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Puheenjohtajan kynästä

K

esän 2015 Urantia-aiheisiin konferensseihin ilmoittautumisajat
ovat pian menossa umpeen.
Yhdistyksemme järjestämään Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaamiseen
12.–14.6., joka järjestetään Sastamalan
VuoriHotellissa, kannattaa ilmoittautua jo toukokuun lopulla. Ilmoittautumisia ottaa vastaan konferenssikomitean puheenjohtaja Henrik Perelló
(konferenssikomitea-pj@urantia.fi).
Teemana on "Aikamme opettajien
opetuksia Urantia-kirjan valossa". Kuten aina ennenkin, kaikki tilaisuuden
luennoijat toimivat vapaaehtoisuuden
pohjalta ilman rahallista vastinetta.
Luentojen pitämistä ja tilaisuuksien
järjestämistä voi hyvällä syyllä pitää
eräänlaisena palvelutehtävänä kanssaihmisille. Toivottavasti mahdollisimman moni lukija, vanha tai vasta kirjan
lukemista aloitteleva, osallistuisi tähän
antoisaan ja iloiseen tapahtumaan.
Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen joka kolmas vuosi järjestämä konferenssi pidetään 30.7.–2.8. Kanadan
Montrealissa. Tilaisuuteen ilmoittautumisen voi suorittaa netin kautta osoitteessa http://urantiaassociation.org/2014/11/01/2015urantia-association-internationalconference/.

Konferenssin teema käsittelee tällä
kertaa perheen ja yhteisön kasvua ja
kouluttautumista Urantia-kirjan opetusten valossa.
Erilaisten kulttuurien kohtaaminen maailmanlaajuisesti on näissä tapahtumissa erityisen antoisaa. Tilaisuuden järjestäjien sanoin: "These international conferences are events
that should not be missed; they provide unparalleled opportunities of social interaction and inner growth
while promoting a genuine fraternity
with other cultures". Yhdistyksestämme ainakin Risto Mäntynen on lähdössä tilaisuuteen, joten olkaapa matkan tiimoilta yhteydessä häneen. Tutussa porukassa on aina mukavampi
matkustella.
--------------Urantia-kirjan kuunteleminen viime vuonna julkaistun äänikirjan avulla
on syventänyt omia käsityksiäni monista kirjassa kerrotuista asioista, jotka
aiemmin pelkästään luettuna jäivät jotenkin pinnallisiksi ja vajavaisiksi.
Olen päässyt Jeesuksesta kertovan
osan kuuntelussa viimeiseen lukuun
196 "Jeesuksen usko". Aivan pakko
ottaa esille tällä palstalla välillä myös
erinomaisen kirjamme tekstiä ja refe-
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roida tässä mieleenpainuvimpia luvun
tekstikohtia, kuten taivaan valtakunta ja Isän tahdon toteuttaminen:
Jeesuksen usko Jumalaan oli ylevää ja
varauksetonta. Hän koki kuolevaisen olemassaoloon kuuluvat normaalit myötä- ja
vastoinkäymiset, mutta hän ei uskonnollisessa mielessä koskaan epäillyt Jumalan huolenpidon ja ohjauksen varmuutta. Hänen
uskonsa oli luonnollinen seuraus siitä syvällisestä näkemyksestä, joka syntyi jumalallisen läsnäolevan, hänen sisimmässään olleen
Suuntaajan, toiminnan tuloksena. Hänen
uskonsa ei ollut perinteistä eikä pelkästään
älyllistä, vaan se oli täysin omakohtaista ja
puhtaasti hengellistä.
Ihmis-Jeesus näki Jumalan pyhänä, oikeudenmukaisena ja suurena samoin kuin
totena, kauniina ja hyvänä. Kaikki nämä
jumalallisuuden attribuutit hän kokosi mielessään kokonaisuudeksi, joka oli
"taivaassa olevan Isän tahto". [196:0.1–2]
Kaikkien kuolevaisen olemassaoloon
nimenomaan kuuluvien luontaisten vaikeuksien ja ajallisten ristiriitojen edessäkin hän
koki tyyneyttä, jonka luo ääretön ja kiistaton luottamus Jumalaan, – – . [196:0.3]
Jopa ilmeisen tappion edessä tai pettymyksen ja uhkaavan epätoivon tuskia kär-
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siessään hän seisoi tyynenä Jumalan edessä,
vapaana pelosta ja täysin tietoisena hengellisestä voittamattomuudesta. – – Eikä tätä
verratonta uskoa lannistanut edes julma ja
musertava häpeällisen kuoleman uhka.
[196:0.5]
Jeesuksen usko näki asian niin, että
kaikki henkiarvot löytyvät Jumalan valtakunnasta; niinpä hän sanoikin: "Etsikää
ensin taivaan valtakuntaa." Jeesus näki pitkälle ehtineessä ja ihanteellisessa valtakunnan toveriyhteisössä "Jumalan tahdon" toteutuman ja täyttymyksen. Hänen opetuslapsilleen opettamansa rukouksen keskeisin
ajatus kuului: "Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi." [196:0.8]
Tämän maailman ihmisenä Jeesus toi
Jumalalle kaikista uhrilahjoista suurimman:
hän pyhitti ja omisti oman tahtonsa jumalallisen tahdon täyttämistä merkitsevään majesteettiseen palveluun.[196:0.10]
Edellä mainituilla tekstikohdilla
on mukava päättää tämänkertainen
kirjoitus. Siispä oikein hyvää kesän alkua teille kaikille!
Raimo Ala-Hynnilä

Mietelause 23. maaliskuuta

”T

eko on meidän, tulokset ovat Jumalan.”
[Urantia-kirja, 556:13]
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Päätoimittajalta

E

nsimmäinen Heijaste-lehti julkaistiin 16.3.1985 eli pari kuukautta
lehden perustamiskokouksen jälkeen.
Tänä aikana ovat päätoimittajina olleet
Aarno Peltokoski (1985–1988), Hannu Järvinen (1988–1989), Seppo Niskanen (1990–1991), Sinikka Lilja
(1991–1995), Torsti Uuras Äärelä
(1995–1997), Hannu M. Stenroos
(1997–1998), Tapio Talvitie (1998–
2001), Martti Vanninen (2001–2005),
Kalevi Eklöf (2005–2009), Pertti Leinonen (2009–2013), Martti Vanninen
(2013–2014) ja Pertti Leinonen (2014
–2015). Eli kolmenkymmenen vuoden
aikana on tehtävää hoitanut kymmenen eri henkilöä. Lehden ulkoasu on
vaihdellut alkuajan nidotusta monisteesta hyvälaatuiseen tukevakantiseen
A4-kokoiseen vihkoon. Vuonna 2008
vanha kopiokone sai mennä ja sen tilalle hankittiin uusi Lexmarkvärilasertulostin. Myös tulostuskoko
muuttui pienemmäksi. Vanha kone tulosti A3-kokoa, mutta uuden koneen
hankinnassa tyydyttiin A4-kokoon.
Tällöin vihkotulostuksena tuli A5kokoa oleva lehti. Pienempikokoinen
lehti on ilmeisesti vakiinnuttanut paikkansa, ja koska mitään suurempaa kritiikkiä ei ole tullut luettavuuden suhteen, jatkamme samalla formaatilla
eteenpäin. Lehden ulkoasua ja luettavuutta pyrimme kehittämään mahdollisuuksiemme rajoissa lukijoilta saa-

miemme kehitystoivomusten mukaisesti.
Verrattaessa Heijasteen ulkoasua
UAI:n julkaisemaan englanninkieliseen verkkolehteen Tidingsiin on ero
kyllä huomattava. Suurin ero on amerikkalaisen ja suomalaisen esitystavan
sekä grafiikan antamien mahdollisuuksien välillä. Amerikkalaiset näyttävät
rakastavan kirkkaita värejä ja henkilökuvia. Meillä taas vaatimattomuus ja
asiakeskeisyys näyttäisi olevan luonteenomaista, ja lisäksi aiheen kiinnostavuus on etusijalla. Heijasteen ulkoasu
ja sisältö lienevät kuitenkin lähempänä
suomalaista makua ja käsitystä siitä,
minkälainen tämäntyyppisen lehden
tulee olla. Silti amerikkalaisessa journalistiikassa olisi paljon myös opittavaa, kuten se, miten hyvä tarina pitää
kertoa, mistä he ovatkin kuuluisia.
Kolmenkymmenen vuoden aikana
Heijasteen sisältämien artikkeleiden aiheet ovat kattaneet valtavan kirjon
Urantia-kirjan sisällöstä. Artikkeleita
on ollut varovaisestikin arvioituna lähemmäs viisisataa. Ne sisältävät tieteellistä arviointia, filosofista pohdintaa ja vakavaa hengellistä pyrkimystä
ymmärtää Jumalaa ja hänen lukemattomia poikiaan ja tyttäriään tässä lähes
äärettömässä universumissa.
Pertti Leinonen
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Sydämen asiana hengellinen ymmärrys
Matti Tossavainen
Esitelmä talvipäivillä 24.1.2015
Alkusanat
Hengellinen ymmärrys, hengellinen
intuitio, on jumalallinen lahja siinä
missä ihmisen mieli ja persoonallisuuskin. Hengellinen ymmärrys voi
kasvaa yhtäkkisestikin riippuen ihmisen sielun ja Suuntaajan suhteiden laadusta, niiden kehittyneisyydestä. Sen
sijaan inhimillinen viisaus, mielen harjaantuneisuus ja kokeneisuus, karttuu
vain kehittymällä, vaivalloisesti. Hengellinen ymmärrys, hengellinen intuitio, on ainoa menetelmä, jonka avulla
voimme ymmärtää hengellisiä olevaisia, realiteetteja, henkipersoonallisuuksia, niiden välisiä suhteita ja jotain jopa itse Jumalasta.
Hengellinen ymmärrys
älyllisyyden kahleet

murtaa

Hengellinen ymmärrys on väylä, jolla
aineellisuudessa elävä ihminen voi
murtaa rajoitteet, jotka kuuluvat aineelliseen olomuotoon. Energia ja
mieli ovat lähtöisin Paratiisista ja Jumaluudesta, mutta ihmisen mielivarustus ei ole suoraan lähtöisin Paratiisin
Äärettömästä Hengestä (116:5). Sen
sijaan ihmisen mielessä asuva Ajatuksensuuntaaja on suoraan Paratiisin
Isästä ja se, mikä on Isästä lähtenyt,
palaa myös Isän luo. Ajatuksensuun-

