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Puheenjohtajan 
mietteitä

Joulu on yksi länsimaailman tär-
keimpiä juhlia. Joulua vietetään 

Jeesuksen syntymän muistoksi. Jee-
sus syntyi ihmiseksi ihmisten keskelle. 
Keskelle vuoden pimeintä aikaa tulee 
juhla, jossa pimeyteen syttyvä valo sy-
tyttää toivon. Jeesuksessa Jumala tulee 
maailmaan ihmiseksi ihmisten keskel-
le, toteaa evankelis-luterilaisen kir-
kon verkkosivu.

Joulu tuo monelle aikuiselle mie-
leen rakkaita muistoja lapsuudesta. 
Joulua odotettiin – päivä kerrallaan – 
avattiin uusi adventtikalenterin luuk-
ku, ja hitaasti aika matoi kohti aattoil-
lan kohokohtia, pukin käyntiä ja lah-
jojen jakamista. Omassa lapsuudes-
sani 1960-luvulla Suomi ei ollut rikas 
maa ja joulun viettoon yhdistyivät 
monet silloin vielä harvinaiset her-
kut: pähkinöitä, mandariineja, suk-
laata ja karkkia oli yllin kyllin. Mu-
kavaa oli käydä hakemassa kuusi lu-
misesta metsästä ja koristella sitä aat-
toaamun hämärässä. Televisiosta tu-
li lastenohjelmaa peräti kahdelta ka-
navalta koko aattopäivän ajan, ja aika 
kului teeveetä katsellessa paremmin 
pukin käyntiä odotellessa.

Joulu tuo valon pimeyden keskel-

le, ja monelle se on nykyään lepohetki 
raskaan arkikiireen keskellä. Se jakaa 
vuoden kahtia: joulun jälkeen päivät 
pitenevät ja pikkuhiljaa alkaa kevään 
odotus. Jouluna kaikkein pahin kaa-
mos alkaa taittua.

Joulun ajoittuminen talvipäivän-
seisaukseen tapahtui varhaiskristilli-
sellä kaudella, kun kristinuskosta tuli 
Rooman valtionuskonto. Ajoittumi-
seen liittyy monia teorioita, esimer-
kiksi Gabrielin oletettiin ilmestyneen 
Marialle kevätpäivän seisauksen ai-
kaan, ja sen vuoksi Jeesuksen synty-
mä ajoitettiin yhdeksää kuukautta 
myöhemmäksi.

25. joulukuuta oli mitralaisen mys-
teerikultin pääjuhla, Voittamatto-
man Auringon päivä. Kyseisenä päi-
vänä uhrilihan syömisen uskottiin ta-
kaavan iankaikkisen elämän. Voitta-
maton Aurinko oli myös ensimmäi-
sen kristityksi kääntyneen keisarin, 
Konstantinus Suuren, suojeluspy-
himys. Urantia-kirjan mukaan Mit-
ra-kultin kannattajien ja varhaiskris-
tittyjen välinen vuorovaikutus oli 
vilkasta; sekä palveluseremoniat et-
tä palvontapaikat olivat samankaltai-
sia, vaikkakin palvonnan kohteet oli-
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vat luonteeltaan tyystin erilaiset. Mit-
ra oli sotaisa, kun taas Jeesus oli rau-
han ruhtinas. Monet varhaiskristityt 
harjoittivat sekä Mitran että Kristuk-
sen palvontaa.

98:7.7 (1084.6) Mitran yliluonnollisesta 
syntymästä kertovan tarinan roo-
malaisesta versiosta tarttui aineksia 
jopa kertomuksiin Jeesuksen syn-
tymästä Urantialla. Sen mukaan 
Mitran saapumista maan pääl-
le oli muka ollut todistamassa vain 
kourallinen lahjojen kera tullei-
ta paimenia, joille enkelit olivat il-
moittaneet tästä lähestyvästä ta-
pahtumasta.

Lopulta kristinusko voitti suosiossa 
mitralaisuuden. Urantia-kirjan mu-
kaan näin kävi lähinnä siksi, että kris-
tinuskoa sai harjoittaa kumpikin su-
kupuoli, kun taas mitralaisuuden 
harjoittaminen oli sallittua vain mie-
hille. Joulu syrjäytti pikkuhiljaa antii-
kin Rooman sydäntalvelle osuvat juh-
lat: Saturnalia-juhlan ja 25. joulukuu-
ta vietetyn Voittamattoman Aurin-
gon juhlan.

Myöhemmin kristittyjen jouluun 
on sulautunut monia Pohjois-Euroo-
passa keskitalvelle ajoitettuja paka-
nallisia juhlia. Joulu, ruotsiksi jul ja 
englanniksi yule on vanha germaani-
nen keskitalven juhla. Suomessa jou-
lupukeilla tarkoitettiin alun perin 13. 
tammikuuta, nuutinpäivänä, taljaan 
pukeutuneita nuoria miehiä, jotka ki-
saillen kiersivät talosta taloon ja ker-
jäsivät joulusta ylijääneitä tähteitä. 
Joulupukista tuli punanuttuinen vas-

ta viime vuosisadan puolessavälissä 
silloin, kun läntiset vaikutteet olivat 
jo pyyhkineet vanhan suomalaiseen 
keri- ja nuuttipukkiin liittyvän perin-
teen historian hämärään.

Joulutraditio kehittyy koko ajan. 
Joulukuusikin on tuore tulokas koti-
maiseen jouluperinteeseen. Suomes-
sa kuusi alkoi vähitellen yleistyä sää-
tyläisperheissä 1800-luvun puoles-
tavälistä alkaen. Porot ja pulkka tu-
livat pikkuhiljaa osaksi jouluperin-
nettä 1800-luvulla syntyneiden suo-
sittujen amerikkalaisten joululorujen 
ja lopulta 1939 Petteri Punakuonosta 
kirjoitetun joulukertomuksen myötä. 
Suomalainen joulupukista tuli vuon-
na 1927, kun Markus-setä kertoi suo-
situssa Lastentunti-ohjelmassa, että 
joulupukki asuu Korvatunturilla.

Viime aikoina traditioon on Suo-
messa kuulunut joka joulun alla jul-
kinen keskustelu siitä, missä mää-
rin joulu kuuluu suomalaiskansalli-
seen ja missä määrin kristillisuskon-
nolliseen traditioon, miten kuusijuh-
laa tulisi viettää kouluissa, saako kuu-
sijuhlassa puhua enkeleistä ja saako 
edes lukea jouluevankeliumia. Voi-
kohan sinne joulukirkkoonkaan koh-
ta enää kukaan mennä?

Monissa maissa joulupukkiin vii-
tataan 300-luvulla eläneen katolisen 
pyhimyksen Pyhän Nikolauksen ni-
mellä. Hän oli tunnettu hyvänteki-
jä ja legendan mukaan hän kiinnit-
ti erityistä huomiota lapsiin. Hollan-
nissa syntyi tapa antaa lapsille lahjo-
ja Nikolauksen päivänä 6. joulukuu-
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ta. Martti Luther halusi korjata tä-
män liian paavillisena pitämänsä ta-
van ja alkoi opettaa, että Jeesus-lapsi 
tuo lahjoja jouluaattona. Lopulta nä-
mä alkujaan eurooppalaiset tavat yh-
distyivät Pohjois-Amerikassa yhdek-
si jouluaattona lahjoja jakavaksi San-
ta Clausiksi.

Urantia-kirjan lukijana minua 
lämmittää ajatus siitä, että joulu-
na muistellaan Jeesuksen syntymää. 
Luoja-Pojan lahjoittautuminen on 
merkittävä tapahtuma koko paikallis-
universumimme kannalta. Kristityt 
lapset tuntevat hyvin jouluevankeliu-
min, joka noudattelee melko tarkas-
ti keskiväliolentojen Urantia-kirjas-
sa antamaa kuvausta Jeesuksen syn-
tymästä, Joosefin ja Marian matkas-
ta Betlehemiin, täysistä majoituspai-
koista sekä tallista, ja ne kolme itä-
maan tietäjääkin mainitaan kirjassa. 
Heittoakin on, etenkin ajankohdassa. 
Urantia-kirja kertoo Jeesuksen syn-
tyneen kesällä elokuun 21. päivänä ja 
vuonna 7 eaa, siis kuusi ja puoli vuot-
ta ennen myöhemmin virheellisesti 
pääteltyä syntymäaikaa.

Jouluna on tapana antaa lahjoja. 
Lahjojen antamisen perinne palautuu 
itämaan tietäjiin, 
jotka toivat Jee-
sus-lapselle kultaa, 
myrhaa ja  suitsu-
ketta. Jouluun liit-
tyvää lahjojen an-
tamisen perinnet-
tä kannattaa pi-
tää yllä, ja kukin 

voi tehdä sen omalla tavallaan. Mes-
tari oli aina antelias. Hän ei koskaan 
väsynyt sanomaan: ”On autuaampaa 
antaa kuin ottaa.” Hän sanoi: ”Lah-
jaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.” 
(100:7:10) 

Kalleimman ja ainoan todellista ar-
voa omaavan lahjan voi antaa Isälle, 
sillä sellaisesta lahjasta hyötyvät kaik-
ki, jokainen ihminen: Se, että ihminen 
rakkautta tuntien vihkii tahtonsa Isän 
tahdon täyttämiseen, on mieluisin ih-
misen antama lahja Jumalalle. Tosi-
asiassa sellainen luodun olennon tah-
don pyhittäminen on ainoa todellista 
arvoa omaava lahja, jonka ihminen 
voi Paratiisin-Isälle antaa. Ihminen 
elää, liikkuu ja on Jumalassa; ei ole 
olemassa mitään, mitä ihminen voisi 
antaa Jumalalle, paitsi tämä Isän tah-
don noudattamisen hyväksi tehty va-
linta, ja tällaiset universumien tah-
dollisten, älyllisten luotujen tekemät 
ratkaisut muodostavat sen aitoa pal-
vontaa merkitsevän realiteetin, joka 
on rakkauden hallitseman Luoja-Isän 
olemukselle niin perin juurin mielui-
sa. (1.:1.2)

Risto Mäntynen
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Päätoimittajalta

Radiosta kuuluu Veikko Lavin 
leppoisa ja rento ääni: Jokainen 

ihminen on laulun arvoinen*, jokai-
nen elämä on tärkeä.

Jään kuuntelemaan laulun sano-
ja. Olen joskus ajatellut, että jokai-
nen ihminen on paitsi laulun, myös 
elämäkerran arvoinen. Elämäkerrat 
kiehtovat minua. Niistä oppii pal-
jon tunnettujen henkilöiden, mutta 
myös ihan tavallisten ihmisten elä-
män käänteistä. Mitä kaikkea esimer-
kiksi 90-vuotiaan ihmisen elämän ai-
kana on tapahtunut? Yhteiskunta ja 
olosuhteet ovat muuttuneet. Henki-
lökohtaiset kokemukset ovat muo-
vanneet hänen kehitystään. Millaisia 
ratkaisuja hän on tehnyt, ja mihin ne 
ovat johtaneet? Elämäkertoihin syn-
tyy aina tietty juoni, jota ei ehkä it-
se elämänsä kuluessa edes huomaa. 
Mutta kun katsoo elämän kokonai-
suutta myöhemmin, voi ymmärtää, 
mitkä olivat juuri tuon ihmisen elä-
män haasteet ja tarkoitus.

