4–6]
Näin lyhyt ja yksinkertainen oli Saalemin siirtokunnan uskontunnustus. Mutta tämäkin oli noiden aikojen ihmisille aivan liian paljon ja aivan liian pitkälle menevää. Heihin oli niin syvästi pinttynyt käsitys,
että ihmisen oli lunastettava itsensä antamalla jumalille jotakin. Voisiko jumalallinen suosio ja pelastus
olla ilmainen lahja, vain uskon kautta saatava? Heistä tuntui uhkarohkealta luottaa siihen, ettei uhreja
jumalille ja lahjoja papeille tarvittukaan. Saalemin
siirtokunnan sisäpuolella ei ollut lupa suorittaa mitään uhritoimituksia, mutta jo Saalemin laitamien
sivukeskuksissa uhreja toimitettiin ja uhrilahjoja poltettiin. Varmuuden vuoksi. Abrahamistakin kerrotaan: Jopa Abraham turvautui tähän barbaariseen käytäntöön, kun hän oli saanut voiton Kedorlaomerista. Hän ei
kerta kaikkiaan päässyt mielenrauhaan, ennen kuin hän oli
toimittanut tavanomaisen uhrin. Eikä Melkisedek onnistunut koskaan kokonaan tätä uhraamisalttiutta juurimaan
seuraajiensa uskonnollisista tavoista, ei edes Abrahamin
tapauksessa. [1018:3]
Melkisedek tiesi hyvin, että ihmisten kauan sitten
vakiintuneita tapoja on erittäin vaikea kitkeä yhtäkkisesti pois. Niinpä hän oli viisautta osoittaen yrittänyt tuoda omiensa keskuuteen lihasta ja verestä
koostuneen uhrin korvikkeeksi leivästä ja viinistä
koostuvan sakramentin. Kuten edellä kävi ilmi, tämä uudistusyritys ei kuitenkaan täysin onnistunut.
Uskontunnustuksessaan saalemilaiset lupasivat
noudattaa Melkisedekin seitsemää käskyä, jotka oli
muotoiltu Dalamatiassa muinoin noudatetun korkeimman lain suuntaviivojen mukaan ja jotka muistuttivat hyvin paljon niitä seitsemää käskyä, joita
opetettiin ensimmäisessä ja toisessa Eedenissä.
Saalemin uskonnon seitsemän käskyä olivat:
1. Älä palvele muuta Jumalaa kuin taivaan ja maan
Kaikkein Korkeinta Luojaa.
2. Älä epäile, etteikö usko ole ainoa ikuisen pelastuksen
edellytys.
3. Älä lausu väärää todistusta.
4. Älä tapa.
5. Älä varasta.
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6. Älä tee huorin.
7. Älä osoita epäkunnioitusta vanhempiasi äläkä heimon vanhimpia kohtaan. [1017:9–13, 1018:1–2]
Abraham
Kun puhutaan kolmannesta käänteentekevästä ilmoituksesta, nousee yhtenä keskeisimmistä ihmisvaikuttajista esiin Abraham. Samainen Abraham,
josta me varmaan jokainen olemme kuulleet puhuttavan jo viimeistään koulun alaluokkien uskontotunneilla. Urantia-kirjan kertomus Abrahamista
poikkeaa kuitenkin monelta osin Vanhan testamentin kertomuksesta. Esimerkiksi Vanhassa testamentissa Abrahamin ja Jumalan välisiksi keskusteluiksi
kuvatut neuvonpidot käytiin todellisuudessa Abrahamin ja Melkisedekin välillä. Ja muistiin merkityt
tavattoman monet Abrahamin ja Saaran keskustelut
”Herran enkelin” kanssa tarkoittavat heidän lukuisia
vierailujaan Melkisedekin luona. (1023:4)
Abrahamille lankesi vastuullinen tehtävä. Kirjamme kertoo: Vaikka saattaa olla erehdys puhua "valitusta
kansasta", ei ole virhe puhua Abrahamista valittuna yksilönä. Melkisedek tosiaankin pani Abrahamin kannettavaksi
vastuun siitä, että totuus yhdestä Jumalasta pysyi elossa erotukseksi vallalla olleesta uskosta monilukuisiin jumaluuksiin. [1018:6]
Ennen Makiventa Melkisedekin saapumista planeetallemme olivat Melkisedek-pesänhoitajat parasta mahdollista inkarnoitumispaikkaa ja -aikaa määrittääkseen tarkkaan tutkineet maapallon eri puolilla
vallitsevia olosuhteita. Ilmoituksen onnistumisen
varmistamiseksi he halusivat myös saada yhteyden
ihmisperheeseen, jossa ilmeni johtajuuden potentiaaleja. He löysivät muitakin sopivia perheitä Abrahamin perheen lisäksi punaisten ihmisten, keltaisten
ihmisten sekä andiittien jälkeläisten keskuudesta,
mutta Palestiinan suotuisa maantieteellinen sijainti
ratkaisi. Lopullisesta valinnasta kertoo seuraava sitaatti: Melkisedek-pesänhoitajat olivat jo jonkin aikaa
tarkkailleet Abrahamin esi-isiä, ja luottavaisin mielin he
odottivat jossakin sukupolvessa ilmaantuvaksi sellaista jälkikasvua, jolle olisi ominaista älyllisyys, aloitteellisuus, viisaus ja vilpittömyys. Abrahamin isän, Terahin, lapset täyttivät
nämä odotukset joka kohdin. Juuri tämä mahdollisuus saada yhteys kyseisiin Terahin monitaitoisiin lapsiin vaikutti
melkoisesti siihen, että Makiventa ilmestyi Saalemiin mieluummin kuin Egyptiin, Kiinaan, Intiaan tai pohjoisten
heimojen keskuuteen. [1018:8]
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Yhteistyöhön pääseminen vaati kuitenkin aikaa.
Noista monivaiheisista tapahtumista kerrotaan
Urantia-kirjan sivuilla 1019 ja 1020. Abrahamin isän,
Terahin, suku oli kuullut Melkisedekistä Kaldeassa
ja Urissa vaikuttaneelta foinikialaiselta opettajalta.
He olivat jo kääntyneet puolesta sydämestään Saalemin uskontoon ja päättivät lähteä Saalemiin. Mukana oli tosin vielä monta kotijumalaa; vielä he eivät
olleet valmiita niistä luopumaan yhden Jumalan hyväksi. Abrahamin veli Naahor sai kuitenkin suunnitelmat muuttumaan, ja he jäivät Harraniin sen sijaan, että olisivat menneet Saalemiin. Joitakin viikkoja Terahin kuoleman jälkeen Abraham ja Naahor
saivat Melkisedekiltä kutsun: "Tulkaa Saalemiin, jossa
saatte kuulla opetuksiamme ikuisen Luojan totuudesta, ja
teidän kahden veljeksen valistuneet jälkeläiset tulevat koitumaan koko maailmalle siunaukseksi." [1019:2]. Naahor
jättäytyi joukosta, mutta Abrahamin veljenpoika
Loot lähti setänsä mukaan. Abraham ja Loot asettuivat Saalemin lähistölle eräälle kukkulalinnakkeelle
ja tekivät sieltä käsin lukuisia pyhiinvaellusmatkoja
Melkisedekin luo.
Palestiinassa vallitseva kuivuus sai kuitenkin Abrahamin veljenpoikineen lähtemään Niilinlaaksoon
hankkimaan elintarpeita. Egyptissä Abrahamilla oli
erinomaiset olot; hän pääsi Egyptin valtaistuimella
istuvan kaukaisen sukulaisensa suosioon ja asui siellä oleskelunsa loppupuolella hovissa vaimonsa Saaran kanssa. Melkisedek oli tuolloin jo tunnettu ja
kunnioitettu Egyptissä saakka, ja faaraon saatua
kuulla Abrahamin Saalemin asialle antamasta lupauksesta, hän kehotti tätä palaamaan ja antoi mukaan
osuuden Abrahamin faaraon puolesta tekemien sotaretkien sotasaaliista.
Abraham palasi perheineen Saalemiin mielessään
suurisuuntaisia ja kunnianhimoisia sotilaallisia suunnitelmia koko Kanaanin valloittamisesta ja sen kansan alistamisesta Saalemin valtaan. Loot ei ollut
enää mukana, hän oli suunnannut kulkunsa Sodomaan. Melkisedek ylläpiti rauhanomaisia suhteita
ympäristön heimoihin eikä ollut sotilaallisen toiminnan kannattaja, ja siksi yhteistyö ei vielä ottanut sujuakseen, vaan miehet erosivat ystävinä ja Abraham
perusti Hebroniin sotilaallisen pääkaupunkinsa.
Ympäristön heimot pelkäsivät suuresti Abrahamia
mutta he myös kunnioittivat häntä, koska he tiesivät, että hänellä oli läheiset suhteet Melkisedekiin.
Taitavana sotilaana ja valloittajana, mutta myös diplomaattisena neuvottelijana, Abraham eteni ripeästi
sivulle 16

Ihmisen elämänuran jatkuminen maailmankaikkeudessa
Keventäkää sielunne taakkaa hankkimalla viivyttelemättä itsellenne kaukokatseinen näkemys kohtalostanne, elämänuranne jatkumisesta maailmankaikkeudessa. [1739:3]
Alkuaikojen morontiaelämä paikallisjärjestelmissä on hyvin paljolti nykyisen aineellisen maailmanne elämän kaltaista, mutta se käy konstellaation opiskelumaailmoihin tultaessa yhä vähemmän fyysiseksi ja
yhä aidommin morontiaaliseksi. Ja edetessänne Salvingtonin sfääreille saavutatte hengellisiä tasoja yhä enemmän. [542:1]
Asutuille maailmoille moraalisuudenvahvistajat kuvailevat kuolevaisen elämän monista renkaista koostuvana katkeamattomana ketjuna. Lyhyt oleskelusi Urantialla, tällä kuolevaisen
ihmisen lapsuudensfäärillä, on vain yksi rengas, heti ensimmäinen pitkässä ketjussa, joka on ulottuva universumien yli ja ikuisten aikakausien läpi. Tärkeätä ei niinkään paljon ole se,
mitä opit tässä ensimmäisessä elämässä, vaan tärkeätä on tämän elämän elämisen kokemus. Edes tässä maailmassa tehtävä työ, niin tuiki tärkeää kuin se onkin, ei ole
läheskään yhtä tärkeää kuin on se tapa, jolla tämän työn teet. Mitään aineellista palkkiota ei vanhurskaasta elämisestä saa, mutta siitä saa syvällisen tyydytyksen –
tietoisuuden saavutuksesta – ja tämä ylittää minkä tahansa ajateltavissa olevan aineellisen palkinnon. [435:6; alleviivaus kirjoittajan]