taaja on meidän hengellisen intuitiomme lähde, mutta myös ylösnousemusmatkan aikainen täydellistäjä: vain täydellistyneenä voimme nousta Suuntaajaan yhdistyneenä Isän luokse.
Hengellinen ymmärrys auttaa
meitä käsittämään eksistentiaalisen ja
kokemuksellisen todellisuuden välisiä
monilukuisia suhteita, mutta ennen
kaikkea se antaa meille vakuuttuneisuuden hengellisistä arvoista, merkityksistä, henkitarkoituksista ja olevaisista. Kun mieli pyrkii saamaan selvyyden
todellisuudesta aina sen perimmäistä erittelytasoa myöten, aine katoaa aineellisten aistien
ulottuvilta, mutta mielelle se voi silti säilyä
todellisena. Kun hengellinen ymmärrys pyrkii selvyyteen siitä todellisuudesta,
joka jää jäljelle aineen kadottua, ja seuraa
sen jälkiä aina perimmäiseen erittelyyn asti,
se katoaa mielen ulottuvilta, mutta hengen
ymmärrys voi yhäkin tajuta kosmisia realiteetteja ja korkeimpia arvoja, jotka ovat olemukseltaan hengellisiä.
Niinpä tiede väistyy filosofian tieltä, kun
filosofian puolestaan pitää antautua niiden
johtopäätösten edessä, jotka aitoon hengelliseen kokemukseen luontaisesti sisältyvät.
Ajattelu antautuu viisauden edessä, ja viisaus katoaa valaistuneeseen ja mietiskelevään palvomiseen. [1228:6; lihavoinnit
kirjoittajan]
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Ilmoitukseen liittyvät vaikeudet
Urantia-kirjan ilmoituksenantajat näyttävät olevan jossain määrin turhautuneita sen vuoksi, että kielemme käsitteistö totuuden avarammista näkemyksistä on tavattoman niukkaa. He
ovat päätyneet esittämään ne ensin käsitteitämme käyttäen, ja vasta kun mitään muuta tärkeiden ajatusten esittämistapaa ei ole, he ovat ottaneet käyttöön uudiskäsitteitä. Tämä koskee erityisesti korkeampien totuuksien esiintuontia, jolla voidaan laventaa kosmista tietoisuutta ja lisätä hengellistä
ymmärrystä (1:2).
Ilmoituksenantajat lohduttautuvat
heidän tehtäväänsä liittyvistä vaikeuksista sillä, että he tietävät ihmisten
mielissä asuvan Jumalan osasen ja sen,
että ihmisen sielun kanssa elää Totuuden Henki sekä myös sen, että ihmisen sielun ympärille kietoutuu Pyhä
Henki. Nämä ja myös muu ihmisen
henkivarustus tukenaan he ovat laatineet ilmoituksen, Urantia-kirjan, jonka
tulisi johtaa ihmisten hengellisten arvojen parempaan käsittämiseen ja universumifilosofiamerkitysten ymmärtämiseen (17:2). He ovat täysin varmoja
siitä, että meidän henkivarustuksemme (Tossavainen, Urantia-opetuksia omin sanoin kertoen ja soveltaen:
Henkivarustuksemme, 2010) kykenee
auttamaan uusien totuuksien käsittämisessä juuri henkiymmärryksen
avulla.
Hengellisen ymmärryksen taustoja
Käytän synonyymeinä käsitteitä hengellinen ymmärrys, henkiymmärrys,
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hengellinen intuitio ja kosminen ymmärrys. Kaikissa on kyse hengellisestä
havaintokyvystä, kyvystä käsittää hengellisiä olevaisia, hengellisiä realiteetteja, henkipersoonallisuuksia ja niiden
välisiä suhteita sekä ymmärtää henkitarkoituksia ja -päämääriä. Tarkkaan
ottaen hengellinen intuitio ja henkiymmärrys eivät ole samoja käsitteitä.
Silloin, kun käsitellään hengellistä ymmärrystä ihmisen olemassaolon aineellisella tasolla ja osin morontiaalisella tasolla, kyse on hengellisestä intuitiosta, ihmisen mielen, sielun ja
Suuntaajan välisestä yhteistyöstä. Silloin, kun tarkastellaan henkipersoonallisuuksien hengellistä ymmärrystä,
olentoja, jotka omaavat aidon henkistatuksen, silloin heidän henkiymmärryksensä on heidän henkimieleensä luontaisesti kuuluva ominaisuus, aivan kuten ihmisen fyysiseen mieleen
liittyvät järki ja ymmärrys. Hengellinen intuitiivinen ymmärrys aineellisessa elämässä ennakoi myöhemmin ilmaantuvaa morontia- ja henkijärkeä,
henkiymmärrystä (1137:7), joka tulee
vallitsevaksi henkistatuksen saavutettuamme.
Aineellinen tarkkanäköisyys, moraalinen arvostelukyky ja hengellinen
ymmärrys ovat persoonallisen ihmisen
mielivarustus, joka juontaa juurensa
kosmisesta mielestä. Näiden tekijöiden, aineellisuudessa toimivan mielen
eli älyn ja ihmiseen luontaisesti sisältyvän moraalisuuden ja läsnä olevan
hengen, Suuntaajan, virittämän henkiymmärryksen koordinoituminen
luovat tasapainoisen, harmonisen ja
vahvasti eteenpäin pyrkivän dynaami-
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sen persoonallisuuden. Tällaista per- sesti olemassa oleva. Ihmisen suurin
soonallisuutta eivät rajoita ymmärrys löytöretki on se, että hänen kuolevaipelkästään aineellisuuteen, vaan hän nen, ajallinen ja fyysisyydessä toimiva
ylittää sen, jopa morontian, ja kykenee mielensä siirtyy mekaanista staattihengellisiin oivalluksiin ja käsuutta merkitseväs”Minun
tahtoni
on,
sitteisiin, hengelliseen intuititä vakaudesta dyettä
Sinun
tahtosi
oon, joita pelkästään aineellinaamisuutta mersen mielen toimin ei ole mi- tapahtuu”
kitsevään jumalallitenkään mahdollista saavutsuuteen. Vaikka Jutaa. Sen vuoksi aineellisuuteen pitäyty- mala on muuttumaton, hänen ilmituvä tiede ei voi koskaan ymmärtää ih- lonsa aineellisuudessa, morontiassa ja
misen kokonaisuutta, jos se jättää hen- hengen maailmoissa on alituista muutgellisen puolen, hengellisen intuition, tumista, kokonaisvaltaista dynaamihenkiymmärryksen, huomiotta.
suutta.
Jos ihminen ei tee eroa pyrkimysMuuttumattomuus on infiniittitensä kesken aineellisuudessa eläes- syyden ominaisuus ja eksistentiaalisään, jos hän ei kykene nousemaan ai- suuden edellytys: eksistentiaalinen Juneellisuuden yläpuolelle, vaikka siihen mala ei voi muuttua, kun sen sijaan
hänellä on olemassa henkivarustus, jatkuva muuttuminen, dynaamisuus,
silloin ihminen toimii olemassaolon on finiittisyyden ominaisuus ja sen
eläimellisellä tasolla (193:4). Lahjaksi ikuiseen olemassaoloon kuuluva luonsaadun henkivarustuksen tarkoitus on tainen piirre. Paikalleen pysähtyminen
nostaa hänet pois eläimellisyyden ja finiittisyydessä on samaa kuin kuolepäämäärättömyyden piiristä henkitar- ma. Ihmisen dynaaminen muodonkoituksiin pyrkiväksi ja henkiymmär- muutos syntyy henkilökohtaisesta päärystä oivaltaen käsittäväksi ylösnouse- töksestä, jonka hän julistaa näin lausumuskuolevaiseksi, lopulta aidoksi ke- en: "Minun tahtoni on, että Sinun
hittyväksi hengeksi. Ihmisellä ei kerta tahtosi tapahtuu".
kaikkiaan ole mitään ikuista eloonjääHengellinen ymmärrys, henkiymmismahdollisuutta muuten kuin sa- märrys eli meidän kannaltamme henmastumalla henkeen (403:5), mikä gellinen intuitio, on kosmisen mielen
merkitsee yhä enentyvää henki- yhdessä Isän ihmiselle lahjoittaman
intuition lisääntymistä, lopulta hen- Ajatuksensuuntaajan kanssa tuottama
kiymmärrystä.
ominaisuus (1108:1). Me aineellisuuPersoonallisuus, joka samastuu dessa eläessämme olemme osallisena
henkeen ja joka on saanut mielensä johonkin sellaiseen, jota emme edes
hallintaan (Tossavainen, Urantiaope- osaa kuvitellakaan. Meillä on mielestuksia - omin sanoin kertoen ja sovel- sämme Isän henki, hengistä puhtain,
taen: Mielen hallintaan saattaminen ja täydellinen henki, ja heti kun ihminen
henkeen samastuminen, 2009), on ju- saa yhteyden tähän henkeen, yleensä
malallisen lupauksen mukaisesti ikui- tiedostamattomilla mielen ylitajuisilla
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tasoilla, olemme heti hengellisen intuition, nopean hengellisen käsittämiskyvyn maailmoissa. Tämä käsittäminen
on yhtä reaalista kuin aineellisuudessa
toimivan mielen käsityskyky, mutta se
on tyystin toisenlaista. Hengellinen
ymmärrys ei kaipaa faktoja todistuksekseen, kuten aineellisuudessa tiede,
mutta hengellinen ymmärrys antaa vakuuttuneisuuksia, joita mikään älyperäinen järkeily ei voi kumota.
Ihminen, joka ei salli itselleen
hengellistä johdatusta vaan pitäytyy
aineellisuuteen, ei voi henkiymmärrystä, henki-intuitiota, koskaan käsittää,
ei muodostaa siitä minkäänlaista ymmärrettävää ajatusta. Hän ei näet koe
sen vakuuttuneisuuksia: ne ovat hänelle mahdottomia. Esteenä on raja, jonka sellainen ihminen on itselleen asettanut: jos hän ei uskalla mennä aineellisuudesta hengellisyyden puolelle, jos
hän ei rohkene antaa hengen johdattaa elämäänsä, silloin hänellä ei ole
mitään, mitä hän kokisi hengellisyydestä: hän ei saavuta henki-intuitiota,
hän ei ikinä voi luoda luovaa yhteyttä
Ajatuksensuuntaajaan, ei edes mielen
tiedostamattomilla osa-alueilla. Hän ei
koskaan henkiymmärrystä käsitä. Hän
vain yrittää selittää olevaisuutta aineellisuudesta käsin – turhaan ja myöhemmin turhautuen.
Materiaalinen mieli on lähes kyvytön uskonnollisen kokemuksen suhteen. Se ei voi käsittää sellaista, koska
uskonnollinen kokemus on ennen
kaikkea hengellinen kokemus. Toisaalta, niin kuin materiaalinen mieli noudattaa ymmärtämisen lainalaisuuksia,
tällaiset lainalaisuudet ovat uskonnolli-
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sen kokemuksen omaavilla hengen
maailmassaan. Ne ovat tällaiselle ihmiselle olemassa olevia, väkevästi vaikuttavia tekijöitä, joista Jumalan reaalisuuden kokeminen on kaikkein
suurin.
Jumalatietoisuuden kokeminen on
hieno tuntemus, jonka suuntaajayhteys, Isän läsnäolon kokeminen, voi
aiheuttaa. Suuntaajan ja ihmisen sielun
tilapäinen yhdistyminen on huikein
aineellisuudessa elävän ihmisen kokemus jumalallisesta olemassaolon tietoisuudesta, sen suunnattomasta reaalisuudesta. Se on kokemus, joka on ainutlaatuinen ja täysin vertaansa vailla
oleva. Sieltä katsoen aineellinen maailma on kirjaimellisesti henkitodellisuuden varjo!
Materiaaliselle mielelle ei ole Jumalaa, eikä hän sitä käsitä, koska hän
ei voi kokea uskon vakuuttuneisuuksia
eikä hän voi koskaan osoittaa lojaalisuuden tunteita Isää kohtaan. Uskonnon vaikeudet ja paradoksit saavat alkunsa juuri siitä, että uskonnon realiteetit menevät kauas aineellisen mielen älyllisen käsityskyvyn tuolle puolelle (69:1), maailmaan, joka on vain
ymmärrettävissä hengellisen intuition
ja henkiymmärryksen avulla.
Hengellinen ymmärrys ja uskonto
Hengellinen ymmärrys auttaa löytämään uusia ja hengellisiä merkityksiä
jo tunnetuista tosiasioista, mutta se
auttaa myös löytämään kokonaan uusia ja korkeampia hengellisiä merkityksiä. Aito uskonto elää ja voi hyvin vain
uskon ja hengellisen ymmärryksen va-
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rassa. Sillä on vain vähän tekemistä
näkemisen ja tuntemisen kanssa. Uskonto ei ole ylevien tai mystisten tunteiden aikaansaamaa, vaan aito uskonto rakentuu henkilökohtaiselle hengelliselle ymmärrykselle (Tossavainen,
Urantiaopetuksia - omin sanoin kertoen ja soveltaen: Uskonto henkilökohtaisena kokemuksena, 2009). Tuolloin
ihminen on aktuaalisessa kanssakäymisessä ihmismielessä piilevien henkivoimien (1105:1) ja hänelle annetun
muun henkivarustuksen kanssa. Aidon uskonnon alku on ihmispersoonallisuuden moraalisen tietoisuuden
alueella, mutta se tulee julki vain ihmisen hengellisen ymmärryksen kasvun
kautta, joka nivoutuu koko persoonallisuuden tasapainoiseen kasvuun. Tätä
kasvua kiihdyttää mielessämme asuva
Ajatuksensuuntaaja, hengellisen intuition lähde ja keskus.
Suuntaaja persoonattomana entiteettinä kykenee antamaan todisteen,
uskon vakuuttuneisuuden jumalallisista realiteeteista, mutta Jumalan persoonallisuuden käsite voidaan ymmärtää vain hengellisen ymmärryksen
avulla, joka on aitoon hengelliseen uskonnolliseen kokemukseen liittyvä
kiinteä osa. Samalla tavalla kuin ihminen kykenee tunnistamaan persoonallisena olentona muut persoonallisuuden omaavat mielet, samoin hän kykenee henkiymmärryksen avulla käsittämään ja kokemaan persoonallisen Jumalan.
Aito uskonto ei ole teologisia väitteitä, ei dogmaattisuutta lainkaan, vaan
se on hengellistä ymmärrystä universumien hengellisistä realiteeteista, ja se
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on sielun osoittaman luottamuksen,
lojaalisuuden, ylevyyttä (1107:3). Uskonnon ymmärtäminen ei ole seurausta suuresta oppineisuudesta vaan ainoastaan hengellisestä ymmärryksestä.
Siksi jotkut maailman suurista uskonnonopettajista, jopa profeetoista, ovat
olleet oppimattomia, maailman viisautta sangen vähän omaavia (1107:5).
Seitsenkehäläinen voi kokea uskonnon
omakohtaisen uskon hengellisen intuition avulla lähes samoin kuin henkilö,
joka on edistynyt ensimmäiselle
psyykkiselle kehälle.
Jokaisen uskovan ainoana varmuutena on oma ymmärrys hengellisistä olevaisista ja niistä saatu kokemus. Kaikille, joilla on tällainen hengellisen ymmärryksen avulla syntynyt
kokemus, ei mikään Jumalan olemassaolon tai hänen persoonallisuutensa
puolesta esitetty todistelu ole tarpeen.
Sellaisille, joilla ei ole omakohtaista
hengellistä kokemusta näistä realiteeteista, ei mikään todistelu Jumalan olemassaolosta ja hänen persoonallisuudestaan ole riittävä, ei koskaan vakuuttava (1107:6). Ilman hengellistä ymmärrystä sellainen on täysin mahdotonta. Ja kuinka vähän Jumalan tuntemiseen tarvittaisiin, jos vain materiaalinen mieli hivenenkin rohkaistuisi astumaan hengellisen johdatuksen puolelle, henkihän ei pakota.
Psyykkisten kehien merkitys hengellisen ymmärryksen kannalta
Jokaisen ihmisen hengellinen kapasiteetti on yksilöllinen. Se on vuorostaan seurausta sekä perimästä johtu-
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vasta potentiaalista että mielessä asuvasta Ajatuksensuuntaajasta ja näiden
keskinäisen yhteistyön tuloksista.
Ihmisen yksilöllistä edistymistä
mitataan juuri psyykkisten kehien suorittamisella. Arvioinneissa otetaan
huomioon toisiinsa liittyviä älyllisiä,
sosiaalisia, hengellisiä ja kosmisen ymmärryksen arvoja (569:3). Siten henkiymmärryksen, oikeammin hengellisen intuitiokyvyn, mittaaminen on
keskeinen osa psyykkisten kehien läpäisemisessä. Hengellinen intuitio on
ihmisen mielen ja Ajatuksensuuntaajan välisen yhteistyön hedelmä. Hengellinen intuitio kasvaa kehä kehältä, ja lopulta ensimmäisen kehän saavuttanut pystyy jo osittain
suoraan kommunikointiin Suuntaajansa kanssa.
Ensimmäisen kehän saavuttanut
ihminen on potentiaalinen fuusiokandidaatti, vaikka aineellisuudessa fuusioita tapahtuu (vielä) harvoin. Ihmisen
on jatkettava kuoleman porttien läpi
ja edettävä morontiamaailmassa tasolle, jossa fuusio voi toteutua. Fuusion
yksityiskohtaisia kriteereitä ei Urantiakirjassa paljasteta, mutta niiden täytyy
olla olemassa. Mielen hallintaan saattaminen ja henkeen samastuminen
ovat varmasti sellaisia. Lisäksi näyttää
olevan sääntö, jonka on myös toteuduttava: ihmismieleen liittyvä yksilöllinen hengellisen kehityksen kapasiteetti.
Ihminen voi kasvaa hengellisesti,
ja itse asiassa se on hänen velvollisuutensa. Suuntaajafuusio on mahdollinen vasta, kun ihminen saavuttaa
oman hengellisen kehityksensä ylära-
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jan eli hänen on kyettävä ammentamaan yhdessä Suuntaajansa kanssa
tyhjiin oma hengellinen potentiaalinsa. Tällöin hän kapasiteettinsa puitteissa kykenee ymmärtämään tarvittavat morontia-arvot ja käsittämään
kosmisia merkityksiä (631:1). Kun perimässä, koulutuksessa ja Suuntaajan
toimissa on saavutettu yksilön hengellisen kapasiteetin tyhjentyminen, on
aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen, joka on fuusioituminen Suuntaajan
kanssa.
Fuusio avaa hengellisen kehityksen suunnattoman aarrearkun, itse
Suuntaajaan liittyvän potentiaalin,
vaikkakin tuo potentiaali realisoituu
vain vaivalloisen ponnistelun avulla,
kokemusta ja viisautta kartuttaen,
Korkeimman Olennon kehitykseen
osallistuen. Fuusion jälkeen ihmispersoonallisuus tavoittelee ensimmäisen
asteen hengen statusta, ja kun hän sen
saavuttaa, hänen hengellistä ymmärrystään aletaan mitata tyystin toisella
tavalla.
Henkiymmärryksen mittaaminen
hengen tasolla
Kun ihminen edistyy morontiamaailmassa yhä korkeammille osaamisen
tasoille, kun ihminen viimein otetaan
henkimaailman jäseneksi, silloin puhdas henkiymmärrys alkaa syrjäyttää
uskon ja totuuden asemaa universumirealiteeteista saatavan vakuuttuneisuuden aikaansaamiseksi. Aineellisuudessa usko ja totuus antavat Jumalan
pojan aseman hankkineelle vakuuttuneisuuksia koskien kaiken olevaisuu-
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den henkirealiteettia, itse Isää. Astuessamme ylösnousemuksen polkuja
ylöspäin ja viimein saavuttaessamme
alimman hengen statuksen, meissä alkaa toimia henkiymmärrys henkimielemme ominaisuutena. Nyt se ei ole
enää pelkästään meidän Ajatuksensuuntaajamme tuoma ominaisuus, ei
meille aineellisuudessa annettu mahdollisuus, ei enää hengellinen intuitio,
vaan oleellinen osa henkimieltämme,
nyt henkenä ja henkiymmärrystä käyttävänä. Tästä huolimatta ei sen paremmin usko kuin totuuskaan minnekään
häviä, vaan ne ovat edelleenkin keskeisiä hengellisen kehityksen tekijöitä. Jumala on niin tavattoman paljon enemmän kuin Isä, joten niitä tarvitaan silti.
Siksipä henkiymmärryksemme henkistatuksen saavuttaneinakin toimii
näiden menetelmien ohessa ja lisättynä niiden päälle (1111:4).
Morontiassa eteneminen edellyttää morontiaviisauden kartuttamista.
Sitä mitataan aika ajoin, kuten mitataan henkiymmärryksen kehittymistä.
Meidän matkamme ylöspäin ei ole itsestään selvää taikka automaattista,
vaan se edellyttää aina ponnisteluja.
Vain tekemällä työtä edistymisemme
eteen ja lopulta saavuttamalla asetetut
tavoitteet, voimme jatkaa seuraavalle
tasolle ja niin edelleen. Jotta olemme
todistetusti saavuttaneet meille kullakin tasolla asetetut tavoitteet, meitä
kirjaimellisesti kuulustellaan ja mitataan. Ylösnousemusmatkamme on itse asiassa juuri tällaisista tutkinnoista
koostuva suoritusten sarja. Henkiymmärrystämme mitataan omassa paikallisuniversumissamme Loistavien Ilta-
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tähtien tai näiden nimittämien persoonallisuuksien muodostamien tutkijalautakuntien selvityksillä (518:3). Ja sitä mukaa kuin etenemme superuniversumien kautta Havonan maailmoihin,
monet hengen verhoamista mysteereistä kirkastuvat alkaessamme omata
"hengen mieltä – aitoa henkiymmärrystä" (78:7).
Käsittääkseni silloin, kun ihminen
elää aineellisuudessa, henkiymmärryksen mittaaminen ei yllä kuvatulla tavalla tule kyseeseen: eihän meillä ole varsinaisesti mitattavaa siinä mielessä, ettemme ole minkään asteen henkiä. Siitä huolimatta meissä jo nyt toimii hengellinen intuitio, joka on kosmisen
mielen ja Isän Ajatuksensuuntaajan
muodossa antama lahja. Meillä on
kaikki mahdollisuudet kehittyä hengellisessä intuitio-oivalluksessa eli jonkinasteisessa henkiymmärryksessä, mutta
se tapahtuu meissä asuvan Ajatuksensuuntaajan toimesta ja yhteistyössä
sen kanssa. Meillä kaikilla on samanlainen henkivarustus, joka takaa yhtäläiset hengellisen edistymisen mahdollisuudet jokaiselle. Kykenemme saavuttamaan uusia hengellisen ymmärryksen ja kosmisten merkitysten tasoja
riippumatta aineellisten olosuhteiden
eroista (63:2). Lopulta etenemme hengeksi, ja silloin etenemistämme mitataan yllä kuvatun aidon henkiymmärryksemme avulla.
Jeesus hengellisestä ymmärryksestä
Jeesus opetti apostoleilleen taivaan
valtakunnan periaatteita, mutta toistu-
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vasti hän joutui kohtaamaan apostolien kyvyttömyyden ymmärtää hänen
opetuksiaan aidon hengellisesti. Hyvä
esimerkki tästä on Jeesuksen vastaus
Tuomaksen kysymykseen, joka kuului
seuraavasti: "Mutta, Mestari, mielestämme taivaassa oleva Isä ei aina kohtele meitä
ystävällisesti ja armeliaasti. Kärsimyksemme
ovat täällä maan päällä monesti ankarat,
eikä rukouksiimme aina vastata. Miltä
kohdin meiltä jää opetuksesi merkitys käsittämättä?” [1605:1] Jeesus sanoi:
"Tuomas, Tuomas, kauanko sinulta vielä
menee ennen kuin sinulla on kyky kuunnella hengen korvin?" [1605:2; lihavointi kirjoittajan]
Jeesus yritti saada apostolejaan
ymmärtämään taivaan valtakunta hengellisenä realiteettina ja sen periaatteet
käsitettäviksi hengellisen ymmärryksen avulla. Jeesus oli vaivautunut siitä,
että aina, kun hän puhui hengellisistä
asioista henkiymmärryksen avulla ymmärrettävinä käsitteinä, apostolit
käänsivät käsitteet vikkelään aineellisen maailman tapahtumiin ja odotuksiin, erityisesti Messias-odotuksiin.
