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U seampi yhdistyksen jäsen 
saattoi hieraista silmiään, 

kun huomasi, että taas (jo kolmat-
ta kertaa) allekirjoittanut on valit-
tu seuran puheenjohtajan virkaan. 
Tapio ja minä olemme nyt vuoro-
telleet neljän vuoden välein tässä 
toimessa. Tilanne ei ole mitenkään 
toivottava, mutta tälläkään kertaa 
ei laajasta kyselystä huolimatta 
löydetty uutta verta ko. toimeen. 
Omalta osaltani olen nyt tässä toi-
messa kuitenkin vain seuraavat 
kaksi vuotta. 

 Viimeisten neljän vuoden aika-
na yhdistyksen toiminta on pysy-
nyt vakaana ja isoista projekteista 
huolimatta taloudellisestikin kes-
tävällä pohjalla. Hyviksi todetuis-
ta menettelytavoista ja tapahtu-
mista on muutenkin pidetty lujas-
ti kiinni, ja kuitenkin on tartuttu 
uusiinkin tilaisuuksiin kiinni aina 
silloin, kun siihen on tullut mah-
dollisuus. Omien talvi- ja kesäpäi-
vätapahtumien lisäksi kaksi tai 
kolme messutapahtumaa mahtuu 
hyvin toimintaamme, ja onhan 
meillä vielä lisäksi esimerkiksi 
Helsingin esitelmätilaisuudet ja 

myös oman lehden toimittami-
nen. Muutaman viime vuoden ai-
kana yhdistykseen on tullut uutta 
porukkaa, josta osa on omalla ak-
tiivisuudellaan merkittävästi autta-
nut tapahtumien läpiviennissä. Jä-
senkuntamme keski-ikä kasvaa 
vuosi vuodelta, ja useat vanhat ak-
tiivit huomaavat voimavarojen vä-
henevän, jolloin uusien lukijoiden 
ja jäsenten apu tulee hyvään tar-
peeseen. 

 Isoista projekteista mainitta-
koon yhdistyksemme toteuttama 
Urantia-kirjan äänikirjaprojekti. 
Mittava, useita vuosia kestänyt ja 
paljon rahavaroja vienyt työ, josta 
saamme kiittää ennen kaikkea lah-
joittajia ja tietysti kaikkia muita 
muuten projektissa mukana olleita 
henkilöitä. Saatavana on sekä CD-
versio että USB-tallenteinen ver-
sio. Hinnat ovat 39 € (CD-levy), 
49 € (USB-tikku) ja molemmat yh-
dessä ostettuina 69 €. Äänikirjaa 
myydään seuran verkkosivujen 
kautta sekä yhteisissä tilaisuuksis-
samme. Itse olen tässä kevään ja 
kesän aikana alkanut kuuntele-
maan  pitkillä ja vähän lyhyem-

 
 

 Puheenjohtajan kynästä 
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milläkin automatkoilla Jeesuksen 
kiehtovasta elämästä kertovia 
Urantia-äänikirjan lukuja. Ää-
neen luettuna ja kuunneltuna 
teksti tuntuu jotenkin erilaiselta 
ja tunteikkaammalta verrattuna 
tekstiin, jota lukee itse.  
 Uusi kokeilu siitä, miten 
Urantia-kirjan sanomaa voisi le-
vittää hiukan eri tavalla, on Hel-
singin Lähiradiossa kevään 2014 
aikana aina sunnuntaisin lähetetty 
ohjelma Urantia-kirjasta. Ohjel-
mat ovat sisältäneet lyhyen joh-
dannon kirjan sisällöstä ja otteita 
uudesta äänikirjasta. Mahtaisiko 
vanha radioviestintä vielä näyttää 
kyntensä, ja kirja saisi tätä kautta 
uusia innostuneita lukijoita? Lähi-
radion lähetyshinta on yllättävän 
edullinen, ja tätä esittämistapaa 
kannattanee jatkaa myös tulevai-
suudessa. 
 Opintoryhmätoiminta on 
muutamilla paikkakunnilla aktii-
vista, ja toiminta on säännöllisellä 
pohjalla. Joillain paikkakunnilla 
toiminta on valitettavasti aikaa 
myöten hiipunut. PC:n kautta 
verkossa voidaan nykyisin pitää 
kokouksia hyvien tietoliiken-
neyhteyksien ansiosta, ja tulem-
mekin syksyn aikana kokeile-
maan myös tämän tyyppistä, ver-
kon kautta tapahtuvaa opintoryh-
mätoimintaa. 

 Toivottavasti jokainen, joka 
haluaa jakaa kirjan sanoman tois-
ten lukijoiden kanssa, löytäisi 
oman ryhmänsä. Mikäli sellainen 
ei toimi paikkakunnalla eikä kas-
vokkain tapahtuva kohtaaminen 
ole mahdollista, niin verkon kaut-
ta siihen tulee nyt mahdollisuus. 
Jeesus Nasaretilainen itse sanoi: 
”[M]issä kaksi tai kolme uskovaa 
kokoontuu yhteen, siellä olen minä 
heidän keskellään.” 159:1.3 
 
 Oikein hyvää loppukesää teil-
le kaikille lukijoille! 
      
 Raimo Ala-Hynnilä  
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T ämä on viimeinen osa Urantia-kirjan 
kosmologiaa käsittelevässä sarjassa ja 

kertoo siitä maailmankaikkeuden osasta, 
jota voitaisiin kuvailla taivaiden takaiseksi 
tuonpuoleisuudeksi eli paikaksi ja tilaksi, 
jota emme pysty koskaan tieteellisten kei-
nojen avulla havaitsemaan. Vain vakuuttu-
neisuus viidennen ilmoituksen totuudelli-
suudesta voi avata sielumme silmille ne 
näköalat, joita tuodaan Urantia-kirjan ku-
vauksissa tästä maailmankaikkeuden kes-
kuksesta. 
 Keskusuniversumi on koko maail-
mankaikkeuden ainutlaatuisin alue. Se 
poikkeaa kaikesta siitä, mitä ajan ja ava-
ruuden evolutionaariset superuniversumit 
edustavat. Jopa fyysinen aine eroaa raken-
teensa puolesta kokonaan ulkopuolella 
tavattavasta kaksialkuisesta aineen raken-
nekaavasta, joka sisältää 100 fyysisen ta-
son alkuainetta ja 100 morontia-alueen al-
kuainetta. Havona-maailmat rakentu-
vat 1 000:sta kolmialkuisesta fyysisestä alku-
aineesta, jota kutsutaan triataksi ja jonka 
ominaisuudet ovat täysin erilaiset kuin 
tuntemamme alkuaineet. Sanalla sanoen 
Havona-järjestelmä on Kolminaisuuden 
Jumaluuksien täydelliseksi luoma fyysi-
nen malli, jossa ei ole evoluutiota siinä 
mielessä kuin sitä esiintyy sen ulkopuolel-
la. Mitään aikaan liittyviä merkintöjä Ha-
vonan synnystä ei ole mainittu – se on aina 
ollut olemassa! (14:2.1-3). 
 
Suppea yleiskuvaus keskusuniversumista 
 
Havonan keskellä on jättiläismäinen liik-
kumaton keskussaari Paratiisi – Univer-
saalisen Isän, Ikuisen Pojan ja Äärettömän 
Hengen asuinsija. Tämän ulkopuolella 
kiertää kolminkertainen satelliittien vyö, 
joka jakaantuu seitsemään Isän maail-

maan, seitsemään Pojan maailmaan ja seit-
semään Hengen maailmaan. Näiden ulko-
puolella ovat ne miljardi Havonan maail-
maa jakaantuneena seitsemään erilliseen 
kehään. Sisin kehä sisältää yli 35 miljoo-
naa maailmaa, uloimmassa kehässä kiertää 
245 miljoonaa, ja niiden väliin jäävissä ke-
hissä on edellisiin suhteessa oleva luku-
määrä. (14:1.9) 
 Kaukana uloimman kehän takana eli 
Havonan ja superuniversumien välissä on 
eräs maailmankaikkeuden oudoimmista 
rakenteista. Sisältä ulospäin mentäessä tu-
lee ensin vastaan pimeiden avaruuskappa-
leiden ensimmäinen vyöhyke, jonka läpi-
leikkaus muistuttaa kolmea samankeskistä 
rengasta ja jotka ovat järjestyneet kuin 
kolmeksi sisäkkäiseksi putkeksi. Näiden 
ulkopuolella kiertää pystysuoraksi seinä-
mäksi järjestäytynyt pimeiden gravitaa-
tiokappaleiden vyöhyke, jonka korkeus 
on 50 000 x sen paksuus. (14:1.14–16) 

Näiden gravitaatiokappaleista muodostu-
vien kahden kehän väliin jäävä avaruus 
on ainutlaatuista sikäli, ettei koko laajassa 
maailmankaikkeudessa missään muualla 
esiinny mitään samankaltaista. Tälle vyö-
hykkeelle ovat tunnusomaisia valtavat ylös-
alas suuntautuvat aaltoliikkeet, ja sen kylläs-
tävät tuntemattomaan luokkaan kuuluvat 
suunnattomat energiatoiminnot. 

Olemme sitä mieltä, ettei ulkoavaruuden 
tasojen tulevaisuudessa tapahtuvaa kehitty-
mistä luonnehdi mikään senkaltainen ilmiö 
kuin keskusuniversumin pimeät gravitaa-
tiokappaleet. Pidämme näitä gravitaatiota 
tasapainottavia, suunnattoman suurten kap-
paleiden muodostamia ja vastakkaisiin 
suuntiin kiertäviä järjestelmiä ko-
konaisuniversumissa ainutlaatuisina.  
[14:1.17–18] 

Urantia-kirjan kosmologiaa,  osa  6 – Havona ja Paratiisi 
 

Pertti Leinonen ja Martti Vanninen   
Esitelmä 14.12.2013 Rajatiedon keskuksessa 
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Kuvien teksti:  
Ylempi kuva: Seitsemän superuniversumin päämajoista käsin operoivat sekonafien en-
siasteiseen yhteisöön kuuluvat kuljetuspersoonallisuudet tuovat ajallisuudesta saapuvat 
pyhiinvaeltajat Havonan pimeiden gravitaatiotaivaankappaleiden ohitse uloimmalle 
planeettakehälle. [26:4.5]  
 

Alempi kuva: Vasemmalta kolme Paratiisin satelliittikehää ja seitsemän Paratiisi-
Havona kehää ja kaksi pimeiden gravitaatiokappaleiden muodostamaa vyötä. 



HEIJASTE    3/2014 

 

7 

Havonan maailmat 
 
Jokaista Havonan sfääriä hallitsee yksi 
Päivien Ikuisista, korkeata kolminaisalku-
perää oleva hallitsija, jonka suunnitelmien 
mukaan kyseinen maailma on 
”räätälöity”. Kaikki miljardi maailmaa 
ovat täysin uniikkeja, vastaten hallitsijansa 
käsitystä täydellisyydestä. (14:3.3) 
 Vaikka näiden maailmojen vierailijat, 
sekä nousevat että useimmat muut, omaa-
vat hengellisen olomuodon, he tarvitsevat 
fyysiset ja konkreettiset maailmat toimin-
tojensa suorituspaikaksi. Havonan aine 
esiintyy energiaorganisaation kolminker-
taisessa muodossa, joka eroaa täysin kai-
kista avaruuden evolutionaarisissa univer-
sumeissa vallitsevista. Tällä fyysisyyden 
tasolla elävät fyysiset olennot olisivat kui-
tenkin nykyisen näkökykymme ulkopuo-
lella – emme saisi mitään havaintoa heistä, 
jos meidät vietäisiin sinne. (14:2.1–4)  
 Kaikki luonnonlait on koordinoitu ko-
konaan eri pohjalta kuin evolutionaaristen 
luomistulosten kaksienergiajärjestelmissä. 
Koko keskusuniversumi on organisoitu täy-
dellisen ja symmetrisen valvonnan kolmin-
kertaisen järjestelmän mukaisesti.[14:2.6]           
 Havonan maailmat ovat valtavan suu-
ria, eikä missään muualla kokonaisuniver-
sumissa ole tarkoituksenmukaista käyttää 
asuttuina maailmoina tämänkokoisia sfää-
rejä. Energiat ovat täällä täydellisessä tasa-
painossa, johtuen niiden kolminaisuusal-
kuperästä, valtavien pimeiden gravitaa-
tiokappaleiden tasapainottavasta liikkeestä 
sekä antigravitaation käytöstä aineellisten 
ja hengellisten aktiviteettien organisoimi-
sessa. (14:3.6) Havonan planeettakehät ei-
vät ole päällekkäin, vaan ne ovat järjestäy-
tyneet kuin tasomaiseksi levyksi, joka 
kiertää Paratiisia. Jokainen näistä miljar-
dista täydellisestä maailmasta on ainutlaa-
tuinen ja poikkeaa kaikista muista. 
(14:1.10) 

Aika 
 
Vaikka keskusuniversumi on täydellinen 
luomus, niin ajanmittaus liittyy sen eri ke-
hiin ja niiden taivaallista ja maallista alku-
perää olevien olentojen toimintaan. Jokai-
sella Havonan seitsemällä kehällä on oma 
paikallisaikansa, jota kaikki saman kehän 
miljoonat maailmat käyttävät. (14:1.11) 

Havonakehien ajan lisäksi on olemassa 
Paratiisi-Havonan standardipäivä ja muita 
ajan määritteitä, joista päätetään ja jotka 
lähetetään Äärettömän Hengen seitsemältä 
paratiisisatelliitilta. Paratiisi-Havonan stan-
dardipäivän pituus perustuu aikaan, jonka 
ensimmäisen eli sisimmän havonakehän 
planetaariset asuinsijat tarvitsevat tehdäk-
seen yhden kierroksen Paratiisin Saaren ym-
päri; ja vaikka näiden sfäärien nopeus on 
suunnaton siksi, että ne sijaitsevat pimeiden 
gravitaatiokappaleiden ja jättiläismäisen Pa-
ratiisin välissä, niiltä kuluu kierroksensa 
tekemiseen silti lähes tuhat vuotta. Olette 
tietämättänne lukeneet totuuden, aina mil-
loin katseenne on viivähtänyt toteamukses-
sa: ”Jumalan silmissä yksi päivä on kuin tu-
hat vuotta, kuin öinen vartiohetki.” Yksi 
Paratiisi-Havonan päivä on tarkalleen seit-
semän minuuttia, kolme ja yksi kahdeksas-
osa sekuntia lyhyempi kuin Urantian nykyi-
sen karkausvuosikalenterin mukainen tuhat 
vuotta. 