Paratiisi

Havona

Morontiavoiman Valvojat kykenevät saamaan aikaan aineellisten ja hengellisten energioiden yhteenliittymisen. Näin he organisoivat aineellistumisen
6. asteen henki
5. asteen henki (294:6)
morontiaalisen muodon, joka ei torju sitä, että sen päälle lisätään vielä valvova henki. Nebadonin morontiaelämän läpi edetessäsi nämä samat
kärsivälliset ja taitavat Morontiavoiman Valvojat antavat käyttöösi peräjälkeen 570 morontiaruumista, joista jokainen on
4. asteen henki
asteittain etenevän muodonmuutoksesi yksi vaihe. Aineellisista maailmoista lähtösi jälkeen käyt läpi täsmälleen 570 erillistä
Uversa
ja astetta edellistä korkeammalla olevaa morontiamuutosta ennen kuin sinut asetetaan Salvingtonissa ensimmäisen
Umajor 5
asteen hengeksi. Kahdeksan näistä muodonmuutoksista tapahtuu järjestelmässä, seitsemänkymmentäyksi
Havonassa tapahtuvan elämänvaiheesi ensimmäisenä tekona
konstellaatiossa ja 491 Salvingtonin sfääreillä oleskelun aikana. [542:2]
annat tunnustuksen kuljetussekonafillesi ja kiität häntä pitkästä ja
Uminor 3
Paavali sai tietää morontiamaailmojen olemassaolosta ja morontiamateriaalien reaaliturvallisesta matkasta. Sitten sinut esitellään olennoille, jotka opastavat sinua
3. asteen henki
suudesta, sillä hän kirjoitti: "Taivaassa heillä on parempaa ja kestävämpää
ensimmäisissä Havonassa suorittamissasi toimissa. Seuraavaksi menet
2. asteen henki
ainetta." Ja nämä morontiamateriaalit ovat todellisia, konkreettisia,
rekisteröimään saapumisesi ja laatimaan kiitosta ja jumalointia uhkuvan viestisi
aivan kuin "kaupungissa, jolla on perustukset ja jonka rakenlähetettäväksi paikallisuniversumisi Luoja-Pojalle, sille universumin Isälle, joka mahdollisti
taja ja luoja on Jumala." Ja jokainen näistä ihmeelelämänurasi Jumalan poikana. Siihen päättyvät Havonaan-saapumiseen liittyvät muodollisuudet. Sen
lisistä sfääreistä on "parempi, toisin sanoen
jälkeen sinulle myönnetään pitkä loma, jonka voit käyttää vapaaseen havaintojentekoon, ja tämä tarjoaa sinulle
1. asteen henki (348:1)
taivaallinen, maa." [542:4]
tilaisuuden etsiä käsiisi ystäviäsi, tovereitasi ja kumppaneitasi pitkän ylösnousemuskokemuksen ajalta. Voit myös tutkia
Salvington
kaukoviestintäsanomia päästäksesi selville siitä, ketkä pyhiinvaeltajatovereistasi ovat Uversasta-lähtösi jälkeen lähteneet
Havonaan. [343:3]

491 morontiaolomuodon
muutosta

Edentia

71 morontiaolomuodon
muutosta

Kuolleista
herääminen ja
7 morontiaolomuodon
muutosta

(maapallo)

Me, jotka olemme Uversasta, emme tiedä ajallisuuden ylösnousemuskuolevaisten "lopullista määränpäätä". Nykyisellään he asuvat Paratiisissa ja palvelevat
väliaikaisesti Valon ja Elämän Yhteisössä, mutta taivaaseennousijan osalle tulleen näin valtavan koulutuksen ja universumissa saadun näin pitkäaikaisen harjoituksen
täytyy olla suunniteltuja pätevöittämään heidät vieläkin suurempiin luottamuksellisiin koetuksiin ja yhä ylevämpiin vastuullisiin tehtäviin. [347:5]

Siitäkin huolimatta, että nämä ylösnousemuskuolevaiset ovat saavuttaneet Paratiisin, että heidät on otettu Lopullisuuden Saavuttajien jäsenyyteen ja että heitä on suurin määrin lähetetty
takaisin paikallisuniversumeihin osallistumaan niiden johtamiseen ja avustamaan superuniversumien asiainhoidossa – jopa tästä ilmeiseltä näyttävästä määränpäästä huolimatta jäljelle jää
kuitenkin se merkittävä tosiasia, että heidät on merkitty kirjoihin vain kuudennen asteen henkinä. Kuolevaisfinaliittien Yhteisön elämänuralla on epäilemättä otettava vielä yksi askel. Emme tunne tämän
askelen luonnetta, mutta olemme panneet merkille kolme seikkaa, joihin pyydämme teitä tässä yhteydessä kiinnittämään huomiota: [347:6]

Jerusem

Urantia

Tieto saapumisestasi Havonan vastaanottomaailmoihin lähetetään asianmukaisesti paikallisuniversumisi päämajaan, ja se välitetään
henkilökohtaisesti serafisuojelijallesi, olipa tuo serafi missä hyvänsä. [343:4]

1. Merkintöjen perusteella tiedämme kuolevaisten piensektoreissa oleskelunsa ajan olevan ensimmäisen luokan henkiä ja tiedämme heidän etenevän toiseen luokkaan silloin, kun heidät siirretään suursektoreihin,
ja kolmanteen luokkaan, kun he edistyvät superuniversumin keskuskoulutusmaailmoihin. Kuolevaisista tulee neljännen asteen eli kandidaattihenkiä sen jälkeen, kun he ovat saavuttaneet Havonan kuudennen
kehän, ja heistä tulee viidennen luokan henkiä, kun he löytävät Universaalisen Isän. Sittemmin he saavuttavat henkiolomuodon kuudennen vaiheen, kunhan he ensin ovat vannoneet valan, joka liittää heidät
ainiaaksi Kuolevaisfinaliittien Yhteisön ikuisuustehtäviin. [348:1]
3. Paratiisin Finaliittikuntaan kuuluvat glorifioidut kuolevaiset ovat ylösnousemuksellisia olentoja, joilla on hallussaan kokemuksellinen tietämys jokaisesta vaiheesta siinä, millaista on todellisuudessa elää älylliseen
olemassaoloon kuuluva mahdollisimman täyteläinen elämä ja mikä on sen filosofia, sillä tähän ylösnousemukseen alimmista aineellisista maailmoista Paratiisin hengellisiin korkeuksiin käytettävien aikakausien
kuluessa on näitä eloonjääviä luotuja koulutettu heidän kykyjensä äärirajoille saakka opettamalla heille ajallisuuden ja avaruuden koko universaalisen luomakunnan oikeudenmukaisen ja tehokkaan ja samalla
armeliaan ja kärsivällisen hallinnon jokaisen jumalallisen periaatteen jokainen yksityiskohta. [348:4]
Mielestämme ihmisillä on oikeus tulla mukaan mielipiteiden vaihtoomme ja olemme sitä mieltä, että teillä on vapaus arvailla kanssamme Paratiisin Finaliittikunnan perimmäisen kohtalon salaisuutta. Meistä näyttää
ilmeiseltä, että täydellistyneiden evolutionaaristen luotujen nykyiset tehtävät muistuttavat luonteeltaan loppututkinnon jälkeisiä universumien ymmärtämisen ja superuniversumin hallinnon kursseja; ja me kaikki kysymme:
"Minkähän vuoksi Jumalat näin huolehtivat siitä, että eloonjäävät kuolevaiset saavat läpikotaisen koulutuksen maailmankaikkeuden hallintomenetelmissä?" [348:5]

Paikallisuniversumiura
Linnunradan ulkolaidalla

Superuniversumiura
Linnunradan keskustan alueilla

Keskusuniversumi- ja paratiisiura
kaukana Linnunradan ulkopuolella
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sivulta 13

kohti voimakkaan valtion perustamista Palestiinaan.
Hän maksoi aina kymmenykset Melkisedekille ja piti
huolen siitä, että muutkin lähiympäristössä tekivät
samoin. Abraham ajatteli, että Saalemin Jumala oli
hänen menestyksensä takana.
Liittosopimus
Abraham suunnitteli koko Kanaanin valloittamista.
Hän tiesi kuitenkin, ettei Melkisedek olisi hyväksynyt hanketta, ja lisäksi häntä alkoi huolestuttaa ajatus siitä, ettei hänellä ollut poikaa, josta olisi tullut
hänen seuraajansa hahmotellun kuningaskunnan
hallitsijana. Abraham halusi neuvotella Makiventa
Melkisedekin kanssa. Annetaan kirjan kertoa:
Hän järjesti uuden neuvottelun Melkisedekin kanssa, ja
nimenomaan tämän keskustelun kuluessa Saalemin pappi,
näkyväinen Jumalan Poika, taivutti Abrahamin luopumaan aineellisiin valloituksiin tähtäävästä suunnitelmastaan
ja hylkäämään ajallisen hallitsijanvallan hengellisen taivaan
valtakunta -käsitteen hyväksi. [1020:4]
Melkisedek selitti Abrahamille, miten turhaa olisi taistella amorilaisten liittokuntaa vastaan, mutta samalla hän
teki yhtä selväksi sen, että nämä takapajuiset klaanit olivat
järjettömillä tavoillaan parhaillaan suorittamassa todellista
itsemurhaa, jonka seurauksena ne muutamassa sukupolvessa heikkenisivät niin paljon, että sillä välin suuresti lisääntyneet Abrahamin jälkeläiset kykenisivät ne helposti voittamaan. [1020:5]
Ja Melkisedek solmi Saalemissa muodollisuuksien mukaisen liittosopimuksen Abrahamin kanssa. Hän sanoi
Abrahamille: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat
lukea; niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä." Ja Abraham
uskoi Melkisedekiä, "ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi". Ja Melkisedek kertoi Abrahamille, miten tämän jälkeläiset tulevaisuudessa ottaisivat haltuunsa Kanaanin sen jälkeen, kun nämä olisivat olleet Egyptissä. [1020:6]
Kun Abrahamin statusvaimo Saara pian sopimuksenteon jälkeen synnytti hänelle perillisen, Iisakin, alkoi Abraham suhtautua sopimukseensa Melkisedekin kanssa hyvin vakavasti ja lähti Saalemiin
saadakseen sopimuksen kirjallisessa muodossa vahvistetuksi. Tässä julkisessa ja virallisessa sopimuksen
hyväksymistilaisuudessa hän muutti myös nimensä
Abramista Abrahamiksi. Abraham oli nyt julkisesti
ja kiistattomasti luopunut henkilökohtaisista pyrkimyksistään Melkisedekin laajakantoisempien suunnitelmien hyväksi, ja hänelle ilmestyi Mamren tasangolla kolme taivaallista olentoa (1021:3).