Kun Jeesus havainnollisti hengellisiä
totuuksia aineellisen maailman esimerkein, apostolit ymmärsivät ne myös
sellaisina, ei hengellisinä vertauskuvina. Jeesuksen turhautuminen käy hyvin ilmi seuraavasta: "Olette hengellisen valtakunnan hengellisiä lähettiläitä, henki-Isän erityisedustajia. Näin
pitkälle kun olemme päässeet, pitäisi minun
nyt jo voida opettaa teitä niin kuin opetetaan
henkivaltakunnan täysi-ikäisiä miehiä.
Onko minun iän kaiken puhuteltava teitä ikään kuin olisitte vasta
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lapsia? Ettekö milloinkaan vartu
henkiymmärryksessä?" [1605:2; lihavointi kirjoittajan] Tätä voidaan pitää
myös meille vakavana kehotuksena:
meidän tulee varttua henkiymmärryksessämme, muuten pysähdymme paikallemme, muuten emme edisty taivaan valtakunnan ihanteiden syvällisemmässä ymmärtämisessä, jäämme
hengellisiksi lapsiksi!
Toinen esimerkki olkoon Natanaelin esittämä kysymys: "Mestari,
vaikka oletkin opettanut meille myönteisen
version vanhasta elämänohjeesta neuvoen
meitä, että meidän tulisi tehdä toisille niin
kuin toivomme heidän tekevän meille, en silti täysin käsitä, miten voimme aina noudattaa sellaista käskyä. Anna minun valaista
vastaväitettäni sillä, että käytän esimerkkinä irstasta miestä, joka katsoo paha mielessään kumppania, jonka kanssa aikoo tehdä
syntiä. Kuinka me voimme opettaa, että tämän pahaa aikovan miehen tulisi tehdä toisille niin kuin hän tahtoisi näiden tekevän
hänelle?" [1650:2]
Jeesus pomppasi silmänräpäyksessä jaloilleen sormeaan heristäen ja sanoi: "Natanael, Natanael! Millä viisiin
sinä oikein sydämessäsi ajattelet? Etkö sinä omaksukaan opetuksiani niin kuin
hengestä syntynyt ne omaksuu? Ettekö kuule totuutta niin kuin sen kuulevat miehet,
joilla on viisautta ja hengellistä ymmärrystä? [1650:3; lihavointi kirjoittajan] Jeesus korosti, että hän kehotti tekemään toisille niin kuin he haluaisivat
muiden tekevän heille. Hän korosti
puhuneensa ihmisille, joilla on korkeat
ihanteet, mutta ei niille, jotka tuntevat
kiusausta vääristellä hänen opetuksiaan.
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Jeesuksen opetustehtävä ei ollut
helppo. Se käy ilmi tästä lainauksesta:
"Kuinka kauan minä kestän teitä? Onko
hengellinen ymmärrys teillä [hän puhui apostoleilleen, kirjoittajan huomautus] kaikilla hidasta ja puuttuuko teiltä kaikilta elävää uskoa?" [1704:2; lihavointi kirjoittajan] Opettaessaan Jeesus halusi kehittää ikuisten realiteettien hengellistä ymmärtämistä, ja siinä
ohessa hän kannusti elämään elämä
omintakeisella ja aloitteellisella tavalla.
Hänen mielenkiintonsa kohteena olivat yksinomaan ihmisten hengelliset
tarpeet. Kun hän näitä opetti, hän
kohtasi jatkuvasti väärinymmärrystä,
tahatonta tai tahallista. Siitä huolimatta hänen ylevät opetuksensa jäivät elämään niin, että suurin osa niistä vaikuttaa suoraan ihmisten hengelliseen
ymmärrykseen – vertaukset ovat hyvin kestäneet ajan kulumista 2 000
vuotta.
Jumalallisen persoonallisuuden
tunteminen hengellisen ymmärryksen avulla
Isä on täydellinen persoonallisuus,
vaikkakaan ei persoonallisuusabsoluutti, kuten Iankaikkinen Poika. Jumala esiintyy luotujensa suhteen ainoastaan ja vain Isänä siitä huolimatta,
että Jumala on Isä-käsitettä suunnattomasti suurempi.
Ihmiselle on annettu persoonallisuus, ja se on väline, jolla ihminen
pääsee moraalisen olennon tasolle.
Toisaalta, ihmisen moraalisuus olisi
hedelmätöntä ilman suhteuttamisen
taitoa, jolla hän kykenee tarkastele-
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maan merkityksiä. Moraalinen valinta
olisi turhaa, ellei olisi ihmiseen kätkeytyvää kosmista ymmärrystä, joka saattaa ihmisen tietoiseksi hengellisistä arvoista (193:7).
Persoonallisuus reagoi aina persoonallisuuteen, ja persoonallisuudet
kaipaavat toistensa seuraan. Niin
myös luotu persoonallisuus kaipaa
Luojansa persoonallisuuden seuraan.
Meidän on lohduttavaa tietää se, että
meillä on aina mahdollisuus päästä yhteyteen Isään hänen persoonallisuuspiirinsä kautta.
Persoonallinen Isä on tunnettavissa vain henkilökohtaiseen uskonnolliseen kokemukseen sisältyvän hengellisen ymmärtämisen avulla (30:3). Isä ei
ole koskaan järjen, mielen älyllisyyden
avulla tavoitettavissa. Toki mieli kykenee järkeilyn avulla pääsemään tieteen
avulla Ensimmäiseen Aiheuttajaan,
mutta ei koskaan Jumalan tunnistamiseen persoonallisena Isänä. Se on
mahdollista vain hengellisen intuition
avulla.
Meillä on, Suuntaaja johdattajanamme, mahdollisuus saada yhteys
Isään ja tuntea hänen persoonallisuutensa Isän persoonallisuuspiirin avulla
henki-intuitiota käyttäen. Isän persoonallisuuspiiri kattaa kaiken olevaisuuden, ja mielessämme asuva Suuntaaja
omaa suoran yhteyden Isään. Kun me
haluamme samastua Isään, silloin
Suuntaaja toimii apunamme ja mahdollistaa Isän saavuttamisen – hengessä, hengellisen ymmärryksen avulla, jo
nyt.
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Kuluvaan aikakauteen liittyvä hengellisen ymmärryksen haaste
Kuluvan aikakauden haaste kohdistuu
niihin ihmisiin, jotka omaavat hengellistä ymmärrystä ja jotka uskaltavat
lähteä rakentamaan uutta elämisen filosofiaa (43:3). Tämä filosofia rakentuu jumalallisen hyvyyden, totuuden ja
kauneuden esiintuomiselle sekä Jumalan reaalisuuden tosiasialle. Näiden
opettajien hengellinen ymmärrys voi
uusin hengellisin näkökulmin avata ihmisten, jopa mieleltään materiaalisten
kanssaihmisten, lukkiutuneita ovia
kohti hengellisyyttä, kohti henkilökohtaisia syvyyksiä, merkityksiä ja uusia
korkeampia arvoja luotaavia uskonnollisia kokemuksia.
Tämä uusi oikeamielinen moraalinäkemys laajentaa ihmisten käsityksiä
jumaluuksista, Jumalasta, Isästä ja ihmisen elämän tarkoituksesta ja päämääristä. Tällainen uusi näkemys on
itsessään ihmisen mieltä kiehtovaa: hyvyys esiin tuotuna vetoaa aina ihmisen
mieleen, mutta ennen kaikkea se vetoaa ihmisen hengelliseen puoleen ja saa
sen portteja auki.
Tällaista tarvitaan: ihmisen hengellisen ymmärryksen avartumista. Siten hengellisille johtajille ja opettajille
avautuu valtaisa mutta mielenkiintoinen ja tyydytystä tuottava tehtävä.
Heidän on kyettävä puhumaan ihmisessä asuvalle hengelle, Suuntaajalle, joka muuntaa tämän puheen hengellisen intuition, henkiymmärryksen avulla ihmisen hengelliseksi kokemukseksi – sydämessä tunnistetuksi realiteetiksi.
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Kun tämä reitti on saatu kerran kuljetuksi, polusta kasvaa hyvin nopeasti
valtatie. Niin kiehtovaksi ihmisen mielelle hengellisen ymmärryksen kasvu
tulee. Hengellinen kehitys ei rajoitu
ainoastaan yksilöihin, vaan se voi
muuttaa koko yhteiskunnan johtamistapaa (1089:10). Hengellinen edistyminen on kaikkeen vaikuttavaa, luontaisesti läpitunkevaa, kaikkialle leviävää.
Hengellisen ymmärryksen kasvattaminen, juuri noiden risukkoistenkin
pienten polkujen aikaansaaminen, on
kaikkein joutuisin tapa saada ihmiskunnan hengellinen muodonmuutos
aikaan. Kun ennakkoluulottomat
opettajat, joilla on hengellistä ymmärrystä, ryhtyvät töihin ja uskaltautuvat
tällaisen haasteen edessä, silloin he
käyttävät ihmisiin ylhäältä tulevaa
luontaista hengellistä painetta. Kun
opettajat saavat auki pienen puron, ylhäältä tuleva hengellinen paine purkaa
välittömästi patoa ja purosta tuleekin
vuolas virta – ihmiset ja jopa koko ihmiskunta kokevat hengellisen muodonmuutoksen, koittaa hengellisen kevään aika. Valitettavasti siihen on vielä
pitkä matka, mutta matka on aloitettava joskus ja paras aika on nyt. Se, mikä lohduttaa, johtuu siitä, että hengelliset muutokset voivat tapahtua alkuun
päästyään nopeastikin.
Tie hengellisen ymmärryksen ja
viisauden kasvuun
Meidän ihmisten näkökulma on rajallinen ja rajoittunut. Kykenemme varsin kattaviin analyyseihin joistakin ajan
ja avaruuden ilmiöistä käyttäen mene-
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telmää, jossa lähdetään alhaalta ja toivotaan päädyttävän lähemmäksi korkeaa. Mutta tämä on vaarallinen menetelmä ja yksipuolinen lähestymistapa. Meillä on suuri riski ryhtyä arvioimaan asioita rajoittuneesta, historiaan
perustuvasta kausaation näkökulmasta
ja sortua erheeseen, joka juuri piilee –
– kapea-alaisessa todellisuuden ja jumaluuden käsittämisessä [215:1].
Urantia-kirjassa on annettu neuvo
lukea kirja alusta loppuun. Tämä menetelmä, jossa joudutaan paneutumaan Jumalan olemukseen, jumaluuden kolmeen persoonallisuuteen, kokonaisjumaluuteen Paratiisin Kolminaisuuden muodossa ja moniin muihin ymmärtämisen kannalta todella
vaativiin seikkoihin, antaa lukijalle näkemyksiä alkusyistä ja päämääristä. Ne
ovat enemmän kuin tiedon karttuminen vähäisestä laaja-alaiseen pyrittäessä.
Alkuperän ja päämäärien ymmärtäminen on keino kerryttää viisautta.
Kirjan lukeminen sieltä täältä kartuttaa vain tiedollista osaamista, mutta se
ei tue hengellistä ymmärrystä eikä
johda sen kasvuun.
Esitetty ohje nojaa jumaluuksien
mahdollisimman laajaan ymmärtämiseen, kokonaisuuksien jonkinlaiseen
käsittämiseen ja lopullisten päämäärien ainakin osittaiseen, henkiintuition suomaan tuntemiseen. Vastakohtana oleva menetelmä, jossa poimitaan osia sieltä täältä, ei sitä tee. Toki sekin kasvattaa asioiden teknistä tietämystä. Päämäärä on kuitenkin hengellisen viisauden kartuttaminen, henkiymmärryksen kasvu, eikä se voi no-
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jata yksinomaan alhaalta ylöspäin,
osista kokonaisuuteen perustuvaan
menetelmään.
Meillä ihmisillä on suuri taipumus
lähestyä kosmista filosofiaa juuri yksinkertaisesta ja finiittisestä monimutkaiseen ja infiniittiseen. Meidän luonnollinen pyrkimyksemme on lähteä
inhimillisistä lähtökohdista ja pyrkiä
etenemään jumalallisiin päämääriin.
Urantia-kirja varoittaa, ettei tuo menetelmä johda hengelliseen viisauteen. Se on
helpoin tie vain geneettisen tietämyksen
saavuttamiseen. Se saattaa paljastaa
ihmisen alkuperän, mutta hänen jumalallisesta päämäärästään se ei kerro mitään tai vain hyvin vähän (215:2). Meidän mielellämme suosimamme menetelmä korostaa asioiden tarkastelua
historiallisesta näkökulmasta jättäen
tulevaisuuden päämäärät unholaan tai
olettaen, ettei niitä voi olla olemassakaan.
Kuitenkin minkä tahansa ongelman ratkaisun, olipa se inhimillinen tai
jumalallinen, maallinen tai hengellinen, oikeat mittasuhteet saadaan selville tutkimalla ennakkoluulottomasti
koko laajuudessaan kunkin universumirealiteetin kolmea vaihetta. Nämä
vaiheet ovat alkuperä, historia ja
määränpää. Nämä kolme tarkoin tarkasteltuna ja toisiinsa suhteutettuna
ovat avaimia edetä hengellisessä ymmärryksessä. Jos tarkastelemme vain
historiaa ja ehkä johdamme sieltä alkuperän, kasvamme vain tiedollisessa
osaamisessa ja käsittämisessä.
Virhemahdollisuudet, kun ryhdytään käyttämään geneettisen tietämyksen, alhaalta ylöspäin olevaa, menetel-
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mää, ovat seuraavat:
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Urantia-kirjassa on käytetty juuri
menetelmää, joka merkitsee ihmisen ja
1. Silloin voi – – jäädä kokonaan hänen ongelmiensa lähestymistä infihavaitsematta, mikä on joko henkilökohtai- niittisestä, ikuisesta ja jumalallisesta
sen perillepääsyn tai kosmisen kohtalon lo- Paratiisin-Lähteestä ja -Keskuksesta
pullinen ja täysimääräinen evolutionaarinen käsin. Tuo menetelmä kattaa koko
tavoite.
persoonallisuustodellisuuden ja koko
2. Se saattaa tehdä pahimman luokan kosmisen olemassaolon, ja se kykenee
filosofisen kömmähdyksen siinä, että se lii- yhdistämään sekä alkuperän, historian,
aksi yksinkertaistaa kosmoksen evolu- nykyhetken että lopulliset päämäärät.
tionaarista (kokemuksellista) todellisuutta
Nykyisyys ei ole vain alkuperän ja
ja päätyy sitä tietä tosiasioiden vääristelyyn, historiallisen kehityksen tulos, vaan se
totuuden väärentämiseen ja päämäärien vää- riippuu mitä suurimmassa määrin
rinkäsittämiseen.
myös tulevaisuudesta, sinne asetetuista
3. Kausaation tarkasteleminen on his- päämääristä. Hengellisen viisauden
torian tarkastelua. Mutta tieto siitä, miten kasvu rakentuu näille tekijöille. Jättäjoku olento ilmaantuu, ei välttämättä tarjoa mällä tietoisesti päämäärät ja lopulliälyperäistä ymmärrystä siitä, mikä on sellai- suudet pois painiskellaan helposti virsen olennon nykyiheellisten päätelmien
”Rukoileminen
ja
siihen
liitnen status ja todelsuossa ja yritetään ratlinen olemus. Me tyvä palvonta on menetelmä, koa ajallisuuden ja sen
elämme kausaa- jolla irtaudutaan elämän päi- ylittäviä ongelmia vain
tion alaisina, ja värutiinista, aineellisen ole- tiedolliseen, historiallisen vuoksi koko massaolon yksitoikkoisesta seen näkökulmaan,
ajattelutapamme myllynpyörityksestä.”
kausaatioon nojauon sidoksissa
tuen.
siihen. Mutta kausaatio toimii lainalaisesti vain historiallisesta näkökulmasta Hengellistynyt ajattelu
katsottuna nykytilanteen suhteen.
Kausaatio on sokea tulevaisuuden Harvat ihmiset ovat todellisia ajattelisuhteen: se ei pyri itsenäisesti lopulli- joita ja vielä harvemmat hengellistyneeseen ajatteluun keskittyneitä. Ajatsiin päämääriin.
4. Historia yksinään ei pysty riittävästi telemattomuus pitkään jatkuneena, jopaljastamaan tulevaa kehitystä – kohtaloa. pa yhden päivän verran, muuttaa mieFiniittisistä alkulähteistä on tässä mielessä len toiminnan mekaaniseksi suorittaapua, mutta vain jumalalliset syyt paljasta- miseksi ilman ajatusten avulla sanoiksi
vat sen, mitkä ovat lopulliset seuraukset. luotuja ja päätösten perusteella vahIkuiset tarkoitusperät eivät näy ajallisissa vistettuja tavoiteltavia päämääriä. Mealuissa. Nykyisyys on tulkittavissa oikein kaaninen suorittaminen lähentelee
vain toisiinsa suhteutettujen menneisyyden ja eläinten tapaa toimia: Ajattelu on yksi
keskeinen tekijä, joka erottaa ihmisen
tulevaisuuden valossa. [215:5–8]
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eläimestä. Ajattelu voi olla älyn siivit- saavuttamaan hengellistyneen ajattämää, jolloin tuollaisen ajattelun har- telun ja ymmärryksen tasot.
joittaja edustaa tiedon ymmärtämistä
Hengellisen ymmärryksen lähteikja jäsentämistä. Tällainen ajattelu on si voidaan todeta eräästä toisesta asiatodella tarpeellista, vaikka se ei vielä yhteydestä seuraavat ominaisuudet:
takaa sitä, että älyn jättiläinenkään olisi
Hengellisen ymmärryksen ja
noussut hengellistyneen ajattelun pii- moraalisen lujuuden – – saivat airiin. Usein näyttää olevan peräti päin- kaan selkeä ajattelu, viisas päättely, looginen
vastoin, sillä mitä enemmän pyritään harkinta, vaikuttimien vilpittömyys, tarkoirationaalisella ajattelulla ratkaisemaan tusperien epäitsekkyys, älyllinen lojaalisuus,
olemassaoloon liittyviä ongelmia ja kokemusten muistaminen, kurinalainen
mitä enemmän luodaan filosofisia jär- luonteenlaatu ja hänen persoonallisuutensa
jestelmiä, sitä vähemmän jätetään tilaa luottavainen vihkiytyminen Paratiisin-Isän
uskolle ja henkiymmärrykselle. Hen- tahdon noudattamiseen. [756:7]
gellistynyt ajattelu ei ole tulos paljosta
Tällaisten mielen ja persoonallisuuajattelemisesta eikä hengellinen ym- den ominaisuuksien kehittäminen fyymärrys paljosta
sisen elämän aikana onälyllisestä käsit- ”Yksi nykyajan suurista on- nistuu vain harvoille.
tämisestä.
gelmista on se, että ihminen Silti niitä on pidettävä
Hengellis- luulee olevansa liian kiirei- tavoitteena, pyrkimyktyneen ajattelun nen, jotta hänellä olisi aikaa s e n
kohteena.
ymmärtämistä hengelliseen mietiskelyyn ja
Hengellistynyt ajatteauttaa seuraava uskonnolliseen hartauteen.” lu liittyy hengelliseen
Urantia-kir jan
kasvuun: Uskonnolliset
siteeraus:
ajattelu- ja toimintatottumukset myötävaiRukoileminen ja siihen liittyvä palvonta kuttavat hengellisen kasvun tuloksellisuuon menetelmä, jolla irtaudutaan elämän päi- teen. Uskonnollisia taipumuksiaan voi kevärutiinista, aineellisen olemassaolon yksi- hittää niin, että ne alkavat reagoida hengeltoikkoisesta myllynpyörityksestä. Se on tie, lisiin virikkeisiin myönteisesti, eli niin, että
jota myöten lähestytään hengellistynyttä it- niistä tulee eräänlainen ehdollinen hengellisensätodellistamista ja yksilöllisyyttä, joka nen refleksi. Uskonnollista kasvua suosiviin
on saavutettu älyllisin ja uskonnollisin pon- tapoihin kuuluvat kultivoitunut herkkyys
nistuksin. [1521:4]
jumalallisia arvoja kohtaan, uskonnollisen
Hengellinen itsensätodellistami- elämän havaitseminen muissa ihmisissä,
nen, mikä tarkoittaa yksilön olemassa- kosmisten merkitysten syvällinen mietiskely,
olon reaalistumista ikuisuusnäkökul- hartaudella suoritettu ongelmien ratkaisemimasta käsin, edellyttää sekä älyllisiä eli nen, oman hengellisen elämänsä jakaminen
ajatteluun ja tietoon että henkiymmär- lähimmäistensä kanssa, itsekkyyden välttärykseen ja uskoon liittyviä ponnistelu- minen, kieltäytyminen jumalallisen armon
ja. Rukoileminen ja siihen liittyvä pal- selviönä pitämisestä, elämänsä eläminen niin
vonta ovat keskeisiä osia pyrittäessä kuin olisi Jumalan kasvojen edessä. Uskon-
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nolliseen kasvuun vaikuttavat tekijät saattavat olla tarkoituksellisia, mutta kasvu
itsessään on poikkeuksetta tiedostamatonta.
[1095:3]
Se, että uskonnollinen kasvu on luonteeltaan tiedostamatonta, ei kuitenkaan merkitse, että se olisi otaksutuilla ihmisälyn alitajuisilla alueilla tapahtuvaa toimintaa.
Mieluumminkin se tarkoittaa luovia toimintoja kuolevaisen olennon mielen ylitajuisilla
tasoilla. Kokemus tiedostamattoman uskonnollisen kasvun todellisuuden tiedostamisesta
on ainoa positiivinen todiste ylitajunnan toiminnallisesta olemassaolosta. [1095:4]
Kehittyminen hengellistyneessä
ajattelussa, henkiymmärryksessä, tarkoittaa, että ihminen ylläpitää elävää
hengellistä yhteyttä todellisiin hengellisiin voimiin, ja toiseksi sitä, että hän
tuottaa jatkuvasti hengellisiä hedelmiä.
Hengellinen edistyminen perustuu hengellisen
köyhyyden älylliseen tunnustamiseen, mihin
liittyy omakohtainen tietoisuus täydellisyydenkaipuusta, halu tuntea Jumala ja olla
hänen kaltaisensa, varaukseton aikomus
täyttää taivaassa olevan Isän tahto.
[1095:5]
Kehittyminen hengellistyneessä
ajattelussa on yksi mitta, joka osoittaa,
missä määrin persoonallisuus on saavuttanut Jumaluutta ja miten hyvin
hän on virittäytynyt yhteistyöhön Ajatuksensuuntaajan kanssa. Samalla se
on mielen hallintaan saamisen mitta,
sillä korkealle ulottuva hengellinen
ajattelu epävakaassa ja häilyvässä mielessä ei juurikaan ole mahdollista.
Käytännössä tämä toteutuu psyykkisten kehien etenevänä suorittamisena.
Jumaluuden saavuttamisaste ja virittyneisyys yhteistyöhön Ajatuksensuun-
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taajan kanssa ovat suorassa yhteydessä
siihen, että terveellinen hengellisen
mietiskelyn harjoittamistapa on löydettävissä juuri mietiskelevästä palvonnasta ja kiitosr ukouksesta
(1100:2).
Yksi nykyajan suurista ongelmista
on se, että ihminen luulee olevansa liian
kiireinen, jotta hänellä olisi aikaa hengelliseen mietiskelyyn ja uskonnolliseen hartauteen. [2077:3] Lisäksi valitettavasti on
murhemielin pantava merkille, että perin
harvat henkilöt Urantialla osaavat nauttia
siitä, että he kehittävät tällaisia rohkeudesta
ja itsenäisestä kosmisesta ajattelusta kertovia ominaisuuksia [192:5], että he kehittävät hengellistä ymmärrystä.
Palvonta – Jumalan läsnäolon tuntemisen harjoittelua – Jumalan
tunteminen sydämessä
Millä muulla tavalla luoduista vähäisin
olento voisi osoittaa samastumistaan
kaikin voimin Jumalaan, infiniittiseen,
täydelliseen, absoluuttiseen Luojaan,
kaiken alkuun kuin kunnioittamalla
häntä palvonnan keinoin? Mietiskelevä palvonta on Isän läsnäolon tuntemisen harjoittelua sekä hengellisen
ymmärryksen kasvamisen kautta edistymistä kyvyssä käsittää hengellisiä
olevaisia, hengellisiä realiteetteja, henkipersoonallisuuksia ja niiden välisiä
suhteita sekä ymmärtää oivaltaen henkitarkoituksia ja -päämääriä.
Palvontaa voidaan luonnehtia
myös seuraavilla tavoilla:


Palvonta ei ole alisteista vaan ylisteistä.
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Palvonta on samastumista Jumalaan.
Palvonta on pyrkimystä täydellisyyteen.
Palvonta merkitsee pyrkimystä Jumalan parempaan tuntemiseen.
Palvoja muuntuu palvomansa kohteen, Jumalan, kaltaiseksi.
Palvonta on teko, jossa osittainen
samastuu kokonaisuuteen.
Palvonta on pyrkimys, jossa epätäydellinen samastuu täydelliseen.
Palvonta on kokemus, jossa ajallinen samastuu ikuiseen.
Palvonnassa ihminen pyrkii kaikin
mielen ja hengen voimin kokemaan hengellisen yhtenäisyyden
Jumalan kanssa.
Palvonta on pyhitettyä lepoa, mutta se on ennen kaikkea Jumalan
kumppanuuden tuntemista siinä,
että tunnetaan Jumalan läsnäolo.
Palvonta on keino saavuttaa hengellistyneen ajattelun ja henkiintuition, jopa hengellisen ymmärryksen, korkeat tasot.
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Lopuksi
Kun ihminen tuntee sydämessään
kosketuksen, se on hengen puhuttelua, Ajatuksensuuntaajan ja kosmisen
mielen anti ihmisen kehkeytyvälle
sielulle henki-intuition, jopa henkiymmärryksen muodossa.
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Totuus, kauneus ja hyvyys
Jukka Makkonen