Kurkistaa jos voisi sielun syvyyteen, 
niin kahta samanlaista eipä ois, jatkaa 
Lavi. Tuokin on totta. Olemme kaik-
ki erilaisia yksilöitä. Jokainen kulkee 
omaa polkuaan. Meissä jokaisessa 
elää jumalkipinä, joka opastaa meitä 
polullamme niin paljon kuin pystym-
me ottamaan vastaan.

Polkumme yhdistyvät ja risteä-
vät muiden ihmisten polkujen kans-
sa. Syntyy ihmissuhteiden verkos-
to ja mahdollisuus kehittyä yhdessä. 

Olemme täällä oppimassa, että olem-
me veljiä ja sisaria kaikkien ihmis-
ten kanssa. Kun ihmiset oppivat toi-
vomaan veljilleen samaa kuin itsel-
leen, maailmasta tulee paljon parem-
pi paikka elää. Aikamme korostaa yk-
silöllisyyttä. Veljeyden käsite on hu-
kassa. Toisaalta yhteisöllisyyden vah-
vistuminen on aistittavissa nyt, kun 
maailman ongelmien suuruus alkaa 
valjeta ihmisille.

Ken katsoo kauneuteen eikä hyvyy-
teen, häneltä monta ystävyyttä jääkin 
pois, laulaa Lavi. Kauneutta on miel-
lyttävä katsella. Keräämme kotiimme 
kauniita esineitä ja tauluja sekä han-
kimme viehättäviä vaatteita. Siinä ei 
ole mitään pahaa, kunhan tavaroihin 
ei kiinny liikaa. Kaunis ihminen voi 
olla myös hyvä ihminen, mutta kau-
neus voi myös johtaa harhaan. Kau-
neutta palvottaessa voi tärkeitä asioi-
ta jäädä huomaamatta, sillä ihmisen 
sisintä olemusta on vaikea arvioida.

Urantia-kirja kertoo, että moron-
tiaelämässä henkilön ulkoinen ole-
mus vastaa hänen sisäistä olemus-
taan. Ajatus on mielenkiintoinen. 
Tuolloin voisi ensisilmäyksellä saa-
da varman tiedon toisen ihmisen per-
soonasta. 112:6.3 (1236.1) Kuolevaiset voi-
vat fyysisessä elämässä olla ulkonai-
sesti kauniita, vaikka sisäisesti ovat-
kin vastenmielisiä. Morontiaelämässä 
ja varsinkin sen korkeammilla tasoil-
la persoonallisuuden ulkoinen hah-
mo vaihtelee suorassa suhteessa sii-
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hen, millainen sisäisen persoonan ole-
mus on. Hengellisellä tasolla ulkoinen 
hahmo ja sisäinen olemus alkavat lä-
hestyä täyttä samuutta, joka käy sitä 
täydellisemmäksi mitä korkeammille 
henkitasoille noustaan.

Myöhäistä on polttaa kynttilää, kun 
hauta umpeen luotu on, jatkuu laulu. 
Pyhäinpäivänä hautausmaat loistivat 
valomerinä. Edesmenneet eivät enää 
ole hautausmaalla, he ovat jo mat-
kalla muualle. Monelle ihmiselle päi-
vä on kuitenkin pysähtymisen paik-
ka, hyvä hetki muistella läheisiä, rau-
hoittua ja muistaa ihmiselämän rajal-
lisuutta. Osalle taas sopii paremmin 
osallistua Halloween-juhliin. Elämä 
eletään täällä, kauniit sanat tulisi to-
dellakin sanoa ihmisille silloin, kun 
elämme ja taivallamme matkaamme 
yhdessä.

Jokainen ihminen vain elää hetken 
sen, sen minkä kohtalo on hälle mää-
räävä, kajauttaa Veikko Lavi laulun 

loppusäkeet. Elämä on lyhyt, laulukin 
puhuu elämästä hetkenä. Kun katsoo 
taaksepäin, elämä tuntuu kiitäneen 
ohi. Mitä ihminen ajattelee elämän 
tarkoituksesta ja omasta tulevaisuu-
destaan, kun hänen hetkensä Uran-
tialla on loppumaisillaan? Onko hän 
valinnut näkemyksen, että kaikki lop-
puu tähän, vai onko hänellä tietty va-
kaumus elämän jatkumisesta? Hä-
nelle on annettu valta ja vapaa tahto 
päättää jatkosta itse!

Laulu jää kaikumaan mieleeni ko-
ko päiväksi. Siihen on kiteytetty isoja 
asioita. Kaikukoot myös joululaulut 
mielissämme! Heijasteen toimitus-
kunta toivottaa lukijoille rauhallista 
joulumieltä ja valoisaa uutta vuotta!

Kaija Lindström

* Jokainen ihminen on laulun arvoi-
nen, säveltäjä ja sanoittaja Veikko La-
vi

AA:n 12 askelta – tie hengellisyyteen
Laura Suominen-Raatikainen

Runsas vuosi sitten lähdin tutustu-
maan AA:n toimintaan osittain 

silkkaa uteliaisuuttani, mutta myös 
hälventääkseni epäluulojani ja mah-
dollisia vääriä käsityksiäni. Osallis-
tuin AA:n avoimeen ryhmään, jon-
ne ovat tervetulleita kaikki halukkaat. 

Mikä matka tästä tulikaan!
Alkuun istuin hiljaa, kuuntelin, kuun-

telin – ja yllätyin. 12 askeleen ohjel-
mahan perustuu hengellisyyteen. 
AA:ta ei olisi ilman hengellisyyttä. 
Kun oivalsin tämän, alkoi nöyrtymi-
seni tie.

Istuessani viikko toisensa jälkeen 
ryhmässä totesin ohjelman avaavan 
ovia joka suuntaan eikä vain alkoho-
listeille. Itse jouduin hyvinkin vah-
vasti pohtimaan omaa, hieman itse-
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keskeistä elämääni ja uskoani näiden 
vahvojen ihmisten tarinoita kuunnel-
lessani. Avauduin itsekin, koska luo-
tin täysin tähän porukkaan.

Samalla huomasin, kuinka lähel-
lä Urantia-ilmoitus on 12 askelta, äl-
listyin suorastaan. Hengellisyys tulee 
aina esiin tapaamisissa, ei julistaen 
vaan ihmisten tavassa puhua, kohdel-
la toisiaan ja tukea toisiaan. Ketään ei 
tuomita, kaikkia arvostetaan. Tämän 
ohjelman myötä ihminen tuntee ko-
kevansa hengellisen heräämisen, pys-
tyy uskomaan omiin voimiinsa ja te-
kemään sellaisia asioita, joihin ei ehkä 
yksin ole kyennyt. Näin olen itse ko-
kenut tämän. Lähden tapaamisista la-
tautuneena ja seestyneenä, olen ikään 
kuin saanut lahjan joka kerta, lahjan, 
joka kasvattaa sieluani. Usein koti-
matkalla ajattelen tyyneysrukousta, 
joka on tuttu kaikille AA:n jäsenille. 
Jokainen päivä kohdataan sellaisena 
kuin se tulee. Ei ole eilistä eikä huo-
mista vaan vain tämä hetki. ”Jumala 
suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä 
asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta 
muuttaa, jotka voin, ja viisautta erot-
taa nämä toisistaan.”

Yksi lause tämän vuoden aikana 
on jäänyt mieleeni erityisen vahvasti. 
On kohdattava seuraava ajatus: ”Ju-
mala joko on tai sitten ei. Valitse, ole 
hyvä.” Ja minä valitsin: ”MINÄ olen.”

AA:n ohjelmassa Jumala-käsite 
on hyvin kivasti esitetty 3. askelees-
sa: ”Päätimme luovuttaa tahtomme ja 
elämämme Jumalan huomaan – sel-
laisena kuin Hänet käsitimme.” Tä-

män askeleen jälkeen minun on help-
po puhua Jumalasta, sellaisena kuin 
hänet käsitän.

Itse koen nämä 12 askelta tienä on-
nelliseen elämään, olipa alkoholisti 
tai ei. Nämä askeleet toimivat minulla 
monella tapaa. Ne selventävät ajatuk-
siani istuessani seurassa, jossa kukaan 
ei yritä ”pomottaa”, neuvoa tai ohja-
ta, vaan jossa kaikki ovat tasavertai-
sesti kasvamassa tietoisuuteen itses-
tään ja muista. Ei tämä mikään help-
po tie ole, epäuskon hetkiä ja pelkoa 
tulee, pitää luopua monesta asiasta ja 
tuntee yksinäisyyttäkin. Olen käynyt 
tätä läpi, mutta olen matkallani oival-
tanut, että tärkeintä on uskoa Juma-
laan ja hänen rakkauteensa. AA:ssa-
kin todetaan meidän olevan Jumalan 
poikia ja tyttäriä, ei ehkä juuri näil-
lä sanoilla, mutta perusidea on sama. 
Ilman AA:ta Urantia-kirja olisi ollut 
minulle epäselvempi, ja ilman Uran-
tia-kirjaa en olisi oivaltanut AA:n 
hengellisyyttä.

AA:n 12 askelta:
1. Myönsimme voimattomuutem-

me alkoholiin nähden ja että elä-
mämme oli muodostunut sel-
laiseksi, ettemme omin voimin 
kyenneet selviytymään.

2. Opimme uskomaan, että joku it-
seämme suurempi voima voisi 
palauttaa terveytemme.

3. Päätimme luovuttaa tahtomme 
ja elämämme Jumalan huomaan 
– sellaisena kuin Hänet käsitim-
me.
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4. Suoritimme perusteellisen ja pe-

lottoman moraalisen itsetutkis-
kelun.

5. Myönsimme väärien tekojemme 
todellisen luonteen Jumalalle, it-
sellemme ja jollekin toiselle ih-
miselle.

6. Olimme täysin valmiit antamaan 
Jumalan poistaa kaikki nämä 
luonteemme heikkoudet.

7. Nöyrästi pyysimme Häntä pois-
tamaan vajavuutemme.

8. Teimme luettelon kaikista va-
hingoittamistamme henkilöis-
tä ja halusimme hyvittää heitä 
kaikkia.

9. Hyvitimme henkilökohtaisesti 
näitä ihmisiä milloin vain mah-
dollista, ellemme näin tehdes-
sämme vahingoittaneet heitä tai 
muita.

10. Jatkoimme itsetutkiskelua, ja 

kun olimme väärässä, myönsim-
me sen heti.

11. Pyrimme rukouksen ja mietis-
kelyn avulla kehittämään tie-
toista yhteyttämme Jumalaan, 
sellaisena kuin Hänet käsitim-
me, rukoillen ainoastaan tietoa 
Hänen tahdostaan meidän suh-
teemme ja toimia sen toteutta-
miseen.

12. Koettuamme hengellisen he-
räämisen näiden askelten tu-
loksena yritimme saattaa tämän 
sanoman alkoholisteille sekä to-
teuttaa näitä periaatteita kaikissa 
toimissamme.

Nämä askeleet eivät ole mitään kerta-
käyttötavaraa vaan ohjeita elämään.
Kiitos tästä päivästä!

(Alleviivaukset ovat kirjoittajan)
AA = Alcoholics Anonymous, nimet-
tömät alkoholistit

☐

Jeesuksen meille antamista lupauksista, osa 2
Esitelmätilaisuus Malmitalolla 27.4.2019 

(Luennon ensimmäinen osa on julkaistu Heijasteessa 3/2019)
Pentti Lehtelä

Jeesuksen antamia lupauksia on käsitel-
ty kaikkiaan kahdessatoista Urantia-kir-
jan eri luvussa. Osa lupauksista menee 
lomittain vain vahvistaakseen meidän 
uskoamme hengellisen kasvumme tiellä.