Tämä Paratiisi-Havonan päivä toimii 
standardiaikamittana seitsemälle supe-
runiversumille, vaikka niistä jokainen nou-
dattaakin myös omia sisäisiä aikastandarde-
jaan. [14:1.12–13] 

 
Saapuminen Havonaan 
 
Kun pyhiinvaeltaja on vaivutettu siir-
touneen superuniversumin päämajassa, 
kuten meillä Uversassa, ja kuljetusse-
konafi on tehnyt lähtövalmistelut ja saa-
nut lähtöluvan, niin pitkä kuljetuslento 
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voi alkaa. Nukkuva matkustaja on täysin 
tiedoton matkan aikana, kun kuljetusen-
keli tekee valtavan pitkän ja paljon energi-
aa vaativan lennon pimeiden gravitaa-
tiokappaleiden ohi Havonan seitsemännel-
le kehälle.  
 Havonassa tapahtuvan elämänvaiheesi 
ensimmäisenä tekona annat tunnustuksen 
kuljetussekonafillesi ja kiität häntä pitkästä 
ja turvallisesta matkasta. Sitten sinut esitel-
lään olennoille, jotka opastavat sinua ensim-
mäisissä Havonassa suorittamissasi toimissa. 
Seuraavaksi menet rekisteröimään saapu-
misesi ja laatimaan kiitosta ja jumalointia 
uhkuvan viestisi lähetettäväksi paikal-
lisuniversumisi Luoja-Pojalle, sille universu-
min Isälle, joka mahdollisti elämänurasi Ju-
malan poikana. Siihen päättyvät Havonaan
-saapumiseen liittyvät muodollisuudet. Sen 
jälkeen sinulle myönnetään pitkä loma, jon-
ka voit käyttää vapaaseen havaintojen te-
koon, ja tämä tarjoaa sinulle tilaisuuden et-
siä käsiisi ystäviäsi, tovereitasi ja kump-
paneitasi pitkän ylösnousemuskokemuksen 
ajalta. Voit myös tutkia kaukoviestintäsano-
mia päästäksesi selville siitä, ketkä pyhiinva-
eltajatovereistasi ovat Uversasta-lähtösi jäl-
keen lähteneet Havonaan. [30.4.22] 
 
Elämä Havonassa 
 
Herättyämme seitsemännen kehän vas-
taanottomaailmassa olemme saapuneet 
täydellisen keskusuniversumin uloimmal-
le vyöhykkeelle. Tästä huolimatta täydel-
lisyyskehityksemme on vielä keskeneräi-
nen. Vain yksi täydellisyyden laji on 
omaisuuttamme: tarkoituksen täydelli-
syys. Uskomme on tähän mennessä koe-
teltu ja meidät on havaittu pettymyksen 
kestäväksi. Olemme vapautuneet ajallisuu-
den kamppailuihin liittyvistä epävarmuu-
den tunteista. Vain peräänantamaton usko 
on synnyttänyt meissä tämän ensimmäi-

sen täydellisyyden ja luotsannut ikuisuu-
den porteille. Nyt pyhiinvaeltajan auttaji-
en on ryhdyttävä kehittämään oppilaiden-
sa ymmärryksen täydellisyyttä ja sitä kä-
sittämisen tekniikkaa, jotka ovat niin vält-
tämättömiä paratiisilliselle täydellisyydel-
le.  (26:4.12–13)     
 Loman ja tutustumisjakson jälkeen 
meille osoitetaan jokin tehtävä jokaisen 
kehän jokaisessa maailmassa. Seitsemän-
teen kehään liittyvät tavoitteet ovat älyl-
lisiä, hengellisiä ja kokemuksellisia. Ope-
tusta leimaa Havonassa sen yksilöllisyys, 
kun aikaisemmin saimme pääasiassa ryh-
mäopetusta. Opetuksesta vastaavat korke-
an enkeliluokan, pääasiassa toisen ja kol-
mannen luokan supernafit, joiden olemus 
on asianomaisen taivasmatkalaisen kanssa 
yhteensopiva. Vaikka opetus on yksilöllis-
tä, niin opetussisältö on samankaltainen 
kaikille. Seitsemännen kehän tutkintovaa-
timuksena on nousijan superuniversumin 
eli urantialaisilla Orvontonin Valtiashen-
gen tunnistaminen. 
 Siirtyminen kuudennelle kehälle ta-
pahtuu, kun edellisen kehän testi on lä-
päisty. Nousijat sijoitetaan korkeimmuu-
den oppaiden välittömään valvontaan,  he 
saavat statuksen ”hengellisiksi kandidaa-
teiksi”, ja heidät luokitellaan neljännen 
asteen hengiksi. Tällä kehällä saavutetaan 
laajeneva tietoisuus Korkeimmasta Olen-
nosta, mikä ei kuitenkaan ole persoonalli-
suuden läsnäolon havaitsemista. Ilmiö on 
selittämätön, mutta lienee eräänlainen 
kandidaattien ja Korkeimman Olennon 
välisen keskinäisen tietoisuuden ja hengel-
lisyyden kasvutapahtuma. Kun oppaat ar-
vioivat kandidaattiensa olevan kypsiä, he 
tuovat nämä 70-jäsenisen komission eteen. 
Ehdokkaiden tehtävänä on saada komissio 
vakuuttuneeksi siitä, että he käsittävät 
Korkeimman Olennon ja Korkeimmuu-
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den Kolminaisuuden, minkä jälkeen he 
saavat lähtöluvan viidennelle kehälle. 
(26:6.1-4) 
 Viides kehä tuo jälleen uudet haasteet 
nousijalle, ja hänet nimitetään 
”ehdokkaaksi löytöretkelle Jumaluuteen”. 
Kolminaisuuden oppaat aloittavat korke-
amman opetuksen, joka tähtää jumalalli-
sen Kolminaisuuden parempaan ymmärtä-
miseen, mikä on edellytyksenä, jotta voi-
simme tunnistaa Äärettömän Hengen per-
soonallisuuden. Meille ei kerrota tarkem-
min opetusmenetelmistä vaan ainoastaan 
siihen osallistuvista persoonallisuusluokis-
ta, kuten enkeliluokkaan kuuluvista su-
pernafeista ja heidän kumppaneistaan. 
Näissä taivaan opinahjoissa emme ole jou-
ten, vaan suoritamme antoisaa totista pon-
nistelua loistavien ohjaajien suojeluksessa. 
Ja taas kun olemme valmiita osoittamaan 
kypsyytemme, meidät esitellään jollekin 
kolmiyhteiselle komissiolle, joka tutkii 
edistymisemme tason ja antaa hyväksymi-
sen ja luvan jatkaa sisäänpäin. Tutkinta-
raatiin kuuluu yksi finaliitti, yksi superna-
fi sekä yksi Yksinäinen Sanansaattaja tai 
Paratiisin Kolminaistettu Poika. Saamme 
nyt luvan tehdä retken Paratiisiin, mutta 
emme vielä ole sen kansalaisia. Oppaam-
me tuovat nousijan Keskussaarelle ja avus-
tavat häntä hänen vaativassa tehtävässään 
tunnistaa ja havaita Ääretön Henki ja ym-
märtää häntä sen verran, jotta se riittää 
persoonallisuuden tunnistukseksi. Kun 
tämä onnistuu, niin viides kehä on lop-
puun suoritettu ja oppaat valmistautuvat 
siirtämään kandidaatin neljännelle kehäl-
le. (26:7.1–6)                      
 Havonan neljättä kehää kutsutaan 
toisinaan ”Poikien kehäksi”. Nousijakan-
didaatit matkaavat täältä käsin Paratiisiin 
saadakseen ymmärtävän yhteyden Ian-
kaikkiseen Poikaan. Tällä kehällä sijaitsee 

myös seitsemän sellaista maailmaa, joilla 
Paratiisin Mikaelien eli Isän ja Pojan jälke-
läisten reservijoukko pitää yllä hoivaami-
sen palvelukouluja sekä nouseville että las-
keutuville pyhiinvaeltajille. Täällä koh-
taamme ja alamme ymmärtämään täydelli-
syydestä alas laskeutuvia keskusuniversu-
min kansalaisia. Kokemuksia kuvataan 
koko Havona- seikkailun jännittävimmik-
si. Opettajiemme supernafien erikoisryh-
mä ”Pojan löytäjät” valmentavat ja luot-
saavat meitä Paratiisiin Iankaikkisen Po-
jan tunnistusmatkalle. Siihen kuuluu Po-
jan hengellisyyden käsittäminen, riittävä 
persoonallisuuden tunnistaminen ja Pojan 
ja Hengen erottaminen toisistaan. (26:8.1–
2) 
 Pyhiinvaeltajia tulee seitsemästä supe-
runiversumista, ja johtuen niiden ominais-
luonteesta tunnistusyritykset saattavat jos-
kus myös epäonnistua jonkin Paratiisin-
Kolminaisuuden Jumaluuden kohdalla. 
Tämä ei kuitenkaan ole kuin viivytys Pa-
ratiisiin- nousun polulla. Jos näin tapah-
tuu, oppilas saa toimeksiannon takaisin 
johonkin seitsemästä superuniversumista 
lisäoppia saamaan. Lisäharjoittelu tapah-
tuu aina jossain muussa superuniversumis-
sa kuin mistä nousija on kotoisin, ja aika 
on vähintään tuhat vuotta. Tämän jälkeen 
hänet tuodaan takaisin, ja tunnistus on 
oleva täysin varma tämän jälkeen. Oma 
kotiuniversumimme Orvonton on siinä 
mielessä onnekas, että se tarjoaa Kolminai-
suuden Jumaluuksien yhtä suurta ilmitu-
loa ja vaikutusta, mikä antaa hyvän poh-
jan tunnistusretkille. (26:8.4–5) 
 Kolmas kehä on Isän saavuttamiseen 
tarkoitettu alue Havonassa. Nyt opettajia 
nimitetään ”Isän oppaiksi”. He ovat super-
nafikouluttajista kaikista kokeneimpia. 
He ylläpitävät näissä maailmoissa viisau-
den koulutuskeskuksia, joissa opettajina 
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toimivat kaikki keskusuniversumissa asu-
vat olennot. Kaikki mahdollinen tehdään 
opiskelijan hyväksi tällä ikuisuuteen joh-
tavalla transsendenttisella löytöretkellä. 
On sykähdyttävä hetki, kun kolmannen 
kehän ohjausmaailmasta lähtee tänne asti 
noussut luotu yhdessä saattajiensa kanssa 
tavoittelemaan Universaalisen Isän per-
soonallisuuden tunnistusta. Ajallisuuden 
koetukset ovat miltei takana. Epävar-
muuden päivät ovat päättymässä, ja mää-
räystä olla täydellinen on noudatettu. Pit-
kä nousu avaruuden vähäisistä maailmois-
ta on lähes takana. Havonan jäljellä ole-
vat kehät ovat kuin viimeistelyleirejä ai-
kaisempiin verrattuna. Tämän kehän lop-
pukokeessa eli Isän tunnistuksen jälkeen 
olemme viidennen asteen henkiä.   (26:9.1–4) 
 Toinen kehä tarjoaa mahdollisuuden 
saada opetusta ikuista elämänuraa koske-
vissa asioissa. Myös kaikki epäonniset, 
joiden retki Jumaluuden tunnistamiseksi 
ei ensimmäisellä kerralla vielä onnistu-
nut, kerätään tälle kehälle riippumatta 
siitä, millä kehällä tämä tapahtui.  
 Ja he lähtevät aiempien päivien ja ai-
kakausien tehtäviin iloiten ja riemuiten. 
Jonakin toisena päivänä he palaavat suu-
rimmaksi pettymyksekseen muodostuneelle 
kehälle ja yrittävät uudelleen löytöretkeä 
Jumaluuteen. [26:10.4]              
 Onnekkailla nousijoilla ei ole enää 
evoluutioon kuuluvaa epävarmuuden an-
tamaa kannustinta, eikä ikuisuuden löy-
töretki ole vielä alkanut. On ikään kuin 
levähtämisen hetki, jolloin katse kääntyy 
pitkän nousu-uran tarkasteluun. Moni 
tuntee kaipausta ajan maailmojen kamp-
pailuihin ja muistelee niitä, kuten me 
täällä Urantialla saatamme vanhuudes-
samme muistella nuoruutemme päiviä ja 
halua elää tapahtumat uudelleen. 
 Kun pyhiinvaeltajat ovat saaneet kai-

ken sen mitä nämä maailmat voivat tarjo-
ta, Kandidaattien Opastajat antavat mää-
räyksen heidän laskemisestaan viimeiselle 
kehälle. Nämä opastajat ohjaavat heidät 
sinne henkilökohtaisesti ja jättävät heidät 
levon täydentäjien huostaan. (26:10.5–7) 
 Havonan ensimmäinen kehä on an-
tava viimeisen silauksen ajallisuudesta 
nousseelle pyhiinvaeltajalle ennen siirty-
mistä Paratiisin vakituiseksi kansalaiseksi. 
Opetus suuntautuu suurelta osin pyhiin-
vaeltajien valmentamiseksi Paratiisissa 
asumisen suhteen ilmenevien pulmien jat-
ko-opintoihin. Urantia-kirja  kertoo tä-
män kehän asukkaista lähinnä vain sen, 
että sekä nousevia että laskeutuvia olento-
ja on suunnaton joukko ja suurin osa 
heistä jää paljastamatta. Erityismaininnan 
saavat luotujen ja/tai Paratiisin kansalais-
ten Kolminaistetut Pojat. Nämä ovat Pa-
ratiisista laskeutuneita kolminaistettuja 
olentoja, joiden alkuperä liittyy mysti-
seen kolminaistamistekniikkaan, jota Pa-
ratiisissa harjoitetaan. Seurustelu ja totut-
teleminen heidän läsnäoloonsa antaa val-
miudet ymmärtää sitä elämää ja toimin-
taa, jota kohtaamme Paratiisissa. (26:11.1) 
 Kun lähestymme Havona-seikkailun 
loppua ja kaikki tehtävissä oleva on teh-
ty, vierellemme asettuu supernafien en-
simmäiseen luokkaan kuuluva levon al-
kuunpanija. He saattavat ikuisuuden kyn-
nyksellä seisovat matkaajat todelliseen ja 
ihanteelliseen siirtymälepoon, josta herä-
tessämme olemme siirtyneet Paratiisiin 
rannoille. Nousu-uramme on nyt päätök-
sessä, ja ikuisuuden mittaamattomat nä-
köalat ovat nyt edessämme. (26:11.6–7) 
 Ensimmäinen siirtymisenne oli todel-
lakin kuolema, toinen oli ihanteellinen uni 
ja nyt kolmas muodonmuutos on todellinen 
lepo, rentoutuminen aikakausia jatkuneesta 
jännityksestä. [26:11.8]  
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Paratiisin pyhät sfäärit 