A

rtikkelin aiheeksi valikoitui tällä
kertaa totuus, kauneus ja hyvyys.
Kiinnostus käsitteisiin juontaa juurensa seuraaviin, suorasanaisiin kehotuksiin:
Kuluvan aikakauden uskonnollinen
haaste kohdistuu niihin kaukonäköisiin ja
eteenpäin katsoviin miehiin ja naisiin, jotka
omaavat hengellistä ymmärrystä ja uskaltavat rakentaa uuden ja kiehtovan elämisen
filosofian laajentuneista ja erinomaisen yhdentyneistä, nykyaikaisista kosmisen totuuden, universumin kauneuden ja jumalallisen
hyvyyden käsityksistä. [43:3]
Tämän loistavan aikakauden alusta
sen loppuun asti on alati edistyvien kuolevaisten keskeisimpänä pyrkimyksenä ymmärtää entistä paremmin ja tiedostaa entistä
täydemmin Jumaluuden ymmärrettävät alkutekijät: totuus, kauneus ja hyvyys. Tässä
on kysymys ihmisen pyrkimyksestä löytää
Jumala mielestä, aineesta ja hengestä. Ja tätä
etsintää jatkaessaan kuolevainen havaitsee
uppoutuneensa yhä syvemmälle filosofian,
kosmologian ja jumalallisuuden kokemukselliseen tutkimiseen. [646:3]
Uuden ja kiehtovan elämisen filosofian rakentaminen?! Hengellinen
elämä ei saisi olla arjesta irrallaan, mikä näyttäisi olevan ikävä nykytilanne.
Totuuden, kauneuden ja hyvyyden tutkiminen voi tarjota väylän linkittää arkinen elo Isän tahdon täyttämiseen.
Olen pyrkinyt kokoamaan tähän artik-

keliin perusteet kustakin käsitteestä ja
lisäämään myös hieman omia tulkintoja.
Totuuden, kauneuden ja hyvyyden
perusilmentymä
Yleisesti ottaen totuus liittyy mieleen
ja filosofiaan, kauneus fyysiseen universumiin ja kosmologiaan sekä hyvyys moraalisuuteen ja etiikkaan.
Fyysisessä universumissa voimme nähdä jumalallisen kauneuden, älyn maailmassa voimme havaita ikuista totuutta, mutta
Jumalan hyvyys on löydettävissä vain henkilökohtaisen uskonnollisen kokemuksen hengellisestä maailmasta. [40:5]
Totuus on tieteen ja filosofian perusta,
ja se tarjoaa uskonnolle älyllisen kivijalan.
Kauneus on taiteen, musiikin ja koko inhimillisen kokemuksen mielekkäiden rytmien
kummi. Hyvyyteen sisältyy etiikan, moraalisuuden ja uskonnon taju – kokemuksellinen
täydellisyydenkaipuu. [647:1]
Totuus on sääntöjä?
Totuus ei ole sanoin määriteltävissä; se on
määriteltävissä vain elämällä. Totuus on aina enemmän kuin tietoa. Tieto liittyy kohteisiin, joista tehdään havaintoja, mutta totuus nousee tällaisten puhtaasti aineellisten
tasojen yläpuolelle siinä, että se kulkee käsi
kädessä viisauden kanssa, ja siinä, että siihen kuuluu sellaisia mitattaviksi kelpaa-
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mattomia seikkoja kuin inhimillinen kokemus ja jopa hengellisiä ja eläviä realiteetteja.
Tiedon alkulähde on tiede, viisauden lähde
on oikea filosofia, totuuden lähde on hengellisen elämän uskonnollinen kokemus. Tiedossa on kysymys tosiasioista, viisaudessa on
kysymys suhteista, totuudessa on kysymys
todellisuusarvoista. [1459:2]
Totuus perustuu havainnoituihin
tosiasioihin, joita muun muassa tiede
meille tuottaa. Filosofia tuottaa viisautta eli ymmärrystä tosiasioiden
suhteista. Millä on enemmän merkitystä ja millä vähemmän. Totuuden
tunnistaminen edellyttäisi kuitenkin
Isän tahdon ymmärtämistä. Jumala
varmasti iloitsee kaikista tieteellisistä
saavutuksista, mutta samalla odottanee meidän kohdistavan resursseja
olennaiseen. Meidän tulisi suhtautua
[…]varauksin kaiken ajattelun hengelliseen
käyttökelpoisuuteen. [1121:3]
Totuus näyttäisi olevan luonteeltaan sääntöjä, lakeja joiden mukaan
Jumalan luomistulos toimii. Vaikka
Ensimmäisen Suuren Lähteen ja Keskuksen lait ja säädökset, ajatukset ja
asenteet ovat ikuisesti, infiniittisesti ja universaalisesti tosia, samalla
niiden soveltaminen ja sovittaminen itse kuhunkin universumiin, järjestelmään, maailmaan ja luotuun älylliseen olentoon ovat mukautettuja Luoja-Poikien suunnitelmiin ja
menetelmiin näiden toimiessa kukin omassa
universumissaan, samoin kuin ne ovat sopusoinnussa Äärettömän Hengen ja kaikkien
muiden liitännäisten taivaallisten persoonallisuuksien paikallisten suunnitelmien ja menettelytapojen kanssa. [42:4; korostus lisätty]
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Sääntöjen rikkominen johtaa aina
jonkinasteiseen murheeseen riippumatta siitä, onko teko tiedostettu.
Kuinka turhaa onkaan esittää tällaiselle
Jumalalle lapsekkaita vetoomuksia, jotta
hän muuttaisi muuttamattomia säädöksiään
voidaksemme välttyä niiltä oikeudenmukaisilta seuraamuksilta, joiden syynä on se, että
hänen viisaat luonnonlakinsa ja oikeamieliset hengelliset päätöksensä vaikuttavat!
[36:7] Miettiessäni esimerkkiä aiheesta
mieleeni tuli gravitaatio. Se on olemassa, uskoi siihen tai ei. Gravitaatiota
vastaan toimiminen vähintään väsyttää
ellei satuta.
On tärkeää, että pyrimme löytämään luomakunnan säännöt. Tämä
tapahtuu elämällä, ja kieltämättä elämänkokemuksen kautta tietyt asiat tuleekin havaittua. Voi olla, että joudumme jopa tarkistamaan ajatteluamme.
”Todellisen tiedon ja totuuden välillä ei koskaan vallitse ristiriitaa. Ristiriitaa saattaa kylläkin esiintyä tiedon ja ihmisen uskomusten välillä, uskomusten, joita värittää ennakkoluuloisuus, joita
vääristää pelko ja joita hallitsee kammo joutua kasvokkain aineellisten seikkojen selvillesaamisen tai hengellisen edistymisen mukanaan tuomien uusien tosiasioiden kanssa.” [1459:4; korostus lisätty]
Etsintäretkellä kannattaa olla
avoimin mielin. Luojan suunnitelma
on todennäköisesti koko ajan silmiemme edessä. Viisas filosofi etsii aina sitä
luovaa suunnitelmaa, joka on kaikkien universumi-ilmiöitten takana ja joka on olemassa niitä ennen. Luojan ajatus käy poikkeuksetta luovan teon edellä. [42:6]
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Hyvyys on vakauttavaa ja luottamusta herättävää
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hankkimista elämän nurjista puolista.
Hyvyys voisi edellyttää myös huolenpitoa terveydestään ja terveellisiä elämäntapoja yleisesti.