LUKU 181: VIIMEISET KEHOTUK-
SET JA VAROITUKSET, osio 1. VII-

MEISET LOHDUTUKSEN SANAT. 
Muistoehtoollisen jälkeen. Torstaina 
6.4.30 jKr.

181:1.1 Yhdentoista apostolin istuudut-
tua paikoilleen Jeesus nousi seisomaan 
ja osoitti heille seuraavat sanat: ”Niin 
kauan kuin olen luonanne lihallisen 
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hahmossa, voin olla vain muuan 
yksilö teidän keskellänne tai ylipää-
tään maailmassa. Mutta tästä kuo-
levaisen olemuksen ulkokuoresta 
vapauduttuani kykenen tulemaan 
takaisin teissä jokaisessa ja kaikissa 
muissa tähän valtakunnan evanke-
liumiin uskovissa asuvana henkenä. 
Tällä tavoin Ihmisen Pojasta tulee 
hengellinen ruumiillistuma kaik-
kien todellisten uskovien sielussa.

181:1.2 ”Kun olen palannut elääkse-
ni teissä ja työskennelläkseni kaut-
tanne, voin entistäkin paremmin 
saattaa teidät tämän elämän läpi ja 
opastaa teitä niiden monien asuin-
sijojen läpi, jotka kuuluvat tulevaan 
elämäänne taivaitten taivaassa. 
Elämä Isän ikuisessa luomakunnas-
sa ei ole joutilaisuudesta ja itsek-
käästä vaivattomuudesta koostuvaa 
loputonta lepäämistä, vaan se on 
paremminkin yhtämittaista edisty-
mistä jaloudessa, totuudessa ja kun-
niassa. Jokainen Isäni talon monen 
monista asemapaikoista on etappi, 
elämänjakso, jonka tarkoituksena 
on valmistaa teidät taas seuraavaa, 
edessäpäin olevaa etappia varten. 
Ja näin valkeuden lapset kulke-
vat eteenpäin kunniasta kunniaan, 
kunnes he saavuttavat sen jumalal-
lisen tilan, jossa he ovat hengellises-
ti täydellistyneitä, niin kuin Isä on 
kaikissa suhteissa täydellinen.
181:1.3 ”Jos sitten kun poistun luotan-
ne, tahdotte seurata jäljessäni, tuo-
kaa esille totisimmat voimainpon-

nistuksenne elääksenne opetusteni 
hengen ja elämäni ihanteen – Isä-
ni tahdon täyttämisen – mukaisesti. 
Tehkää näin sen sijaan, että koettai-
sitte jäljitellä luonnonmukaista elä-
mänkulkuani lihallisessa hahmossa 
niin kuin minun on pakosta ollut se 
tässä maailmassa elettävä.
181:1.4 ”Isä lähetti minut tähän maa-
ilmaan, mutta vain muutamat teis-
tä ovat halunneet ottaa minut täy-
simääräisesti vastaan. Vuodatan 
henkeni kaiken lihan ylle, mut-
ta kaikki ihmiset eivät halua vas-
taanottaa tätä uutta opettajaa sie-
lun opastajaksi ja neuvonantajaksi. 
Mutta jokainen, joka hänet tosiaan-
kin ottaa vastaan, tulee valaistuk-
si, puhdistetuksi ja lohdutetuksi. Ja 
tästä Totuuden Hengestä tulee heis-
sä elävän veden lähde, joka kum-
puaa ikuiseen elämään.
181:1.5 ”Ja nyt kun kohta lähden luo-
tanne, tahtoisin lausua teille lohdu-
tuksen sanoja. Rauhan minä jätän 
olemaan kanssanne; rauhani minä 
annan teille. En anna näitä lahjo-
ja niin kuin maailma antaa – mi-
tan mukaan – vaan annan kullekin 
teistä kaiken, minkä tahdotte vas-
taanottaa. Älköön sydämenne olko 
levoton, älköön se myöskään olko 
pelokas. Olen voittanut maailman, 
ja minussa te kaikki saavutatte us-
kon kautta riemuvoiton. Olen va-
roittanut teitä, että Ihmisen Poika 
tapetaan, mutta vakuutan teille, et-
tä tulen takaisin, ennen kuin me-
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nen Isän tykö, vaikka se tapahtuu-
kin vain vähäksi aikaa. Ja kun olen 
noussut Isän tykö, lähetän varmasti 
sen uuden opettajan, joka on kans-
sanne ja joka pysyy luonanne sydä-
menne syvyydessä. Ja nähdessänne, 
kuinka tämä kaikki toteutuu, älkää 
kauhistuko, vaan pikemminkin us-
kokaa, sillä tiesittehän sen kaiken 
edeltä käsin. Olen rakastanut teitä 
suurta hellyyttä tuntien, enkä tah-
toisi jättää teitä, mutta sellainen on 
Isän tahto. Hetkeni on tullut.
181:1.6 ”Älkää yhtäkään näistä to-
tuuksista epäilkö, edes sitten kun 
vaino on ajanut teidät hajalle ja kun 
monet murheet ovat painaneet tei-
dät maahan. Kun tunnette olevanne 
yksin maailmassa, minä olen tietoi-
nen eristyneisyydestänne, aivan ku-
ten te olette jokainen omalle tahol-
leen hajaannuttuanne ja Ihmisen 
Pojan hänen vihamiestensä käsiin 
jätettyänne tietoisia minun eristy-
neisyydestäni. Mutta en ole koskaan 
yksin, sillä Isä on aina luonani. Sel-
laisenakin hetkenä rukoilen puoles-
tanne. Ja kaikki nämä seikat olen 
kertonut teille, jotta teillä olisi rau-
ha ja jotta teillä olisi sitä entistä yl-
täkylläisemmin. Tässä maailmassa 
tulette kohtaamaan koettelemuksia, 
mutta olkaa rohkein mielin, sillä 
olen saavuttanut riemuvoiton tässä 
maailmassa ja osoittanut teille tien 
ikuiseen iloon ja ikiaikaiseen palve-
lemiseen.”
181:1.7 Jeesus antaa rauhan niille, jot-

ka hänen laillaan toteuttavat Juma-
lan tahtoa, mutta ei tämän aineelli-
sen maailman ilojen ja mielihyvän 
muodossa. Epäuskoiset materialis-
tit ja fatalistit voivat toivoa omaa-
vansa vain kahdenlaista rauhaa ja 
sielun lohduketta: Joko heidän pitää 
olla stoalaisia, jotka ovat järkky-
mättömällä päättäväisyydellä aset-
tuneet kohtaamaan väistämättö-
män ja kestämään pahimman, tai 
sitten heidän täytyy olla optimiste-
ja, jotka alati hellivät iäisenä ihmi-
sen rinnassa kumpuavaa toivoa ja 
kaipaavat turhaan sellaista rauhaa, 
jota ei todellisuudessa koskaan tule.
181:1.8 Tietty määrä sekä stoalaisuut-
ta että optimismia on hyödyksi elet-
täessä elämää maan päällä, mut-
ta kummallakaan ei ole mitään 
tekemistä Jumalan Pojan lihallis-
hahmoisille veljilleen lahjoittaman 
suurenmoisen rauhan kanssa. Rau-
ha, jonka Mikael antaa lapsilleen 
maan päällä, on se sama rauha, jo-
ka täytti hänen oman sielunsa, kun 
hän itse eli kuolevaisen elämää li-
hallisessa hahmossa ja tässä samas-
sa maailmassa. Jeesuksen rauha on 
sellaisen Jumalaa tuntevan yksilön 
iloa ja tyytyväisyyttä, joka on saa-
vuttanut riemuvoiton opittuaan 
viimeiseen asti noudattamaan Ju-
malan tahtoa kuolevaisen elämää 
lihallisessa hahmossa eläessään. Jee-
suksen mielenrauhan perustana oli 
absoluuttinen ihmisusko jumalalli-
sen Isän viisaan ja myötätuntoisen 
huolenpidon todellisuuteen. Jeesus 
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kohtasi maan päällä vaikeuksia; on-
pa häntä erheellisesti kutsuttu jopa 
”surujen mieheksi”, mutta kaikissa 
näissä kokemuksissa häntä lohdutti 
alusta loppuun saakka se luottamus, 
joka antoi hänelle jatkuvasti voi-
maa toteuttaa elämänsä tarkoitusta 
täysin vakuuttuneena siitä, että hän 
oli toteuttamassa Isän tahtoa.
181:1.9 Jeesus oli päättäväinen, hellit-
tämätön, ja perin juurin tehtävän-
sä suorittamiseen antautunut, mut-
ta hän ei koskaan ollut tunteeton ja 
kovanahkainen stoalainen. Hän etsi 
aina elämänsä kokemusten valoisia 
puolia olematta silti sokea ja itsepe-
toksellinen optimisti. Mestari tiesi 
kaiken, mitä hänelle oli tapahtuva, 
eikä se häntä pelottanut. Jokaiselle 
seuraajalleen tällaisen rauhan lah-
joitettuaan hän voikin siis sanoa: 
”Älköön sydämenne olko levoton, 
älköön se myöskään olko pelokas.”
181:1.10 Jeesuksen rauha on näin ollen 
sellaisen (Jumalan) pojan (ja Juma-
lan tyttären) rauhaa ja varmuutta, 
joka viimeiseen asti uskoo, että hä-
nen elämänkaarensa on ajallisuu-
den ja ikuisuuden osalta turvallisesti 
ja kokonaan kaikkiviisaan, kaikkia 
rakastavan ja kaikkivoipaisen hen-
ki-Isän hoivassa ja huomassa. Ja tä-
mä on tosiaankin rauhaa, joka ylit-
tää kuolevaismielen ymmärryksen, 
mutta josta uskova ihmissydän voi 
täysin siemauksin nauttia.

LUKU 182: GETSEMANESSA, osio 
1. VIIMEINEN YHTEISRUKOUS. 

Kello oli noin 22:00 torstai-iltana 
6.4.30 jKr., kun Jeesus johdatti yksi-
toista apostolia Elia ja Maria Markuk-
sen kodista paluumatkalle Getsema-
nen leirille.