Paratiisin ja Havonan väliin jää Para-
tiisisatelliittien kolminkertainen vyö. Kulla-
kin Paratiisikolminaisuuden Persoonalla on 
oma seitsemän satelliitin kehänsä, joista si-
simmäinen on Universaalisen Isän seitsemän 
salaista sfääriä. Sen ulkopuolella kiertävät 
Iankaikkisen Pojan seitsemän valonhohteis-
ta maailmaa ja uloimpana Äärettömän Hen-
gen seitsemän valtavaa sfääriä, joissa sijaitse-
vat Seitsemän Valtiashengen toimeenpano-
maailmat. (13:0.1) 
 Nämä kolme Isän, Pojan ja Hengen seit-
senmaailmaista kehää ovat ylittämättömän 
suurenmoisuuden ja uskomattoman kirkkau-
den sfäärejä. Jopa niiden aineellinen eli fyysi-
nen rakenne kuuluu sellaiseen luokkaan, jota 
ei ole teille paljastettu. Jokainen kehä poikkeaa 
materiaalinsa puolesta muista, ja jokaisen ke-
hän jokainen maailma on erilainen lukuun 
ottamatta Pojan seitsemää maailmaa, jotka 
ovat fyysiseltä kokoonpanoltaan samanlaisia. 
Kaikki kaksikymmentäyksi sfääriä ovat suun-
nattoman suuria, ja kukin seitsemän sfäärin 

ryhmä on eri tavalla iäistetty. Sikäli kuin tie-
dämme, ne ovat olleet aina; ne ovat Paratiisin 
tavoin ikuisia. Mitään muistiinmerkintöjä 
tahi perimätietoa niiden alkuperästä ei ole. 
[13:0.2] 
 Nämä maailmat liittyvät tämän esityk-
sen aiheeseen vain sikäli, että joukossa on 
kaksi, jotka liittyvät ylösnousemuskuole-
vaisten nousu-uraan läheisesti. Nämä ovat 
Divinington – ”Isän syli” ja Ascendington 
–”Isän, Pojan ja Hengen syli”. 
  Divinington on maailma, josta Ajatuk-
sensuuntajat lähetetään aineellisten maail-
moiden kuolevaisten mieliin asumaan. Se on 
Isän persoonallisen yhteydenpidon sfääri ja 
lukuisten muiden Isä-alkuisten entiteettien 
ja persoonallisten olentojen koti.  
 Ascendington on kaikkien taivaaseen 
nousevien avaruuden luotujen kohtaamis-
paikka ennen paratiisillisen statuksen saa-
vuttamista. Se on myös Havona-elämän ai-
kainen  ”lomanviettopaikka”. Se vastaa sitä, 
  

Havonan ensimmäiselle kehälle saapuminen merkitsee ajallisuudesta tulevien kandidaattien hy-
väksymistä Paratiisin palvelukseen. Tällä sisäkehällä ylösnousemuspyhiinvaeltajat kulkevat si-
säänpäin kohti Paratiisin-asuinpaikkaansa ja pääsyään Lopullisuuden Saavuttajakuntaan.
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mistä saimme nauttia vaihtelunohjaajien 
taholta paikallis- ja superuniversumita-
solla. 
 Muut Isän maailmat ovat Sonaring-
ton, Spiritington, Vicegerington, Soli-
tarington ja Serafington. Ne jäävät tä-
män esityksen puitteissa käsittelemättä. 
 
Paratiisi 
 
Maailmankaikkeuden kaikkien universu-
mien keskus on ikuinen Paratiisisaari. Se 
on Universaalisen Isän, Iankaikkisen Po-
jan ja Äärettömän Hengen asuinsija ja 
heidän kokonaisuniversumitoimintojen-
sa päämaja.  
 Tämä Keskussaari on jättiläismäisin 
kosmisen todellisuuden järjestyneistä koko-
naisuuksista koko kokonaisuniversumissa. 
Paratiisi on aineellinen sfääri, samalla kun 
se on hengellinen asuinsija. Universaalisen 
Isän älyllinen luomakunta kaikkinensa 
asuu aineellisilla asuinsijoilla. Näin ollen 
täytyy myös absoluuttisen valvontakeskuk-
sen olla aineellinen, konkreettinen. 
[11:0.1]    
 Paratiisi on ikuisuudesta eikä mitään 
merkintöjä ole tämän Valon ja Elämän 
Saaren alkuperästä. Se palvelee lukemat-
tomia toimintoja, mutta luoduille olen-
noille se on ensisijaisesti olemassa Juma-
luuden asuinpaikkana. 
 Universaalisen Isän henkilökohtainen 
läsnäolo sijaitsee tämän miltei pyöreän, 
muttei pallonmuotoisen, Jumaluuksien 
asuinsijan yläpinnan keskustassa. Tätä 
Universaalisen Isän paratiisillista läsnä-
oloa ympäröi välittömästi Iankaikkisen 
Pojan henkilökohtainen läsnäolo, samalla 
kun heidät kummatkin sulkee sisäänsä Ää-
rettömän Hengen sanoin kuvaamaton 
kirkkaus. [11:1.1] 
 Universaalinen Isä ei liiku koskaan 

pois tältä paikaltaan, koska seurauksena 
olisi universaalinen sekasorto. Maailman-
kaikkeuden kaikki gravitaatiolinjat yh-
distyvät hänessä Paratiisin keskiössä. 
(11:1.4) 
 
Keskussaaren olemus 
Paratiisi on fyysinen mutta täysin ainut-
laatuinen, eikä senkaltaista tavata mis-
sään muualla kokonaisuniversumissa. 
Myös sen muoto poikkeaa asuttujen sfää-
rien pallomaisesta muodosta. Paratiisi on 
muodoltaan kiekkomainen litteä ellipsi. 
Sen pituus pohjois–etelä suunnassa on 
1/6 pidempi kuin itä–länsisuunnassa ja 
paksuus 1/10 itä–länsisuuntaisesta läpi-
mitasta. Nämä mittasuhde-erot yhdessä 
pohjoispään suuremman voima-energia 
varauksen kanssa tekevät mahdolliseksi 
absoluuttisen suunnanmäärittelyn kes-
kusuniversumissa. Paratiisi jakaantuu 
maantieteellisesti kolmeen toiminta-
alueeseen: (11:2.2) 
 1. Ylä-Paratiisi – persoonallisuustoi-
minnoille varattu alue. 
 2. Perifeerinen Paratiisi eli Paratiisin 
reuna, joka käsittää toiminnot, jotka tar-
kasti ottaen eivät ole persoonallisia eivät-
kä ei-persoonallisia.    
 3. Ala-Paratiisi – tuntematon toi-
mintojen alue – ei-persoonallisuuksien 
käytössä oleva alue. 
 Välittömästi Isän, Pojan ja Hengen 
asuinsijojen ulkopuolella sijaitsee Kaik-
kein Pyhin Sfääri. Siellä ei ole mitään 
aineellisia rakenteita, ja se on varattu 
vain palvonnalle, kolminaistamiselle ja 
korkealle hengelliselle saavuttamiselle. 
Tämän vyöhykkeen jumalallisuuden ja 
kauneuden suurenmoisuuden kuvaus 
mainitaan yksinkertaisesti mahdotto-
maksi aineellisille olennoille. (11:3.1)  
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 Mainitun alueen ulkopuolella on Pyhä 
Alue, joka käsittää alueen aina reunalle asti. 
Se jakaantuu seitsemään vyöhykkeeseen, 
joista ensimmäinen on varattu Paratiisin 
kansalaisille ja Havonan syntyperäisasuk-
kaille. Toinen vyöhyke on osoitettu ajan ja 
avaruuden seitsemästä superuniversumista 
saapuneille tulijoille, ja se on vielä jaettu 
seitsemään lohkoon, eli kullakin supe-
runiversumilla on oma lohkonsa. Tähän 
tarkoitukseen varattujen asuinyksikköjen 
koko ja lukumäärä on sanoin kuvaamaton. 
Silti ne täyttävät huomattavasti alle yhden 
prosentin niille varatusta maa-alasta. (11:3.3–4) 
 Perifeerinen Paratiisi eli reuna-alue on 
varattu myös avaruusliikenteelle eli eri per-
soonallisuusryhmien laskeutumis- ja lähtö-
kentiksi. Läpäisemättömän avaruuden alu-
eet peittävät ylä- ja ala-Paratiisin, joten reu-
na-alue on ainoa paikka, joka on käytettä-
vissä tähän tarkoitukseen. (11:4.1)  

Täällä, perifeerisessä Paratiisissa, ovat ne 
valtavat historialliset ja profeetalliset näyttely-
alueet, jotka on tarkoitettu Luoja-Pojille ja 
omistettu ajallisuuden ja avaruuden paikal-
lisuniversumeille. Näitä jo pystytettyjä tai va-
rattuja historiallisia reservaatioita on tarkal-
leen seitsemänbiljoonaa, mutta kaikki nämä 
järjestelyt täyttävät yhteensä vain noin neljä 
prosenttia koko tähän tarkoitukseen osoitetus-
ta reuna-alueen osasta. Päättelemme, että nä-
mä valtavat reservit kuuluvat luomistuloksil-
le, jotka joskus vastaisuudessa sijaitsevat ny-
kyisin tunnettujen ja asutettujen seitsemän su-
peruniversumin rajojen tuolla puolen.[11:4.3] 
 Paratiisin reunalla ovat Seitsemän Val-
tiashengen kiertävät vahvuuskeskittymäpää-
majat, jotka syöttävät energiaa kuhunkin 
seitsemään superuniversumiin. (11:4.2) 
 Ala-Paratiisi on paikka, josta kyseisen 
luvun tekijäkin, Jumalallinen Neuvonanta-
ja, tietää vain mitä hänelle on paljastettu. 
Persoonallisuudet eivät oleskele siellä, eikä 

se ole missään tekemisissä hengellis–
älyllisten olentojen asioiden kanssa. Alue 
jakaantuu kolmeen vyöhykkeeseen, joista 
ensimmäinen ja keskellä suoraan Kolminai-
suuden sijaintipaikan alapuolella on tunte-
maton ja salaisuudeksi jäävä Infiniittisyy-
den Vyöhyke ja tämän ympärillä nimetön 
alue ja uloin vyöhyke, joka on yhteydessä 
avaruuden voimavaraus- ja vahvuus–
energiatoimintojen kanssa. (11:5.1–7) 
 
Avaruushengitys 
 
Emme tunne avaruusrespiraation, avaruuden 
hengityksen, aktuaalista mekanismia; panem-
me vain merkille, että koko avaruus vuoron-
perään supistuu ja laajenee.[11:6.1] 
 Kun avaruus laajenee, niin kaikki galak-
sijoukot etääntyvät toisistaan. Myös nykyi-
nen avaruustähtitiede on tunnistanut tämän 
ilmiön, mutta luotettavaa selitystä ei sille 
ole löydetty. Nykyinen vallalla oleva käsi-
tys olettaa, että kiihtyvä laajeneminen jat-
kuu loputtomasti, mutta Urantia-kirja il-
moittaa sen kestävän noin miljardi vuotta. 
Sen jälkeen alkaa supistumisvaihe, joka on 
yhtä pitkä. 
 Urantia-käsitemaailmassa läpäisty ava-
ruus tarkoittaa sitä avaruutta, jossa kaikki 
luomistulokset sijaitsevat, ja läpäisemätön 
avaruus niitä valtavia avaruusreservejä, jot-
ka ovat tunnetun avaruuden sekä ylä- että 
alapuolella ja joita vahvuudet, energiat, voi-
mat ja läsnäolot eivät läpäise. Näiden välissä 
ovat väliavaruuden vyöhykkeet, jotka 
erottavat nämä kaksi avaruustyyppiä toisis-
taan ja kapseloivat ne. Paratiisi ei ole ava-
ruudessa vaan avaruus saa alkunsa sieltä. Ai-
van ala-Paratiisin alapuolella on molempien 
avaruustyyppien yhtymäkohta, jossa muun-
tokanavien kautta kulkiessaan läpäisemä-
tön avaruus muuttuu läpäistyksi avaruu-
deksi ja päinvastoin.  
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Kokonaisuniversumin läpileikkaus muistuttaa Maltan ristiä, jossa vaakasuorat haarat 
kuvaavat läpäistyä ja pystysuorat haarat läpäisemätöntä avaruutta. Avaruushengi-
tyksessä toisen laajetessa toinen supistuu ja päinvastoin. (11:6.2–3) 

Ulkoavaruuden tasot.  
Kaukana avaruudessa, seitsemästä asutusta 
superuniversumista valtavan matkan päässä, 
on kerääntymässä laajoja ja uskomattoman 
häkellyttäviä, vahvuudesta ja aineellistuvis-
ta energioista koostuvia kehiä. Seitsemän 
superuniversumin energiakehien ja tämän 
vahvuustoimintaa osoittavan jättiläismäisen 
ulomman vyöhykkeen välissä on suhteelli-
sen rauhallinen avaruusvyöhyke, jonka le-
veys vaihtelee, mutta on keskimäärin noin 
neljäsataatuhatta valovuotta. Näissä avaruu-
den vyöhykkeissä ei esiinny tähtipölyä – 
kosmista sumua. Näiden ilmiöiden tutki-
jamme ovat epävarmoja siitä, mikä on tällä 
seitsemää superuniversumia ympäröivällä, 
suhteellisen rauhallisella vyöhykkeellä ole-
vien avaruusvahvuuksien täsmällinen sta-
tus. Mutta noin puolen miljoonan valovuo-
den päässä nykyisen suuruniversumin ääri-
reunalta havaitsemme alkavaksi vyöhyk-
keen, jossa esiintyy uskomattoman voima-

kasta energiatoimintaa. Toiminta lisääntyy 
volyymiltaan ja intensiteetiltään yli kah-
denkymmenenviidenmiljoonan valovuoden 
päähän. Nämä valtavat energisoivista vah-
vuuksista koostuvat pyörteet sijaitsevat en-
simmäisellä ulkoavaruuden tasolla. Tämä 
yhtäjaksoinen vyö, jossa esiintyy kosmista 
aktiviteettia, ympäröi tunnettua, organisoi-
tua ja asuttua luomistulosta sen joka puolel-
ta. 

Näiden alueiden takana tapahtuu vielä-
kin suurimittaisempaa toimintaa, sillä 
Uversan fyysikot ovat löytäneet ensimmäi-
siä merkkejä vahvuuden ilmentymistä yli 
viisikymmentämiljoonaa valovuotta ensim-
mäisen ulkoavaruustason ilmiöitten äärim-
mäisten esiintymisalueitten takaa. Nämä 
toiminnat ennakoivat epäilemättä ko-
konaisuniversumin toisen ulkoavaruusta-
son aineellisten luomusten organisointia.  
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Nykyisin vielä asumattomat ulkoavaruus-
vyöhykkeet (neljä ulointa ”putkea” 1-4) 
edustavat tulevaa ikuisuutta. Ensimmäi-
sellä kehällä on jo hyvin laajaa galaksien 
muodostumista 25 miljoonan valovuoden 
alueella. Suurin osa meille näkyvistä ga-
lakseista kuuluu tähän vyöhykkeeseen. 
Kuvassa näkyy kuusi ”putkea”, joista si-
sin edustaa ikuista keskusuniversumi Ha-
vonaa. Seuraavana on meidän vyöhyk-
keemme, toistaiseksi ainoa evolutionaaris-
ta elämää sisältävä vyöhyke, ja se kiertää 
Havonaa vastapäivään. Sitten noin 
400 000 valovuoden tyhjän tilan jälkeen 
alkaa ensimmäinen ulkoavaruusvyöhyke 
jatkuen noin 25 miljoonan valovuoden 
verran ulospäin kiertäen myötäpäivään, 
eli vierekkäiset kehät kiertävät aina vas-
takkaisiin suuntiin. Kiertoliikkeen muu-
tokset ovat Paratiisin hallinnassa ja perus-
tuvat ilmeisesti meille tuttuun gravitaati-
oon reagoimattoman ”ultimatonin” vaiku-
tukseen. Jokainen elektroni sisältää näitä 
ultimatoneja tasan 100 kpl. Se on aineelli-
sen maailmankaikkeuden pienin hiukka-
nen. 
 