Urantia-kirjassa kerrotaan, että Melkisedekin ja
Abrahamin liittosopimus vahvistettiin kirjallisena,
mutta sopimuksen tarkkaa sisältöä ei valitettavasti
suoraan ilmoiteta. Melkisedek lupasi Abrahamille
runsaasti jälkeläisiä ja menestystä. Oma käsitykseni
on, että hän tiesi näin tapahtuvan ja siksi saattoi sen
luvata. Abraham kuitenkin ilmeisesti tulkitsi sen
niin, että näin tapahtui eräänlaiseksi ”palkkioksi”
sopimuksesta. Ja heprealaispapit menivät myöhemmin Babylonin vankeuden aikaan vielä pitemmälle
muuttaessaan vanhoja kirjoituksia. Abrahamin ja
Saaran iät muutettiin harkitusti korkeammiksi, jotta
Iisakin syntymää voitaisiin väittää ihmeeksi (1023:5).
Liittosopimus jumalallisten voimien kanssa on kuitenkin selvä osoitus ihmisen jumalakuvan kehityksestä. Uhrein lepytetään arvaamatonta, ehkä kateellista ja kostonhimoistakin jumalaa, mutta liittosopimus voidaan tehdä sellaisen jumalan kanssa joka on
luotettava ja oikeamielinen. (983:2–4)
Tämä Melkisedekin liitto Abrahamin kanssa edustaa
sitä suurta urantialaista sopimusta jumaluuden ja ihmiskunnan välillä, jolla Jumala suostuu tekemään kaiken, ihminen suostuu vain uskomaan Jumalan lupauksiin ja noudattamaan hänen ohjeitaan. Siihen saakka oli uskottu, että
pelastus oli saavutettavissa vain teoilla – uhrein ja uhrauksin; nyt Melkisedek toi Urantialle jälleen sen ilosanoman,
että pelastus, Jumalan suosio, on saatavissa uskon kautta.
Mutta tämä evankeliumi koruttomasta uskosta Jumalaan
oli liian edistyksellistä. Seemiläisheimojen jäsenet katsoivat
myöhemmin paremmaksi palata vanhoihin uhrimenoihin ja
synnin sovittamiseen verenvuodatuksella. [1020:7]
Liiton solmimisen jälkeen Abrahamin ja Melkisedekin yhteistyö kukoisti. Abraham ryhtyi taas
hoitamaan Saalemin siirtokunnan siviili- ja sotilasjohtajan tehtäviä ja pani toimeen monia tärkeitä
hankkeita. Hän suoritti parannuksia Saalemin temppelissä, uudisti koulutusta ja lähetyssaarnaajien valmennusta, hankki uudet teltat koko koululaitokselle
ja laajensi kymmenysverojärjestelmää. Hänen uudistuksensa ulottuivat myös elinkeinoelämän alalle.
Karjan laatua parannettiin ja maitotaloutta kehitettiin.
Urantia-kirja toteaa: Abraham oli taitava ja pystyvä
liikemies, ja oman aikansa mittapuun mukaan hän oli varakas mies. Hän ei ollut ylen määrin hurskas, mutta hän
oli läpikotaisen vilpitön, ja hän toden totta uskoi Makiventa
Melkisedekiin. [1021:4]
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Saalemin viisas poistuu näyttämöltä
Liittosopimuksen solmimisen jälkeen Makiventa
Melkisedek jatkoi vielä toimintaansa Saalemissa
muutamien vuosien ajan. Hänen päätökseensä lopettaa hätätilalahjoittautumisensa vaikutti kirjan mukaan ennen kaikkea se, että ympäristön heimot ja
jopa hänen lähimmät työtoverinsa alkoivat yhä
enemmän pitää häntä puolijumalana, suhtautua häneen ikään kuin hän olisi yliluonnollinen olento.
No, sehän hän toki olikin, mutta ihmisten kunnioitus häntä kohtaan alkoi ylittää kohtuuden rajat ja
osoittaa äärimmäistä taikauskoista pelkoa. Tällainen
kehitys ei ole ilmoitusmenettelyn tarkoitus. Toinen
lähtöön vaikuttava seikka oli, että hän halusi poistua
hyvissä ajoin ennen Abrahamin kuolemaa varmistaakseen sen, että totuus yhdestä ja ainoasta Jumalasta juurtuisi lujasti hänen seuraajiensa mieleen.
(1022:3)
Melkisedekin äkillinen häviäminen oli kuitenkin
niin Abrahamille kuin muillekin seuraajille valtava
järkytys, ja Saalemiin rakennettu suurenmoinen organisaatio purkautui jotakuinkin kokonaan. Abraham joutui surumielisyyden valtaan, josta hän ei
koskaan täysin tointunut, ja hän meni etelään asuakseen lähellä Gerarissa sijaitsevia liikeyrityksiään.
Kerrotaan, että hänestä tuli heti Melkisedekin katoamisen jälkeen arka ja pelokas, mutta että hän kuitenkin jonkin ajan kuluttua sai kerätyksi rohkeuttaan ja
ryhtyi hoitamaan niitä tehtäviä, jotka hänelle Melkisedekin seuraajana lankesivat. Filistealaisten ja
Abimelekin väen keskuudesta hän sai uusia käännynnäisiä ja solmi sopimuksen näiden kanssa. Samalla Abrahamiin kuitenkin tarttui näiden heimojen
vanhoja taikauskoisia käsityksiä, varsinkin heidän
tapansa uhrata esikoispoikansa. Mutta Abrahamista
tuli taas suuri johtaja, jota kaikki ryhmät kunnioittivat ja kaikki Palestiinan kuninkaat arvostivat. Abrahamista tuli heidän hengellinen johtajansa. Ja Abraham kuoli luottavaisena sellaisessa uskossa Jumalaan, jonka
hän oli Saalemin tuolloin jo kadonneissa kouluissa Melkisedekiltä oppinut. [1023:1]
Kertomus Melkisedekistä alkoi kuitenkin pian
menettää otettaan Palestiinassa, ja jo viidensadan
vuoden kuluttua monet pitivät sitä myyttinä. Abrahamin poika Iisak pitäytyi vielä melko hyvin isänsä
opetuksiin, mutta pojanpojalla Jaakobilla oli vaikeuksia siihen uskoa. Jaakobin poika Joosef kuitenkin
uskoi. Myöhemmin, kun heprealaiset kirjanoppineet
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Babylonin vankeuden aikaan kirjoittivat perimätietonsa uusiksi nostaakseen itsensä esiin Jumalan valittuna kansana, hävisivät lähes kaikki muistiinmerkinnät Melkisedekin ajoista (1023–1024). Jotakin
kuitenkin on säilynyt. Tässä on ote Uuden testamentin kirjeestä heprealaisille: Tämä Melkisedek oli
Salemin kuningas ja Korkeimman Jumalan pappi. Kun
Abraham oli paluumatkalla lyötyään kuninkaat, Melkisedek tuli häntä vastaan ja siunasi hänet, ja Abraham
antoi hänelle kymmenykset kaikesta saaliistaan. Hän oli
ensinnäkin ”vanhurskauden kuningas”, mitä hänen nimensä merkitsee, ja lisäksi Salemin kuningas eli ”rauhan kuningas”. Hänellä ei ole isää, ei äitiä eikä sukuluetteloa, hänen elinpäivillään ei ole alkua eikä loppua. Hänet on kuvattu Jumalan Pojan kaltaiseksi, ja hän pysyy pappina ainaisesti. [ Hepr. 7:1–3]
Usko yhteen Jumalaan juurtui vankaksi heprealaisten keskuudessa, mutta ne Makiventa Melkisedekin opetukset, joissa hän kertoi jälkeensä tulevan
Jumalan Pojan hengellisestä lähetystehtävästä,
muuttuivat kansallisen ja rodullisen vapahtajan,
Messiaan, odotukseksi.
Kolmantena päivänä Urantialta poistumisensa
jälkeen Makiventa Melkisedek otti taas paikkansa
siinä kahdentoista Melkisedekin muodostamassa
ryhmässä, joka toimi planetaarisen konkurssipesän
hoitajana. Hän seurasi luonnollisesti suurella mielenkiinnolla opetuksiensa vaikutusta planeetallamme. Meille kerrotaan myös sellainen mielikuvitusta
kiihottava tieto, että hän jatkoi yhdeksäntoista vuosisadan ajan yhteistyötä monien profeettojen ja näkijöiden kanssa ja pyrki näin pitämään elossa Saalemin totuudet siksi, kunnes Mikael ilmestyisi maan
päälle (1024:6). Sitä ei kerrota tarkemmin, miten tämä yhteistyö käytännössä tapahtui ja keitä nämä
profeetat ja näkijät olivat.
Makiventa Melkisedek on edelleen täysin omistautunut planeettamme asiainhoidolle. Hän toimii
tällä hetkellä Urantian Sijaishallitsija-Planeettaprinssinä.
Melkisedekin lähetyssaarnaajat
Makiventa Melkisedek koulutti Saalemissa suuren
joukon opettajia ja lähetyssaarnaajia, jotka menivät
ensin ympäristön heimojen keskuuteen ja sitten ajan
kuluessa veivät kolmannen ilmoituksen sanomaa
yhä laajemmalle. Koko itäinen pallonpuolisko Brittein saarilta ja Islannista aina kauas Japanin ja Afrikan kaukaisimpiin heimoihin asti sai kuulla sano-
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maa, jonka mukaan jumalallisen suosion saavuttamisen ainoana hintana oli ihmisen usko ja luottamus
ainoaan universaaliseen Jumalaan. Melkisedekin liitto Abrahamin kanssa toimi mallina heidän sanomalleen. He pyrkivät aina uusilla seuduilla löytämään ja
kouluttamaan alueen omaan väestöön kuuluvia oppilaita ja valtuuttivat sitten heidät toimimaan kukin
oman kansansa parissa (1027:1). Edetessään he perustivat uusia koulutuskeskuksia. Yksi merkittävimmistä varhaisista keskuksista sijaitsi Vanjärven rantamilla Aataminpojan jälkeläisten keskuudessa
(1021:6). Esimerkiksi Kiinaan nämä opettajat saapuivat toisen esikristillisen vuosituhannen puolivälissä ja siellä Sii Futshissa he pitivät pääpaikkaansa
yli sadan vuoden ajan (1032:3). Egyptissä oli myös
tärkeä keskus, ja Eurooppaan lähetyssaarnaajia tuli
paitsi Vanjärven keskuksesta myös juuri Egyptin
kautta (1043:7).
Kirjassamme todetaan, että näiden Saalemin oppia koko itäiselle pallonpuoliskolle vieneiden miesten ja naisten elämä ja kokemukset muodostavat ihmisrodun aikakirjoissa sankarillisen luvun (1021:6).
Ja että koskaan ei Urantialla ole ollut innostuneempia ja tarmokkaampia jonkin uskonnon lähetyssaarnaajia (1027:1). He ansaitsevat kaiken kunnioituksemme. Suurenmoista innostusta ja omistautumista
on todellakin vaatinut vaarantaa niin oma kuin perheensä ja jälkeläistensäkin elämä lähtemällä liikkeelle
vieraille seuduille, missä edes hengissä säilymisestä
ei ollut mitään varmuutta. Hidasta, monen sukupolven kestävää on eteneminen ollut. Liikkuminen tapahtui varmaankin pääasiassa jalan. Jossakin lie
päästy mukavammin veneellä ja jossakin on ehkä
voinut turvautua kameliin, aasiin, hevoseen tai norsuun. On vain täytynyt luottaa, että huomennakin
jostakin löytyy ravintoa, löytyy jokin paikka, missä
nukkua, ja että rosvojoukoilta selvitään. He ovat elävä esimerkki uskosta, luottamuksesta ja rohkeudesta.
Tehtävä oli hyvin vaikea. Sitaatti: Teillä, jotka nyt
käytätte hyväksenne kirjapainotaidon tuomia etuja, on tuskin käsitystä siitä, miten vaikeata oli säilyttää totuutta noina varhaisina aikoina, miten helppoa olikaan kadottaa näköpiiristä uusi oppi sitä mukaa kuin sukupolvet vaihtuivat.
Uuden opin kohdalla oli aina vaikuttamassa pyrkimys sulauttaa se vanhempaan uskonnollisten ja taikamenojen kokonaisuuteen. Vanhemmat, evoluution myötä syntyneet uskomukset saastuttavat aina uuden ilmoituksen. [1022:2]
Näin myös luonnollisestikin kävi. Käsitys yhdestä
Jumalasta saavutti heimon tai rodun pysyvän kannatuksen ainoastaan Palestiinassa; kaikkialla muualla se
sekoittui vanhempiin uskomuksiin. Silti lähetyssaarnaajien suorittamalla tehtävällä on ollut hyvin mer-