182:1.1 Muutamaa hetkeä leirille saa-
pumisen jälkeen Jeesus sanoi heille: 
”Ystäväni ja veljeni, aika jonka olen 
(vielä) kanssanne, on käynyt pe-
rin vähiin, ja haluaisin, että vetäy-
dymme omiin oloihimme siksi ai-
kaa, kun rukoilemme taivaalliselta 
Isältämme lujuutta tukemaan mei-
tä tänä hetkenä ja vastedes kaikes-
sa työssä, joka meidän on hänen ni-
messään tehtävä.”
182:1.2 Nämä sanat lausuttuaan Jeesus 
vei heidät vähän matkan päähän 
Öljymäen ylärinteeseen, ja paikas-
sa, josta Jerusalem näkyi koko laa-
juudessaan, hän pyysi heitä polvis-
tumaan ympärilleen piiriin suurelle 
laakealle kalliolle samaan tapaan 
kuin he olivat tehneet virkaan-
asettajaispäivänään (sunnuntai-
na 12.1.27 jKr. klo 11). Seisoessaan 
siinä heidän keskellään pehmeän 
kuunvalon säteissä hän kohotti kat-
seensa taivasta kohti ja rukoili:
182:1.3 ”Isä, hetkeni on tullut; kruu-
naa Poikasi nyt kunnialla, jotta Poi-
ka voi kruunata sinut. Tiedän, että 
olet antanut minulle täyden vallan 
kaikkiin valtakuntani eläviin luo-
tuihin nähden, ja annan ikuisen 
elämän kaikille, jotka tahtovat, et-
tä heistä tulee Jumalan uskonpoi-
kia (ja uskontyttäriä). Ja ikuinen 
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elämä on sitä, että luotuni tuntisi-
vat sinut kaikkien ainoana oikea-
na Jumalana ja Isänä, ja että he us-
koisivat häneen, jonka lähetit tähän 
maailmaan. Isä, olen nostanut sinut 
maan päällä kunniaan ja olen täyt-
tänyt tehtävän, jonka tehtäväkseni 
annoit. Olen kohta saanut päätök-
seen luomiamme lapsia varten suo-
rittamani lahjoittautumisen; minun 
tarvitsee enää antaa pois lihallinen 
elämäni. Ja nyt, oi Isäni, kruunaa 
minut kunnialla, joka minulla oli 
tykönäsi, ennen kuin tätä maailmaa 
oli, ja ota minut taas luoksesi oikeal-
le puolellesi.
182:1.4 ”Olen tuonut sinut julki mie-
hille, jotka valitsit tästä maailmas-
ta ja annoit minulle. He ovat si-
nun – niin kuin kaikki elollinen on 
sinun käsissäsi –, sinä annoit hei-
dät minulle, ja olen elänyt heidän 
keskuudessaan opettaen heille, mi-
kä on elämän tie, ja he ovat usko-
neet. Nämä miehet alkavat oppia, 
että kaikki, mitä minulla on, tu-
lee sinulta, ja että lihallisen hah-
mossa viettämäni elämän tarkoitus 
on tehdä Isääni tunnetuksi maail-
moille. Totuuden, jonka olet minul-
le antanut, olen heille paljastanut. 
Nämä ystäväni ja lähettilääni ovat 
vilpittömästi tahtoneet vastaanot-
taa sanasi. Olen kertonut heille, et-
tä tulin sinun tyköäsi, että sinä lähe-
tit minut tähän maailmaan ja että 
olen palaamassa luoksesi. Isä, ru-
koilemalla rukoilen näiden valittu-
jen miesten puolesta. Enkä rukoile 

heidän puolestaan niin kuin rukoi-
lisin maailman puolesta, vaan niin 
kuin rukoilen niiden puolesta, jot-
ka olen valinnut maailmasta edus-
tamaan itseäni maailmalle, sitten 
kun olen palannut työsi pariin, sa-
moin kuin olen edustanut sinua täs-
sä maailmassa sen aikaa, jonka olen 
viettänyt täällä lihallisen hahmos-
sa. Nämä miehet ovat minun; an-
noit heidät minulle; mutta kaikki, 
mitkä ovat minun, ovat iäti sinun, 
ja kaikkien, mitkä olivat sinun, sinä 
olet nyt tahtonut olevan minun. Si-
nut on minussa nostettu kunniaan, 
ja nyt rukoilen, että minua kohtaisi 
kunnia näissä miehissä. Pitempään 
en voi olla tässä maailmassa vaan 
kohta palaan tehtäväkseni anta-
masi työn pariin. Minun on jätettä-
vä nämä miehet tänne edustamaan 
meitä ja valtakuntaamme ihmisten 
keskuudessa. Isä, pidä nämä mie-
het uskollisina, nyt kun valmistau-
dun antamaan pois elämäni lihalli-
sen hahmossa. Auta näitä ystäviäni, 
jotta he olisivat hengessä yhtä, kuten 
me olemme yhtä. Sen aikaa, jonka 
sain olla heidän kanssaan, saatoin 
valvoa ja opastaa heitä, mutta nyt 
olen menossa pois. Ole lähellä heitä, 
Isä, kunnes voimme lähettää uuden 
opettajan (Totuuden Hengen) loh-
duttamaan ja vahvistamaan heitä.
182:1.5 ”Annoit minulle kaksitoista 
miestä, ja olen yhtä lukuun otta-
matta pitänyt heidät kaikki, sitä yh-
tä koston poikaa lukuun ottamatta, 
joka ei enää halunnut kuulua jouk-
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koomme. Nämä miehet ovat heik-
koja ja hauraita, mutta tiedän, että 
voimme luottaa heihin. Olen heitä 
koetellut; he rakastavat minua, sa-
moin kuin he kunnioittavat sinua. 
Vaikka heidän täytyy kärsiä pal-
jon minun tähteni, haluan kuiten-
kin, että heidät myös täyttäisi ilo, 
jonka tuo vakuuttuneisuus siitä, 
että on taivaan valtakunnan poi-
ka. Olen antanut näille miehille sa-
nasi ja olen opettanut heille totuu-
den. Maailma saattaa vihata heitä, 
kuten se on vihannut minua, mutta 
en pyydä, että otat heidät pois täs-
tä maailmasta vaan että varjelet 
heitä maailman pahuudelta. Pyhi-
tä heidät totuudessa, sillä sanasi on 
totuus. Ja samalla tavoin kuin sinä 
lähetit minut tähän maailmaan, sa-
malla tavoin olen minä kohta lähet-
tävä nämä miehet maailmaan. Hei-
dän tähtensä olen elänyt ihmisten 
keskuudessa ja pyhittänyt elämäni 
sinun palvelukseesi, jotta minulla 
olisi tilaisuus innostaa heitä puhdis-
tumaan heille opettamani totuuden 
ja heille julkituomani rakkauden 
avulla. Tiedän varsin hyvin, Isäni, 
ettei ole mitään tarvetta minun pyy-
tää sinua huolehtimaan näistä vel-
jistä, sen jälkeen, kun olen mennyt, 
sillä tiedän, että rakastat heitä yh-
tä paljon kuin minäkin. Mutta teen 
näin, jotta he entistäkin paremmin 
oivaltaisivat, että Isä rakastaa kuo-
levaisia ihmisiä aivan kuin hän ra-
kastaa Poikaa.
182:1.6 ”Ja nyt, Isäni, tahtoisin rukoil-

la paitsi näiden yhdentoista miehen 
puolesta, myös kaikkien niiden mui-
den puolesta, jotka jo nyt uskovat tai 
jotka heidän tulevan sananlevitys-
työnsä johdosta vastedes saattavat 
uskoa valtakunnan evankeliumiin. 
Haluan heidän kaikkien olevan yh-
tä niin kuin sinä ja minä olemme 
yhtä. Sinä olet minussa ja minä olen 
sinussa, ja haluan, että nämä usko-
vat niin ikään ovat meissä; että mei-
dän molempien henkemme ovat hei-
dän sisimmässään. Jos lapseni ovat 
yhtä, niin kuin me olemme yhtä, ja 
jos he rakastavat toisiaan, kuten mi-
nä olen heitä rakastanut, kaikki ih-
miset tulevat silloin uskomaan, että 
tulin sinun tyköäsi, ja he ovat silloin 
valmiit ottamaan vastaan esittämä-
ni ilmoituksen totuudesta ja kun-
niasta. Olen tuonut minulle anta-
masi kunnian julki näille uskoville. 
Niin kuin olet elänyt kanssani hen-
gessä, niin olen minäkin elänyt hei-
dän kanssaan lihallisen hahmossa. 
Niin kuin sinä olet ollut yhtä kans-
sani, niin olen minäkin ollut yh-
tä heidän kanssaan, ja niin on uu-
si opettaja oleva iäti yhtä heidän 
kanssaan ja heidän sisimmässään. 
Ja tämän kaiken olen tehnyt, jot-
ta lihallishahmoisilla veljilläni olisi 
mahdollisuus tietää että Isä rakas-
taa heitä aivan kuten Poikakin ja 
että sinä rakastat heitä aivan niin 
kuin rakastat minua. Työskentele, 
Isä, kanssani näiden uskovien pe-
lastamiseksi, jotta he voivat aika-
naan tulla luokseni. Tämä maailma 
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tuntee sinua, vanhurskas Isä, var-
sin vähän, mutta minä tunnen si-
nut ja olen tehnyt sinua tunnetuksi 
näiden uskovien keskuudessa, ja he 
tekevät nimesi tunnetuksi muiden 
sukupolvien keskuudessa. Ja nyt lu-
paan heille, että tulet olemaan hei-
dän kanssaan tässä maailmassa, ai-
van kuten olet ollut minun kanssani 
– juuri samalla tavoin.”

182:1.7 Yksitoista apostolia jäivät usei-
den minuuttien ajaksi polvilleen pii-
riin Jeesuksen ympärille, ennen kuin 
he nousivat ja hiljaisuuden vallites-
sa siirtyivät takaisin lähellä olevaan 
leiriin.

182:1.8 Jeesus rukoili seuraajiensa kes-
kuudessa vallitsevan (hengellisen) 
ykseyden puolesta, mutta hän ei kai-
vannut (sosiaalista) yhdenmukai-
suutta. Synti luo sellaisen elottoman 
tason, jolla vallitsee pahuudesta ker-
tova vitkaisuus, mutta vanhurskaus 
ravitsee sitä luovaa henkeä, joka 
edustaa yksilökohtaista kokemus-
ta ikuista totuutta olevista elävistä 
realiteeteista sekä Isän ja Pojan ju-
malallisten henkien edistyvästä yh-
teydenpidosta. Uskovan pojan (tai 
tyttären) ja jumalallisen Isän välil-
lä vallitsevassa hengellisessä kump-
panuussuhteessa ei voi milloinkaan 
vallita opillista lopullisuutta ei-
kä ryhmätietoisuuden lahkolaista 
ylemmyydentunnetta.

182:1.11 Tällä tavoin Jeesus laajen-
si kaikille sukupolville tarkoitettua 

elävää ilmoitusta siitä, mikä on Ju-
malan nimi. Jumalallisen rakkau-
den paljastaessa Jumalan olemuk-
sen ikuinen totuus taas paljastaa 
hänen nimensä alati laajenevissa 
mittasuhteissa.

LUKU 193: VIIMEISET ILMESTY-
MISET JA TAIVAASEENASTUMI-
NEN. Torstaina 18.5.30 jKr. klo 7:30.

193:5.2 ”Pyysin teitä viipymään Jeru-
salemissa siksi kunnes teidät va-
rustetaan korkeuksista tulevalla 
voimalla. Olen nyt poistumassa luo-
tanne, sillä nousen kohta Isäni tykö, 
ja pian, hyvin pian, lähetämme To-
tuuden Hengen tähän maailmaan, 
jossa olen oleskellut. Ja kun hän on 
tullut, ryhdytte julistamaan valta-
kunnan evankeliumia uudelleen, 
ensin Jerusalemissa, ja sitten tien-
ne vie maailman ääriin. Rakasta-
kaa ihmisiä sillä rakkaudella, jolla 
minä olen teitä rakastanut, ja pal-
velkaa kuolevaistovereitanne kuten 
minä olen teitä palvellut.

Pakottakaa sielut elämänne tuotta-
mien hengen hedelmien avulla usko-
maan se totuus, että ihminen on Ju-
malan poika (tai Jumalan tytär) ja 
että kaikki ihmiset ovat veljiä keske-
nään. Muistakaa kaikki, mitä olen 
teille opettanut ja muistakaa elämä, 
jonka olen keskuudessanne elänyt. 
Rakkauteni kietoo teidät varjoonsa, 
henkeni on oleva kanssanne ja rau-
hani pysyy päällänne. Jääkää hyväs-
ti.”
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LUKU 194: TOTUUDEN HENGEN 
LAHJOITTAMINEN. Sunnuntaina 
28.5.30 jKr. noin kello yksi.