Elämä Paratiisissa 
Viimeinen ajallisuuden lepo on nautittu, 
viimeinen siirtymäuni on koettu; nyt he-
räät ikuiseen elämään ikuisen asuinsijan 
rantamilla. "Eikä siellä ole unta enää ole-
va. Jumalan ja hänen Poikansa läsnäolo on 
edessänne ja olette ikuisesti hänen palvelijoi-
taan; olette nähneet hänen kasvonsa ja hä-
nen nimensä on teidän henkenne. Eikä yötä 
enää ole oleva; eivätkä he tarvitse auringon 
valoa, sillä Suuri Lähde ja Keskus valaisee 
heitä; ja he elävät aina ja ikuisesti. Ja Juma-
la on pyyhkivä pois kaikki kyynelet heidän 
silmistänsä; eikä kuolemaa enää ole oleva, 
ei murhetta eikä parkua, eikä kipua ole 

enää oleva, sillä kaikki entinen on kadon-
nut." [27:1.5] 
Paratiisiin saapujille myönnetään vapaa-
aikaa, ennen kuin alkaa kanssakäyminen 
ensiasteisten supernafien seitsemän ryh-
män kanssa. Siihen kuuluvat kurssit ju-
malallisuudessa ja absonitiassa. Absoniitti-
suus on äärellisyyden eli finiittisyyden ja 
täydellisen eli absoluuttisuuden välissä 
oleva todellisuuden alue. Paratiisi-elämä 
on paljon muutakin kuin opiskelua. Pal-
velulla on tärkeä sija esifinaliittisissa kou-
lutuskokemuksissa. Tapaamme siellä yli 
kolmetuhatta erilaista kansalaisryhmää – 
transsendentaaleja sekä muita asukasryh-
miä, jotka voivat olla pysyviä tai tilapäi-
siä. (27:2.1–4) 
 Meitä opastetaan pidemmälle nyt su-
pernafien eli superenkeleiden toimesta 
monilla jo aikaisemmin opituilla alueilla. 
Olemme vielä osittain kuin muukalaisia 
tällä Jumaluuden asuinsijalla. Siksi on tar-
peen saada omaksuttua luontevat käytös-
tavat, kun lähestytään Jumaluutta, saada 
lisäneuvoja eettisissä kysymyksissä ja op-
pia käyttämään Paratiisin eläviä tiedon-
lähteitä – eläviä arkistoja. Tapaamme tääl-
lä myös Paratiisin mestarifilosofit, joiden 
seurassa saamme suurta tyydytystä voi-
dessamme osallistua heidän johdollaan 
pohtimaan Perimmäisen käsitettä ja ym-
märtää jotain Absoluuttien menetelmistä. 
Heidän menetelmistään kertoo jotain se, 
että yksi tunnin opetus Paratiisissa vastai-
si kymmenentuhannen vuoden opetusta 
Urantian sanamuistiin perustuvilla mene-
telmillä. Näitä loistavia opetuksia ei voida 
siirtää kaukoviestimin Paratiisin ulkopuo-
lelle, vaan ne välitetään vain henkilökoh-
taisesti läsnä oleville. (27:3–6) 

 



HEIJASTE    3/2014 

 

16 

Palvonta 
 
Kaikista Paratiisin toiminnoista pal-
vonta on korkein ja eniten tyydytystä 
antava yhteistoiminnan muoto, mikä 
voi olla Luojan ja luodun välillä. Se on 
kaikkien älyllisien olentojen suurin 
etuoikeus ja etummainen velvollisuus. 
Mikään luodun kokemuksessa ei ylitä 
palvonnassa saatavaa korkeinta rie-
mun autuutta ja siitä saatavaa mielihy-
vää. 

Palvonta on kaikkien sen autuaille 
rannoille nousevien etummainen ja hal-
litseva intohimo – niiden olentojen 
spontaani tunteenpurkaus, jotka ovat 
oppineet tietämään riittävästi Jumalasta 
päästäkseen hänen huomaansa. Kehä ke-
hältä Havonan läpi johtavan, sisään-
päin suuntautuvan matkan ajan pal-
vontahalun voimakkuus kasvaa, kunnes 
Paratiisissa sen julkituloa on välttämä-
töntä ohjata ja muutoinkin säädellä. 
[27:7.2]  

 
Palvonnanohjaajat 
 Ensiasteisten supernafien erityisryh-
män johdolla suoritetaan Paratiisissa 
koetut ajoittaiset, spontaanit, ryhmissä 
tapahtuvat ja muut erityiset korkeim-
man palvonnan ja hengellisen ylistyksen 
purkaukset. Puheena olevien palvon-
nanohjaajien johdolla tällainen kunni-
anosoitus saavuttaa luodun tavoitteena 
olevan korkeimman mielihyvän ja yltää 
ylevän itsensäilmaisemisen ja henkilö-
kohtaisen ilon täydellisiin korkeuksiin. 
Kaikki ensimmäisen asteen supernafit halaja-
vat päästä palvonnanohjaajiksi; ja kaikki ylös-

nousemukselliset olennot jäisivät ilomielin 
iäksi nauttimaan palvomisesta, elleivät val-
tuutuspäälliköt aika ajoin hajottaisi näitä ko-
kouksia. Mutta yhdeltäkään ylös-
nousemusolennolta ei koskaan edellytetä astu-
mista ikuisen palvelun tehtäviin, ennen kuin 
hän on saanut täyden tyydytyksen palvomi-
sesta. 

Palvonnanohjaajien tehtävänä on 
opettaa ylösnousemusluotuja palvomaan 
siten, että he saisivat kyvyn päästä tä-
hän itsensäilmaisemisen tuottamaan 
tyydytyksen tilaan ja kykenisivät samal-
la kiinnittämään huomiota paratiisijär-
jestelmän välttämättömiin toimintoi-
hin. Ilman palvontamenetelmän kohen-
tamista Paratiisin saavuttavalta keski-
vertokuolevaiselta kuluisi satoja vuosia, 
ennen kuin hän pystyisi täysin tyydyttä-
vällä tavalla tuomaan julki älyperäisen 
arvostuksensa ja ylösnousemuksellisen 
kiitollisuudentunteensa. Palvonnanoh-
jaajat avaavat uusia ja siihen saakka 
tuntemattomia ilmaisukanavia niin, 
että nämä avaruuden kohdusta ja 
ajallisuuden synnytystuskista ilmaan-
tuvat ihmeelliset lapset pystyvät saa-
vuttamaan palvonnan suomat tyydy-
tyksen tuntemukset paljon vähemmässä 
ajassa. 

Paratiisin Jumaluuksien palvonnassa 
koko maailmankaikkeuden kaikkien 
olentojen kaikki taidot, jotka ovat 
omiaan voimaperäistämään ja ylevöit-
tämään itsensäilmaisemisen kykyjä ja 
arvossapitämisen julkituomista, käyte-
tään hyväksi niiden täyteen mittaan 
saakka. Palvonta on paratiisiolemas-
saolon korkein ilo. Se on Paratiisin vir-
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kistävää leikkiä. Mitä leikki tekee lopen 
uupuneelle mielellenne maan päällä, sen 
palvonta tulee tekemään täydellistyneel-
le sielullenne Paratiisissa. Paratiisin pal-
vontatapa ylittää suuresti kaiken, min-
kä kuolevainen kykenee käsittämään, 
mutta sen henkeä voitte alkaa arvos-
taa jo täällä Urantialla, sillä jo nyt 
Jumalien henget asuvat teissä, leiju-
vat yläpuolellanne ja innoittavat tei-
tä vilpittömään palvontaan. 

Paratiisissa on varattu määrätyt ajan-
kohdat ja paikat palvontaa varten, mut-
ta kokemuksellisen ylösnousemuksen 
kautta ikuiselle Saarelle päässeitten lois-
tavien olentojen enenevästä älyllisyydes-
tä ja laajenevasta jumalallisuuden tunte-
misesta kumpuavan hengellisen mielen-
kuohunnan alati paisuva tulva ei mah-
du niiden puitteisiin. Milloinkaan 
Grandfandan aikojen jälkeen super-
nafit eivät ole kyenneet täysin mah-
duttamaan palvonnan henkeä Para-
tiisiin. Palvonnantarvetta on aina ylen 
määrin enemmän kuin mitä siihen val-
mistauduttaessa arvioitiin. Ja tämä joh-
tuu siitä, etteivät myötäsyntyisesti täy-
delliset olennot osaa milloinkaan täysin 
arvioida ajallisuuden ja avaruuden 
vähäisempien maailmojen hengelli-
sen pimeyden syvyyksistä Paratiisin 
kirkkauteen hitaasti ja vaivalloisesti 
tiensä raivanneiden olentojen hengel-
listen tuntemusten aiheuttamia valta-
via reaktioita. Kun tällaiset enkelit ja 
ajallisuuden kuolevaiset pääsevät Para-
tiisin Valtojen eteen, tulvivat aikojen 
kuluessa kerääntyneet tunteet ja tunte-
mukset esille. Se on näytelmä, joka häm-
mästyttää Paratiisin enkeleitä ja tuottaa 

Paratiisin Jumaluuksille jumalallisesta 
mielihyvästä johtuvaa äärimmäistä 
iloa. 

Toisinaan koko Paratiisi joutuu kai-
kenkattavan hengellisen ja palvonnan-
täyteisen vuoksiaallon valtaan. Palvon-
nanohjaajat ovat usein voimattomia 
hallitsemaan tällaisia ilmiöitä, kunnes 
Jumaluuden asuinsijoilta ilmestyy kol-
minkertainen valon virtaus merkiksi 
siitä, että Paratiisin asukkaiden, kirk-
kauden täydellisten kansalaisten ja ajal-
lisuuden ylösnousemusluotujen, vilpitön 
palvonta on tuonut Jumalten jumalalli-
selle sydämelle täydellisen tyydytyksen. 
Mikä menetelmän riemuvoitto! Mikä 
täyttymys sille Jumalten ikuiselle suun-
nitelmalle ja tarkoitukselle, että luodun 
lapsen älyllinen rakkaus suo täyden tyy-
dytyksen Luoja-Isän loputtomalle rak-
kaudelle.  [27:7.3–7) (Korostukset teki-
jän)  
 
Riemujuhlat 
 
Kun olemme saavuttaneet palvonnasta 
saatavan korkeimman tyydytyksen, 
olemme päteviä pääsemään Lopulli-
suuden Saavuttajakuntaan. Ylös-
nousemuksellinen elämänvaihe on 
miltei päättynyt ja seitsemäs riemu-
juhla on lähestymässä. Ensimmäinen 
riemujuhla vietettiin, kun saavutettiin 
yksimielisyys Ajatuksensuuntaajan 
kanssa ja eloonjääminen sinetöitiin. 
Toinen oli, kun heräsimme moron-
tiamaailmassa. Kolmas tapahtui, kun 
yhdistyimme fuusiossa lopullisesti 
Ajatuksensuuntaajamme kanssa. Nel-
jäs oli heräämisemme Havonassa. Vii-
des juhla vietettiin tunnistettuamme 
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Universaalisen Isän. Kuudes oli herät-
tyämme Paratiisissa viimeisestä ajalli-
suuden siirtymäunesta. Seitsemäs on 
astuminen hengen todellistumisen seit-
semännelle tasolle, joka luultavasti on 
merkkinä ensimmäisen ikuisuuteen 
kuuluvan riemujuhlan viettämiselle. 
(27:7.8) 
 
Ikuinen tulevaisuus 
 
Kaikista suuruniversumin olennoista 
vain Isään fuusioituneet otetaan Kuole-
vaisfinaliittien Yhteisöön. Vain tällaiset 
yksilöt antavat finaliittien valan. 
[30:4.25]   
 Saavuttaessamme Paratiisin kansa-
laisuuden ja vannottuamme valan tu-
lemme kuudennen asteen hengiksi ja 
jäseniksi ensiasteiseen Kuolevaisfinaliit-
tien Yhteisöön. Silloin tämä vielä 6-
ryhmäinen joukko tulee osaksi erittäin 
suurta 7-osaista Lopullisuuden Saavut-
tajakuntaa. Tähän joukkoon kuuluu 
myös muita olentoryhmiä, mutta 
Suuntaajaan fuusioituneet ylös-
nousemuskuolevaiset muodostavat run-
gon ensiasteisessa Lopullisuuden Saa-
vuttajakunnassa. (31:0.1–8) 
 
 
 Nykyisenä universumiaikakautena fi-
naliitit palaavat ajallisuuden universu-
meissa tapahtuvan palvelun piiriin. Hei-
dät osoitetaan työskentelemään peräjäl-
keen eri superuniversumeissa. Synnyinsu-
peruniversumiinsa heitä ei koskaan mää-
rätä, ennen kuin he ovat palvelleet kai-
kissa kuudessa muussa superluomuksessa. 
Tällä tavoin heidän on mahdollista saada 
seitsenkertainen käsitys Korkeimmasta 

Olennosta. [31:0.10] 
  
Myös Urantialla palvelee yksi tai use-
ampia kuolevaisfinaliittien komppani-
oita. Finaliitit ovat nykyisenä universu-
miaikakautena kuudennen asteen hen-
kiä, ja heitä on joka puolella kaikissa 
universumeissa. He ovat tällä hetkellä 
itsehallinnollinen yhteisö, eikä mikään 
ulkopuolinen vaikutus koskaan ulotu 
heidän toimintaansa, ja he vannovat us-
kollisuuden valansa vain Paratiisin Kol-
minaisuudelle. Heillä on päämajansa 
Paratiisissa, superuniversumeissa ja pai-
kallisuniversumeissa sekä näiden alaja-
kautumien pääkaupungeissa. Finaliitit 
ovat perusteellisen universumikoulu-
tuksen läpikäyneitä ja koeteltuja olen-
toja, jotka toimivat superuniversumien 
jokaisella tasolla. Silti heitä odottaa mi-
tä ilmeisimmin vielä jokin tuntematon 
tehtävä tulevan universumiajan ulkoa-
varuuden asutettavien maailmojen hal-
linnossa. (31:0.11–13) 
 Jumalalla on mielessään suunnitel-
ma, joka kattaa hänen suunnattomien 
valtakuntiensa jokaisen luodun, ja tämä 
suunnitelma on ikuinen tarkoitus, joka 
edustaa rajatonta mahdollisuutta, rajoit-
tamatonta edistymistä ja loputonta elä-
mää. Ja tällaisen verrattoman elämän-
uran loputtomat aarteet ovat teidän kil-
voiteltavinanne! [32:5.7] 
 
Viitteet: Urantia-kirja, luvut 11, 12, 26, 
27, 30, 31 ja 32 
Kuvat: http//encyklopediaurantia.org 
(luvalla)      
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L ähdetään liikkeelle termistä 
"onnellisuus". Mitä se on? Sii-

hen lienee vastattu jo eilisissä esitel-
missä, alustuksissa ja keskusteluissa, 
mutta esitän tässä yhden version. 
Löysin eräästä välimerellistä ruokaa 
tarjoavasta berliiniläisestä pienestä 
ravintolasta taulun. Siinä luki: 
"Happiness is not a destination. It is 
a way of life" (Onnellisuus ei ole 
päämäärä. Se on elämäntapa - tai tapa 
elää.) (Kuva 1) 

   
 

Siitäkö johtunee, että kyseinen ra-

vintola oli TripAdvisorin käyttäjien 
neljänneksi parhaaksi reittaama nel-
jäntuhannen berliiniläisen ravintolan 
joukossa! Samainen "määritelmä" 
löytyi myös Unelmien Talo & Koti -
lehdestä. Elämäntapaa siinäkin, jon-
kun oma näkemys. 
 Löysin myös netistä toisenlaisen 
"kyltin", jossa lukee "The art of 
happy lies in the power of extracting 
happiness from common things."  
 (Henry Ward Beecher, Kuva 2)  
Viesti on se, että onnellisuus on joh-
dettavissa tavallisista asioista. Tässä 
lähestytäänkin jo sitä, mihin pyrin.