kittävä vaikutus koko maapallon uskonnolliseen kehitykseen. Sanotaan, että Melkisedekin opetukset
ovat perusvaikuttimena kaikissa viimeisten neljäntuhannen vuoden aikana ilmaantuneissa länsimaiden
ja itämaiden uskonnoissa (1084:3).
Makiventan antamasta evästyksestä lähetyssaarnaajille tiedämme, että heidän virkaanastumisvalaansa sisältyi sitoumus olla organisoimatta yksinomaan
palvonnallisia seurakuntia ja lupaus olla koskaan toimimatta pappina, olla koskaan ottamatta uskonnollisesta palvelusta muuta palkkiota kuin ruokaa, vaatetusta ja majoitusta (1077:5). Hän varoitti liiallisesta
organisoimisesta ja myös kehotti pidättäytymään
kaikista yrityksistä levittää evankeliumia sotilaalliseen voimaan tai siviilihallinnolliseen pakottamiseen
turvautumalla (1050:6). Joskus lähetyssaarnaajat tulkitsivat varoitukset uskonnollisesta organisoitumisesta liian tiukasti. Näin tapahtui ainakin Kreikassa
ja Arabiassa. Väljempi tulkinta olisi mahdollistanut
paremman lopputuloksen.
Mesopotamiassa lähetyssaarnaajat sortuivat liikaan yrittämiseen. He eivät tyytyneet pelkästään
Melkisedekin evankeliumin saarnaamiseen, vaan
sotkeutuivat myös sinänsä arvokkaalta tavoitteelta
näyttäneeseen tapasääntöjen ja moraalin uudistamiseen. Seurauksena oli tappio ja lähes täydellinen torjunta. (1043:1–4) Mesopotamiassa toimineiden lähetyssaarnaajien jälkeläiset jättivät kuitenkin kauniin
perinnön, josta mekin olemme saaneet nauttia. Monet Vanhan Testamentin psalmeista ovat heidän kirjoittamiaan. Myös Jobin kirja heijastaa melko hyvin
Saalemin koulun opetuksia Mesopotamiassa
(1043:5).
Urantia-kirja päättää kolmatta aikakausikohtaista ilmoitusta kuvanneet luvut kappaleella, joka sopii hyvin tämänkin esityksen loppusanoiksi:
Ja näin päättyy pitkä kertomus Makiventa Melkisedekin opetuksista Urantialla. On kulunut lähes neljätuhatta
vuotta siitä, kun tämä Nebadonin Hätätilapoika lahjoittautui Urantialla, ja tänä aikana "El Eljonin, Kaikkein
Korkeimman Jumalan, papin" opetukset ovat tunkeutuneet
kaikkien rotujen ja kansojen tietoisuuteen. Ja Makiventan
onnistui saavuttaa epätavallisen lahjoittautumisensa tarkoitus; kun Mikael valmistautui ilmestymään Urantialle, niin
miesten ja naisten sydämessä oli olemassa käsitys Jumalasta,
se sama jumalakäsitys, joka yhä uudestaan leimahtaa liekehtimään Universaalisen Isän monilukuisten lasten elävässä hengellisessä kokemuksessa heidän eläessään jännittävää
ajallista elämäänsä avaruuden pyörivillä planeetoilla.
[1085:1]
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”Seuraa minua”
Helsingin keskustelutilaisuudessa 1.11.2003
Pentti Lehtelän pitämä alustus

V

alitsin aiheen ”Seuraa minua”, koska olen
kuullut kehotuksen niin monta kertaa elämäni aikana, mutta en ole koskaan pysähtynyt
kohdallani sen syvällisemmin tarkastelemaan,
1. mitä ”Seuraa minua” merkitsee minulle henkilökohtaisesti tänään,
2. miten haluan kehotuksen ”Seuraa minua” heijastuvan suhteissani muihin ja
3. miten ”Seuraa minua” ohjaa toimintaani eri yhteisöissä, joissa elän ja vaikutan.
Tätä kirjoittaessani ehdin jo pohtia monta kertaa,
olenko ”myöhästynyt lähdössä”, kun vasta nyt 60
vuotta täytettyäni teema puhuttaa minua. Urantiakirjaankin olen saanut tutustua jo vuodesta 1977 lähtien. Rohkenenko astua eteenne tässä mielessä ”alastonna”? Huokailinkin jo, että kunpa en olisi lainkaan
suostunut tähän ”kujanjuoksuun”. Toisaalta luonteelleni ominaiseen tapaan en osannut enää perääntyäkään ja heittää pyyhettä kehään.
Toisaalta lienee nöyryyttä alkaa siitä, missä on tänään, tässä ja nyt. En halunnut kieltäytyä uskoutumasta teille veljinäni ja sisarinani (ks. Juudas-syndrooma, 2056:1).
1. Mitä ”Seuraa minua” merkitsee minulle henkilökohtaisesti tänään?
Vasta vähitellen ja aste asteelta olen Urantia-kirjaa jo
vuosia yksin ja teidän muiden lukijoiden kanssa opiskellessani rohjennut antaa itseni tulla tietoiseksi
siitä tosiasiasta, että Luoja-Poika tarkoitti ihmisen planetaarisen luomistyön mestarinäytteeksi – – [57:6], ja että
Universaalinen Isä ja Iankaikkinen Poika ovat yhdessä sopineet suunnitelmastaan ylentää ja täydellistää
jokainen kuolevainen (joka sitä halajaa) kaltaisekseen
sanomalla: ”Tehkäämme kuolevaiset luodut omaksi kuvaksemme.” [85:5]
Heidän on täytynyt tarkoittaa kaikkia kuolevaisia, joten en ole poikkeustapaus! Pyrkimys ja päämäärä ovat selvät, eikä minun tulisi niitä vähätellä eikä liioitella, ei enempää omiani kuin muidenkaan.

