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Puheenjohtajan kynästä
ikä ihana maailma” oli erään viime
vuosisadan alussa syntyneen trumpetistin suosikkikappale. Ja kuinka
paljon ihanampi se onkaan tänä päivänä! Kehitys
on kulkenut pitkin harppauksin eteenpäin sitten
noiden päivien. Sosiaaliset olosuhteet ja elintason
nousu ovat mahdollistaneet aineellisesti laadukkaamman elämän ja vapaa-ajan lisääntymisen. Ja
kaiken muun toiminnan lisäksi tulisi tämä vapaaaika osata käyttää hyödyllisesti ja järkevästi. Onkin
sitten eri asia kunkin yksilön kohdalla, mitä kaikkea
se voi tarkoittaa.
Mieleeni painui eräässä pankin tilaisuudessa esitelmöitsijän sijoitusvihjeitä antaessaan esiintuoma
kohta, jossa hän totesi myös ihmisen itsensä hyväksi
sijoituskohteeksi ja mainitsi vaihtoehtoina erilaisia
kylpylähoitoja ja -lomia tai itsensä kehittämis- ja
opiskelumuotoja ja erilaisia harrastus- ja jatkokoulutuskursseja.
Toisaalta tuotanto- ja työelämä vaatii jatkuvasti
työntekijöiltä yhä intensiivisempää paneutumista
työtehtäviin ja jatkuvaa suoritustason kasvua ja venymistä sekä lisääntyvästi työtehtäviä ns. omalla
ajalla suoritettavaksi. Tämä tuo mieleen Urantiakirjasta maininnan orjuudesta: Ihmiset eivät nykyään ole
sosiaalisessa merkityksessä orjia, mutta tuhannet antavat
kunnianhimon saattaa itsensä velkaorjuuteen. Tahdonvastainen orjuutus on antanut tietä muuntuneelle, tuotantoelämän piirissä tavattavalle, entiseen verrattuna kohennusta
merkitsevälle palkkaorjuuden muodolle. [780:1]
Myös ansaitsemattomasta varallisuudesta ja vapaa-ajasta mainitaan luvussa 72: Näissä ihmisissä alkaa jo ilmetä myös uudenlaista yhteiskunnallista inhon tunnetta – inhoa sekä joutilaisuutta että ansaitsematonta varallisuutta kohtaan. He ovat hitaasti mutta varmasti saamassa yliotteen koneistaan. Aikanaan hekin taistelivat poliittisen kahleettomuuden ja myöhemmin taloudellisen vapauden puolesta. Nyt he ovat astumassa aikaan, jolloin he voivat nauttia molemmista samalla, kun he sen lisäksi alkavat
antaa arvoa hyvin ansaitulle vapaa-ajalleen, jonka itse kukin voi omistaa entistä laajempaan itsensä toteuttamiseen.
[814:2]
Vuoden täällä planeettamme pohjoisessa kolkassa lähestyessä ns. talvipäivän seisausta ja pimeintä

”M

aikaansa, voidaan mainita muutama sana tämän ajan
juhlista eri kansojen keskuudessa. Suurin osa nykyisin kristilliseen joulunviettoon kuuluvista tavoista
on peräisin ei-kristillisistä lähteistä. Näistä tärkeimmät ovat roomalaisten saturnalia- ja kalendae-juhlat
sekä germaaniset keskitalven juhlat. Saturnus oli
roomalainen maanviljelyksen jumala. Valtionuhri
Saturnukselle uhrattiin 17. päivänä, ja silloin syötiin
runsas juhla-ateria temppelin edessä Rooman Capitoliumin luona. Juhliin ja juhla-ateriaan kuului runsas juominen, ilonpito ja syöminen. Saturnalia-juhlissa vallitsi tasa-arvoisuus niin köyhien kuin rikkaiden, vapaiden ja orjienkin välillä. Orjien sallittiin
iloita ja pilailla isäntiensä kustannuksella; isännät
valmistivat talonväelle juhla-aterian, johon orjatkin
saivat tasavertaisina osallistua. Leikit, ilonpito, lahjojen jakaminen erikoisesti lapsille, makeiset ja kynttilät olivat näiden juhlien antia joululle.
Kalendae-juhliinkin kuului karnevaalihumu kaduilla ja kodeissa. Talot koristeltiin ikivihreillä, jota
tapaa käytettiin yleensä kaikissa muissakin juhlissa.
Kalendae Januariae oli roomalaisten uuden vuoden
juhla (vietettiin maaliskuun ensimmäisenä mutta v.
153 eKr. siirrettiin tammikuun ensimmäiseksi).
Näissä juhlissa oli jokaisen jaettava lahjoja ja lisäksi
lahjojen yhteyteen kirjoitettiin nokkelia sanontoja.
Myöhemmin kalendae-juhlat voittivat saturnaliat ja
useat jälkimmäisen juhlan tavat liittyivät uudenvuoden juhliin.
Saksalais- skandinaavisperäinen (germaaninen
yule, jul, jol) joulujuhla on keskitalven suurin juhla,
jonka tarkka ajankohta ei ole selvillä. Sen vietosta
on mainintoja, joissa sitä vietetään kun aurinko on
palannut oltuaan poissa neljäkymmentä päivää
(napapiirillä), eli tätä joulujuhlaa vietettiin vuoden
pimeimpänä aikana vuoden loppuessa ja uuden alkaessa.
Germaaniseen jouluun kuului hedelmällisyyden
ja hyvän sadon taikojen ja uhrien ohella henkien
liikkuminen. Vaikka kuolleiden henkien liikkuminen
kotitalossa (uskomus) ei ehkä olekaan germaanista
alkuperää, se liittyy läheisesti jouluun. Jouluyöksi oli
jätettävä katettu pöytä vainajille uskomuksen mukaan. Uhreja ja taikamenoja tarvittiin uuden sadon
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menestykseksi sekä onnen ja rauhan takaamiseksi
uudelle vuodelle.
Roomalaisen mitrakultin mukaista Mitra-jumalan syntymäpäivää (muinaista auringon syntymäjuhlaa) vietettiin joulukuun 25. päivänä. Vuonna
274 keisari Aurelianus julisti Mitran palvonnan
Rooman valtionuskonnoksi. Näin mitralaisuus sai
merkittävän voiton muista kilpailevista uskonnoista,
kristinusko mukaan luettuna, Rooman valtakunnassa. Eri oppi- ja uskonsuuntien välisten kiistojen ja
kirkon noudattaman politiikan johdosta ja monien
eri vaiheiden jälkeen myös Kristuksen syntymäpäivä
siirrettiin vietettäväksi joulukuun 25. päivänä. Tämä
siirto vastasi jo tuolloin (paavi Liberius v. 354), kirkon noudattamaa politiikkaa, jonka mukaan se mielellään asetti kirkollisia juhlia pakanallisten juhlien