 
 Niinpä onnellisuus, kun se ei ole 
päämäärä ja kun se on elämäntapa tai 
tapa elää ja kun se on johdettavissa 
aivan tavallisista asioista, onkin jo-
tain, jota ei saakaan suoraan tavoitte-
lemalla.  
 Siis mitä onnellisuus oikeastaan 
on? Vastaus on hyvin yksinkertai-

Hengellinen ilo 
Onnellisuus – ajallinen ja mielellinen – aineeton ja hengellinen 

MATTI TOSSAVAINEN 
ALUSTUS URANTIA-SEURAN TALVIPÄIVILLÄ ELLIVUORESSA 

26.1.2014 
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nen: Onnellisuus ei ole päämäärä, vaan 
se on sivutuote. Onnellisuus on seuraus 
jostakin eikä ole kovin vaikeaa arvata, 
mistä: hyväntekemisestä. Ensiksikin, 
onnellisuutta ei voi syntyä ilman pyrki-
mystä korkeampien arvojen toteuttami-
seen. Toiseksi, onnellisuus on sivutuot-
teena syntyvä kylkiäinen, kun käytän-
nön elämässä tavoitellaan hyviä arvoja. 
Tämän voisi sanoa toisinkin eli Onnelli-
suus kumpuaa omasta elämästäsi ja omista 
valinnoistasi ja Onni perustuu ennen 
kaikkea tasapainoiseen ja merkitykselli-
seen arkeen. 1) Onnellisuuden avaimia ei 
todellakaan saa toisilta valmiina.  On-
nellisuutta ei löydä, vaikka sitä etsisi ei-
kä se ilmaannu satunnaisina arpajaisvoit-
toinakaan. Kunkin oma onnellisuus on 
luotava itse – tekemällä muut onnelli-
seksi. On annettava itsestään ja onnelli-
suus lankeaa sinulle kuin varjo kehosta-
si. 
 Miksi puhun onnellisuudesta? Siksi, 
että on olemassa ajassa ja avaruudessa 
elävien joukossa (aineellista) onnellisuut-
ta (vaikka tämä käsitteenä on lähes val-
lan mahdoton). Siitä juontuu kysymys 
eli onko olemassa myös hengellistä on-
nellisuutta (hengellistä iloa, hengellistä 
riemua)?  
 Yksinkertaistan asioita ja unohdan 
tarkoituksella sielun ja morontiailmen-
tymät. Asetan rinnakkain mielen koke-
man onnellisuuden ja hengellisen onnel-
lisuuden. Voiko ihminen mielessään ko-
kea onnellisuutta riippumatta siitä, mitä 
kokee hengessä? Onko hengellinen on-
nellisuus mielen onnellisuuden päälle 
tuleva piirre, vai ovatko nämä yksi ja sa-
ma asia? 

 Jos ihminen kieltää hengen johda-
tuksen eikä anna sen vaikuttaa arvomaa-
ilmaansa, siis kun ihminen on rationalis-
ti eikä usko hengen maailmoihin Juma-
lasta puhumattakaan, niin voiko hän ko-
kea onnellisuutta hengellisestä koke-
muksesta riippumatta? Vai onko hänen-
kin kokemansa onnellisuus itse asiassa 
mielen onnellisuuden lisäksi tai päälle? 
Siis kävisikö niin, että ateistikin nauttii 
hengellisestä onnellisuudesta siinä tapa-
uksessa, että hänen arvomaailmansa sat-
tuu olemaan hengen maailman arvojen 
kannalta hyvä, siis vaikka hän kieltää 
sekä mielenaivoista että aidon hengelli-
sen kokemuksen olemassaolon? Mutta 
sehän tarkoittaisi, että Totuuden Henki 
antaisi tällaiselle ihmiselle totuuden vas-
takaiun, sillä Onnellisuus seuraa totuuden 
tunnistamisesta, koska totuuden mukaan 
voidaan toimia, se voidaan elää. [42:7; 
2:7.6] 
 Mitä tarkoittaa, että totuuden mu-
kaan voidaan toimia? Olisiko se hyvien 
jumalallisten arvojen mukaista toimin-
taa? Jos, niin onnellisuuden avaimet 
ovat silloin henkilökohtaisessa totuuden 
tunnistamisessa, siihen yksilökohtaisessa 
reagoimisessa, tämän ihmisen työssä 
toisten hyväksi, hyväntekemisessä. On-
nellisuus on sivutuote, seuralainen, mut-
ta hengellinen sellainen. Hengellinen 
onnellisuus on totuuden seuraamisen ja 
siitä aiheutuvien arkipäivän toimien jäl-
keläinen. Kun ihminen yhä enenevässä 
määrin reagoi totuuden johdatukseen 
hyvää tekemällä, sitä enemmän hän kas-
vaa hengellisesti. Tästä syntyy positiivi-
nen kierre: syvimmän hengellisen onnel-
lisuuden lähde on edistyminen hengelli-
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sesti (1097:7; 100:4.3), joka realisoituu 
tekemällä hyvää toisten hyväksi. 
 
Hengellinen ilo 
 
Totisuus, jopa vakavamielisyys leimaa 
monia uskonnonharjoittajia niin hei-
dän päivittäisissä askareissaan kuin ju-
malanpalveluksissakin. Hartaus ja hil-
jennyt mieli kuuluvat asiaan ja kunni-
oitus Isää ja hänen pyhyyttään kohtaan 
erityisesti. Arkisen vakavamielisyyden 
vastapainoksi Jeesus opetti: "Iloitkaa ja 
riemuitkaa." Hän kehotti jopa mielen 
hilpeyteen, mutta erityisesti hän koros-
ti hengessä koettavaa tyydytystä, hen-
gellistä iloa. 
 Kun ihminen askartelee mielensä 
voimin maailmaa ymmärtääkseen, hän 
yrittää ratkoa olemassaolonsa perustei-
ta aineellisuudesta käsin. Mutta tuol-
loin häneltä puuttuu hengellinen näke-
mys. Jumalallisen Hengen, elävän ve-
den, puuttuminen luo ihmismieleen sa-
noin kuvaamattoman nälän, vertaansa 
vailla olevan halun löytää jotain, jolla 
on merkitystä. Mielen pitäytyessä ai-
neellisuuteen ei ole mitään, mikä rau-
hoittaa jatkuvasti jäytävän rauhatto-
muuden, ei mitään, mikä antaa pysy-
vän merkityksen olemassaololle, ei mi-
tään, mikä sammuttaisi etsimisen ja-
non. 
 Kun ihminen on uskaltanut antaa 
Hengelle vallan johdattaa häntä, kun 
ihminen on uskaltanut tehdä päätöksis-
tä järisyttävimmän, kun hän on rohjen-
nut sanoa: "Tapahtukoon Sinun tahto-
si", hän tuntee itsensä hengellisesti ravi-
tuksi, nälkä on poissa, jano on kadon-

nut ja hänen mielessään vallitsee rauha, 
syvä rauha. Hengellisen ilon vankka 
perustus on luotu. 
 Etsiminen on päättynyt. Hän ko-
kee vahvaa vakuuttuneisuutta hengelli-
sistä realiteeteista ja olevaisista eikä mi-
kään järkytä häntä niistä pois. Tällaiset 
jumalallisella vedellä, elämän vedellä 
janonsa sammuttaneet – – sielut ovat 
kutakuinkin riippumattomia aineellises-
ta ympäristöstä, mitä tulee elämän iloi-
hin ja maallisen olemassaolon tarjoamiin 
tyydytyksiin. He ovat hengellisesti valais-
tuneita ja virvoittuneita, moraalisesti 
vahvistuneita ja varustautuneita. [381:2; 
34:6.8] He kokevat hengellistä tyydyt-
tyneisyyttä ja ennen kaikkea hengellis-
tä iloa. Tämä syvällinen kokemus, joka 
kertoo, että jumalallisen sisimmässäolo 
on todellista, nousee ikiajat sen karkean 
materialistisen tekniikan yläpuolelle, jota 
fyysiset tieteet edustavat. Hengellistä 
iloa ei voi panna mikroskoopin linssin 
alle, rakkautta ei voi punnita vaakaku-
pissa, moraalisia arvoja ei voi mitata ei-
kä hengellisen palvonnan laatua voi ar-
vioida. [2095:2; 196:3.18; korostus kir-
joittajan] 
 Onnellisuus ja ilo, hengellinen on-
nellisuus ja hengellinen ilo, kumpuavat 
sisäisestä elämästä. (1220:6; 111:4.7) 
Vaikka et voikaan päättää, mitä ajatte-
let, voit kuitenkin vaikuttaa ajattelusi 
laatuun. Keskittymällä elämään hyvää ja 
antoisaa elämää myös ajatusmaailmasi 
muuttuu tätä tukevaksi. 2)  "Onnellisuus 
ja mielenrauha seuraavat ajatuksen puh-
tautta ja hyveellistä elämää niin kuin 
varjo seuraa aineellisten olevaisten sub-
stanssia." [1446:5; 131:3.3]  
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Miten hengellistä iloa voisi kuvail-
la? 
 
Hengelliset kokemukset, kuten vakuut-
tuneisuudet ja hengellinen ilo, ovat us-
kovalle realiteetteja, aitoja ja todellisia 
kokemuksia, jotka koetaan kehkeyty-
vässä sielussa. Ihminen, joka ei anna 
Hengelle valtaa sielunsa johdatuksen 
suhteen, vaan tyytyy mielen ja älyn 
keinoin ratkomaan olemiseensa liitty-
viä ongelmia ja kysymyksiä, ei voi mi-
tenkään ymmärtää hengellisiä koke-
muksia. Hänelle väittämät hengellisestä 
rauhasta, vakuuttuneisuudesta ja ilosta 
ovat ei-olemassaolevia, ei-realiteetteja, 
sillä mielen ja älyn välineet eivät ole 
riittäviä hengellisten reaktioiden tun-
nistamiseen.  
 Hengen johdatuksen hyväksyneelle 
ihmiselle hengelliset havainnot ja koke-
mukset ovat aitoja, mutta ne ovat sel-
laisia korkeammalla tasolla, mihin mie-
li ja äly yltävät. Aine ei tiedä totuutta, se 
ei myöskään voi rakastaa armoa eikä 
iloita hengellisistä realiteeteista. Hengelli-
seen valaistumiseen perustuvat ja ihmisen 
kokemukseen juurtuneet moraaliset va-
kaumukset ovat aivan yhtä todellisia ja 
epäilyksettömiä kuin fyysisiin havaintoi-
hin perustuvat matemaattiset päätelmät, 
– –. [2077:8; 195:6.12] 
 Musiikki on yleismaailmallista. Se 
on harmonian kieltä, jota kaikki ym-
märtävät kaikkialla, eikä sitä tarvitse 
erikseen opetella. Hymyä vastaava il-
miö ja riemullinen hilpeys ovat samoin 
universaalisia (547:4; 48:4.1) Myös hen-
gellinen ilo on todellista, jonka aineelli-
suudessa elävä ihminen voi kokea sie-
lussaan, jopa peräti hengessään, jos pää-

see niin läheiseen Suuntaaja-suhteeseen. 
Hän kokee hengellisen ilon aivan ku-
ten hän kokee syvän hengellisen rau-
han, onnellisuuden ja vakuuttuneisuu-
den. 
 
Hengellisen ilon lähteitä 
 
Hengellisen ilon tärkein lähde on hy-
vän tekeminen, hengen hedelmien 
tuottaminen. Jeesus opetti: "Joka elää 
minussa ja minä hänessä, kantaa runsain 
määrin hengen hedelmiä ja kokee ylintä 
iloa siitä, että tuottaa tämän hengellisen 
sadon. [1945:4; 180:2.1; korostus kir-
joittajan] 
 Voin kertoa itse kokeneeni hengel-
listä iloa ja suurta hengellistä tyydytyk-
sentunnetta, kun pitkän tauon ja ai-
neellisen ahertamisen jälkeen olen pon-
nistellut hengellisesti kirjoittaakseni jo-
tain sellaista, joka voisi valaista toista 
hengellisten merkitysten laajemmassa 
ymmärtämisessä. Riippumatta siitä, 
olenko tuossa tarkoituksessa osinkaan 
onnistunut, olen joutunut ponnistele-
maan asian hyväksi ja ehkä saanut jo-
tain aikaan. Tuo aikaansaannos, tuo 
vaatimaton hengen hedelmä, on ollut 
suuri motiivi ja kannustin. Se on ollut 
hengellisesti palkitsevaa, joskus jopa 
hengellisesti riemullista, joka ei ole 
lainkaan samaa kuin aineellinen hilpe-
ys. 
 Kolmas hengellisen ilon lähde on 
mielessämme asuva Jumalan osanen, 
Ajatuksensuuntaaja. Tästä osasesta tu-
lee ihmisen persoonallisuuden kiinteä 
ja ikuinen osa. Se lisää jumalallisuuden 
yläsävelet, harmonisen musiikin ylös-
nousemuskuolevaisten riemun ilmauk-
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siin, hengelliseen iloon ja jopa hen-
gelliseen nauruun. (550.1; 48:4.20) 
 Ihmisen edetessä hengellistymisen 
polkuja taivasmatkallaan hän tulee yhä 
uskollisemmaksi ja ennen kaikkea iloi-
seksi: nyt hänellä on varmuuksia siitä, 
miten voidaan voittaa pitkään kamp-
pailuun liittyvä jähmeys ja saavuttaa 
henkiolemassaoloon kuuluvat vapaus ja 
olemassaolon ilo. 
 Kun ihminen hiljalleen aineellisuu-
desta noustessaan ymmärtää Jumalan 
rakkaudeksi ja saa Suuntaajan kiinteäk-
si osaksi persoonallisuuttaan ja Suun-
taaja ikuisena identiteettinä persoonalli-
suuden, satona korjataan jumalalli-
suuden hedelmiä: älyllistä rauhaa, sosi-
aalista edistystä, moraalista tyydytys-
tä, hengellistä iloa ja kosmista viisautta. 
[648:3; 56:10.20; korostus kirjoittajan] 
 Hengellinen kasvu tuottaa kestävää 
iloa ja rauhaa, joka käy mielen ja älyn 

ymmärryksen yli. Mikä parasta: tällai-
nen palkinto saadaan jo tässä maailmas-
sa! Eikä tämä palkinto merkitse pako-
tietä todellisesta elämästä, vaan Jeesuk-
sen uskontona se tarjoaa hengellistä 
iloa ja rauhaa sen elämän kohottami-
seksi ja jalontamiseksi, jota me nyt juu-
ri elämme. 
 