Meillä jokaisella on edellytykset täyttää Isän tahto:
”Olkaa täydelliset niin kuin minä olen täydellinen .” [21:3]
Löytää tie, valita suunta, kulkea ja pysyä sillä. Tähän saakka kaikki on teoriassa selvää.
Mutta jokapäiväisen elämäni arkitodellisuuden keskellä, sen todellisissa tai kuvitelluissa, sisäisissä tai ulkoisissa ristiaallokoissa pelkkä tietoisuus em. tosiasioista ei ole kuitenkaan aina riittänyt takaamaan sisäistä varmuutta, tasapainoa ja sielunrauhaa sen suhteen, että kokisin olevani, tai että edes haluaisin kaikin
ajoin ja kaikissa elämäni tilanteissa olla ”oikealla tiellä”. Kärsimättömyyttä, välinpitämättömyyttä, uhmaa,
kapinaa, epäuskoa ja tottelemattomuuttakin on esiintynyt ja riittänyt.
ÄO:tani mittauttamatta tai sen enempää arvioimatta minun on ollut helppo samastua kirjan toteamuksiin: Ajatteleva ihminen on aina pelännyt jonkin uskonnon otteessa olemista. – – Nykyajan älykkäät miehet ja
naiset karttelevat Jeesuksen uskontoa siksi, että he pelkäävät,
mitä se heille tekee ja mitä se heillä teettää. [2083:2] Itsekkäät miehet ja naiset eivät yksinkertaisesti halua maksaa tällaista hintaa – –. [2083:3] Tietoisuus vapaaehtoisesta
vastuustani Isän tahdon tekemisessä oli tullut liian lähelle. Se vuorostaan oli tuonut mukanaan ”mielen
lorvikatarriutta”, haluttomuutta, epävarmuutta ja pelkoa muuttua tai antaa Isän muuttaa.
Vuoroin on tehnyt kipeää, vuoroin on ollut riemullista rohjetessani pitää totena sitä yksinkertaista
tosiasiaa, että [i]hmisen ei tarvitse mennä edemmäs kuin
omaan sisäiseen kokemukseensa – – löytääkseen Jumalan
[so. Ajatuksensuuntaajan; 62:1] ja että [k]uolevaiset elävät Jumalassa, ja samalla tavoin on Jumala tahtonut elää
kuolevaisissa. Niin kuin ihmiset uskoutuvat hänen haltuunsa,
niin on hänkin – jo sitä ennen – uskonut osasen itsestään
[so. Ajatuksensuuntaajan] olemaan ihmisten kanssa; hän
on suostunut elämään ihmisissä ja asumaan ihmisissä ihmistahdon alaisena. [1221:4; korostus kirjoittajan]
Siinä erinomainen nöyryyden oppitunti ja malli:
ääretön tahto – rajallisen tahdon alla.
Kun on tullut vakuuttuneeksi Jeesuksen opetuksista, että Luoja ei suostu pakottamaan tai alistamaan aineellisten luotujensa hengellistä vapaata tahtoa, ja että kun ihminen
rakkautta tuntien vihkii tahtonsa Isän tahdon täyttämiseen,
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se on mieluisin ihmisen antama lahja Jumalalle [22:5], niin
vielä jää avoimeksi kysymys: miten ja mistä ihminen
sitten voi etsiä, löytää ja saada voimaa tehdä Isän
tahto?
Tällä kohtaa Urantia-kirja sisältöineen on osoittautunut erinomaiseksi kartaksi ja uskoni innoittajaksi –
ei kuitenkaan uskoni kohteeksi tai todelliseksi uskonnolliseksi kokemuksekseni. Minun itseni on tullut ja
tulee edelleenkin päivittäin elää elämäni tällä sfäärillä
ja tehdä se sisäinen lähestymistyö kohti Jumalaa, joka
on minussa ja joka on paras ystäväni ja yhteistyökumppanini, nimittäin Ajatuksensuuntaajani.
Eräs lohdullisimmista virkkeistä tässä kysymyksessä on minulle ollut ja on: Jumalan tahdon täyttäminen ei
ole enempää eikä vähempää kuin osoitus luodun halukkuudesta jakaa sisäinen elämänsä Jumalan kanssa – sen saman
Jumalan kanssa, joka on mahdollistanut tällaisen sisäistä
merkitysarvoa omaavan luodun olennon elämän. Jakaminen
on Jumalan kaltaista – jumalallista. Jumala jakaa kaiken
Iankaikkisen Pojan ja Äärettömän Hengen kanssa, kun nämä puolestaan jakavat kaiken universumien jumalallisten
Poikien ja Henkityttärien kanssa. [1221:2]
Erityisesti ”Jeesus ihmisenä” -kuvaukset rohkaisevat ja kannustavat minua luottamaan siihen, että jokaisella meistä, ”hänen seuraajallaan”, on edellytykset
opetella uskomaan, mitä hän uskoi ja niin kuin
hän uskoi” (2089:3), astumaan sisälle Mestarin elämän henkeen, epäitsekkääseen ihmisten palvelemiseen, sekä vakuuttautumaan siitä, että [y]ksi ihmiselämän tärkeimmistä asioista on saada selville, mitä Jeesus uskoi, löytää hänen ihanteensa ja pyrkiä toteuttamaan hänen
ylevä elämäntarkoituksensa – – ja tietää, miten hän sen eli.
[2090:4] Meillähän on lupa matkia Jumalaa tullaksemme vähitellen hänen kaltaisekseen.
Kysymyksessä on ensisijaisesti mielen ylentäminen
päivittäin uskon ja luottamuksen kautta – työkaluina
itsetutkistelu, rukous, mietiskely ja ylistys – niin, että
suostuttelisin päästämään Jumalan itsessäni valloilleen, jotta hän saa virrata vapaasti ja ulos virratessaan
virvoittaa oman sieluni siinä tarkoituksessa, että palvelisin lukemattomia muita sieluja tuoden heille valoa,
mielenylennystä ja siunausta. (1777:2)
En ole enää niinkään huolissani siitä, onko elämää
kuoleman jälkeen, vaan pikemminkin siitä, onko elämää ennen kuolemaa. Onko elämäni mielekästä,
onnellista ja pelotonta? Liikeneekö minulta aikaa lohduttaa, ymmärtää, palvella ja rakastaa muita ympärilläni?
Jumalatietoinen kuolevainen on varma pelastuksesta; hän
ei pelkää elämää; hän on rehellinen ja johdonmukainen. Hän