194: 0.1 Ollessaan parhaillaan rukoi-
lemassa edellä mainitut 120 usko-
vaa tulivat noin kello yksi kaikki tie-
toisiksi huoneessa olevasta oudosta 
läsnäolosta. Samalla nämä kaik-
ki opetuslapset tiedostivat uuden ja 
syvällisen hengellisen ilon, turvalli-
suuden ja varmuuden tunteen. Tätä 
uutta hengellisen väkevyyden tietoi-
suutta seurasi välittömästi voima-
kas halu mennä ulos ja julistaa jul-
kisesti valtakunnan evankeliumia ja 
sitä hyvää sanomaa, että Jeesus oli 
noussut kuolleista.
194:0.6 Näistä uskovista tuntui kuin 
heidät olisi siirretty yhtäkkiä toiseen 
maailmaan, uuteen ilon, voiman ja 
kirkkauden olotilaan. Mestari oli 
kertonut heille, että valtakunta tu-
lisi voimalla, ja jotkut heistä luuli-

vat alkaneensa käsittää, mitä hän 
tarkoitti.

Ja kun kaikki edellä sanottu otetaan 
huomioon, ei ole vaikea ymmärtää, 
miten nämä ihmiset päätyivätkin vir-
heellisesti saarnaamaan uutta evan-
keliumia ylösnousseesta Jeesuksesta, 
josta sittemmin Pietarin ja Paavalin 
toimesta muotoutui ns. kristinusko, 
sen sijaan, että he olisivat julis taneet 
entistä Jeesuksen opettamaa sanomaa 
Jumalan isyydestä ja ihmisten veljey-
destä. Näin Jeesuksen maailmaamme 
tuoma jumalallinen ilmoitus rakasta-
vasta Isästä alkoi heti kohta muotou-
tua ”ihmisperäiseksi uskonnoksi”, jo-
hon vuosikymmeniä myöhemmin 
evankeliumien kirjoittajat lisäsivät 
omia käsityksiään tapahtumista.

*Kirjoittajan tekemät tekstimuutok-
set on merkitty sulkeisiin.

☐

Uskontunnustus
Teja Suominen

Uskoni, Jumalan etsintäni, on saa-
nut alkunsa kotikasvatukses-

ta ja koulun evankelisluterilaiseen 
Raamattuun pohjautuvasta uskon-
nonopetuksesta, ja perustuu omaan 
kymmeniä vuosia kestäneeseen ke-
hitykseeni ja sen mukanaan tuomaan 
filosofiaan. Se on kypsyttänyt uskoon 
Jumalasta ja Jeesuksesta, joka an-

taa tarkoituksen kaikelle (suppeas-
ti ilmaistuna), ja käsitykseen hyvästä 
ja pahasta, oikeista ja vääristä valin-
noista.

Uskon, että olemme täällä toisiam-
me varten. Uskon rakkauteen sanan 
laajassa merkityksessä. Hyväksyn 
kaikki ihmisten kehittämät sellaiset 
uskonnot ja uskomukset, jotka poh-
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jaavat Jumalan tahdon mukaiseen, 
ketään alistamattomaan tai väheksy-
vään, kunkin yksilön oman tahdon ja 
valinnan mukaisesti toteutettuun oi-
keaan, siis muut ihmiset rakkaudelli-
sesti huomioivaan valintaan. Ajatte-
luani sävyttää enemmän filosofinen 
eikä lainkaan tiukkapipoinen mietis-
kely. Uskon jokaisen velvollisuuteen 
itse etsiä Jumalaa ja uskoa omalla ta-
vallaan.

Uskon, että Jumalaa ei tarvitse pe-
lätä, että hän ja hänen poikansa ovat 
aina kanssamme ja voimme aina tur-
vata häneen ja hänen armoonsa. Us-
kon että hekin, jotka eivät tunnusta 
tai tunnista mitään uskoa tai Juma-
laa, ovat tasa-arvoisia Jumalan silmis-
sä silloin, kun he toimivat tietämät-
täänkin jumalkipinän johdattamina 
Jumalan tahdon mukaisesti, kun he 
ymmärtävät, että olemme täällä toi-
siamme varten. Uskon Jumalan täy-
delliseen oikeuden toteutumiseen 
riippumatta henkilön älyllisestä ta-
sosta, koulutuksesta tai asemasta yh-
teiskunnassa.

En hyväksy minkäänlaista ylenkat-
setta, alistamista tai sortoa mitään et-
nisiä ryhmiä ja muita uskontoja koh-
taan, enkä hyväksy minkään uskon-
non niitä piirteitä, jotka tuomitsevat 
muita uskontoja tai alistavat eri ta-
voin ihmisiä. En hyväksy näitä piir-
teitä minkään uskonnollisen tai et-
nisen ryhmän yksilöissäkään. Edellä 
oleva ei siis sulje pois taisteluja esim. 
terroristeja vastaan.

Jeesuksen antamien oppien ja hä-

nen oman esimerkkinsä mukainen 
elämä olisi ideaali meille kaikille siitä, 
miten elää oma elämämme omana ai-
kanamme ja sellaisena kuin me olem-
me. Raamatusta poiketen uskon Jee-
suksen itse uhrautuneen halutessaan 
kokea koko ihmisen elämänkaaren. 
En siis usko siihen, että Jumala olisi 
uhrannut poikansa, hän vain hyväk-
syi poikansa valinnan. En usko kan-
nibalistisiin riitteihin kuten ehtoolli-
seen, jossa syötetään ja juotetaan Jee-
suksen ruumista ja verta. En myös-
kään tuomitse siihen uskovia, vaan 
kunnioitan heidän uskoaan.

En usko perisyntiin, vaan kunkin 
ihmisen omasta vapaasta tahdostaan 
tehtyihin valintoihin, jotka noudatet-
tuaan Jumalan tahtoa, takaavat sie-
lun ja persoonallisuuden kuolemat-
tomuuden ja ikuisen, edelleen hen-
kisesti kehittyvän elämän sen jälkeen, 
kun jätämme ruumiimme kuoltua tä-
män ”maisen” elämän. Kenenkään ei 
tarvitse olla täydellinen, vilpitön pyr-
kimys riittää, kaikki tekevät myös vir-
heitä. Oikeilla valinnoilla ei ole mi-
tään tekemistä minkään yksittäisen 
oppaan tai ohjekirjan kanssa. Valin-
nat eivät myöskään voi perustua pel-
koon tai mihinkään pakkoon.

Viihdyn sellaisissa keskusteluissa, 
joissa sana on vapaa ja joissa uskon-
noista puhuttaessa kirkon, minkään-
laisen hierarkian tai papiston paino-
arvo ei ole suurempi kuin kenen ta-
hansa puhujan. Kunnioitan vapaata 
ajattelua ja tavoitteita luoda keskuste-
luyhteyksillä hyvinvointia ja tasapai-
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Kymmenen näkökulmaa Urantia-kirjaan
Pertti Leinonen

Olen koonnut oheen näkökulmia 
Urantia-sanoman syntyyn, merkityk-
seen ja tulevaisuuteen.

1. Universaalinen Isä ja Kristus Mi-
kael halusivat ihmiskunnalle uu-
den ja korkeamman ilmoituk-
sen universaalisesta elämästä ja 
aloittivat toiminnot, jotka johti-
vat Urantia-kirjan lukujen vas-
taanottamiseen kontaktikomi-
teaksi kutsutun ihmisryhmän 
toimesta. Ryhmää johti psykiat-
ri ja adventisti William S. Sadler 
(1875-1969) Chicagossa vuosina 
1906-1969.

2. Tehtävän suorittivat Orvontonin 
totuudenilmoittajatoimikunta 
Uversasta, seitsemännen supe-
runiversumin päämajasta, Päi-
vien Muinaisten määräyksestä ja 
valtuuksin. Toimikunta koostui 
24 korkeasta taivaallisesta per-
soonallisuudesta, jotka vastasi-
vat Esipuheesta ja I-osan 31 lu-
vusta. Toisen ja kolmannen osan 
laatimisesta vastasi Nebadonin 
paikallisuniversumin persoonal-
lisuuksista koostunut ryhmä, jo-
ka toimi Salvingtonin Gabrie-

lin valtuuttamana. Neljännen 
osan tuotti keskiväliolennoista 
koostunut komissio, josta vasta-
si Melkisedek.

3. Urantia-ilmoitus sisältää maa-
ilmanuskonnon ominaisuuden, 
jonka avulla on mahdollista yh-
distää kaikki nykyisten kehityk-
senalaisten kehitysuskontojen 
harjoittajat yhdeksi joukoksi, jos 
he niin haluavat.

4. Ilmoitus antaa täysin uuden nä-
köalan nykyihmiselle ja hänen 
ikuiselle kehitykselleen univer-
sumissa. Kuolevainen ihminen 
on eräs merkittävä tekijä uni-
versumiorganisaatiossa, hänel-
lä on ikuisuuspotentiaali fuusioi-
tumalla Jumalan henkiosaseen 
Ajatuksensuuntaajaan.

5. Nousu-uransa aikana ihminen 
kokee normaalisti yhden fyysi-
sen elämän, 569 morontiaelämää 
ja kuluvalla universumiaikakau-
della kuusi henkiolemassaolon 
vaihetta. Nousu aineellisesta 
sfääristä täydellisen keskusuni-
versumi Havonan Paratiisinsaa-
relle on aikakausia kestävä mat-

noa keskusteluihin osallistuneille ja 
muualle yhteiskuntaan. En ole muita 
parempi enkä erehtymätön, ja toivon 
voivani vaikuttaa positiivisesti ympä-

ristööni. Rakastamalla muita ihmisiä, 
rakastat silloinkin Jumalaa.

☐
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ka, mutta perillepääsy on varmaa 
jumalallisen ohjauksen avulla.

6. Ilmoitus on ratkaisevan tärkeä 
tulevan maailmanopettajan työ-
kaluna. Sen avulla on mahdol-
lista vakiinnuttaa universaalinen 
opetus ja lisätä sitä kaikille niille, 
jotka ovat kyenneet vastaanotta-
maan sen totuudet.

7. Elämme maailmankaikkeudes-
sa, joka on täynnä elämää. Silti 
keskivertoihminen, joka elää vi-
rallisen tiedekäsityksen sisällä ei 
usko sitä. Tieteen edustajat eivät 
oman todistuksensa mukaan ole 
löytäneet vielä mitään todistet-
ta maan ulkopuolisesta elämästä, 
vaikka tunnistamattomia lentä-
viä laitteita on jatkuvasti esiin-
tynyt maapallon ilmatilassa joka 
puolella toisen maailmansodan 
jälkeen lähes päivittäin! Kan-
sainvälinen sensuuri on pitänyt 
huolen näiden havaintojen pai-
namisesta marginaaliin tai nii-
den olemassaolon kieltämisestä. 
Silti merkittävät tapaukset tut-
kitaan ja analysoidaan, mutta ne 
jäävät pääosin sotilaallisiksi sa-
laisuuksiksi. Myös siviilitutki-
musjärjestöt ovat tehneet valta-
van työn ilmiön selvittämiseksi 
ja ovat tehneet ilmiön tunnetuk-
si suuren yleisön keskuudessa, 
mutta sillä on ollut vain vähäi-
nen vaikutus tiedemaailmaan. 
Myös Urantia-kirjassa kehoite-
taan lukijoita olemaan kiinnos-
tuneita ilmiöstä, koska sanotaan: 

Saattaisitte tuntea suurempaakin 
kiinnostusta tämän kuolevaistyy-
pin planetaarista käyttäytymistä 
kohtaan. [49:3.6]

8. Syntiinlankeemuskertomus pal-
jastaa ihmiskunnan kollektiivi-
sen syyllisyyden olevan satua. 
Perisyntiä ei ole, sillä jokainen 
on itse vastuussa omasta elä-
mästään viimeisellä tuomiolla. 
Tästä seuraa sovituksen tarpeen 
poistuminen teologiassa, mikä 
muuttaa jumalakuvan ankarasta 
hyvitystä kaipaavasta monarkis-
ta lapsiaan rakastavaksi Univer-
saaliseksi Isäksi, joka ei tarvinnut 
keksittyä hyvitystä oletetulle lou-
katulle itsetunnolleen. Ihminen 
on pelastunut aikojen alusta läh-
tien oman uskonsa kautta.