Astinkiviä hengellisen onnellisuu-
den ja ilon saavuttamiseksi 
 
1. Ajattele  
Amerikkalaisfilosofi Ralph Waldo 
Emersonin kerrotaan sanoneen, että 
jokaisen teon esi-isä on ajatus. René 
Descartes totesi: "Ajattelen, siis olen 
olemassa". Tämä on länsimaisen ratio-
nalismin, järkeisajattelun kulmakivi, 
jossa tiedon lähteenä on ensisijaisesti 
järki, ei kokemus, dogmi tai usko. Ai-
neellisuudessa elävä persoona, joka ajat-
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telee, on siis olemassa. Jos ei ajattele, 
ei sen mukaan ole olemassa. Tuskin 
on aivan näin, mutta perin harvat 
ovat todellisia ajattelijoita. (1213:1; 
110:7.6) Mutta jos ei ajattele mitään, 
toimiiko ihminen silloin eläimen ta-
solla, vaikka onkin saanut lahjaksi 
persoonallisuuden? 
  Ajattelu on mielen anti, tietoi-
nen ja peräkkäisiin ajatuksiin perus-
tuva toimi. Omakohtainen koke-
mus, vaikkakin rationalismi ei sille 
antaisikaan arvoa, on, että pari päi-
vää ajattelematta johtaa kummalli-
seen olotilaan, jota voisi luonnehtia 
termillä "alakulo" tai "epävire". On 
kuin jotain puuttuisi – ja niinhän to-
dellakin on. Olen vain vajavaisesti 
olemassa, toimittamassa selkäytimel-
lä päivittäisiä askareita ja yksinker-
taisimpia tehtäviä, mutta ajattelu ja 
varsinkin syvin hengellinen ajattelu 
puuttuu kokonaan. Olotilan muu-
toksen havaitsee hetkessä, kun in-
nostuu pohtimaan, käyttämään miel-
tään ja ajattelemaan tietoisesti. Muu-
tos on vielä selvempi, jos antaa ajat-
telun kohota kohti korkeimpia hen-
gellisen tutkailun, ihmisen mielen ja 
Suuntaajan mielen, yhteistyöalueita. 
 
2. Ajattele positiivisesti 
Ajattelun luonne vaikuttaa merkittä-
västi elämänlaatuun. Tutkimukset 
ovat osoittaneet, että kielteiset tunteet 
heikentävät työkykyä, aiheuttavat sy-
dänvaivoja ja pahimmillaan mielen-
terveyden häiriöitä. Positiivinen ajat-
telu vähentää puolestaan stressiä, pa-

rantaa immuunivastetta ja nostaa elä-
mänlaatua. On helppoa olla negatii-
vinen. Positiivisuus vaatii ponniste-
luja. 3) Ponnistelu tuottaa tuloksia, 
joista hyväntekeminen on yksi. 

 
3. Ajattele hengellistyneesti 
Kehittyminen hengellistyneessä ajat-
telussa on yksi mitta, joka osoittaa, 
missä määrin persoonallisuus on saa-
vuttanut Jumaluutta ja miten hyvin 
hän on virittäytynyt yhteistyöhön 
Ajatuksensuuntaajan kanssa. Samalla 
se on mielen hallintaan saamisen mit-
ta, sillä korkealle ulottuva hengelli-
nen ajattelu epävakaassa ja häilyvässä 
mielessä ei juurikaan ole mahdollista. 
Käytännössä tämä toteutuu psyyk-
kisten kehien etenevänä suorittamise-
na. Jumaluuden saavuttamisaste ja 
virittyneisyys yhteistyöhön Ajatuk-
sensuuntaajan kanssa ovat suorassa 
yhteydessä siihen, että terveellinen 
hengellisen mietiskelyn harjoittamis-
tapa on löydettävissä juuri mietiske-
levästä palvonnasta ja kiitosrukouk-
sesta. (1100:1; 100:5.10) 4) 

 
4. Ole optimisti 
Optimistilla on tulevaisuudenuskoa, 
uskoa siihen, että asiat järjestyvät, ei-
vät suinkaan passiivisesti, vaan aktii-
visesti toimimalla. Optimisti ei ole 
sen onnekkaampi kuin pessimisti-
kään, mutta optimisti toteuttaa Sene-
can lausumaa periaatetta: "Onnek-
kuus on sitä, kun valmistautuminen 
kohtaa mahdollisuuden."5) 
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5. Tee päätöksiä, yritä, äläkä pelkää 
epäonnistumista 
Turkkilaisfilosofi Nasruddin : 
"Hyvät päätökset syntyvät elämän-
kokemuksesta. Elämänkokemus syn-
tyy huonoista päätöksistä." 6) Kun 
Thomas Edison kehitti hehkulamp-
pua, hän joutui tekemään tavatto-
man paljon kokeita. Kerran häneltä 
kysyttiin, miltä tuntui epäonnistua 
tuhansia kertoja. Hän vastasi: "En 
ole epäonnistunut kertaakaan. Päin-
vastoin, olen onnistuneesti eliminoi-
nut 10 000 toimimatonta tapaa val-
mistaa hehkulamppuja."7) Hänelle 
yksi elimointi oli osa onnistumispro-
sessia. Lamppu syntyi lopulta.  
 On vain yksi tapa epäonnistua: 
jättää yrittämättä. Näennäinen epä-
onnistuminen on vain vaihe kohti 
onnistumista. Optimisti kykenee an-
tamaan jokaiselle tapahtumalle, 
myös vastoinkäymiselle, merkityk-
sen, joka tukee hänelle itselle tärkeitä 
päämääriä. Optimisti onnistuu aina, 
pessimisti luovuttaa ennen yrittämis-
tä. 
 
6. Toimi 
Johdattakoon sinua Totuuden Hen-
ki, sillä totuus voidaan elää, kokea 
sielussa, ja sen arvoja voidaan toteut-
taa arkipäivän askareissa. "Tee hyvää 
toisille" on kestävä arvo, jonka sivu-
tuotteena syntyy hengellistä iloa.  

 
7. Palvo älyperäisesti 
”Älyllinen palvonta lähtee liikkeelle 
seuraavista seikoista: 

 

1) Jumala tunnistetaan persoonana, 
jossa meidät yhdistetään kump-
panuuteen Hänen kanssaan Hä-
nen ikuisten tavoitteittensa saa-
vuttamiseksi, 

2) Jumala tunnistetaan täydellisen 
rakkauden ilmentymäksi, joka ei 
voi tuomita luotujaan rakkauden 
lakien vastaisesti, 

3) Jumala tunnistetaan lain asettajak-
si, missä laki lopullisuudessaan to-
teutuu aina, 

4) Jumala-Isä tunnistetaan armon so-
veltajaksi, missä armo antaa lähes 
loputtomasti aikaa palautua pa-
huudesta hyvyyteen, Jumalan täy-
dellisen tahdon toteuttamiseen, 
mutta ei enemmän kuin armore-
kisteriin sallitaan, 

5) Jumala-Isä tunnustetaan absoluut-
tisen johdonmukaiseksi tuomioita 
antaessaan, missä erhettä, virhet-
tä, kiivautta, kostoa, lepyttelyyn 
tai uhreihin suostumista tai mi-
tään muuta vajavaista inhimillistä 
piirrettä ei esiinny, 

6) Jumala tunnustetaan tieteessä En-
simmäiseksi Aiheuttajaksi ilman 
alkusyytä (1106:6; 101:2.7), filoso-
fiassa ideaksi ”Universaalisesta 
Ykseydestä” (29:1; 1:5.11) ja olen-
noksi, joka on olemassa itsestään 
(59:3; 4:4.7), ja uskonnossa, että 
Hän on universaalinen ja rakasta-
va Isä (59:3; 4:4.7), 

7) Jumala tunnustetaan infiniittisek-
si, ali-infiniittisyyden ylittäväksi, 
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luotujen kannalta vain osittain kä-
sitettäväksi, mutta aina ikuisessa 
tulevaisuudessa alati lähestyttävis-
sä olevaksi ja persoonallisuuden 
osalta jopa absoluuttisuuden lä-
päistäväksi Jumalaksi, meidän 
Universaaliseksi Isäksi." 8) 

Siis kun – – mieli pyrkii saamaan sel-
vyyden todellisuudesta aina sen perim-
mäistä erittelyä myöten, aine katoaa 
aineellisten aistien ulottuvilta, mutta 
mielelle se voi silti säilyä todellisena. 
Kun hengellinen ymmärrys pyrkii sel-
vyyteen siitä todellisuudesta, joka jää 
jäljelle aineen kadottua, ja seuraa sen 
jälkiä aina perimmäiseen erittelyyn 
asti, se katoaa mielen ulottuvilta, mut-
ta hengen ymmärrys voi yhäkin tajuta 
kosmisia realiteetteja ja korkeimpia 
arvoja, jotka ovat olemukseltaan hen-
gellisiä. Niinpä tiede väistyy filosofian 
tieltä, kun filosofian puolestaan pitää 
antautua niiden johtopäätösten edessä, 
jotka aitoon hengelliseen kokemukseen 
luontaisesti sisältyvät. Ajattelu antau-
tuu viisauden edessä, ja viisaus katoaa 
valaistuneeseen ja mietiskelevään pal-
vomiseen. [1228:6; 112:2.11] 
  Uskon, että näillä eväillä hengel-
linen ilo ja hengellinen onnellisuus 
on saavutettavissa – edellä kuvattujen 
kylkiäisenä. Ja lopuksi: Älä murehdi. 
Kreikkalaisfilosofi Epiktetoksen sa-
notaan sanoneen, että onnellisuus on 
mahdollista vain, jos lakkaat huolehti-
masta asioista, joihin et voi vaikuttaa. 9) 
 Hyvät Urantia-kirjan lukijat, jos 
joku teistä juuri nyt sattuisi kysy-

mään, tunnenko hengellistä iloa, niin 
vastaus olisi "Kyllä". Ja jos joku nyt 
sattuisi kysymään, tunnenko hengel-
listä onnellisuutta, niin siinäkin tapa-
uksessa vastaukseni olisi  ”Kyllä” 
 
Kiitos mielenkiinnosta. Toivon teille 
runsain määrin hengellisen ilon ja 
onnellisuuden kokemuksia, joita seu-
raa totuuden hengellisestä tunnista-
misesta ja siihen reagoimisesta – hy-
väntekemisestä. 
 
Viitteet: 
1) Lauri Järvilehto: Tee itsestäsi mes-
tariajattelija, Tammi 2012, s. 186  
2) Lauri Järvilehto: Tee itsestäsi mes-
tariajattelija, Tammi 2012, s. 186 
3) Lauri Järvilehto: Tee itsestäsi mes-
tariajattelija, Tammi 2012, s. 66 
4) Matti Tossavainen, Urantiaope-
tuksia-blogi, Hengellistynyt   ajatte-
lu, 31.3.2009 
5) Lauri Järvilehto: Tee itsestäsi mes-
tariajattelija, Tammi 2012, s. 69 
6) Lauri Järvilehto: Tee itsestäsi mes-
tariajattelija, Tammi 2012, s. 70 
7) Lauri Järvilehto: Tee itsestäsi mes-
tariajattelija, Tammi 2012, s. 69 
8) Matti Tossavainen, Urantiaope-
tuksia-blogi, Älyperäinen palvonta, 
21.7.2009 
9) Lauri Järvilehto: Tee itsestäsi mes-
tariajattelija, Tammi 2012, s. 128 
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I lmastotiede väittää, että ilmas-
ton lämpeneminen johtuu ih-

misen ilmakehään vapauttamasta 
hiilidioksidista, mutta ei esitä to-
disteita, jotka tukisivat tätä hypo-
teesia. Todisteiden korvikkeina 
käytetään ilmastomalleja, joiden 
mukaan ilmakehän keskilämpötila 
kasvaa vähintään 5 astetta vuosisa-
dan loppuun mennessä. Kokeellis-
ten mittausten mukaan lämpene-
mistä ei kuitenkaan ole havaittu – 
ainakaan ennustejakson ensim-
mäisten 20 vuoden aikana. 
 Säätiedotukset perustuvat ker-
taluokkaa testatumpaan teoriaan 
kuin ilmastomallit. Tästä huoli-
matta sääennusteet toimivat vain 
muutaman päivän, vaikka niitä ka-
libroidaan kaiken aikaa massiivi-
sen mittaustiedon avulla. Samat ta-
hot laativat ilmastomalleja, joiden 
uskotaan ennustavan ilmastoa 100 
vuoden päähän, vaikka ne ovat jo 
20 vuotta antaneet virheellisiä en-
nusteita. 
 Uuden väitteen mukaan yli-
määräinen hiilidioksidista johtuva 
lämpö on yhtäkkiä päättänyt men-
nä valtameriin. Tätäkään väitettä 
ei ole todistettu lämmönsiirron 
teoriaan perustuvien laskelmien, 
saati kokeellisten mittausten avul-
la. Näyttää siltä, että rautatieinsi-

nööri Rajendra Pachaurin johta-
milta ilmastotieteilijöiltä puuttuu 
mallinnuksessa tarvittavien tie-
teenalojen pätevyys. 
 Astronomian, kemian, fysii-
kan sekä geologian asiantuntijoi-
den mukaan auringon toiminta ja 
maapallon kiertoradan vaihtelu 
määrää valtamerten lämpötilan, 
joka taas säätää ilmakehän lämpö-
tilaa ja hiilidioksidipitoisuutta. 
Lämmönsiirtolaskelmat osoitta-
vat, että hiilidioksidin eristävä vai-
kutus on mitätön ilmakehän vesi-
höyryyn verrattuna. Jopa tieteelli-
nen metsäntutkimus voi todistaa, 
että menneisyydessä on ollut pal-
jon lämpimämpiä jaksoja kuin ny-
kyään; lehtikuuset ja pähkinäpen-
saat ovat kukoistaneet jopa pohjoi-
simmassa Suomessa. 
 Ilmastotieteessä teorian ja mit-
tausten ristiriidoista vaietaan ja lei-
mataan muiden tieteenalojen kri-
tiikki vääräuskoisten höpinäksi. 
Näyttää siltä, että luonnonlait ei-
vät koske ilmastotiedettä. Tietees-
sä julkaisujen taso varmistetaan ns. 
vertaisarvioinnin avulla. Ikävä kyl-
lä ilmastotieteessä vertaisarviointi 
tarkoittaa julkaisun arviointia vain 
oman hyväveliverkoston toimesta. 
 Ilmastotiede liioittelee myös 
kasvien merkitystä hiilinieluna. 