Hyvyys lienee kolmikon vaikeimmin
määriteltävä käsite, mutta jonka sisällön lukija varmaan ymmärtää. Meillä Kauneuden ymmärrys rajoittunutjokaisella on toivottavasti kokemuksia ta?
hyvistä ihmisistä. Tämmöiseen ihmiseen on helppo luottaa ja kohdistaa Kauneuden ymmärtämisen osalta kirja
rakkautensa (40:5). [J]umalallisen hyvyy- kritisoi melko voimakkaasti käsitykden käsite on ymmärrettävissä vain siämme. Filosofiaa te jossain määrin käsisuhteessa persoonallisuuteen. Vain tätte ja jumalallisuutta te tajuatte palvonnaspersoona voi rakastaa ja tulla rakastetuksi. sa, sosiaalisessa palvelussa ja henkilökohtaisessa hengellisessä kokemuksessa, mutta
[31:3; korostus lisätty]
Hyvyys on jumalallisen täydellisyyden kauneudentavoittelun – kosmologian – te
erilaisten tasojen suhteellisten arvojen men- aivan liian usein rajoitatte ihmisen karkeitaalista tiedostamista. Hyvyyden tiedostami- den taideharrastusten tutkimiseen. [646:4]
Ihmisen tulisi ilmeisesti enemmän
nen edellyttää moraalisen statuksen omaavaa
mieltä, persoonallista mieltä, jolla on kyky pohtia myös universumimme luonnettehdä ero hyvän ja pahan välillä. Mutta se, ta. Jokin syy Jumalalla tietysti on ollut,
missä määrin joku omaa hyvyyttä, suuruut- kun hän on luonut universumin tieta, on se mitta, miten paljon hän on tynlaiseksi. Tämä jumalallinen kauneus
todellisuudessa saavuttanut juma- on silmiemme edessä, ja meidän pitäisi
poimia sieltä vinkit ilmentääksemme
lallisuutta. [647:4; korostus lisätty]
Hyvyys toimii mittarina mielen kauneutta. Kirjassa lienee ihan syystä
hallintaan saamisessa! Voitaisiinko hy- laajat osiot, joissa kuvataan universuvyys jopa nähdä oman itsensä hallin- min toimintamalleja.
Ihmisen tekemä taide on kauneutaan tähtäävänä kokonaisuutena eli
luonteen kehittämisenä? Tavoittee- dentavoittelua ja miksikäs ei. Sehän
kuvastaa mielemme
na tulisi olla se,
että kykenee ole- ”Korkeimman kauneuden maisemia. Kauneus on
maan hyvä myös havaitseminen on todelli- taiteen, musiikin ja koko
inhimillisen kokemuksen
silloin, kun on suuden löytämistä:
tiukka paikka. Sil- Havaita ikuiseen totuuteen mielekkäiden rytmien
loinkin, kun itsellä sisältyvä jumalallinen hy- kummi. [647:1] Kauon vähän, eikä vyys – se on äärimmäistä neus on kuitenkin
vain kummi eli henvain silloin, kun kauneutta.”
gellinen ohjaaja. Eikö
on mistä jakaa.
siis kauneus olekaan
Tämä varmaan edellyttäisi epämukavuusalueille käyntiä ja kokemuksien katsojan silmissä? Kirja antaisi ymmärtää, että ei. [I]hmisperäisen taiteen vie-
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hätysvoima koostuu sen yhtenäisyyden harmoniasta. [43:1]
Kauneudelle on olemassa muun
muassa seuraavia määritelmiä:
Kauneus, taide, on enimmältään vastakohtien yhdistämistä. Vaihtelevuus on kauneuden käsitteelle olennaista.
Korkein kauneus, finiittisen taiteen korkein
saavutus, on draama, jossa on kysymys
Luojan ja luodun muodostamien kosmisten
ääripisteiden välisen valtavan kuilun umpeenkuromisesta. Ihminen, joka löytää Jumalan, ja Jumala, joka löytää
ihmisen, – luotu muuttumassa täydelliseksi,
niin kuin Luoja on täydellinen – siinä on
ylittämätöntä kauneutta edustava verrattomista verrattomin saavutus, kosmisen taiteen
lakipiste. [646:4; korostus lisätty]
Korkeimman kauneuden havaitseminen
on todellisuuden löytämistä ja yhdentämistä: Havaita ikuiseen totuuteen
sisältyvä jumalallinen hyvyys – se on äärimmäistä kauneutta. Jopa ihmisperäisen taiteen
viehätysvoima koostuu sen yhtenäisyyden
harmoniasta. [43:1; korostus lisätty]
Ylevin kauneus sisältyy siihen näköalaan, että ne muunnelmat yhdistyvät, jotka ovat syntyneet aiemmin olemassa
olleesta sopusointuisesta todellisuudesta.
[646:5; korostus lisätty]
Kauneus on kirjan mukaan vastakohtaisuutta, vaihtelevuutta ja sopusointuisten yksityiskohtien sekä muunnelmien harmonista yhdistymistä.
Kauneudessa ilmenee kehityssuunta
kohti täydellisyyttä. Eivätkö nämä
kaikki määreet kuvaa universumimme
tunnettua toimintaa? Herää kysymys,
mitä muita ominaispiirteitä voimme
johtaa kirjan kosmologiasta. Vaihtele-
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vuus ja vastakohtaisuus voisi viitata
normaaliin arjen ja levon tasapainoon.
Tarkoitetaankohan kauneudella kaikkea sitä, mikä edesauttaa nauttimaan
Isän palvelemisesta? Työelämässä tämä voisi olla työhyvinvointia ja työpäivän rytmitystä niin, että se sisältää virkistäviä osia. Tällöin työ ei ala maistumaan puulta ja töihin on mukava palata jopa niin, että tehtäviä ja työyhteisöä kaipaa. ”Totuus on koossapitävää,
kauneus vetoavaa, hyvyys vakauttavaa. [43:5; korostus lisätty]
Kauneuden arvostaminen johtaa
myös eettiseen herkkyyteen, jolloin totuus
ja hyvyys on laajemmin ymmärrettävissä (646:9). Kirjan viittaus herkkyyteen kauneuden yhteydessä on hieman
yllättävä. Hieman pitempään pohdittuna se vaikuttaa kuitenkin loogiselta.
Taide kaikissa muodoissaan saa ihmisen ajattelemaan ja energisoitumaan –
esimerkiksi musiikki. Ehkä se tosiaan
myös herkistää ”aistimme” tunnistamaan olennaisen. Kauniissa ympäristössä ajatukset ovat usein helpommin
positiivisia.
Kaikki yhdessä
Monessa arkisessa ilmiössä saattaa ilmetä yksi kolmesta. Ihanteellisessa
”ilmiössä” totuus, kauneus ja hyvyys
toteutuvat yhtä aikaa toisiaan määrittäen. Kaikki totuus – aineellinen, filosofinen
tai hengellinen – on sekä kaunista että hyvää. Kaikki todellinen kauneus – materiaalinen taide tai hengellinen symmetria – on
sekä totuudellista että hyvää. Kaikki aito
hyvyys – olkoon se henkilökohtaista moraalisuutta, yhteiskunnallista tasapuolisuutta
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tai jumalallista huolenpitoa – on yhtäläisen
todellista ja kaunista. [43:4]
Asia lienee myös niin, että kaikkia
kolmea tulee kehittää tasapainoisesti.
Luonnossa niukka ravinne on kasvun
pullonkaula ja vastaava sääntö taitaa
päteä myös ihmiseen. Hyvyys on elävää,
suhteellista, aina etenevää, se on poikkeuksetta omakohtainen kokemus, ja sen sekä
totuuden ja kauneuden näkemisen välillä
vallitsee aina vastaavuussuhde. [1458:4]
Vastaavanlainen riippuvuus todettiin
edellä kauneuden yhteydessä, kun kauneuden arvostamisen todettiin johtavan myös eettiseen herkkyyteen.
Ääripäät ja suhteellisuus
Sekä totuudesta että hyvyydestä todetaan, että ne ovat suhteellisia. Fyysiset
tosiasiat ovat melko yhdenmukaisia, mutta
totuus on maailmankaikkeuden filosofiassa
elävä ja joustava tekijä. [42:3] Hyvyys on
totuuden tavoin aina suhteellista, ja sen vastakohta on poikkeuksetta pahuus. [1457:6]
Tällä ilmeisesti tarkoitetaan sitä,
että epätäydellisessä maailmassa jumalallinen totuus, kauneus tai hyvyys
esiintyy tuskin koskaan täydellisenä.
Ennen kuin saavutat Paratiisin tasot, hyvyys tulee aina olemaan enemmänkin sitä,
mitä tavoittelet, kuin sitä, mitä sinulla jo
on; paremminkin tavoite kuin saavutettu kokemus. Mutta jo kun vasta
isoat ja janoat vanhurskautta, koet yhä suurempaa tyydytystä hyvyyden osittaisestakin
saavuttamisesta. [1458:5; korostus lisätty]
Mittatikun toisessa päässä on täydellisyys ja toisessa epätäydellisyys eli
pahuus, rumuus ja epätotuus. Totuu-
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teen, kauneuteen ja hyvyyteen liittyy
Jumalan tahdon mukainen toiminta.
Vastakohtiin näyttäisi liittyvän Jumalan kieltäminen. Materialismi, ateismi,
on näin ollen rumuuden maksimoimista,
kauneuden finiittisen antiteesin, vastakohdan, huipentuma.[646:5; korostus lisätty]
Suhteellisuus liittyy myös vapauteemme valita ja jopa pakottaa tekemään valintoja. Siitä tosiasiasta, että
osittainen on olemassa rinnan täysimääräisen kanssa, muodostuu todellisuuden suhteellisuus, se tekee välttämättömäksi
älyllisen valintojen tekemisen ja sen
aikaansaannosta on, että hengen tunnistamisessa ja siihen reagoimisessa esiintyy arvotasoja. [1435:6; korostus lisätty]
Universumi on alati kehittyvä.
Suhteellisen ja elävän totuuden finiittinen
varjo on alituisessa liikkeessä. Paikoilleen
juuttuneet käsitykset jarruttavat aina tiedettä, politiikkaa, yhteiskuntaa ja uskontoa.
[1436:1] Suhteellisuus korostaakin
myös sitä, että tämän päivän valinnat
ja tulkinnat pitää uskaltaa arvioida
huomenna. Kirjassa kuvataan laajasti
ihmiskunnan kehitystaivalta kohti sivistystä. Tietyt alkeelliset tavat ovat
ehkä nykymittapuulla olleet hirvittäviä, mutta ne ovat olleet aikanaan
”paras mahdollinen”. Ne ovat auttaneet tuon ajan ihmistä valitsemaan vähemmän pahan vaihtoehdon. Ymmärryksen kehittyessä vanhoista tavoista
on kuitenkin pystyttävä luopumaan.
Maailman ilmiöiden analysoinnissa suhteellisuudella voisikin sanoa olevan kaksi tehtävää: toisaalta se sallii
toimintatapojemme vapaan kritiikin, ja
toisaalta se tarjoaa vertailupohjan ne-
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gatiivista ääripäätä vasten. Hyvyys löytyy,
kun tunnistetaan hengellisen tason positiiviset totuusarvot, jotka ihmisen kokemuksessa
täytyy saattaa vastakohta-asetelmaan hyvyyden negatiivisen vastapuolen – potentiaalisen
pahan luomien varjojen – kanssa. [1458:4]
Maailmassamme ilmenevät totuus,
kauneus ja hyvyys ovat vielä kaukana
täydellisyydestä. Saattaa olla niin, että
kehityksemme ei niinkään tapahdu
kohti valkeutta vaan paremminkin
pois pimeydestä. Pahuutta edustava
toiminta voi olla helpompi tunnistaa
kuin hyvyyttä.
Lopuksi
Artikkelin viimeistely oli uskomattoman vaikea tehtävä. Kun tekstin luki
läpi, heräsi uusia ajatuksia, jotka johtivat lähes koko kirjoituksen muokkaamiseen. Jossain vaiheessa piti kuitenkin tehdä päätös ja lähettää teksti
eteenpäin. Tiedän olevani ajatukseni
taipaleen alussa, joten toivon ajatusteni edes yleistasolla vastaavan kirjan
viestejä totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä. Kaikesta huolimatta haluan
lisäksi esittää jonkinlaisen koosteen,
josta tutkimusmatkaa voi jatkaa.
Koska Jumaluuden ymmärrettävät
alkutekijät ovat totuus, kauneus ja hyvyys, syvällä sisimmässämme tunnemme vetoa näiden mukaiseen maailmanjärjestykseen. Tasapainoinen elämä sisältää luonnollisena osana sääntöjä. Koska säännöt jäävät pakostakin
yleistasoisiksi, tulisi ihmisten keskuudessa vallita hyvyys ja armo, joiden
avulla oikeaan toimintaan ohjataan.
Säännöt kertovat sen, miksi me olem-
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me täällä. Työsarka on väkisinkin pitkä
eikä se lopu tekemällä. Siksi on äärimmäisen tärkeää nähdä työn ja levon
suhde tärkeänä osana eloa. Elämän pitää olla myös kaunista ja nautinnollista.
Näin ajateltuna totuus, kauneus ja
hyvyys tulevat hyvinkin lähelle arkeamme ja pohjaksi uudelle elämisen filosofialle. Suoran linkin arkeemme voi
havaita poimimalla käteensä minkä tahansa terveellistä elämää käsittelevän
aikakauslehden. Mitä ilmeisimmin järkeenkäyvimmät ohjeet sisältävät viitteitä totuuteen, kauneuteen ja hyvyyteen.
Saatesanoiksi jatkoon voisi todeta:
Nykypäivien uskonnon ylikorostunut ja irrallinen moraalisuus, joka ei kykene saamaan osakseen monienkaan kahdennenkymmenennen vuosisadan ihmisten antaumusta ja lojaalisuutta, palautuisi arvoonsa, jos se moraalisten käskyjensä lisäksi omistaisi yhtäläistä
huomiota tieteen, filosofian ja hengellisen kokemuksen totuuksille sekä fyysisen luomakunnan kauneudelle, älyllisen osaamisen lumovoimalle ja
suuruudelle, joka tulee esille aidon siveellisen
rohkeuden saavuttamisessa. [43:2; korostus lisätty]
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Lasten oikeuksien julistus