osaa urheasti kestää väistämätöntä kärsimistä; hän ei valita,
kun hänen tielleen tulee ylitsepääsemätön koettelemus.
[1740:7]
2. Miten haluan kehotuksen ”Seuraa minua” heijastuvan suhteissani muihin?
Olen usein saanut vastaanottaa väitteen, että toimintani arkielämässä osoittaa yksisilmäisyyttä keskittyessäni etupäässä oman eloonjäämiseni ja paratiisiurani varmistamiseen sen sijaan, että antautuisin
kokosydämisesti veljeyden, lohdun, onnellisuuden
ja hyvinvoinnin tuottamiseen ja jakamiseen
kanssaihmisilleni.
Heti kohta toisen kuolevaisen kohdatessani joutuvat edellä esittämäni hengelliset periaatteet koetukselle. Minun tulee välittömästi käynnistää minäkeskeisyydestä luopumisen ja ”itsensä unohtamisen” ohjelma ja päästää Jumala itsessäni irti voidakseni kohdata
Jumalan tuossa toisessa persoonassa. Aloite on minulla: kiinnostua muista, sillä Jeesuksen uskonto on
pelastus egosta, vapautus luotujen eristyneisyyden aiheuttamista
epäkohdista ajallisuudessa ja ikuisuudessa. [67:3]
Muuta uhria ei tarvita kuin uskallus uhrata egonsa,
ryhtyä muiden palvelijaksi.
Jokainen tilaisuus muilta oppimiseen minun kannattaa käyttää hyväkseni jo täällä ajallisuudessa ensinnäkin, koska se läksy on kuitenkin opittava, ja toisekseen, koska näin toimi esikuvani: – – Mutta todellisen
sivistyksensä – sen mielen ja sydämen varustuksen, jota tarvitaan ihmisen joutuessa tositilanteessa koettelemaan itseään
elämän asettamien ongelmien kanssa kamppaillessaan, hän
[Jeesus] sai kanssaihmistensä keskuudessa liikkumalla. Juuri tämä läheinen yhdessäolo muiden ihmisten,
nuorten ja vanhojen, juutalaisten ja ei-juutalaisten, kanssa
tarjosi hänelle tilaisuuden päästä tuntemaan ihmisten sukukunta. Jeesus oli verrattoman sivistynyt sikäli, että hän ymmärsi ihmisiä perin pohjin ja rakasti heitä hartaasti.
[1363:1; korostus kirjoittajan]
Vähättely on nöyristelyä, ei nöyryyttä. Seuraavassa
ohjeita asennemuutostani varten:
a) Mestari piti ihmisiä Jumalan poikina – – hän näki
ihmisen myönteisesti, ei kielteisesti. [2093:3] Hän opetti ihmisiä arvostamaan itsensä korkealle ajallisuudessa ja ikuisuudessa. Kun Jeesuksella oli näin korkea käsitys ihmisistä, niin
juuri siitä johtuu, että hän oli valmis uhraamaan voimansa
väsymättömään ihmiskunnan palvelemiseen. Ja juuri tämä
finiittisen infiniittinen arvo olikin se, joka teki kultaisesta
säännöstä hänen uskonnossaan elintärkeän tekijän.
[2093:4; korostus kirjoittajan]
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b) Alkaen vuorisaarnasta ja päätyen viimeisellä ehtoollisella pidettyyn puheeseen Jeesus opetti seuraajiaan tuomaan
julki pikemminkin isällistä rakkautta kuin veljellistä
rakkautta. Veljellinen rakkaus rakastaisi lähimmäistäsi niin
kuin rakastat itseäsi, eikä "kultaisen säännön" täyttämiseen
muuta tarvittaisikaan. Mutta isällinen kiintymys edellyttäisi,
että sinun tulisi rakastaa kuolevaistovereitasi niin kuin Jeesus
rakastaa sinua. [1573:3]
c) Älkää tehkö sitä virhettä, että arvioitte sielun arvoa
mielen epätäydellisyyksien tai ruumiillisten himojen perusteella.
Älkää arvostelko sielua älkääkä arvioiko sen kohtaloa yhden
yksittäisen ihmiselämässä sattuneen onnettoman tapauksen
perusteella. Hengellinen kohtalonne riippuu pelkästään hengellisistä kaipauksistanne ja tarkoitusperistänne. [1739:4]
d) Joudutte elämään kapeaa ja mitätöntä elämää, jos opitte rakastamaan vain niitä, jotka rakastavat teitä. Ihmisen
tuntema rakkaus saattaa tosiaankin olla vastavuoroista, mutta jumalallinen rakkaus on kaikessa täyttymyksen etsinnässään ulospäin suuntautunutta. Mitä vähemmän luodun olemuksessa on rakkautta, sitä suurempi on rakkauden tarve, ja
sitä enemmän jumalallinen rakkaus pyrkii tyydyttämään tuollaisen tarpeen. Rakkaus ei koskaan etsi omaansa, eikä kukaan voi sitä itselleen lahjoittaa. Jumalallinen rakkaus ei voi
olla itseensä pitäytyvää, vaan sitä täytyy lahjoittaa epäitsekkäästi. [1739:6]
e) Pelkkä tahdonponnistus ei riitä siihen, että aidosti rakastaisit kanssaihmisiäsi. Rakkaus syntyy vain lähimmäisesi
vaikuttimien ja näkemysten perinpohjaisesta ymmärtämisestä.
Yhtä tärkeää ei ole, että rakastat tänään kaikkia ihmisiä,
kuin että joka päivä opit rakastamaan taas yhtä ihmistä lisää. Jos joka päivä tai joka viikko yllät ymmärtämään taas
yhtä uutta lähimmäistäsi, ja jos tämä on se, mihin joka tapauksessa kykenet, silloin olet eittämättä sosiaalistamassa ja
kiistämättä hengellistämässä persoonallisuuttasi. [1098:3]
f) Lähimmäisistäsi voit löytää arvoja parhaiten, kun otat
selville heidän vaikuttimensa. Jos joku ärsyttää sinua, aiheuttaa mielipahan tunteita, niin sinun tulisi myötäeläen pyrkiä
löytämään hänen näkökulmansa, ne syyt, jotka aiheuttavat
hänen moitittavan käyttäytymisensä. Heti, kun ymmärrät lähimmäistäsi, sinusta tulee suvaitsevainen, ja tämä suvaitsevaisuus kasvaa ystävyydeksi ja kypsyy rakkaudeksi. [1098:1]
g) Oikea uskova ei väsy hyvän tekemiseen vain siksi, että
hänet lannistetaan. Vaikeus kiihottaa totuutta rakastavan
innostuksen paloa, ja esteet ovat omiaan vain haastamaan lannistumattoman valtakunnanrakentajan entistäkin lujempiin
ponnistuksiin. [1740:8]
h) Onko epäitsekkyys, itsensä unohtamisen henki, tavoiteltavaa? Jos on, silloin kuolevaisen ihmisen on välttämättä
elettävä kasvotusten sellaisen minuuden kanssa, joka kärttää
loputtomasti tunnustusta ja kunnianosoituksia. Ihminen ei
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kykenisi dynaamisesti valitsemaan jumalallista elämää, ellei
olisi tätä hänen minuutensa elämää, jonka hän voi hylätä.
[51:12]
3) Miten ”Seuraa minua” ohjaa toimintaani eri
yhteisöissä, joissa elän ja vaikutan?
Edellä kuvasin itseäni varten yksinkertaisia ohjeita
”menettelytavoiksi”, kuinka saada itseni asennoitumaan ”oikein” eri elämän tilanteissa ensinnäkin suhteessa omaan Luojaani, Universaaliseen Isään, ja toisekseen suhteessa kohtaamaani kanssaihmiseen, olipa
hän kuka tahansa – tietoisena siitä, että hänkin on Jumalan poika tai Jumalan tytär ja saman Isän lapsi.
Kaksin tietysti aina kauniimpaa! Mutta sekin lienee
hyvin harvinaista herkkua. Kun joku kuolevainen täysin
hyväksyy jonkun toisen kuolevaisen uskontofilosofian, osoittaa
tällainen ilmiö, että näillä kahdella olennolla on ollut samanlainen uskonnollinen kokemus niistä asioista, joita heidän samanlainen filosofis-uskonnollinen tulkintansa koskee.
[1130:1]
Tosi haasteet alkavatkin vasta yhteisöissä; vaikeusaste kasvaa, me niiden mukana.
Ihmisten välisessä kanssakäymisessä tasavertaisuus ja yhtenäisyys ovat aina keskenään koetuksella.
Etenkin silloin, kun vuorovaikutus ja keskustelut liikkuvat uskonnon, politiikan, vallan tai talouden osaalueilla, saattavat mielipiteet ja tunteet kuohahdella
varsin ”intohimoisesti” laidasta toiseen, myrskyn repiessä yhtä lailla niin ”oikeata” kuin ”väärääkin”.
Sopusoinnun ja yhteisen harmonian löytyminen
vaikeutuu entisestään, kun vuorovaikutukseen osallistujien määrä kasvaa ja vaikutuspiiri laajenee
- parisuhteesta perheeksi tai jopa sukukunnaksi,
- työ-, naapuruus- ja ystävyyssuhteiksi,
- harrastusryhmistä yksiköiksi tai jopa yhteisöiksi,
- kansakunnista kansalaisvaltioiden unioneiksi
- jne…
Tiedämme toki, ettei meillä hengellisyyttä koskevissa asioissa ole oikeutta riistää keneltäkään yksilöltä
hänen omintakeista hengellistä vapauttaan muodostaa
oma käsityksensä uskonnosta ja Jumalasta. Tässä on
tasavertaisuutemme ydin Isän edessä. Jumala on
henki, ja Jumala antaa omasta henki-minuudestaan osasen,
joka pitää asuinsijanaan ihmissydäntä. Hengellisessä mielessä
kaikki ihmiset ovat tasavertaisia. Taivaan valtakunnassa ei
ole kasteja, luokkia, yhteiskuntakerroksia eikä taloudellisia
ryhmiä. Olette kaikki veljiä. [1487:4]
Koulutuskomitean jäsenenä eri puolilla Suomea
opintoryhmissä kierrellessäni olen antanut itselleni
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luvan pohtia, mikä ero on yhtenäisyyden (unity) ja
yhdenmukaisuuden (uniformity) välillä, mistä uskoakseni monet eri yhteisöjä koettelevat erimielisyydet
ovat mahdollisesti saattaneet saada alkunsa. Esitän
tässä näkemykseni tarkastelunne alaiseksi. En minä
vastauksen keksimisessä niin etevä ollut kuin olisin
halunnut olla, sillä onnekkaana vain satuin löytämään
Urantia-kirjan perimätiedosta kokemuksen ja ratkaisun tähänkin kysymykseen.
Vastaavanlainen tapaus oli esillä jo kohta Jeesuksen julkisen toiminnan alettua 19.1.27.
Jaakob Sebedeus oli esittänyt kysymyksen: "Mestari, miten
opimme näkemään asiat samalla tavalla ja pääsemään
sillä keinoin entistä laajempaan sopusointuun keskuudessamme?"– –[1591:6; korostus kirjoittajan] Mikäli oikein
muistan, niin Jeesus oikein kuohahti kysymyksen
kuultuaan: ”Jaakob, Jaakob, milloin olen teille opettanut,
että teidän kaikkien pitäisi nähdä asiat samalla tavalla?
Olen tullut tähän maailmaan julistamaan hengellistä vapautta
siinä tarkoituksessa, että kuolevaiset saisivat kyvyn elää Jumalan edessä omintakeisuuden ja vapauden värittämää yksilöllistä elämää. [1591:6]
Jeesus jatkoi vielä: ”En halua, että sosiaalinen
harmonia ja veljesten välinen rauha ostetaan uhraamalla vapaa persoonallisuus ja hengellinen
omintakeisuus.” [1591:6; korostus kirjoittajan]
Yhtenäisyys perheessä, opintopiirissä, seurassa,
työpaikalla, yhteiskunnassa, missä tahansa liikunkin,
lähtee minusta. Asettamalla epäitsekkäästi yhteisen
edun etusijalle takaan oman onnellisuuteni pitkällä
aikavälillä. On lohdullista tietää, että kaikki muutkin
lopulta joutuvat asennoitumaan samoin, sillä tällä
kohtaa voin luottaa Isän tahtoon Ajatuksensuuntaajiemme lahjoittajana:
Jonkin sosiaalisen tai rodullisen ryhmän keskuudessa
esiintyvän uskonnollisen kokemuksen yhtenäisyys juontuu yksilöiden sisimmässä olevan Jumalan osasen samankaltaisuudesta. Juuri tämä ihmisessä oleva jumalallinen saa aikaan,
että ihminen tuntee epäitsekästä mielenkiintoa muiden ihmisten hyvinvointia kohtaan. Mutta koska persoonallisuus on
ainutlaatuinen, sillä kahta samanlaista kuolevaista ei ole, siitä on väistämättömänä seurauksena, ettei kaksi ihmistä voi
tulkita mielessään asuvan, jumalallisuutta olevan hengen johdatuksia ja kehotuksia samalla tavalla. Jokin kuolevaisryhmä voi kokea hengellistä ykseyttä, mutta se ei voi milloinkaan
päästä filosofiseen yhdenmukaisuuteen. [1129:8]
Kärsivällisyyttä se vain vaatii. Kilvoittelua se ei estä
yhtenäisyyttä kohti pyrkiessäni. Samalla minulle tarjoutuu tilaisuus toteuttaa ilmoituksen ydinsanomaa:

a) Jumala on meissä. Olemme kaikki Jumalan poikia ja tyttäriä. Isä ei ole kovinkaan kaukana kenestäkään teistä; hän asuu teissä, ja hänessä me kaikki
kirjaimellisesti liikumme, tosiasiallisesti elämme ja sananmukaisesti olemme. [139:1]
b) Vapaudun egostani ja opin uutta olemalla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Vaikka uskonnossasi onkin kysymys henkilökohtaisesta kokemuksesta, on sangen tärkeää, että sinuun vaikuttaa tietoisuus siitä, että on olemassa suuri määrä muita uskonnollisia kokemuksia (muiden ja erilaisten kuolevaisten
toisistaan poikkeavat tulkinnat), jotta voisit estää uskonnollisen elämäsi muuttumisen minäkeskeiseksi –
rajoittuneeksi, itsekkääksi ja epäsosiaaliseksi.
[1130:2]
c) Palvellessamme muita voimme edistää ja juurruttaa ihmisten mieliin Jumalan Isyyden ja ihmisten veljeyden toteuttamista ja arvostamista
siinä tarkoituksessa, että ihmisen huojentuneisuus, onnellisuus ja hyvinvointi sekä yksilönä että yhteiskunnan
jäsenenä lisääntyisivät ja enentyisivät, ja tapahtukoon
tämä sellaista uskontoa, filosofiaa ja kosmologiaa vaalimalla, jotka vastaavat ihmisen älyllistä ja sivistyksellistä kehitystä. (Urantia-säätiön säätiöjulistuksen
II artikla)
Tai pyrkimykseni toisin sanoin ilmaistuna, kuten
Franciscus Assisilainen jo vuonna 1209 rukoili:
”Herra, tee minusta rauhasi kanava
voidakseni viedä rakkautta sinne, missä on vihaa,
anteeksiantamuksen hengen sinne, missä on vääryyttä,
sopusointua sinne, missä on eripuraisuutta,
totuuden sinne, missä on valheellisuutta,
uskon sinne, missä on epäilystä,
toivoa sinne, missä on epätoivoa,
valoa sinne, missä on varjoja,
iloa sinne, missä on surua.
Herra, suo minun ennemmin
lohduttaa kuin etsiä lohdutusta,
ennemmin ymmärtää kuin saada ymmärrystä,
ennemmin rakastaa kuin saada rakkautta.
Sillä vain unohtamalla itsensä voi ihminen löytää,
anteeksi antamalla saa itse anteeksi,
kuolemalla herää ikuiseen elämään. Amen.”
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M

enneiden vuosien varrella käyttämistäni
puheenvuoroista valtaosan ja monet
kirjoittamistani jutuista olen toteuttanut
sisäisen ääneni inspiroimana. Muutamat puheenvuoroistani ovat tapahtuneet ulkoisen idean tai ärsykkeen vuoksi. Tämä on sekoitus molempia, kuten
aiemmistakin jutuistani myös melkoinen osa.
Aluksi asiaa varojen käytöstä sen vuoksi, että
maailman Urantia-liikkeessä tuntuu nyt elettävän
niukkuudessa; tästä on saatu viestejä uskottavasti.
Tämä on varmasti totta, ja kaikkien myötämielisesti
Isän asiaan suhtautuvien on täysi syy toimia sen
mukaisesti! Mutta menneisyydessä on käsittääkseni
muutamia tapahtuneita seikkoja, joita on syytä miettiä ja joista tulisi ottaa oppia tulevaisuutta varten.
Tulleissa tiedotteissa ja varsinkin hyvin perustelluissa rahanpyynnöissä on käynyt ilmi, kuinka paljon
on järkeistetty ja sillä tavalla säästetty hyvin monissa
eri toiminnoissa. Valitettavaa on, että sitä ymmärrystä ei ole käytetty alusta saakka nykyisessä muodossaan, joskin on hyvä, että kaikkea järkeä käytetään edes nyt ja tulevassa toiminnassa!
Ajoittaisissa tiedotteissa on käsitelty myös
oikeusjuttua tekijänoikeuksista. Varmaankin pitkä ja
käsittääkseni yhtenä menoeränä paljon rahaa niellyt
oikeustaistelu on ollut hyvin perusteltu, ja onhan
siitä selvä velvoite ilmoituksen antajiltakin julkaistu
meille kaikille. Mutta ei heidänkään tahtonsa liene
sellainen, että koko liikkeen rahatalous ajetaan aivan
kuralle tämän yhden osion vuoksi, vaikka se onkin
tärkeä. Ainakin minä pidän vielä tärkeämpänä koko
kirjan julkaisua mahdollisimman monella kielellä!
Tiedän varsinkin oikeuskysymyksen vaivaavan
nykyisin monia, ehkäpä lähes kaikkia viidennestä
ilmoituksesta kiinnostuneita. Siksipä pyydänkin Kanervan Sepolta lyhyttä, hyvin selvää, vaikkapa vain
arvelua siitä, miten pääsisimme irti tuosta jutusta,
kun käsittääkseni emme tule oikeutta koskaan saamaan koko Urantia-kirjaa ymmärtämättömiltä amerikkalaisilta juristeilta ja tuomioistuimilta!
Nyt kyselen, eikö ylivertainen Urantia-kirjamme

tosiasiallisesti sittenkään riitä ja eikö sen sanoma ole
tarpeeksi kattava, kun aina tuon tuostakin joidenkin
tiedotteiden, kirjojen tai henkilöiden varsin epämääräisiä kertomuksia heidän omakohtaisista kokemuksistaan halutaan kuulla ja niihin upotetaan rahaa,
vaikka ilmoituksessa todellakin varoitetaan tällaisesta ja vaikka jopa lähinaapuriemme kirjakäännöksiin
tarvittaisiin lisää rahaa!
Tai miksi ei niilläkin menoerillä osteta Urantiakirjoja ja lahjoiteta niitä aineellisesti köyhille kiinnostuneille? Vai päteekö tosiaankin edelleen planeettamme sijaishallitsijan toteamus ilmoituksen vastaanotto-Foorumin päiviltä, että ”vain harvat kuolevaiset kestävät ajan testin”? Vai mistä tässä ilmiössä
on oikein kysymys?
En tarkoita tälläkään kerralla suitsia kriittistä ajattelua tai ehkä erilaisia yksilöllisiä näkökantoja, sillä
nehän ovat todellista rikkautta meillä. Haluan vain
muistuttaa, että elämässä saatuja leivisköitä ei kulutettaisi toisarvoisiin asioihin ja että oltaisiin niin
kriittisiä, että osaa Luojaltamme saaduista elementeistä ei unohdettaisi, vaikka joku karismaatti jossakin kertoo kuinka lennokkaita tarinoita tahansa!
Toisaalta en kuluneena kymmenvuotiskautena
ole tavannut yhtäkään henkilöä, jolle Urantia-kirjan
sanoma olisi ollut niin simppeliä, ettei se olisi tarjonnut täysin riittävän haasteellista ajattelupohjaa.
Uskonkin, että kirjan sanoma kyllä riittää! Lisää tarvitseva ei vain ole tarpeeksi poisoppinut vanhoista
ja siten edelleen jossakin määrin hallitsevista näkökannoistaan ja uskomuksistaan.
Mielen hallintaansa saaminen on jokaiselle niin
mammuttimainen tehtävä, että siinä kuluu koko
täällä elettävä ihmisikä!
Kalevi Krekilä
Edellisen johdosta
Krekilän Kalevi pyytää pakinassaan ”Kanervan Sepolta lyhyttä, hyvin selvää, vaikkapa vain arvelua siitä, miten pääsisimme irti tuosta [oikeus]jutusta”.
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Olen täysin samaa mieltä Kalevin esittämistä
huolenaiheista. Säätiön rahaa, johtokunnan resursseja ja henkilökunnan työaikaa on kulunut valtavat
määrät erilaisiin oikeusjuttuihin, joista viimeisimmät
ovat Harry MacMullanin vireille panema tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä koskeva juttu ja johtokunnan entisen jäsenen E. Kwan Choin aloittama erottamisensa oikeuskäsittely.
MacMullanin virittämä prosessi on nyt käynyt
läpi kaikki kolme oikeusastetta Oklahoman alioikeudesta hovioikeuden kautta Washingtonin korkeimpaan oikeuteen asti. Korkein oikeus ei ottanut säätiön
valitusta käsiteltäväkseen, mikä tarkoittaa sitä, että
säätiö tekijänoikeuksien (mutta ei tavaramerkkien)
osalta hävisi tämän oikeustaistelun kaikissa oikeusasteissa. The Urantia Bookin tekijänoikeudet eivät
Yhdysvalloissa ole nyt kenenkään omaisuutta. Sen
sijaan muissa maissa englanninkielinen kirja on vielä
tekijänoikeuksien suojaama vuoteen 2005 saakka,
sillä Kanadan vuonna 1955 myöntämät tekijänoikeudet ovat edelleen voimassa kaikissa niissä maailman maissa, jotka ovat allekirjoittaneet Bernin tekijänoikeussopimuksen. Käännösten tekijänoikeudet
ovat niin ikään voimassa kaikissa maissa, myös Yhdysvalloissa. On huomattava, että säätiö voitti alioikeudessa kiistan rekisteröidyistä tavaramerkeistä,
joita ovat sanat Urantia ja Urantian sekä samankeskisistä ympyröistä koostuva tunnus. Tavaramerkit
ovat näin ollen voimassa, ja vain säätiö ja säätiön
valtuuttamat järjestöt, joista yksi on Suomen Urantia-seura, saavat niitä käyttää ja merkitä niillä omat
julkaisunsa, kirjansa ja muut tuotteensa.
Kun Yhdysvaltain korkein oikeus kieltäytyi ottamasta säätiön valitusta vastaan, se merkitsi, että juttu on loppuun käsitelty. Tekijänoikeuksien menetys
tarkoittaa myös sitä, että oikeusjuttuja ei niiden osalta enää voi tulla.
E. Kwan Choin nostamassa oikeusjutussa säätiö
pyrkii sopimaan kiistan oikeuden tuomarin edessä
varsinaisen oikeudenkäynnin ulkopuolella. Tällainen
menettely on Yhdysvalloissa varsin tavallinen, mutta
sekin toki maksaa asianajopalkkioina paljon rahaa.
Säätiön vakuutukset kattavat osaksi kyseiset kulut.
Oikeusjuttujen osalta on huomattava, että ne
ovat aina vihoviimeinen keino puolustaa ilmoituk-