9. Kristus Mikaelin inkarnaatio Jee-
suksena oli tavaton kiintymyk-
senosoitus ihmiskunnan tilaa 
kohtaan. Valinta tulla Urantialle 
monen miljoonan vaihtoehdon 
sijasta kertoo jotain kapinapla-
neetan hengellisen tilan sy-
vyydestä. On mahdollista, että 
olimme todellisen hätäavun tar-
peessa. Hänen lahjaelämänsä yk-
si tarkoitus oli lopettaa Lucife-
rin kapina Sataniassa. Toinen oli 
suorittaa loppuun viimeinen hä-
neltä vaadittavista lahjaelämistä, 
jotta hän saisi täyden hallitsija-
vallan luomassaan universumis-
sa. Kolmas tarkoitus oli paljastaa 
lisää Universaalisen Isän ole-
musta ja näyttää uusi elävä tie ih-
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miskunnalle.

10. Tulevaisuuden ihmiskunta tar-
vitsee uuden oppaan, joka ker-
too, minkälaisessa maailman-
kaikkeudessa me elämme. 
Aineellinen finiittinen olemassa-

olon alue on lähtökohtamme, jo-
ka jatkuu puolihengelliseen ja lo-
pulta varsinaiseen hengelliseen 
tilaan, joka on varsinainen työs-
kentelymaailmamme ikuisuu-
dessa.

☐

Pohdintaa anteeksiantamisesta
Poimintoja Malmitalolla 19.10.2019 pidetystä esitelmästä

Kaija Lindström

Tiedotusvälineet uutisoivat jat-
kuvasti kiusaamisesta kouluissa, 

kodeissa ja työpaikoilla. Ihmiset jul-
kaisevat sosiaalisessa mediassa ikäviä 
kuvia ja kirjoituksia toisistaan. Kuu-
lemme julmista rikoksista ja sodat 
jatkuvat. Mikä meitä vaivaa? Olem-
meko unohtaneet kultaisen säännön, 
joka kehottaa meitä rakastamaan lä-
himmäisiämme niin kuin itseämme? 
Ja meidän tulisi rakastaa vielä tätäkin 
enemmän: Jeesus kehotti meitä ra-
kastamaan toisiamme niin kuin hän 
rakasti meitä – ja kuten tiedämme – 
Jeesuksen rakkaus oli yltäkylläisen 
armon täyttämää.

Urantia-kirja selittää käyttäyty-
mistämme: 110:0:1 Kun epätäydellisil-
le olennoille myönnetään vapaus, sen 
väistämättömänä seurauksena on 
murhenäytelmä.

Onko niin, että anteeksipyytämi-
nen ja -antaminen ovat osa ihmis-
kunnalle annettua koulutusohjelmaa, 
jota opiskelemme elämän jokaise-

na päivänä veljiemme ja sisartemme 
kanssa? Ehkä lopulta ymmärrämme 
kultaisen säännön sanoman ja opim-
me elämään ihmisiksi.

Kiehtova esimerkki
On kiehtovaa seurata Jeesuksen käyt-
täytymistä kanssaihmisiään kohtaan. 
Hän antoi opetuksissaan meille vink-
kejä ihmissuhteiden hoitamiseen. Li-
säksi hän ohjeisti tasapainoisen luon-
teen kehittämiseen ja suuttumuksen 
hillitsemiseen. 140:8.13 Hänen tarkoi-
tuksenaan tuntui olevan opettaa kai-
kissa tilanteissa kärsivällisyyttä, su-
vaitsevaisuutta ja anteeksiantamista.

Jeesus ei pyytänyt yhdeltäkään ih-
miseltä anteeksi, sillä hän ei tehnyt 
virheitä. Ja hän suuttui vain, jos Isää 
pilkattiin. Vihollisten tekaistuihin ky-
symyksiin hän vastasi usein vastaky-
symyksellä, joka vaiensi kysyjät. Hä-
nen kysymyksensä sisälsivät vastauk-
sen ja ratkaisun avaimet. Vielä ristil-
läkin hän pyysi muille anteeksiantoa.
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Me pystymme onneksi oppimaan 

virheistämme ja kokemuksistamme. 
Iän myötä meistä tulee viisaampia ja 
suhteellisuudentaju lisääntyy.

 156:5.18 Kun vartutte iässä, ja kun ko-
kemuksenne valtakunnan asioiden 
osalta karttuvat, tuleeko teistä tah-
dikkaampia siinä, miten kohtelet-
te hankalia kuolevaisia, ja suvaitse-
vampia siinä, miten tulette toimeen 
itsepäisten tovereittenne kanssa?

Ihminen toimii tilanteen mukaan 
niillä tiedoilla ja kokemuksilla, joita 
hänellä on sillä hetkellä käytettävis-
sään. Usein päätöksiä joutuu teke-
mään nopeasti ilman taustatietoja ja 
kaikenlaisissa mielentiloissa. Ei ole 
ihme, että syntyy väärinkäsityksiä. 
Emme voi tietää, mitä kaikkea toiset 
ihmiset ovat kokeneet tai mikä hei-
dän elämäntilanteensa on. He voivat 
myös jättää kertomatta asioita, jotka 
meidän olisi ollut tarpeen tietää. Ih-
minen toimii usein suutuspäissään, 
jolloin hän tulee sanoneeksi ja teh-
neeksi tekoja, joita häpeää ja katuu 
jälkikäteen. Jos hän olisi malttanut 
pysähtyä hetkeksi ja laskea kymme-
neen, olisivat tunteet ehkä ehtineet 
tasaantua ja mieli rauhoittua.

Anteeksiantamisesta sanottua
• Wikipedia: Anteeksipyytäminen 

on sosiaalinen ele, jonka tarkoi-
tus on esittää katumusta teosta, jo-
ka koetaan epäoikeudenmukaisek-
si. Anteeksiantaminen on tämän 
pyynnön hyväksymistä.

• Martin Luther King: Anteeksian-
taminen on asenne.

• Desmond Tutu: Anteeksiantami-
nen on tie tulevaisuuteen.

• Martti Ahtisaari: Rauha ja anteek-
siantaminen ovat tahdon asioita.

• Eräs vanki: Anteeksiantaminen tar-
koittaa sitä, että luopuu kaikesta 
toivosta saada parempi mennei-
syys.

• Raamattu: Älä anna auringon las-
kea vihasi ylle.

• Sananlasku: Anna armon käydä 
oikeudesta.

• Urantia-kirja: 170:3.5 Ihminen ei to-
sissaan anna anteeksi kanssaihmi-
silleen, ellei hän rakasta heitä niin 
kuin itseään.

Anteeksipyytämisen vaikeus
Aito anteeksipyytäminen ja -antami-
nen rauhoittavat mielen ja auttavat 
suuntautumaan eteenpäin. Lähim-
mäiselle voi (veljenä) antaa anteeksi, 
vaikka hänen tekoaan ei voi hyväk-
syä. Anteeksiantaminen vaatii kui-
tenkin menneisyyden uudelleen 
muotoilua, tapahtuneen ja syyllisen 
katsomista laajemman ja myötätun-
toisemman linssin läpi. Anteeksian-
taminen ei tarkoita sitä, että henkilö 
luopuu oikeuksistaan. Teosta, esi-
merkiksi pahoinpitelystä tai kun-
nianloukkauksesta, on omat seurauk-
sensa oikeuslaitoksessa ja yhteiskun-
nassa.

Anteeksipyytämisen ja -antamisen 
tulee olla aitoja, jotta niillä on mer-
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kitystä. Joskus ihminen ei pysty an-
tamaan anteeksi. Hän voi kokea, että 
on joutunut niin suuren loukkauksen 
tai menetyksen kohteeksi, että tekijän 
kohtaaminen ei ole mahdollista. Hän 
voi jäädä vellomaan tunteisiinsa eikä 
pääse asiasta yli. Tällöin olisi hyvä ha-
kea apua tilanteen selvittämiseen, sil-
lä pitkittyessään tunnekuohut johta-
vat usein uusiin ongelmiin.

174:1.5 Se, missä määrin olette kyvyt-
tömiä tai haluttomia antamaan an-
teeksi kanssaihmisillenne, mittaa 
oman kypsymättömyytenne; se il-
moittaa, miten suuressa määrin  
teiltä on jäänyt saavuttamatta ai-
kuiselle ominaista myötätuntoisuut-
ta, ymmärtäväisyyttä ja rakkautta. 
Kannatte kaunaa ja haudotte kos-
toa suorassa suhteessa siihen, mis-
sä määrin olette tietämättömiä las-
tenne ja kanssaihmistenne sisäisestä 
olemuksesta ja todellisista kaipauk-
sista. Rakkaus on jumalallisen ja si-
säisen elämänhalun tulos. Se perus-
tuu ymmärtämykseen, sitä ruokkii 
epäitsekäs palvelu ja se saavuttaa 
täydellisyytensä viisaudessa.

Ihmiset ovat eri vaiheissa kehitykses-
sään. Tiedon ja tietoisuuden taso 
vaihtelee, mikä vaikuttaa käyttäyty-
miseen ja tekoihin. Jeesus sanoi PI-
LATUKSELLE oikeudenkäyntinsä 
jälkeen, joka oli täysi farssi ja irvikuva 
oikeudesta: 185:7.2 ”Mutta sinä et ole 
yhtä syyllinen, sillä et tiedä evankeliu-
mista. Sillä, joka minut kavalsi ja sil-
lä, joka minut käsiisi toimitti, heillä 
on synti sitäkin suurempi.”

Isän anteeksianto ja armo
Kaikille tutussa Isä meidän -rukouk-
sessa pyydetään Jumalaa antamaan 
meille anteeksi meidän kaikki vel-
kamme, niin kuin mekin olemme an-
taneet anteeksi veljillemme. Isä antaa 
anteeksi jo ennen kuin ihminen sitä 
pyytää, mutta omassa kokemukses-
samme tähän sisältyy ehto: 146:2.4 Täl-
lainen anteeksianto ei ole henkilökoh-
taisessa uskonnollisessa kokemukses-
sasi tarjolla, ennen kuin itse annat an-
teeksi kanssaihmisillesi. Jos asiaa aja-
tellaan faktana, ei se, että annat an-
teeksi lähimmäisillesi, ole Jumalan 
anteeksiannon ehto, mutta jos asiaa 
ajatellaan kokemuksena, se nimen-
omaan on Jumalan anteeksiannon eh-
to.

Jumalan armo ja kärsivällisyys ih-
misiä kohtaan on loputonta. Hänen 
kaikki tekonsa ja tulkintansa ovat 
äärettömän rakkauden kyllästämiä. 
2:4.5 Armo ei ole rikkomus oikeuden-
mukaisuutta vastaan, vaan parem-
minkin se on ymmärtäväinen tulkinta 
korkeimman oikeudenmukaisuuden 
vaatimuksista, siten kuin sitä sovelle-
taan kohtuutta noudattaen alisteisiin 
hengellisiin olentoihin ja kehittyvien 
universumien aineellisiin luotuihin.