Ilmastonmuutos – tiedettä vai uskontoa? 
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Todellisuudessa kasvien sitoma 
hiili palaa nopeasti kiertoon kasvi-
en lahotessa; tästä johtuen or-
gaanisen materiaalin määrä metsä-
maassa on mitätön. Valtameret 
ovat maapallon ainoa todellinen 
hiilinielu; valtamerten synnyttä-
mässä kalkkikivessä hiiltä on 1 
500 kertaa enemmän kuin muissa 
hiilinieluissa yhteensä. 
 Näyttää siltä, että asiantunti-
joiden itsevarmuus lisääntyy mitä 
kauempana tulevaisuudessa väit-
teiden totuus paljastuu. Olen vetä-
nyt maailman suosituimman pro-
sessienmallinnusohjelmiston kehi-
tystä jo 35 vuotta; se perustuu ter-
modynamiikan ja lämmönsiirron 
teoriaan. Näiden mallien toimi-
vuus paljastuu seuraavan päivän 
laboratoriokokeessa – tai viimeis-
tään kun mallien pohjalta suunni-
teltu tehdas käynnistyy. Tämä 
opettaa nöyryyttä, jota on vaikea 
löytää ilmastomallien kehittäjien 
sanomasta. Kosmologiassa itsevar-
muus kasvaa jo tähtitieteellisiin 
mittoihin. 
 Tieteen avulla voimme kasvat-
taa ihmiskunnan hyvinvointia. 
Sen sijaan mutu-tietoon perustuva 
höpsismi johtaa meidät erittäin 
kalliisiin poliittisiin ja teknisiin 
virheratkaisuihin, kuten tukien 

varassa pyöriviin tuulipuistoihin 
sekä hiilidioksidipäästöjen ja työ-
paikkojen siirtämiseen Kiinaan. 
 Ympäristön ja yhteiskunnan 
kestävä kehitys ovat ihmiskunnan 
kohtalonkysymyksiä, jotka voi-
daan ratkaista vain todellisuuteen 
pohjautuvan tieteen ja politiikan 
avulla. Tässä mielessä on murheel-
lista, että ilmastotiede johtaa po-
liittisen päätöksenteon harhaan. 
Oikea tiede etsii totuutta, mutta 
ilmastouskonto etsii rahoitusta. 
 

Antti Roine, Ulvila 3.7.2014 
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P ohto-opistolle Oulun edustalla 
olevalle saarelle kokoontui lähes 

neljäkymmentä lukijaa viettämään 
kesäistä viikonloppua. Päivien teema 
oli Jeesuksen matkassa luvusta 134 
eteenpäin. 
 Tämän jakson keskeiset henkilöt 
olivat Jeesus ja Johannes Kastaja. Jo-
hannes oli suorapuheinen ja intomie-
linen saarnaaja; hän hyökkäsi Elian 
tavoin syntejä ja paheita vastaan. Juu-
talaisen perimätiedon mukaisesti hän 
odotti Messiasta, joka palauttaisi kan-
salle vapauden Rooman herruudesta. 
Niinpä hän käski ihmisiä pakene-
maan Jumalan vihaa katumalla ja ot-
tamalla vastaan kaste. Johannes päätti 
ryhtyä luvatun Messiaan airueksi. 
Jeesus taas halusi perustaa Jumalan 
valtakunnan ihmisten sydämiin. Jee-
sus kieltäytyi ryhtymästä maalliseksi 
hallitsijaksi, vaikka sitä häneltä usein 
odotettiin. Jeesuksen opetuksen ta-
voitteena oli korostaa Jumalan Isyyt-
tä ja rakkautta sekä sitä, että lain hen-
ki on tärkeämpi kuin lain kirjain. Jo-
hanneksen opetus perustui perintee-
seen. Jeesus taas halusi tuoda esille 
sen, että uskonto voi pysyä aitona 
vain sallimalla sen kehittyminen. 

 Ihmisenä Jeesuksen viimeisin jul-
kinen esiintyminen oli Kaspianmerel-
tä paluumatkan aikana pidetyt Urmia
-luennot, joissa käsiteltiin Jumalan 
valtakuntia sekä ihmisten valtakuntia 
ja niihin liittyvää suvereenisuutta. 
Hermonvuorella vietetyn kuuden vii-
kon aikana Jeesus vei päätökseen  hä-
nelle kuolevaisena kuuluvan tehtävän 
mielen ymmärtämisen  ja persoonalli-
suuden hallinnan kehien saavuttami-
sesta. Jeesus uskoi täysin siihen, että 
hänen jumalallinen olemuksensa oli 
noussut  hänen ihmisolemuksensa 
yläpuolelle. Tosin sen viimeinen vai-
he mielen ja Suuntaajan sopusoin-
tuun asettumisesta jäi lopullista kruu-
nausta vaille. (134:8.5) Tämä tuli 
myöhemmin julki Jeesuksen mennes-
sä Johanneksen kastettavaksi veljiensä 
Jaakobin ja Juudan kanssa. (135:8.3) 
Kasteen jälkeen Jeesus meni Perean 
kukkuloille, ja siellä neljänkymme-
nen päivän aikana hän tapasi paikal-
lisuniversuminsa persoonia ja teki 
personoituneen Suuntaajansa kanssa 
suunnitelmat siitä, miten hän jatkaisi 
lahjoittautumistaan ja Johanneksen 
työn jatkamista. Jeesus tiesi Isän tah-
don olevan, että hän jatkaisi kuolevai-

Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaaminen Oulussa  
 13.–15.6.2014 

Onni Ylitapio 
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sena työtään, vaikka hänellä olisi 
ollut vapaus päättää kuolevaise-
na lahjoittautumisensa ja ottaa 
vastaan hallitsijanvaltansa paikal-
lisuniversumissaan. (136:3.5) 
 Kasteen ja Perean kukkuloil-
la vietetyn ajan jälkeen Jeesus pa-
lasi Johanneksen seurueeseen, ja 
kaksi Johanneksen eturivin ope-
tuslasta Andreas ja Simon halusi-
vat liittyä Jeesuksen opetuslap-
siksi. Vaikka Johannesta suretti 
kahden kyvykkään neuvonanta-
jan menettäminen, hän urheasti 
vastasi heidän tiedusteluunsa, et-
tä tämä on vasta alku, työni on 
kohta tehty ja meistä kaikista tu-
lee hänen opetuslapsiaan. 
(137:1.3) Pian tämän jälkeen Se-
bedeuksen pojat Jaakob ja Jo-
hannes saivat vakuutuksen siitä, 
että he jo kuuluivat Jeesuksen 
veljinä valtakuntaan. Jeesus jätti 
Johanneksen seurueen jo seuraa-
vana päivänä ja lähti neljän ope-
tuslapsensa kanssa Galileaan. 
Matkan varrella he tapasivat Fi-
lippuksen ja hänen ystävänsä 
Natanaelin, jotka liittyivät ope-
tuslasten joukkoon. Heitä alet-
tiin pian kutsua apostoleiksi. 
 Johanneksen opetuslasten 
parissa syntyi hämmennys, kun 
Johannes kertoi positiivisen käsi-

tyksen siitä, että Jeesus oli Va-
pahtaja. Esra torjui Jeesuksen, ja 
kun Johannes torui häntä, Esra 
erosi monien opetuslasten keral-
la joukosta ja riensi etelään sekä 
jatkoi kastamista Johanneksen 
hengessä. (137:2.2) Johanneksen 
saarnaamisen luonne muuttui 
vähitellen armon julistukseksi 
tavallisille ihmisille, ja samalla 
hän entistä kiivaammin tuomitsi 
turmeltuneita poliittisia ja us-
konnollisia johtajia.  Johannes 
joutuikin virumaan puolitoista 
vuotta vankilassa ennen väkival-
taista kuolemaansa. Omakohtai-
nen tunteeni uuden oppimisesta 
liittyy seuraavaan lainaukseen: 
Vaikka Jeesus puhui Johanneksesta 
vanhan järjestyksen suurimpana 
profeettana, hän sanoi myös, että 
vähäisinkin niistä, jotka näkivät 
uuden tien suuren valkeuden ja 
astuivat sitä kautta taivaan valta-
kuntaan, oli tosiasiassa suurempi 
kuin Johannes. [136:0.1] 
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A lussa elämä oli olemassaolotais-
telua; nyt se on elintasotaistelua; 

seuraavaksi se tulee olemaan kamppai-
lua ajattelun laadusta eli siitä, mikä 
on inhimillisen olemassaolon seuraa-
va mainen tavoite. [81:9.3] 
 Kun tarkastelee Suomen lähihis-
toriaa sadan vuoden perspektiivillä, 
kirjan toteamus tuntuu pitävän 
paikkansa. Nälkävuosista päästiin 
yli ja sotien jälkeen alkoi nopea vau-
rastuminen. Parin viime vuosikym-
menen aikana elintasotaistelu on 
muuttanut sävyään määrästä laa-
tuun, mutta ei paljon muuta. Kehi-
tystä seuranneena olen havainnut, 
että tavaroiden haaliminen ei näyt-
täisi johtavan sen suurempaan on-
nellisuuteen. Silti useat näyttävät ra-
kentavan elämänsä sen varaan. 
 Tosiasiallisesti olemme jo aikaa 
sitten päässeet aurinkotasanteelle, 
jossa nälkäkuolema on etäinen kau-
hukuva. Työnteosta jää käteen yli-
määräistä, jota on vaikea käyttää mi-
hinkään järkevään. Sivustaseuraaja-
na ei voi kuin ihmetellä, miten tar-
peettomien asioiden vuoksi ihmiset 
uhraavat vapaa-aikansa. Olen myös 
pohtinut, voisiko tämä olla yksi syy 
uutisoiduille työuupumisille ja ma-
sentuneisuudelle. On vaikea olla 
hyödyksi yhteiskunnalle, jos kilpai-

lu työelämässä ei motivoi. 
 Miten sitten asiat voisi olla? Kir-
jassa on luku, joka kuvaa eräällä Sa-
tanian järjestelmään kuuluvalla, mel-
ko läheisellä planeetalla elävän kaik-
kein edistyneimmän ihmisrodun yh-
teiskunnallisesta, moraalisesta ja po-
liittisesta elämästä. [72:0.1] Jotkin lu-
vussa kuvatut asiat tuntuvat todella 
vierailta, mutta väljästi suuntaviitto-
ja hakien voi poimia esimerkiksi 
seuraavan kohdan: Työnteko on tällä 
mantereella käymässä entistäkin kun-
nioitetummaksi, ja kaikki yli kahdek-
santoistavuotiaat työkykyiset kansa-
laiset työskentelevät. [72:5.8] 
 Ilmeisesti työnteko itsessään ei 
ole paha. Kuitenkin jokin syvällä si-
sällä kertoo, että nykymenoon liit-
tyy jotain epäterveellistä ja luonno-
tonta. Epäilen, että kysymys on työ-
elämän liian painavasta roolista. 
Työelämä tai laajemmin elinkei-
noelämä on viime vuosikymmenet 
ollut se areena, jossa kilpailut käy-
dään. Palkkiona on ollut hyvä toi-
meentulo. Varallisuus on kuitenkin 
motivaattorina samanlainen kuin 
lannoite kukille. Sitä pitää olla riit-
tävästi, muttei ylen määrin. Tämä 
lienee se syy, miksi elintasotaistelu 
ei enää innosta juoksemaan kovem-
paa. Meillä on jo riittävä elintaso. 

Elintasotaistelusta eteenpäin 
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Elinkeinoelämän rinnalle pitäisi 
saada muita tervehenkisiä kilpai-
lukenttiä. 
 Edistyneen naapuriplaneetan 
osalta todetaan myös, että Kil-
pailu on mitä suurimmassa mää-
rin vallalla yhteiskunnallisen pal-
velun ja hallinnollisten tehtävien 
uskollisen suorittamisen alalla. 
Tämän kansan keskuudessa jul-
kishallinnon palvelutehtävistä on 
hyvää vauhtia tulossa se kohde, jo-
hon kunnianhimo pääasiassa 
suunnataan. Mantereen rikkain 
mies työskentelee kuusi tuntia päi-
vässä konepajansa konttorissa ja 
kiiruhtaa sitten paikalliseen val-
tiomiestaidon kouluun, jossa hän 
pyrkii hankkimaan pätevyyden 
julkisen hallinnon tehtäviin. 
[72:5.7] 
 Edistyneellä planeetalla kil-
pailu on siis siirtynyt yhteiskun-
nallisen palvelun puolelle. Man-
tereen rikkain mies kiiruhtaa 
käyttämään vapaa-aikansa valtio-
miestaidon koulussa. Tässä piilee 
mielenkiintoinen ajatus jo mei-
dän aikaamme. Ihmiset eivät eh-
kä arjessa huomaa, mutta Suomi 
tarjoaa lähes rajattomat harras-
tusmahdollisuudet. Enkä tarkoi-
ta vain huvittelua. Vapaa-aikansa 
pystyy käyttämään esimerkiksi 

yleishyödyllisten yhdistysten va-
paaehtoisena yhteiskunnan on-
gelmia ratkoen. Vapaaehtoistoi-
minta on myös uusien alkujen 
maailma. Muodollisen koulutuk-
sen ja kokemuksen puute ei estä 
etenemistä yhdistysmaailmassa. 
Työelämässä asia on toisin ja 
kaikki eivät pääse etenemään 
merkittäville ja vaikutusvaltaisil-
le paikoille. Tämä voi olla epä-
motivoivaa. 
 Voisiko olla niin, että siirty-
minen ”elintaso-taistelusta 
kamppailuun ajattelun laadusta” 
edellyttää sekä vapaa-ajan että 
työelämän roolin uudelleenarvi-
ointia. Tarkemmin ajateltuna 
tarvitsemme laadukasta ajattelua 
siitä, mihin lisääntyvän vapaa-
ajan käytämme. Miten voisimme 
palvella yhteisöämme? Olisiko 
ylipäätänsä mahdollista perustaa 
uusia kilpailukenttiä elintasotais-
telun rinnalle. 
 

Jukka Makkonen 
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Voittaja löytyi! 
 