sen koskemattomuutta. MacMullaninkin kanssa käytiin pitkään ja vakavasti neuvotteluja, joissa johtokunnan jäsenet yrittivät saada häntä luopumaan kirjansa julkaisemisesta ja oikeusjutusta säätiötä vastaan. MacMullanin kirja, Jesus—A New Revelation,
niin kuin muistanette, sisältää Urantia-kirjan IV osan
ilman sen ensimmäistä lukua. Fellowship on julkaissut koko englanninkielisen Urantia-kirjan säätiön julkaisemista kirjoista poikkeavalla formaatilla. Fellowship julkaisi kirjansa hovioikeuden päätöksen
jälkeen eli aikana, jolloin englanninkielinen kirja oli
jo julistettu tekijänoikeuksin suojaamattomaksi.
On epätodennäköistä, että oikeusjutuista milloinkaan täysin päästään. Säätiöjulistus velvoittaa johtokunnan puolustamaan ilmoituksen koskemattomuutta, ja jollei johtokunta sitä tee – oikeudenkäynnein tai muulla tavoin –, jotkut lukijat nostavat säätiötä vastaan oikeusjutun siltä perustalta, että johtokunta ei hoida tehtäväänsä ja on rikkonut Säätiöjulistusta vastaan. Monet oikeusjutut ovat muiden
nostamia. Säätiö on haastettu oikeuteen, ja säätiön
on pakko vastata haasteeseen. Kukaan ei voi taata,
etteikö tällaisia haasteita esitettäisi tulevaisuudessakin.
Seppo Kanerva
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Suomen Urantia-seuran talvipäivät
23.– 25.1.2004 Korpilahdella
Alkio-opistossa, joka sijaitsee noin 35 km Jyväskylästä Tampereen suuntaan Päijänteen rannalla.
Osoite: Tähtiniementie 26, 41800 Korpilahti, puh.
(014) 820 101.
Teema: "Tietoa voi omata vain sitä jakamalla; sitä
varjelee viisaus ja sen sosiaalistaa rakkaus."
Perjantai 23.1.
18.00 – 21.00 Saapuminen, ilmoittautuminen ja
majoittuminen. Iltapala ja vapaata
yhdessäoloa.
Lauantai 24.1.
07.30 – 08.30 Aamiainen
08.45 – 09.15 Aamunavaus/hiljentyminen. Avaussanat talvipäiville.
09.15 – 09.45 Alustusaihe: Taivasmatkalaisen
eloonjääminen (Raimo Ala-Hynnilä)
09.45 – 11.15 Em. aiheen käsittely pienryhmissä ja
aiheen purku
11.30 – 12.00 Alustusaihe: Mansiomaailmat (Rauni
Välikangas)
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 14.15 Ryhmätyöt mansiomaailmoista ja
purku
14.15 – 14.45 Urantia-aiheista pantomiimia
14.45 – 15.15 Kahvittelu
15.15 – 15.45 Alustusaihe: Morontia-elämä (Tuula
Parviainen)
15.45 – 17.15 Em. aiheen käsittely pienryhmissä
sekä aiheen purku
17.15 – 18.15 Päivällinen
18.30
Saunominen ja vapaata illanviettoa
Sunnuntai 25.1.
07.30 – 08.30 Aamiainen
08.45 – 09.00 Aamunavaus
09.00 – 09.30 Alustusaihe: Morontiamota (Pertti
Leinonen)
09.30 – 11.00 Em. aiheen pohdiskelua pienryhmissä ja yleisökeskustelu
11.00 – 12.00 Urantia-säätiön, IUA:n ja Suomen
Urantia-seuran tiedotteet ja yleiskeskustelu (Kristina Siikala, Seppo Kanerva ja Tapio Talvitie)
12.00 - 13.00 Lounas ja kahvi

HINNAT
1. Täysihoitohinta pe–su 96,00 €/hlö
Hintaan sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa
liinavaatteineen ja pyyhkeineen, iltapala perjantaina,
aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja sauna
lauantaina sekä sunnuntaina aamupala, lounas ja
päiväkahvi.
2. Täysihoitohinta la–su 67,00 €/hlö
Hintaan sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa
liinavaatteineen ja pyyhkeineen, aamupala, lounas,
päiväkahvi, päivällinen ja sauna lauantaina sekä sunnuntaina aamupala, lounas ja päiväkahvi.
3. Puolihoitohinta la–su
43,30 €/hlö
Hintaan sisältyy aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja sauna lauantaina sekä sunnuntaina aamupala, lounas ja päiväkahvi.
Yhden hengen huoneista opisto veloittaa lisähintaa
13 €/vrk.
Maksu saapumisen jälkeen suoraan opistolle.
AJO-OHJE
Jyväskylän–Tampereen valtatieltä on opaste Alkioopistolle Tähtiniemeen Korpilahden kirkonkylän
kohdalla. Paikallistie vie rampin jälkeen Päijänteen
rantaa kohti, ja juuri ennen satamaa on kääntyminen
oikealle Tähtiniemeen päin. Valtatieltä on matkaa
opistolle noin 2 km.
Voit käydä tutustumassa myös netin kautta opiston
sivuihin osoitteessa www.alkio.fi.
ILMOITTAUTUMINEN
Viimeistään 10.1.2004:
Raimo Ala-Hynnilälle (014) 635 176; 040 717 2933
tai
Kalevi Krekilälle (03) 367 7038; 050 595 1942.
Muista ilmoittaa toivomuksesi yöpymisen ja erikoisruokavalion suhteen.
Tervetuloa kaikki Urantia-kirjan sanomasta kiinnostuneet!
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Tapio Talvitie, puheenjohtaja Makaksentie 10, 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
Jäsenet:
Helinä Harju (09) 701 7413
Ritva Niemeläinen (05) 451 2958 Pekka Nurmela 0400 803 478
Aili Nurmiaho (019) 688 0048; kesäas. (015) 434 209
Tuula Parviainen (03) 674 3226

Martti Vanninen, julkaisukomitean pj. Krattivuorentie 9 E 13, 02320 ESPOO. Puh. (09) 809 2160;
040 727 8714 martti.vanninen@kolumbus.fi
Jäsenet:
Maija Heikkilä (09) 323 4147
Leena Kari (09) 445 883
Seppo Niskanen (09) 694 7989; 040 526 8283 Jouni Nurmi (09) 755 5070

Raimo Ala-Hynnilä, koulutuskomitean pj. Lahjaharjuntie 32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ

Puh. (014) 635 176; 0400 889 732 gadonia@pp.kolumbus.fi
Jäsenet:
Kalevi Krekilä (03) 367 7038, 050 595 1942 Pentti Lehtelä (09) 805 5209; 0400 609790
Pertti Leinonen (09) 852 1992
Anja Vuori (02) 822 3043

Erja Kalenius, konferenssikomitean pj. Heinäinpesäntie 5, 33680 TAMPERE. Puh. (03) 378 9299;
040 705 5572 e.kalenius@jippii.fi
Jäsenet:
Kalevi Eklöf (09) 879 9474; 040 830 1200 Aimo Hiltunen 040 900 9005
Eija Seppänen-Bolotinski (09) 874 2194 Matti Tossavainen (09) 873 2255

Matti Hulkkonen, nuorisokomitean pj. Hanhijärventie 139 as. 2, 53100 LAPPEENRANTA

Puh. (05) 451 3216; 050 516 0412. Faksi (05) 413 2499 matti.hulkko@surfeu.fi
Jäsenet:
Jyri Härkönen 050 595 4567
Rauni Välikangas (016) 356 0557; 040 7713732

ESITELMÄTILAISUUDET HELSINGISSÄ
Esitelmätilaisuudet Helsingissä
Seura järjestää kevätkaudella 2004 viisi esitelmätilaisuutta Helsingin Kruununhaassa osoitteessa
Meritullinkatu 13 G (erillisen piharakennuksen 2. kerros). Tilaisuudet pidetään lauantaisin, alkaen
kello 16. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
10.1.2004
14.2.2004
20.3.2004
17.4.2004
8.5.2004

Kalevi Eklöf
Seppo Kanerva, Joel Rehnström, Stefan Tallqvist
Pekka Siikala
Pentti Lehtelä
Joel Rehnström

Energiat III
Paneelikeskustelu
Miten luin Urantia-kirjan
Aihe avoin
Mietteitä Luciferin kapinasta

SEURAN TIEDOTUKSIA
Nimityksiä
Iäisyysmatkalle lähteneitä
• Seppo Niskanen IUA:n varapresidentiksi.
• Antero Huovinen
8.3.2003
• Eija Seppänen-Bolotinski IUA:n oikeudellisen komite• Maija Välimäki
1.8.2003
an jäseneksi.

74 v
89 v
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Opintoryhmät tiedottavat
Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantiakirjan lukijoiden yhdyssiteenä. 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 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 taloudellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Tukipyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitealle tai suoraan seuran hallitukselle.
Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä 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 yhteyshenkilönä on Helena Juola, puh. (09) 884
9783; 050 530 7785 (s-posti: helena.juola@pp.inet.fi), kokoontuu joka toinen tiistai parittomin viikoin klo 17.00 osoitteessa Meritullinkatu 13 G, HELSINKI. Käsitellään kirjan
ensimmäistä osaa.
Uskonyhteyttä vaaliva opintoryhmä kokoontuu sunnuntaisin
klo 14.30–17.00 (18.1., 15.2., 14.3., 12.4. ja 9.5.)
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,
os. 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 tietoja Tuula Parviainen, Haapainojantie 33, 16900 LAMMI,
puh. (03) 674 3226.
Lappeenranta
Tietoja antavat Yrjö Kuikko, puh. (05) 414 1542, ja
Matti Hulkkonen, puh. (05) 451 3216 tai 050 516 0412.

Lempäälä
Ryhmä kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkoina klo
18.00–21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä, Tampereentie
250, 37560 LEMPÄÄLÄ, puh. (03) 367 7038; 050 595 1942.
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.