Meitä ohjataan
Ajatuksensuuntaaja on Urantia-kir-
jan esiintuoma käsite. Moni lukija on 
pohtinut Suuntaajan suhdetta oma-
tuntoon. Kuinka ne eroavat toisis-
taan? Molemmathan opastavat meitä 
jokapäiväisissä valinnoissamme. Kir-
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ja määrittelee: 110:5.1 Omatunto on in-
himillinen ja puhtaasti psyykkinen re-
aktio. Sitä ei pidä halveksia, mutta se 
tuskin on ääni, jolla Jumala puhuu 
sielulle, kun sen sijaan Suuntaajan 
ääni sitä totisesti olisi, jos tämä ääni 
olisi kuultavissa. Omatunto tosiaan-
kin kehottaa teitä tekemään oikein; 
mutta Suuntaaja koettaa sen lisäksi 
kertoa teille, mikä todellakin on oi-
kein. Se toisin sanoen kertoo, mikä on 
oikein, kunhan ja sikäli kuin kykenet-
te tajuamaan Opastajan johdatuksen.

On surullista, että Ajatuksensuun-
taajamme ei voi toimia, kun olem-
me vihaisia. Jeesus sanoi: 149:4.2 ”Ol-
koot sydämenne niin rakkauden val-
lassa, ettei henkiopastajallanne ole 
suuriakaan vaikeuksia vapahtaa teitä 
taipumuksestanne päästää valloilleen 
sellaisia eläimellisiä vihanpurkauksia, 
jotka ovat yhteensopimattomia Juma-
lan pojan asemanne kanssa.”

Jeesus korosti, että koska Isä antaa 
anteeksi ihmiselle, tulee hänen vas-
taavasti oppia antamaan anteeksi vel-
jilleen. Jos toinen ihminen ei huomaa 
tehneensä väärin, Jeesus kehottaa ot-
tamaan asian puheeksi hänen kans-
saan kahden kesken. Jos hän ei edel-
leenkään ymmärrä, tulee ottaa mu-
kaan muita ihmisiä mukaan sovitte-
lemaan tapahtunutta, ja joskus jopa 
koko yhteisö.

159:1.6 Jeesus opetti ja valaisi esi-
merkein, miten vaarallista ja epä-
oikeudenmukaista on ryhtyä 
oma koh taisesti tuomitsemaan kans-
saihmisiään. Kuria on ylläpidettävä, 

oikeutta on jaettava, mutta kaikissa 
näissä asioissa tulisi vallita veljes-
kunnan viisaus. Jeesus asetti lain-
säädäntä- ja oikeudenkäyttövallan 
haltijaksi ryhmän eikä yksilöä.

Pietari ja Juudas
Pietari on keskeinen henkilö, kun pu-
hutaan anteeksiantamisesta. Pietari 
oli herkästi innostuva ja impulsiivi-
nen. Hän ei aina muistanut kuunnella 
ja teki omia tulkintojaan, mutta hän 
rakasti palavasti Mestariaan. Pietaris-
sa oli johtaja-ainesta. Hän oli opetus-
lapsista etevin saarnaaja, joka osasi 
vedota ihmisten tunteisiin. Hän oli 
valtakunnan paras ”sisäänheittäjä”.

Kuultuaan Jeesuksen opetuk-
sia anteeksiantamisesta Pietari halu-
si tietää, montako kertaa veljelle pi-
tää antaa anteeksi, seitsemän kertaa-
ko? 139:2.5 Koskaan hän ei unohtanut 
sitä opetusta, että väärintekijöille on 
annettava anteeksi ei vain seitsemän 
kertaa, vaan seitsemänkymmentä ja 
vielä seitsemän kertaa.

Jeesuksen vangitsemisen jälkeisenä 
yönä Pietari pelkäsi henkensä puoles-
ta. Hän oli väärässä paikassa väärään 
aikaan. Hän ei noudattanut Jeesuksen 
kehotusta pysyä piilossa. Tuona yönä 
Pietari kielsi Mestarinsa neljä tai vii-
si kertaa. Voi vain kuvitella sitä epä-
toivoa ja häpeää, jota hän koki taju-
tessaan tekonsa. Hän oli kieltänyt elä-
mänsä tärkeimmän asian, etuoikeu-
den olla Jeesuksen opetuslapsi ja ilo-
sanoman airut.

Pietari luuli, ettei hän saa Jeesuk-
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selta anteeksi, vaikka oli kuullut Jee-
suksen saarnat ja lupauksen, että Isä 
antaa anteeksi ennen kuin ihminen 
on ehtinyt häneltä sitä pyytää. Vasta 
Mestarin kuolleista heräämisen jäl-
keen Pietari huomasi, että hänet otet-
tiin avosylin vastaan. Jeesus tiesi Pie-
tarin ajatukset. 191:1.2 ”Tiesin, ettei sy-
dämesi ollut mukana, kun sinä mi-
nut kielsit; sen vuoksi annoin sinul-
le anteeksi, jo ennen kuin sitä pyysit; 
mutta tästä lähtien sinun ei enää tule 
ajatella itseäsi ja tämän hetken vaivo-
ja, sillä valmistaudut viemään evan-
keliumin hyvää sanomaa niille, jotka 
kyyhöttävät pimeydessä.”

Entäpä Juudas, miksi hän petti Jee-
suksen? Juudas oli saddukeusvan-
hempiensa hemmoteltu ainokainen, 
jonka he hylkäsivät, kun nuorukai-
nen liittyi JOHANNEKSEN opetus-
lapsiin. Juudas oli koulutetuin apos-
toli (NATANAELIN ohella). Hän oli 
etevä ajattelija, muttei aina rehelli-
nen. Lisäksi hän oli epäluuloinen ja 
kostonhaluinen, kun koki, että hän-
tä oli kohdeltu väärin. Hän hoiti kui-
tenkin tunnollisesti ja taidolla varain-
hoitajan tehtävän, johon Jeesus valit-
si hänet. Jeesuksen luonne oli tehnyt 
häneen vaikutuksen, vaikkakaan hän 
ei ymmärtänyt, miksi Jeesus ei puo-
lustanut omaa valtaansa.

Urantia-kirja kertoo, että maail-
mojen on ollut vaikea antaa anteek-
si Juudakselle. Hän oli Jeesukselle us-
kon uhkayritys. Jeesus tiesi kuiten-
kin täsmälleen Juudaksen luonteen ja 
ajatukset. Mutta hän sai olla mukana, 

sillä: 139:12.7 Ne, jotka toimivat ihmis-
ten Tuomareina, pitävät poikkeukset-
tomana käytäntönään ottaa epäilyk-
sen alainen ehdokas auliisti vastaan. 
Jeesus teki kaikkensa pelastaakseen 
Juudaksen, mutta ei onnistunut siinä. 
Juudaksen ymmärrys opetuksista kyl-
lä kasvoi, mutta hän ei edistynyt hen-
gellisen luonteen hankkimisessa niin 
kuin muut apostolit.

Mestarin rajaton rakkaus
Mestarin rakkaus ihmisiä kohtaan oli 
rajatonta. Viimeisinä hetkinään hän 
roikkui kahden rikollisen välissä. 
Hän rukoili vielä silloinkin muiden 
ihmisten puolesta. Hän puolusti heitä 
sanomalla, että heidän tekojensa mo-
tiivi oli tietämättömyys. Jeesus opetti 
meille, ettemme tekisi pahalle vasta-
rintaa, vaan että löytäisimme hänen 
kauttaan sellaisen hyvyyden, joka to-
dellisuudessa hävittää pahan.

187:2.4 Ennen kuin Jeesus pantiin ris-
tilleen, molemmat ryövärit oli jo 
asetettu omille risteilleen näiden 
kaiken aikaa kiroillessa ja sylkies-
sä telottajiensa päälle. Kun Jeesusta 
naulattiin poikkipuuhun, hän lau-
sui ainoina sanoinaan: ”Isä, anna 
heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, 
mitä he tekevät.” Hän ei olisi voinut 
näin armeliaasti ja rakastavasti pu-
hua telottajiensa puolesta, elleivät 
tällaiset kiintymyksellisestä omis-
tautumisesta kertovat ajatukset oli-
si olleet koko hänen epäitsekkäästä 
palvelemisesta koostuneen elämän-
sä päävaikuttimina. Elinikäiset ide-
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at, vaikuttimet ja kaipaukset tulevat 
kriisitilanteessa esille verhoamatto-
mina.

188:5.2 Jeesus toi Urantialle uuden elä-
mänviettotavan. Hän opetti meille, 
ettemme tekisi pahalle vastarintaa, 
vaan että löytäisimme hänen kaut-
taan sellaisen hyvyyden, joka todel-
lisuudessa hävittää pahan. Jeesuk-
sen anteeksiantavuus ei ole pahan 
suvaitsemista, vaan se on pelastus 
tuomituksi tulemisesta. Pelastus ei 

vähättele vääryyksiä, vaan se oikai-
see ne. Oikea rakkaus ei tee vihal-
le myönnytyksiä eikä sitä suvaitse, 
vaan se hävittää sen. Jeesuksen rak-
kaus ei koskaan tyydy pelkkään an-
teeksiantamiseen. Mestarin rakkaus 
merkitsee tervehdyttämistä, ikuista 
eloonjäämistä. Pelastuksesta on täy-
sin paikallaan puhua lunastuksena, 
jos sillä tarkoitetaan tätä ikuista 
tervehdyttämistä.

☐

Mielenrauha
Mieleni minun tekevi
aivoni ajattelevi

mieli – vastavoimien areena
voimakenttä ja tuhontanner

mielenmaisema jossa
eläimelliset halut kohtaavat hengen
kutsun

ilman yhteistyötä hengen kanssa
villit ja vapaat vaistot valtaavat 
areenan

ja paha mieli mielipaha murhemieli
täyttää tilan

 silloin on heräämisen aika

tahto taistoon
mielen valovoimat käyttöön
Suuntaajan vahvanherkässä ohjauk-
sessa

ja mielenrauha on sinun.

Tuula Laine

Kesä oli elokuussa
Matkani oli maistiainen
ikuisesta elämästä Paratiisissa;
rakastuin öiseen Linnunrataan.

Ah! Luojalle kiitos, että emme olleet
suu supussa.
Minä olen sinulle lahja,
sinulle ja sinulle; hyvin arvokas.

Haluatko kokea elämän tarjoamat
hedelmät,
jotka sinä itse kypsennät?
Kas! Vapaa tahto on arvoitus.

Minä teen päätöksiä,
jotka ovat oivalluksia;
ne leimahtavat ja välähtävät upeasti.