 Rakastan tämän kirjan esittelemis-
tä ihmisille. Minusta on myös hauska 
kuulla, miten muut lukijat sitä ihmi-
sille selittävät. Esittelypöydän takana 
sinulla on itse asiassa noin 30 sekuntia 
aikaa saada perusasiat sanotuksi. Jos 
ihmiset haluavat tietää siitä enemmän, 
he kysyvät. Tärkeää on siis huomion 
kiinnittäminen.  Kun sinulla on 
enemmän aikaa, tai jos pääset henkilö-
kohtaisempaan kontaktiin jonkun 
kanssa, sinun tulisi aloittaa kysymällä 
jotakin hänen uskonnollisista näke-
myksistään, niin että voit puhua hä-
nelle hänen omalla tasollaan ja varmis-
tua siitä, ettet loukkaa hänen nykyistä 
uskonkäsitystään. Jos tämä ei ole 
mahdollista, tarvitset hyvän 30 sekun-
nin ”hissipuheen”. 
 Niinpä päätimme järjestää kilpai-
lun. Saimme yli 40 osallistujaa, ja noin 
46 ihmistä äänesti vastauksista. Oli to-
della hauskaa lukea niitä ja napata jou-
kosta mainioita oivalluksia, joita voi 
käyttää saadessaan tilaisuuden kertoa 
ilmoituksesta jollekulle. 
 Ja VOITTAJA LÖYTYI! Hän on 
Mr. John Callahan Santa Paulasta, Ka-
liforniasta. John on Urantia-
yliopiston (UrantiaUniversity) halli-

tuksen puheenjohtaja  ja Urantia-
kirjan historiallisen seuran (Urantia 
Book Historical Society) rahastonhoi-
taja. 
 Näin John kirjoitti kilpailusta: 
”Kun näin ilmoituksen ’hissipuhekil-
pailusta’, tein heti muutamia merkin-
töjä tietokoneeni vieressä olevaan 
muistilehtiöön. Silmäilin sitä sitten 
muutaman päivän ajan.  
 Sanoin itselleni: jos henkilö on 
niin kiinnostunut, että kysyy, minun 
tulee tarttua tilaisuuteen. Minulle on 
vuosia sitten opetettu, että tärkeintä 
on saada toinen ihminen puhumaan, 
mikä tarkoittaa sitä, että minun on 
esitettävä hänelle mielekkäitä kysy-
myksiä. Sitten henki auttoi minua saa-
maan idean, ja sen tuloksena on teksti, 
jonka lopulta lähetin teille. 
 Ja tässä on Johnin vastaus: ”Se on 
paras koskaan löytämäni kirja, joka 
antaa vastauksen elämän kolmeen suu-
reen kysymykseen: Kuka olen? Mistä 
olen tullut? Minne olen menossa – mi-
kä on kohtaloni?  Jos olet utelias niin 
kuin minä, joka alinomaa tutkailen 
asioita ja ihmisiä ja paikkoja, tulet 
luultavasti huomaamaan, että tätä kir-
jaa on vaikea laskea käsistään. Olen 
lukenut sitä yhä uudestaan yli kym-
menen vuotta, ja löydän yhä vastauk-

Tässä on lainaus USA:ssa toimivan toisen lukijajärjestön Fellowshipin 
heinäkuun Mini-Messenger´ista. He järjestivät kilpailun siitä, kuinka 
jollakin on hississä 30 sekuntia aikaa kertoa Urantia-kirjasta, joka hä-
nellä on kainalossa kun kanssamatkustaja näkee sen ja kysyy mikä tuo 
kirja on. 
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sia. Sitten herää lisää kysymyksiä ja 
sitten, tietenkin, vielä lisää vastauk-
sia. Löydät kirjan netistä osoitteesta 
www.urantiabook.org. Tässä kortti. 
Minun pitää jäädä tässä pois. Hyvää 
päivän jatkoa!” 
 Toiseksi eniten ääniä sai Ms. Pa-
mela Chaddock. Hänen voitokas 
vastauksensa kuului näin: ”Tämä 
kirja? Se muutti elämäni! Sanon 
Urantia-kirjaa rakkauskirjeeksi Ju-
malalta, koska se avasi minulle koko 
universumin ja antoi elämälleni tar-
koituksen ja suunnan. Kirja tuo ilmi 
erittäin arvovaltaisella tavalla Isän 
rakastavan suunnitelman, joka käsit-
tää Paratiisi-määränpäämme, sekä 
planeettamme, Urantian, historian. 
Se saattaa sopusointuun tieteen, us-
konnon ja filosofian, ja viimeiset 
900 sivua kuvaavat Jeesuksen elämää 
ja opetuksia sekä hänen elähdyttävää 
evankeliumiaan Jumalan rakkaudes-
ta kaikkia lapsiaan kohtaan. Uskon, 
että Jumala rakastaa maailmaamme 
niin paljon, että hän jatkaa itsensä 
ilmoittamista meille.” 
 Ja kolmannella sijalla on Jo Ann 
Wiedman: 
”Se on enkelien lahja kaikille maail-
man ihmisille. Johdonmukaisesti ja 
vastaansanomattomasti se kuvaa Ju-
malan, Isämme varauksetonta rakka-
utta meitä jokaista kohtaan ja il-
moittaa meille, että elämme ystäväl-
lisessä ja hyvin organisoidussa uni-
versumissa. Kirja vakuuttaa, ettei 

meillä ole mitään pelättävää, täyden-
tää planeettamme historiasta puuttu-
via lukuja ja antaa meille syvällisen 
ja sielua tyydyttävän kuvauksen Jee-
suksen koko elämästä ja opetuksis-
ta.” 
 Sivumennen sanoen, toimin vii-
me kuussa Portlandissa, Oregonissa, 
pidetyssä tuonpuoleista elämää kos-
kevassa konferenssissa (Afterlife 
Conference), ja minulla oli ilo kuun-
nella, kun Jo Ann esitteli kirjaa yhä 
uudelleen ja uudelleen. Hänen lähes-
tymistapansa sopi niin täydellisesti 
tähän konferenssiin, kuten voitte 
nähdä hänen kilpailuvastauksestaan. 
 Paljon kiitoksia vastauksistanne! 
Haluaisin vielä mainita muutamia 
henkilöitä, joiden ehdotukset saivat 
useita ääniä: 
 
 David Glass   
 David Enrique  
 Machado Guillén   
 Andrea Barnes    
 Chuck Vedrody    
 David Graves    
 Tony Daniels 
 
Kiitokset kaikille osallistujille ja 
ONNITTELUT voittajillemme!  
Kaikkea hyvää. Andrea Barnes 
 
 

Kääntänyt Leena Kari 

http://www.urantiabook.org�
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Esitelmätilaisuudet  
 

Esitelmien tapahtumapaikkana on Malmitalo osoitteessa: Ala-Malmin 
tori 1, 00700 Helsinki. Paikka sijaitsee aivan lähellä Malmin rautatiease-
maa, katso tarvittaessa kartasta. Malmitalon alakerrassa toimii lauantai-
sin kahvila, joten pidämme jaloittelutauon luennon välillä noin klo 
14.15-14.30. 
Esitelmien tapahtuma-aika on klo 13:15 - 16:00. 

Esitelmät syksyllä 2014 
 La 20.9.2014 Sielu ja hengellinen kasvu. Onni Ylitapio 
 La 18.10.2014 Hyvän uskonnollisen elämän perusteet. Matti Tossavainen 
 La 22.11.2014 Urantia-kirjan syntyhistoria. Osmo Saarela 
 La 13.12.2014 Pohdintaa Urantia-kirjassa esiintyvistä numeerisista käsit-

 teistä ja merkityksistä. Tapio Talvitie 

Seura osallistuu vuonna 2014 seuraaviin tilaisuuksiin: 
Hengen ja Tiedon messut Helsingissä 11.–12.10.2014 

Kirjat  messuhintaan !   
 

Urantia-säätiön Suomen-toimisto myy varastossa olevia Urantia-kirjoja  
20 %:n alennuksella  1.–31.10.2014 
 

Lisäksi tarjous suomenkielisistä kirjoista:    
                Urantia-kirja, kovakantinen              5 kpl  100,00 € 
                Urantia-kirja, pehmeäkantinen         5 kpl    62,50 € 
 

Postitse lähetettäessä hintoihin lisätään postin perimä pakettimaksu. 
Tiedustelut ja tilaukset  31.10.2014  mennessä osoitteella: 
 

                        Urantia-säätiön Suomen-toimisto 
                    Sivurinne 1A, 01840  KLAUKKALA 
 

                                Puh: (09) 879 4351,  040 8301200 
                        Sähköposti:  urantia-saatio@urantia.fi 
                           Verkkosivu: http://saatio.urantia,fi 
 

Urantia-säätiön pankkitili  Suomessa: 
 

Danske-Bank 
IBAN: FI91 8000 1270 1608 73 

BIC-code: DABAFIHH 

https://maps.google.fi/maps?q=Ala-Malmin+tori+1,+00700+Helsinki&hl=fi&sll=60.250671,25.013754&sspn=0.017165,0.047894&oq=Ala-Malmin+tori+1,+Helsinki&hnear=Ala-Malmin+tori+1,+Helsinki&t=m&geocode=FS9alwMd-q19AQ&z=16�
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Urantia-äänikirja  
 
Äänikirja on saatavana MP3-muodossa CD- ja USB-tallenteena: 157 h ään-
tä ja tiedoston koko 5.3 Gb. Lukijoina on yksi miesääni ja kaksi naisääntä. 
Äänikirjaa voi kuunnella tietokoneella tai kannettavilla musiikinkuunte-
luun tarkoitetuilla laitteilla, joissa on joko CD-ROM /MP3 tai USB/MP3 
toistomahdollisuus.  Myös älypuhelimella sitä voi kuunnella, jos siinä on 
USB-liitäntämahdollisuus. Jos puhelimessa on USB-miniportti, se vaatii 
adapterin USB-äänitetikun ja miniportin väliin. Lisäksi tallenteisiin sisäl-
tyy Urantia-kirjan teksti kokonaisuudessaan. Myyntipakkaus sisältää 
käyttöohjevihkon, jossa on indeksiluettelo kirjan luvuista ja kunkin lu-
vun kokonaisaika sekä alilukujen alkamisajankohta luvun alusta minuu-
teissa ja sekunneissa. Tällöin halutun aliluvun alkamiskohta löytyy hel-
posti. 
 

CD-ROM-tallenne, 9 CD-levyä   Hinta 39,00 € 
USB-tallenne, 1 USB-muisti         Hinta 49,00 € 
Molemmat yhdessä (CD+USB)  Hinta 69,00 € 

 

Myynti: Suomen Urantia-seura ry.   
Kotisivulla: http://www.urantia.fi  
Yleisötilaisuuksissa sekä seuran järjestämillä kesä-  ja talvipäivillä. 
Tiedustelut: audiokirjat@urantia.fi tai p. 0500 416 336 

http://www.urantia.fi�
mailto:audiokirjat@urantia.fi�
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Hallitus ja komiteat 
 
Raimo Ala-Hynnilä  JYVÄSKYLÄ 
 Puh. 0400 889 732  puheenjohtaja@urantia.fi 
 
 
Risto Mäntynen, varapuheenjohtaja  HELSINKI 
 Puh. 050 390 3040 varapuheenjohtaja@urantia.fi 
 
 
Tuula Laine, sihteeri  ESPOO 
 Puh. 040 090 3295 sihteeri@urantia.fi 
 
 
Tapio Pulli, rahastonhoitaja  PARAINEN 
 Puh. 050 540 4582 rahastonhoitaja@urantia.fi 
 
 
Helena Juola, jäsenkomitean pj. ESPOO 
 Puh. 050 530 7785 jasenkomitea-pj@urantia.fi 
 
 
Pertti Leinonen, julkaisukomitean pj.  ESPOO 
 Puh. 0500 41 6336 julkaisukomitea-pj@urantia.fi 
 
 
Erja Kalenius, koulutuskomitean pj.  TAMPERE 
 Puh. 040 705 5572 koulutuskomitea-pj@urantia.fi 
 
 
Henrik Perelló, konferenssikomitean pj.  TAMPERE 
  Puh. 040 411 1404 konferenssikomitea-pj@urantia.fi 
 
 
Osmo Saarela, sähköisen viestinnän komitean pj. SIPOO 
 Puh. 0400 81 5379 internetpalvelut-pj@urantia.fi 

mailto:puheenjohtaja@urantia.fi�
mailto:varapuheenjohtaja@urantia.fi�
mailto:sihteeri@urantia.fi�
mailto:rahastonhoitaja@urantia.fi�
mailto:jasenkomitea-pj@urantia.fi�
mailto:julkaisukomitea-pj@urantia.fi�
mailto:koulutuskomitea-pj@urantia.fi�
mailto:konferenssikomitea-pj@urantia.fi�
mailto:internetpalvelut-pj@urantia.fi�
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Opintoryhmät tiedottavat 
 

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

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

Helsinki 
 

Helsingin opintoryhmä kokoontuu 
20.8.2014 alkaen parillisina viikkoi-
na keskiviikkoisin klo 17.00 Kirjasto 
10:ssä, Elielinaukio 2G.  
Aloitamme kirjan alusta. Uudet luki-
jat tervetulleita! 
Yhteyshenkilö Helena Juola, puh. 
050 5307785 (s-posti: Helena Juola)   
 

Espoo 
 

Espoon keskustan opintopiiri (ent. 
Kauklahden opintopiiri) kokoon-
tuu lauantaisin klo 10–12 Villa Ap-
teekin yläsalissa. Osoite: Pappilan-
tie 5, 02770 ESPOO. 

Verkko-opintoryhmä 
Syksyllä 2014 aloittaa suomenkielinen verkko-opintoryhmä. Opintoryhmä 
kokoontuu kahden viikon välein netissä ryhmäpuhelutoimintoa käyttäen. 
Ensimmäinen kokoontuminen on 31.8. klo 19.00. Osallistuminen edellyt-
tää Skype-tiliä ja viestintäohjelmistoa tietokoneella, älypuhelimessa tai tab-
letissa. Jos olet kiinnostunut opintoryhmästä, ole yhteydessä Risto Mänty-
seen. (risto.mantynen@gmail.com) 
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Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790 
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi)  
 

Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336 
(tmi.leinonen@kolumbus.fi) 
 

Martti Vanninen, puh. 040 727 8714 
(martti.vanninen@kolumbus.fi). 
 
Hyvinkää 

Lisätietoja:  
Kari Haavisto, puh.  040 507 3048   
kari.haavisto@pp.inet.fi 
 
Jyväskylä 
Lisätietoja: Raimo Ala-Hynnilä,  
puh. 040 088 9732  
gadonia@kolumbus.fi 
 

Kotka 
Lisätietoja: Juhani Leino,  
juhanileino6@gmail.com 
 

Lahti 
Lisätietoja: Kalervo Juntunen, 
puh. 044 078 4155. 
 

Lammi 
Lammin ja ympäristön toiminnas-
ta kiinnostuneille antaa tietoja  
Tuula Parviainen, Lamminraitti 12 
as. 7, 16900 LAMMI, 
puh. 0500 131430. 
 

Lempäälä 
Ryhmä kokoontuu parittomien 
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00
–21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Kre-
kilä, Kuusitie 9 A 7, 37500  
LEMPÄÄLÄ,  puh. 050 595 1942  
kalle.krekila@gmail.com 

Oulu 
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasar-
mintie 20 A 84,  90100 OULU, 
puh. 040 502 6604  
reijo.hamari@luukku.com 
 
Rauma 
Tietoja antaa Anja Vuori,  
RAUMA, puh. 040 748 4289  
anja.m.vuori@gmail.com 
 
Rovaniemi 
Lisätietoja antaa Rauni Välikangas, 
puh. 040 771 3732  
 
Tampere 
Ryhmä kokoontuu parillisina kes-
kiviikkoina Metsossa. Lisätietoja:  
Kari Kippo,  puh. 050 327 1045  
kr.kippo@pp.inet.fi 
 
Turku 
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja 
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 
KIRJALA, puh.  050 540 4582  
tapio.pulli@kolumbus.fi 
 
Stockholm, Sverige 
Urantia-träffen i Stockholm på 
jämna veckors lördagar kl. 14.00. 
Ring Riitta +467 3758 2458  
 
Málaga, Espanja 
Espanjan suomalainen keskustelu-
ryhmä. Tietoja antaa  Pentti Suuta-
rinen, puh. +34 626 792 501. 
pentti.os@gmail.com 
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