L

akialoite sukupuolineutraalista heessä äiti ei voi täysin korvata isää eiavioliitosta kuulostaa hyvältä. kä isä voi korvata äitiä. Tosiasia on,
Ikävä kyllä se ei ota huomioon lasten että lapset, jotka varttuvat isän ja äidin
oikeuksia, vaikka muilta osin aloite li- muodostamassa perheessä, menestysää ihmisten välistä tasa-arvoa. Yleen- vät elämässä todennäköisesti paremsä lait tehdään suojelemaan
min kuin muisheikompia osapuolia, mutta ”Lapsilla on oikeus sa perhetyypeistässä lakialoitteessa suojellaan äitiin ja isään.”
sä varttuneet
liikaa vahvemman osapuolen
lapset. Tämä ei
oikeuksia.
tietystikään tarkoita sitä, että muissa
Lapsilla on oikeus äitiin ja isään. perhetyypeissä vanhemmat olisivat
Lakialoitetta puoltavien ”asiantuntijoi- huonompia, mutta käytännössä heiden” mielestä mikään tutkimus ei kui- dän haasteensa ovat paljon suurempia.
tenkaan tue tätä oikeutta. Tämä on
Yhdistyneiden kansakuntien laskummallista, koska kaikkien laajaan ten oikeuksien sopimuksen mukaan
tutkimusmateriaaliin ja todelliseen sa- jokaisella lapsella on oikeus omaan nitunnaisotantaan perustuvien tutki- meen, oikeus kansallisuuteen ja oikeus
musten mukaan lapsen kannalta paras elää biologisten vanhempiensa kanssa.
vaihtoehto on oman biologisen äidin Ihmisoikeuksien julistus pitää yhteisja isän muodostama avioliitto, jossa kunnan luonnollisena perusyksikkönä
yhteiset lapset sitovat parin ja suvun perhettä, jossa biologinen äiti ja isä
yhteen.
kasvattavat yhdessä lapsiaan. VanhemTutkimusten mukaan biologisten pien kuolemassa tai avioerossa kyse
vanhempien muodostamissa perheissä on poikkeustapauksesta tai epäonnisvarttuvat lapset menestyvät keskimää- tumisesta. Sen sijaan lakiesityksen murin paremmin koulussa ja työelämässä, kaisessa sukupuolineutraalissa avioliisaavuttavat tasapainoisemman tunne- tossa kyse on täysin uusien normien
elämän, löytävät vahvan identiteetin ja luomisesta.
omaavat terveemmän seksuaalisuuden
Näiden perusoikeuksien lisäksi
kuin muissa perhetyypeissä varttuneet lapsilla tulee olla oikeus syntyä terveilapset. Poikkeuksia tietysti löytyy, kos- nä. Nykyisen teknologian avulla lapka ihmiset ovat erilaisia.
sen fyysinen terveys voidaan varmisKäytännössä nainen ja mies voisi- taa hyvissä ajoin jo ennen syntymää.
vat olla täysin eri ihmislajeja, niin eri- Lapsen tuomitseminen koko iäkseen
laisena he näkevät ympärillämme ole- sairaaseen ruumiiseen ei osoita vanvan maailman. Tästä johtuen lapsiper- hempien rakkautta – vaan kyvyttö-
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myyttä erottaa oma tuska lapsen tuskasta.
Suvaitsevaisuus tarkoittaa sitä, että
kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on samat oikeudet sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, ikään tai
uskontoon katsomatta. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa muiden ihmisten perusoikeuksien
kanssa. Suvaitsevaisuus on onnellisen
perheen ja yhteiskunnan perusominaisuus.
Äärisuvaitsevaisuus johtaa kuitenkin perheen ja yhteiskunnan rapautumiseen samalla tavalla kuin monet
muutkin ääriliikkeet. Äärisuvaitsevaisuus johtaa yhteiskuntaan, jossa sähköaidat ja valvontakamerat rakennetaan tavallisten ihmisten ympärille,
mutta häiriköt ja rikolliset kulkevat vapaina. Äärisuvaitsevaisuus tulee yhteiskunnalle äärettömän kalliiksi.
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Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, jonka panosta neuvola, tarha,
koulu, lastensuojelu tai poliisi ei voi
mitenkään korvata. Vanhempien tehtävä on antaa lapselle perusluottamus,
jota ilman todellisten ystävien ja uskon
löytäminen on vaikeaa. Tässä mielessä
on kerrassaan merkillistä, että perheen
perustamiseen ei tarvita koulutusta,
soveltuvuustestejä tai ajokorttia.
Yhteiskunnan pahoinvointia ei
voida parantaa oireita hoitamalla: lastensuojelun, sosiaalihuollon ja oikeuslaitoksen avulla. Ainoa keino on avioliiton kehittäminen ja panostaminen
perheiden hyvinvointiin. Ihminen, joka on onnistunut saamaan hyvät vanhemmat, on yleensä oikeudenmukainen – ei rangaistuksen pelosta vaan
siksi, että se on oikein.
Antti Roine, Ulvila 24.11.2014

Julkaisumandaatin historia
Urantia-kirjan ajoitus. Johdanto julkaisumandaattiin
Carolyn Bowman Kendall , Yhdysvallat
(Artikkeli on julkaistu englanninkielisenä UAI Journal -lehdessä 4/2014.)
Kirjoitus perustuu esitykseen Madisonissa Wisconsinissa pidetyssä
opintopiirisymposiumissa kesäkuussa 2014. Artikkelissa käsiteltävää julkaisumandaattia (”Publication Mandate”) on käsitelty
”Erään ilmoituksen synty” -doku-

mentissa, joka löytyy Urantia-seuran sivuilta pdf:nä.
Tervehdys,
Olen iloinen saadessani puhua kaikille
teille täällä opintopiirisymposiumissa.
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Nimeni on Carolyn Bowman Kendall
ja olen Foorumin elossa oleva jäsen.
Foorumi oli ryhmä, joka opiskeli kehitteillä olleita Urantia-lukuja 30 vuotta, ennen kuin ne julkaistiin Urantiakirjana. Olin Foorumin jäsen viimeisinä viitenä vuotena. Gaétan Charland
kutsui minut symposiumiin kertomaan
taustainformaatiota julkaisumandaatista.
Useat lukijat kysyvät julkaisumandaatin tarkoituksesta ja oliko se aito
tiedonanto samoilta planetaarisilta valvojilta, jotka toimittivat ilmoituksen.
He kysyvät myös, onko se edelleen
ajankohtainen. Minä vakuutan teille,
että samat olevaiset, jotka välittivät
Urantia-luvut, viestivät kaikki esiaineistot, kuten myös viestit, jotka tulivat lukujen valmistuttua. Paperit tulivat samalla äänellä tai samalla kirjoituksella ja samalla tekniikalla kuin itse
luvut.
Ensinnäkin, niin sanotun julkaisumandaatin oikea otsikko oli:
”Urantia-kirjan ajoitus” ja alaotsikko ”Johdanto julkaisumandaattiin”. Ohessa oleva julkaisuvaltuutus
oli mielestäni aika lyhyehkö. Se antoi
luvan ihmiskontaktikomissiolle edetä
viimeiset askeleet julkaista Urantiakirja. Kontaktikomissio ei vain voinut
kiirehtiä julkaisemaan Urantia-lukuja
milloin halusivat; heidän täytyi odottaa
lupaa ilmoituksen antajilta.
Kun se tapahtui, muodollinen
suostumus tuli persoonallisuudelta,
joka saapui Urantialle 21. elokuuta
1951. Hän oli tähän mennessä tuntematon Melkisedek-Poika nimeltään
Norson. Hänet esiteltiin uutena vir-
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kaatekevän Planeettaprinssin sijaishallitsijana. Tiedämme, että Urantian
Planeettaprinssi on Kristus Mikael, joka saavutti tittelin pian kasteen jälkeen
tammikuussa 26 jKr. (s. 1512 ja 1025).
Hän korvasi Caligastian, joka oli liittynyt Luciferin kapinaan. Mikael ei jäänyt Urantialle johtamaan maailmamme päivittäistä hallintoa. Makiventa
Melkisedek lahjoittautui hiljattain Planeettaprinssin sijaishallitsijaksi. Vaikka
Makiventa on vieraillut Urantialla liittyen Urantia-ilmoitukseen, hänen ei
ole oletettu suoraan johtaneen näkymättömiä olentoja, jotka hallinnoivat
maailmaamme. Me emme tiedä kuinka
kauaksi aikaa Norson jää johtamaan
Urantia-ilmoitusta, mutta kuten Bill
Sadler sanoi päivänä, jolloin viesti luettiin: ”Meillä ei voi olla kahta Planeettaprinssiä.” Tai kolmea tuohon
tarkoitukseen.
Tämä aiemmin tuntematon Melkisedek-Poika oli Makiventa Melkisedekin ja Gabrielin – Kirkkaan Aamutähden seurassa. Hänet esiteltiin kontaktikomission jäsenille. Vieraat olivat
läsnä Jeesuksen syntymäpäivien vietossa 21. elokuuta. He olivat näkymättömiä ihmissilmälle.
Urantia-luvut olivat olleet valmistelussa tammikuusta 1925 ja kehittyneet asteittain kahdessa jaksossa vuoteen 1935. Vuosien 1925 ja 1941 välillä nähtiin ilmoituksenantajien kanssa
paljon vaivaa tekstin selkeyttämiseksi
uudelleen kirjoittaen, oikolukien ja hyväksyttyjä tekstikorjauksia tehden.
Toinen maailmansota ja Korean
sota aiheuttivat usean vuoden odotuksen, kuten myös sarja muita uhkia
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maailman turvallisuudelle ja rauhalle.
Ilmoituksenantajat myönsivät luvan
aloittaa ladonta kesäkuussa 1941. Painotaloksi valittiin R.R. Donelly &
Sons Chicagossa Illinoisissa. Jokainen
kirjan osa ladottiin, kun rahoitus oli
saatu. Ilmoituksenantajat odottivat,
kunnes Foorumi oli lukenut osan neljä
loppuun. Viimeinen luku neljännestä
osasta, Jeesuksen luvuista, luettiin 8.
tammikuuta 1948. Neljäs osa ladottiin
kesäkuussa 1950.
Kolme kuukautta elokuussa 1951
tapahtuneen saapumisensa jälkeen
Norson lähetti tiedonannon kontaktikomissiolle 22. marraskuuta 1951.
Hän nimitti Urantian korkeimman oikeuden planeetalla toimivien erilaisten
olentoluokkien johtajista. Hän myös
neuvoi, että kontaktikomission tehtävät siirrettäisiin Urantia-säätiölle 11.
helmikuuta 1954. Elokuussa 1952 hän
lähetti toisen tiedonannon, jossa luki:
”Minä ja minä yksin johdan Urantiakirjan julkaisua.” Ja hän sanoi: ”Jos en
ole antanut lupaa tammikuun 1. päivään mennessä 1955, Urantia-säätiön
johtokunnan jäsenien pitäisi edetä julkaisusuunnitelmissa oman harkintansa
mukaan. Pidätän oikeuden puuttua
asiaan milloin vain.” Kysyttäessä, miksi he eivät olleet kuulleet hänestä kokonaiseen vuoteen, hän vastasi työskennelleensä ”estääkseen kolmannen
maailmansodan.”
Norsonin kolmas viesti oli julkaisumandaatti ja ”Urantia-kirjan ajoitus”, joka luettiin Foorumille 21. syyskuuta 1952. Tämä päivä varmistettiin
yksityisen päiväkirjan muistiinpanosta.
Kuulin mandaatin ja kaunopuheisen
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johdannon Bill Sadlerin Foorumille
lukemana. Bill ilmaisi henkilökohtaisen näkemyksensä, että he eivät todennäköisesti kuulisi enempää ”ystävistämme” sanoen: ”Arvaan meidän
olevan omillamme tästä eteenpäin.”
Foorumin jäsenet olivat ajatelleet
julkaisun jälkeen toteutettavan suuria
ryhmäkokoontumisia, mutta kun yksi
mies yleisössä kuuli, että perustaisimme tuhansia pieniä opintopiirejä, hänen kommenttinsa oli: ”Nyt he sen
kertovat.” Kaikki muut Foorumissa
olivat melko jännittyneitä tietäessään,
että kirja olisi pian saatavissa kotiin luettavaksi.
Jonkin verran keskustelua käytiin
siitä, mitä tarkoittaa mandaatin johdannossa oleva toteamus: Kirja kuuluu
aikakaudelle, joka välittömästi seuraa nykyisen ideologisen kamppailun päättymistä.
Jotkut tunsivat hänen puhuvan kommunismista. Toiset tunsivat, että kyseessä olivat muut poliittiset mullistukset, kun taas toiset uskoivat, että
maailma ei ole valmis, ennen kuin Luciferin kapina on ratkaistu ja piirit aukaistu. Vastauksia tähän ei saatu.
Mandaatti luettiin uudelleen Foorumille 4. huhtikuuta 1955. Kopioita
jaettiin jokaisen Urantia-veljeskunnan
osastokomitean sihteerin muistilehtiön väliin, ja niitä annettiin myös useille johtajille. Vuosia julkaisun jälkeen se
luettiin useille yksilöille heidän noustessaan oletettavaan johtajan rooliin.
Enempää ei annettu kirjallisena.
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Koonneet: Tietyt URANTIA-VELJESKUNNAN yleisneuvoston jäsenet
Mitä varten: URANTIA-VELJESKUNNAN johtokunnan tiedostoihin
Esittänyt: 4. huhtikuuta 1955 Foorumille lukenut William S. Sadler
”Näyttäisi sopivalta, toisen kerran, tuoda johtokunnan tietoon tiettyjä
viisaita kommentteja ja neuvoja, jotka on koottu vuosien aikana ja jotka
liittyvät URANTIA-KIRJAN tulevaisuuden ongelmiin. Nämä neuvot
voidaan hyvin esittää yleisen otsakkeen alla:”

”Urantia-kirjan ajoitus”
Me pidämme Urantia-kirjaa ihmisyhteiskunnan etenevän evoluution eräänä piirteenä. Se ei liity uutta historiallista vaihetta alkavan mullistuksen näytelmällisiin tapahtumiin, vaikka sen ilmestyminen saattaa näennäisesti ajoittua yhden sellaisen
ihmisyhteiskunnan mullistuksen vanavedessä tapahtuvaksi. Kirja kuuluu aikakaudelle, joka välittömästi seuraa nykyisen ideologisen kamppailun päättymistä. Se tulee
olemaan aika, jolloin ihmiset ovat halukkaita etsimään totuutta ja oikeamielisyyttä.
Kun nykyinen sekasortoinen kaaos on ohi, tulee olemaan helpommin mahdollista rakentaa ihmissuhteiltaan uuden ja paremman aikakauden kosmos. Ja tätä maailmassa vallitsevaa parempaa asiaintilaa varten kirja on tehty valmiiksi.
Mutta kirjan julkaisemista ei ole lykätty tuohon (mahdollisesti) jokseenkin etäiseen
aikaan. Kirjan varhaisesta julkaisemisesta on huolehdittu, jotta se olisi saatavilla
johtohenkilöiden ja opettajien kouluttamiseksi. Sen olemassaoloa tarvitaan myös varakkaiden henkilöiden huomion kiinnittämiseksi, jotka ehkä siten johdetaan kustantamaan käännöksiä muille kielille.
Te, jotka olette omistaneet elämänne palvellaksenne kirjaa ja veljeskuntaa, voitte
ymmärtää vain vähän tekojenne tärkeyttä. Tulette epäilemättä elämään ja kuolemaan ymmärtämättä täysin osallisuuttanne uuden uskonnollisen aikakauden synnyssä tässä maailmassa.
Tulevaisuus ei ole avoin teidän kuolevaiselle ymmärryksellenne, mutta teette hyvin
opiskellessanne uutterasti etenemisen järjestystä, suunnitelmaa ja menettelytapoja sellaisina kuin ne pantiin täytäntöön Mikaelin maanpäällisessä elämässä Sanan tultua lihaksi. Te tulette toimimaan Sanan kirjaksi tekemistä seuraavissa tapahtumissa. Näiden uskonnon levittämisten välinen ero on suuri, mutta monet ovat ne läksyt,
jotka voi oppia aiempaa ajanjaksoa tutkimalla.
Teidän täytyy opiskella uudelleen Jeesuksen aika maanpäällä. Teidän täytyy huolella
havainnoida, kuinka taivasten valtakunta vihittiin maailmalle. Kehittyikö se hitaas-
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ti ja levittyikö luonnollisesti? Vai ilmaantuiko se voimallisesti äkkiseltään vaikuttavan voimannäytön myötä? Oliko se evoluutionaarista vai vallankumouksellista?
Teidän täytyy oppia hallitsemaan sieluanne kärsivällisyydessä. Te olette tekemisissä
totuuden ilmoituksen kanssa, joka on eräs osa tämän maailman uskonnon luonnollista kehitystä.
Liian nopea kasvu olisi itsetuhoista. Kirja on annettu niille, jotka ovat valmiita sitä
varten kauan ennen sen maailmanlaajuisen lähetystehtävän aikaa. On perustettava
tuhansia opintoryhmiä, ja kirja on käännettävä useille kielille. Siten kirja on valmiina lohduttamaan ja valistamaan monenkielisiä kansoja sitten, kun taistelu ihmisen vapauden puolesta on lopulta voitettu ja maailmasta on taas kerran tehty turvallinen Jeesuksen uskonnolle ja ihmiskunnan vapaudelle.
Kääntänyt Jukka Makkonen

Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaaminen
12.–14.6.2015
Paikka:
Teema:

VuoriHotelli, Ellivuorentie 131, 38130 Sastamala, Vammala (linkki)
Aikamme opettajien opetuksia Urantia-kirjan valossa

Perjantai 12.6.
18.00 –
Saapuminen, ilmoittautuminen, majoittuminen, iltapala
19.00 –
Suomen Urantia-seuran vuosikokous (noin 2 h)
- Sauna Lauantai 13.6.
07.30 – 09.00 Aamiainen
09.00 – 09.15 Aamun avaus, Henrik Perelló
09.15 – 10.30 Louise L. Hay, Anthony de Mello ja Eckhart Tolle,
Henrik Perelló
10.30 – 11.15 Pohdintaa modernista uskonnollisesta kokemuksesta,
B. Welte, Eija Seppänen-Bolotinski
11.15 – 12.00 Ryhmätyöt ja purku
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12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 14.00 Mika Waltarin matkassa kohti suvaitsevaisuutta,
Risto Mäntynen ja pienryhmät
14.00 – 15.00 Kahvi
15.00 – 16.30 Kristilliset lehdet uskonnollisten käsitysten muokkaajina,
Osmo Saarela. Ryhmätyöt ja purku
16.30 – 17.00 Yleinen keskustelutilaisuus. Aiheina mm. palvonta, hartaushetki, musiikki, muistoateria, meditaatio, hengellisyyden kohentaminen
17.00 – 18.00 Päivällinen
19.00 –
Sauna
20.30 –
Iltapala
21.00 –
”Palvontaa, hartautta, musiikkia …”
Sunnuntai 14.6.
08.00 – 09.00 Aamiainen
09.00 – 09.15 Aamun avaus
09.15 – 10.45 Kalevala ym., Onni Ylitapio. Ryhmätyöt ja purku
10.45 – 11.30 Sielu ja tietoisuus, Sakari Saarela
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 14.00 Universumin 3D-esitys, Raimo Ala-Hynnilä.
Puheenjohtajan puheenvuoro
14.00 –
Lähtökahvit
Hinnat
Pe–su

187,50 €/henkilö kahden hengen huoneessa
225,50 €/henkilö yhden hengen huoneessa

La–su

142,50 €/henkilö kahden hengen huoneessa
162,50 €/henkilö yhden hengen huoneessa

Pe, ei majoitusta:

20 € /henkilö

La, ei majoitusta:

82 €/henkilö (sis. aamiaisen, lounaan, iltapäiväkahvin, päivällisen ja iltapalan sekä kokoustilavuokran ja pysäköinnin)

Su, ei majoitusta:

36 €/henkilö (sis. aamiaisen, lounaan, iltapäiväkahvin, kokoustilavuokran ja pysäköinnin)

Ilmoittautuminen
Viimeistään sunnuntaina 31.5. osoitteeseen konferenssikomitea-pj@urantia.fi
tai numeroon 040 411 1404/Perelló.
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Karkea ajo-ohje Vuorihotelliin, seuran kesäpäivätapaamiseen

Tampere - Ellivuori 54 km
Helsinki - Ellivuori 225 km
Turku - Ellivuori
132 km
Pori - Ellivuori
87 km
Vaasa - Ellivuori
238 km
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Seuran hallitus ja yhteystiedot
Puheenjohtaja:
Raimo Ala-Hynnilä
Risto Mäntynen
Sihteeri

.
Helena Juola
Pertti Leinonen
Koulutuskomit. pj.
Konferenssikom. pj.

Osmo Saarela

puheenjohtaja@urantia.fi
Jyväskylä. Puh. 0400 889 732
varapuheenjohtaja@urantia.fi
Helsinki. Puh. 050 390 3040
sihteeri@urantia.fi
Espoo. Puh. 040 090 3295
rahastonhoitaja@urantia.fi
Parainen. Puh. 050 540 4582
jasenkomitea-pj@urantia.fi
Espoo. Puh. 050 530 7785
julkaisukomitea-pj@urantia.fi
Espoo. Puh. 0500 41 6336
koulutuskomitea-pj@urantia.fi
Tampere. Puh. 040 705 5572
konferenssikomitea-pj@urantia.fi
Tampere. Puh. 040 411 1404
internetpalvelut-pj@urantia.fi
Sipoo. Puh. 0400 81 5379

Messutapahtumia
Suomen Urantia-seura on mukana seuraavissa messutapahtumissa v. 2015:


Raahen kirjamessut
12.9.2015
Kauppaporvarin kulttuuri- ja kongressitilat, Kirkkokatu 28, Raahe



Hengen ja Tiedon messut
10.-11.10.2015 Helsingin Suomalainen
Yhteiskoulu, Isonnevantie 8, Helsinki
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UAI:n kansainvälinen lukijatapaaminen Kanadassa
30.7.-2.8.2015
Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen lukijatapaaminen järjestetään Bishopin yliopistossa Sherbrooke’issa Kanadassa heinä-elokuun vaihteessa. Sherbrooke sijaitsee Quebecin osavaltiossa parin tunnin ajomatkan päässä Montrealista itään.
Tänä vuonna konferenssin teema keskittyy perhe-elämään. Käsityksemme Jumalasta muuttuu sitä mukaa, kun kasvamme lapsuudesta aikuisuutta kohti. On
hyvä jakaa kokemuksia ja miettiä yhdessä sitä, kuinka vanhemmat ja isovanhemmat voisivat tukea lastensa ja lastenlapsiensa hengellistä kasvua ja saattaa heitä
löytöretkelle Jumalan luo.
Majoittautuminen Bishopin yliopiston kampusalueella täysihoidossa kahden
hengen huoneessa maksaa CAD 375 (n. 265 €). Matka sukkulabussilla Montrealin lentokentältä yliopistoalueelle maksaa noin CAD 100 (n. 70 €) suuntaansa.
Helsingistä edestakainen lentomatka Montrealiin maksaa lipputyypistä riippuen
700 eurosta alkaen. Lämpötila on keskikesällä Quebecissä viitisen astetta korkeampi kuin Etelä-Suomessa, päivän ylin lämpötila on keskimäärin 27 astetta.
Lisätietoja konferenssista, Bishopin yliopistosta, majoitusvaihtoehdoista ja kokousjärjestelyistä saat UAI:n sivuilta osoitteesta:
http://urantia-association.org/2014/11/01/2015-urantia-associationinternational-conference/

Kirjat kesähintaan, -20 %!
Kaikki Urantia-säätiön Suomen-toimiston varastossa olevat Urantia-kirjat
–20 %, 01.06.–15.07. 2015. Koskee kaikkia kielikäännöksiä.
Lisäksi tukkutarjous suomenkielisistä kirjoista:
Urantia-kirja, kovakantinen
5 kpl
100,00 €
Urantia-kirja, pehmeäkantinen 5 kpl
62,50 €

(norm. 200,-)
(norm. 125,-)

Postilähetyksissä hintoihin lisätään postin perimä pakettimaksu. Tiedustelut
ja tilaukset 15.07.2015 mennessä osoitteella:
Urantia-säätiön Suomen-toimisto
Sivurinne 1A, 01840 KLAUKKALA
Puh: (09) 879 4351 tai 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:
DABAFIHH
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Urantia-säätiön tiedotus
Arvoisa Urantia-kirjan lukija!
Käännymme puoleesi, sillä tiedämme Urantia-kirjan opetusten innoittavan sinua.
Tiedämme sinun ymmärtävän tähän ilmoitukseen kätkeytyvät potentiaalit planeettamme hengellisen kulttuurin muuttamiseksi. Kuusitoista käännöstä vaativat
tulla levitetyiksi yli 37 maassa, joten meillä on upea tilaisuus katalysoida sanottua
hengellistä muutosta tuomalla nämä opetukset tulevien sukupolvien saataville.
Auta Urantia-säätiötä olemaan paikalla auttamassa heitä.
Suomalaiset Urantia-aktivistit ovat olleet etujoukoissa tuomassa viidettä ilmoitusta ihmisten luettavaksi ja omaksuttavaksi kansallisilla kielillämme sekä olleet
aikanaan mukana avustamassa myös naapurimaiden Viron ja Venäjän käännöksiä. Siksi vetoamme sinuun, suomalainen lukija; jos haluat olla edelleen mukana
auttamassa nyt etäisempiä veljiämme ja sisariamme saamaan Urantiailmoituksen luettavaksi omalla kielellään, niin otamme kiitollisuudella vastaan
lahjoituksesi.
Lahjoitukset voi maksaa Urantia-säätiön Suomen-toimiston tilille:
Danske Bank
IBAN:
FI91 8000 1270 1608 73
BIC-koodi: DABAFIHH
Halutessasi kohdistaa lahjoituksesi voit käyttää viitenumeroita:
 1300 Yleislahjoitus
 2370 Eurokäännökset
 3010 Kansainvälinen käännösrahasto
 3023 Hepreankielinen kirja
 3230 Kansainvälinen kirjasto-ohjelma
 5335 Säätiön keskustoimisto
Mietelause 4. joulukuuta

”O

mista elämäsi sille, että todistat rakkauden olevan suurinta
maailmassa.”
[Urantia-kirja, 2047:5]
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Opintoryhmät tiedottavat
Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja
asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja opintoryhmiin on
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. Pyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitean puheenjohtajalle:
koulutuskomitea-pj@urantia.fi.
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.
Verkko-opintoryhmä
Syksyllä 2014 aloitti suomenkielinen verkko-opintoryhmä. Opintoryhmä kokoontuu kahden viikon välein netissä ryhmäpuhelutoimintoa käyttäen. Ensimmäinen kokoontuminen oli 31.8. klo 19.00. Osallistuminen edellyttää Skypetiliä ja viestintäohjelmistoa tietokoneella, älypuhelimessa tai tabletissa. Jos olet
kiinnostunut opintoryhmästä, ole yhteydessä Risto Mäntyseen.
(risto.mantynen@gmail.com)
Helsinki
Helsingin opintoryhmä kokoontuu
parittomien viikkojen torstaina klo
17-19 Taivallahden peruskoululla
(ullakkohuone 44 M2) os. Eteläinen
Hesperiankatu 38. Aloitamme syyskauden 10.9.2015. Lisätietoja: Helena
Juola, puh. 050 530 7785,
juola.helena@gmail.com

Espoo
Espoon keskustan opintopiiri (ent.
Kauklahden opintopiiri) kokoontuu
lauantaisin klo 10-12 Villa Apteekin
yläsalissa. Osoite: Pappilantie 5, 02770
ESPOO. Lisätietoja:
 Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi)
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 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. 040 717 2933
raimoalah@gmail.com
Lahti
Lisätietoja: Kalervo Juntunen,
puh. 044 078 4155
Lammi
Lammin ja ympäristön toiminnasta
kiinnostuneille antaa tietoja Tuula Parviainen, Lamminraitti 12 as. 7, 16900
LAMMI, puh. 0500 131430
parviainen.tuula@hotmail.com
Lempäälä
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00–
21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä,
puh. 050 595 1942
kalle.krekila@gmail.com
Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasarmintie 20 A 84, 90130 OULU, puh. 040
502 6604
reijo.hamari@luukku.com
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Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori,
puh. 040 748 4289
anja.m.vuori@gmail.com
Rovaniemi
Lisätietoja antaa Rauni Välikangas,
puh. 040 771 3732
Tampere
Tampereen opintoryhmä kokoontuu
parillisten viikkojen keskiviikkona.
Kokoontumispaikka vaihtelee. Lisätiedot: 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
riitta.p.tuori@gmail.com
Málaga, Espanja
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja antaa Pentti Suutarinen,
puh. +34 626 792 501
pentti.os@gmail.com
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Urantia-äänikirja
Äänikirja on saatavana MP3-muodossa CD- ja USB-tallenteena. Kirja sisältää 157 h
ääntä ja datan määrä on 5.3 Gb. Lukijana on yksi miesääni ja kaksi naisääntä. Äänikirjaa voi kuunnella tietokoneella, älypuhelimella tai kannettavilla musiikinkuunteluun tarkoitetuilla laitteilla, joilla voi toistaa MP3-muotoista sisältöä. Tallenne sisältää
myös Urantia-kirjan tekstin kokonaisuudessaan (html). Myyntipakkauksessa on lisäksi
käyttöohjevihko, jossa on aikaindeksoitu sisällysluettelo kirjan luvuista: lukujen kokonaisaika sekä alilukujen alkamisajankohta luvun alusta, min:sek. Täten halutun aliluvun alkamiskohta löytyy helposti.
CD-ROM-tallenne, 9 CD-levyä
USB-tallenne, 1 USB-muisti, 8Gt
Molemmat yhdessä (CD+USB)

Hinta 39,00 €
Hinta 49,00 €
Hinta 69,00 €

Myynti: Suomen Urantia-seura ry.
 Internetissä: http://www.urantia.fi → Urantia-kirja
 Käteismyyntiä tilaisuuksissa, joihin seura osallistuu (messut) tai mitä seura itse järjestää (esitelmät, lukijapäivät).
Tiedustelut: audiokirjat@urantia.fi tai p. 0500 416 336 (Pertti L.)