Sini Lilja
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Urantia-kirjan lukijoiden talvitapaaminen  
24. – 26.1.2020

Paikka Hotelli Waltikka, Hakalantie 6, 37600 Valkeakoski, 
 puh. (03) 57711, s-posti: info@waltikka.fi
Teema Tutkimusmatka Esipuheeseen
Järjestäjä Suomen Urantia-seura ry 
Kenelle Avoin kaikille Urantia-kirjasta kiinnostuneille lukijoille

*******
Perjantai 24.1.2020
20.00 –  Iltapala 

Lauantai 25.1.2020
07.30 – 09.00 Aamiainen 
09.00 – 09.15 Päivän avaus, Tapani Vainio
09.15 – 10.00 Jumaluus ja jumalallisuus, Jumala, Tapio Kankkonen
10.15 – 11.00 Ensimmäinen Lähde ja Keskus, Universumitodellisuus, 
 Matti Tossavainen
11.15 – 12.00 Persoonallisuusrealiteetit, Energia ja malli, Osmo Saarela
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 13.45 Korkein Olento, Seitsenkertainen Jumala, Perimmäinen Ju-

mala, Laura Suominen-Raatikainen
14.00 – 14.45 Absoluuttinen Jumala, Kolme Absoluuttia, Raimo Kujala
14.45 – 15.15 Kahvitauko
15.15 – 16.00 Kolminaisuudet ja loppusanat, Eija Seppänen-Bolotinski
16.00 – 16.30 Keskustelua
 Väliaikoina musiikkia
16.30 – 17.30 Päivällinen
18.00 – 21.00 Sauna ja iltaohjelmana vapaata keskustelua kokoustilassa
20.00 – 21.00 Iltapala

Sunnuntai 26.1.2020
07.30 – 09.00 Aamiainen
09.00 – 09.15 Päivän avaus, Tapani Vainio
09.15 – 10.30 Miten arjen harmaudessa voi piillä suunnattoman kasvun sie-

meniä, Tapio Kankkonen
10.45 – 12.00 Hengellinen yhtenäisyys, sosiaalinen yhdenmukaisuus, Pentti 

Lehtelä
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12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 14.15 Mielen vapaus, Tuula Laine ja Laura Suominen-Raatikainen
14.15 Lähtökahvit

Huomioitavaa 
* Lauantaina ja sunnuntaina saapuneiden osallistumispaketin hintaan ei 

sisälly tulopäivän aamiaista. Aamiainen eri maksusta hotellille.
* Lounaat ja illallinen noutopöydästä
* Kokoushuoneet ovat avoinna klo 23.00 asti.
* Sauna on auki klo 8.00 – 21.00, pyyhkeet huoneesta mukaan.
* Vastaanotto sulkeutuu klo 24.00.

Osallistumispaketit sisältäen ohjelman mukaiset ateriat

Perjantai-sunnuntai
• 159 €  / hlö jaetussa kahden hengen huoneessa
• 219 € / hlö yhden hengen huoneessa

Lauantai-sunnuntai
• 110 € / hlö jaetussa kahden hengen huoneessa
• 140 € / hlö yhden hengen huoneessa

Päiväosallistumisen hinnat ilman aamiaista
• perjantai 9 €, 
• lauantai 47 €, 
• sunnuntai 23 €
• lauantai-sunnuntai 70 € (ei sisällä aamupalaa)

Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 7.1.2020:

Tapani Vainiolle, sähköposti tapani.v.vainio@gmail.com tai 
Virva Vainiolle, joka on paremmin tavoitettavissa, vainio.virva@gmail.com, 
puh. 040-7030115.

Erikoisruokavaliot tulee esittää ilmoittautumisen yhteydessä, mielellään myös 
mahdolliset huonekaveritoiveet.

mailto:tapani.v.vainio@gmail.com
mailto:vainio.virva@gmail.com
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Seuran hallitus ja yhteystiedot

Puheenjohtaja puheenjohtaja@urantia.fi 
 Risto Mäntynen Helsinki. Puh. 050 390 3040 
Varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja@urantia.fi 
 Karoliina Auvinen Helsinki. Puh. 050 330 5418
Sihteeri sihteeri@urantia.fi 
 Raimo Ala-Hynnilä Jyväskylä. Puh. 040 717 2933
Rahastonhoitaja rahastonhoitaja@urantia.fi 
 Tapio Pulli Kirjala. Puh. 050 540 4582
Jäsenkomitean pj. jasenkomitea-pj@urantia.fi 
 Hanna Holopainen Turku. Puh. 040 763 0917
Julkaisukomitean pj. julkaisukomitea-pj@urantia.fi 
 Kaija Lindström Espoo. Puh. 045 245 9009
Koulutuskomit. pj. koulutuskomitea-pj@urantia.fi 
 Tapani Vainio Pirkkala. Puh. 040 544 9026
Konferenssikom. pj. konferenssikomitea-pj@urantia.fi 
 Sini Lilja Vantaa. Puh. 044 546 6657
Sähk. viest. kom. pj. internetpalvelut-pj@urantia.fi 
 Matti Tossavainen Vantaa. Puh. 050 310 9184

Avoimet Urantia-aiheiset luentotilaisuudet
Tilaisuudet pidetään Malmitalolla, osoitteessa Ala-Malmintori 1, Helsinki.
Paikka on Malmin rautatieasemalta noin 200 m. Tilaisuuksissa on joko esi-
telmä tai Urantia-äänikirjan kuuntelua ja keskustelua sen pohjalta.
Tilaisuudet ovat lauantaisin klo 13.15 – 16.00. Tilaisuuden väliajalla voi 
käydä Malmitalon kahvilassa.

• La 8.2.2020: Avoin
• La 14.3.2020:  Avoin
• La 18.4.2020:  Avoin

Järjestäjä on Suomen Urantia-seura ry.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Malmitalo (karttalinkki)

mailto:puheenjohtaja%40urantia.fi?subject=
mailto:varapuheenjohtaja%40urantia.fi?subject=
mailto:sihteeri%40urantia.fi?subject=
mailto:rahastonhoitaja%40urantia.fi?subject=
mailto:jasenkomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:julkaisukomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:koulutuskomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:konferenssikomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:internetpalvelut-pj%40urantia.fi?subject=
https://goo.gl/maps/dZxf6DtRDNx
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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 nais-
ääntä. 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 aikaindek-
soitu sisällysluettelo kirjan luvuista: lukujen kokonaisaika sekä alilukujen al-
kamisajankohta luvun alusta, min:sek. Täten halutun aliluvun alkamiskohta 
löytyy helposti.

• CD-ROM-tallenne, 9 CD-levyä  ......Hinta 25,- €

• USB-tallenne, 1 USB-muisti, 8Gt ....Hinta 35,- €

• Molemmat yhdessä (CD+USB) .......Hinta 55,- €

Myynti: Suomen Urantia-seura ry.

* Internetissä: http://www.urantia.fi → Urantia-kirja 

* Käteismyyntiä tilaisuuksissa, joihin seura osallistuu (esim. messut) 
tai joita seura itse järjestää (kuten esitelmät ja lukijapäivät).

Tiedustelut: audiokirjat@urantia.fi tai p. 050 041 6336 (Pertti Leinonen)

http://www.urantia.fi/urantia-kirja.php?pg=audiobook
mailto:audiokirjat%40urantia.fi?subject=
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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 yhdyssi-
teenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja opin-
toryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-kirjan ope-
tusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri tällaiseen opis-
kelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan väärentämättö-
mien 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, kui-
tenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden 
toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen talou-
dellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoit-
taa koulutuskomitean puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi.

Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. 
Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomite-
aan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seu-
ra julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita 
opintoryhmätoimintaan, mutta samalla muistuttaa, että viime kädessä opin-
toryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetel-
mistään.

Verkko-opintoryhmä
Suomenkielinen verkko-opintoryhmä kokoontuu kerran viikossa sunnuntai-
sin klo 19 ryhmäpuhelutoimintoa käyttäen. Osallistuminen edellyttää Sky-
pe-tiliä ja viestintäohjelmistoa tietokoneella, älypuhelimessa tai tabletissa. Li-
sätietoja saa Risto Mäntyseltä, risto.mantynen@gmail.com

Helsinki
Helsingin opintoryhmän kokoontu-
mispaikka muuttuu. Ryhmä kokoon-
tuu kirjasto Oodin ryhmätyötiloissa, 
II kerros, huoneet 3-6. Lisätietoja: 
Kaija  Lindström, puh. 045 245 9009, 
kaija.lindstrom@kolumbus.fi

Espoo
Espoon keskustan opintopiiri ko-
koontuu lauantaisin klo 10-12 Villa 
Apteekin yläsalissa. Osoite: Pappi-
lantie 5, 02770 ESPOO. Lisätietoja: 
• Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790 

pentti.lehtela@pp1.inet.fi 
• Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336 

tmi.leinonen@kolumbus.fi

mailto:koulutuskomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:risto.mantynen%40gmail.com?subject=
mailto:juola.helena%40gmail.com?subject=
mailto:pentti.lehtela%40pp1.inet.fi?subject=
mailto:tmi.leinonen%40kolumbus.fi?subject=
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Hyvinkää
Lisätietoja: Kari Haavisto, puh. 040 
507 3048. karijolami@gmail.com

Jyväskylä
Lisätietoja: Raimo Ala-Hynnilä, 
puh. 040 717 2933.
raimoalah@gmail.com

Kemijärvi
Kemijärven lukupiiri kokoontuu Kie-
hispirtissä osoitteessa Seminaarinka-
tu 2-4 joka toinen viikko klo 13. Lisä-
tietoja: Lasse Ketonen, Asematie 17, 
98120 Kemijärvi, puh. 040 5040577.

Kärkölä
Lisätietoja: Sirkkaliisa Brandelin, 
p. 045 146 3335.

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

Lammi
Lammin ja ympäristön toiminnas-
ta kiinnostuneille antaa tietoja  
Tuula Parviainen, puh. 050 013 1430.
parviainen.tuula@hotmail.com

Lempäälä
Ryhmä kokoontuu parittomien viik-
kojen keskiviikkoina klo 18.30 – 
20.30. Yhteyshenkilö: Raimo Kujala, 
Mantereentie 405, 37420 Vesilahti,
puh. 040 586 4154.
raimojuhani.kujala@gmail.com 

Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasar-
mintie 20 A 84, 90130 OULU, puh. 

040 502 6604.
reijo.hamari@luukku.com

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 tiistaina, klo 16 – 
18. Koilliskeskus. Liikekatu 3, Sepeli, 
33580 Tampere. Lisätiedot: Kari Kip-
po, puh. 050 327 1045.
kr.kippo@pp.inet.fi 

Turku
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja  
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 KIR-
JALA, puh. 050 540 4582.
tapio.pulli@kolumbus.fi

Stockholm, Sverige
Urantia studiegrupp träffas på jämna 
veckors lördagar kl 14.00 i Stockholm 
city. För närmare info ring Riitta 
+46 707 213 496.

Keskustele Facebookissa
Urantia-seuralla on myös suljettu 
Facebook-ryhmä, jossa voit seurata 
keskustelua ja vaihtaa mielipiteitä 
muiden Urantia-kirjan lukijoiden 
kanssa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
seuran sihteeriin: sihteeri@urantia.fi
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Urantia-säätiön Suomen-toimisto tiedottaa:

Joulumyynti 1. – 31.12.2019, jolloin kirjatoimitukset ilman toimi-
tuskustannuksia

* Urantia-kirja, kovakantinen    23 €
* Urantia-kirja, pehmeäkantinen  18 €

Vieraskielisistä kirjoista löytyy lisätietoja verkkosivulta.

Määräalennus suomenkielisistä kirjoista:
• Urantia-kirja, kovakantinen 5 kpl 100 € (à 20 €)
• Urantia-kirja, pehmeäkantinen  5 kpl  80 € (à 15 €)

Voit pyytää tarjouksen myös muista usean kirjan kertaostoista!

Tiedustelut ja tilaukset verkkosivulta tai puhelimitse:
Verkkosivu: http://saatio.urantia.fi
Sähköposti: urantia-saatio@urantia.fi
p. 050 540 4582 

Urantia-säätiön Suomen-toimisto
Tapio Pulli

http://saatio.urantia.fi
mailto:urantia-saatio@urantia.fi