yhteyteen ja sai näiden juhlien sisältöä myös kirkollisiin juhliin omaksumalla näiden uskontojen tapoja soveltuvin osin kirkollisiin juhliin.
Edellä olevan perusteella joulujuhlaa mahdollisesti vietettäisiin ilman Jeesuksen syntymääkin; todennäköisesti se kuitenkin olisi hyvin erilainen kuin
nykyään. Kristuksen syntymäjuhlan materiaalinen
osa on siis lähes kokonaan ei-kristillistä alkuperää.
Joulun sanoma ja sen välittämä ilo sekä Jeesuksen
syntymä ja opetukset sen sijaan heijastuvat joulun
evankeliumissa ja lauluissa ja tekevät siitä nykykulttuurissa vaalimisen ja kehittämisen arvoisen kodin
juhlan.
Rauhallista ja hyvää joulun aikaa ja onnellista
uutta vuotta!
Kalevi Eklöf

Korkein Jumala = Kaikkivaltias
Korkein = Korkein Olento
Seppo Kanerva

M

iksi tutkia sellaisia ainakin näennäisesti
kaukana ihmisen arkipäivän kokemuksesta olevia kysymyksiä ja asioita kuin todellisuuden olemusta, sen syntyhistoriaa, sen osien
ja siinä vaikuttavien tekijöiden välisiä suhteita, sen
menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta? Vastaus
olkoon vaikka seuraava:
EI RIITÄ, että ylösnousemuskuolevainen sattuu tietämään jotakin Jumaluuden suhteista kosmisen todellisuuden
syntyhistoriaan ja ilmentymiin, vaan hänen tulisi käsittää
jotakin myös suhteista, jotka vallitsevat hänen itsensä sekä
toisaalta eksistentiaalisen ja toisaalta kokemuksellisen todellisuuden, potentiaalisen ja aktuaalisen todellisuuden, monilukuisten tasojen välillä. Ihmisen maallista suunnistautumista,
hänen kosmista ymmärrystään ja hänen hengellistä suunnan
valintaansa, kaikkia näitä kohentaa parempi käsitys universumitodellisuuksista ja menetelmistä, joilla ne liittyvät toisiinsa, integroituvat ja yhdistyvät. [1162:1]
1. Mitä jos ei mitään olisi?
Yritäpä hetken aikaa pohtia sellaista, millaista olisi,
jos ei mitään olisi. Millaista olisi, jos olemassa ei olisi
mitään? Millaista olisi, jos ei olemassaoloa sellaisena
kuin sen ympärillämme näemme ollenkaan olisi. Mitä olisi, jos ei mitään olisi? Kysymys toimii lähtökohtana olemassaolon pohdiskelulle. Olemattomuuden näkeminen ei onnistu edes mielen silmin. Jotakin on olemassa, koska pelkästään sellaisen ajattele-

minenkin, ettei mitään olisi, epäonnistuu. Emme
edes pysty kuvittelemaan olemattomuutta.
Sen sijaan voi yrittää päästä selville siitä, miksi
olemassaolo on olemassa ja miksi se on sellainen
kuin se on. Näihin kysymyksiin ihminen kykenee
löytämään oman uskonsa, ajattelunsa ja loogisen
päättelynsä voimin hämmästyttävän pitkälle meneviä vastauksia. Lopullista vastausta ei kysymyksiin
kuitenkaan voi löytää edes päättymättömässä ikuisuudessa. Ihmisen omin avuin löytämiä vastauksia
täydentävät ja niiden oikeellisuuden voivat vahvistaa
vain ihmistä korkeammalta tasolta annetut ilmoitukset.
Jotta pääsisimme hyvään alkuun näiden ongelmien pohdiskelussa ja sen kysymyksen erittelyssä,
kuka ja mitä Korkein Jumala on, tehkäämme ajatuksissamme matka menneisyyteen.
2. Matka alkuun, jota ei koskaan ollut
Kuvittelepa lähteväsi matkalle ajassa taaksepäin.
Mennäänpä aluksi taaksepäin vain vuosi, ja kas,
hyörimme tässä samassa paikassa viettämässä vuoden 2000 kesäpäiviä. Siirrymme vuoteen 1993 ja
olemme kesäpäivillä Järvenpäässä ihastelemassa ensimmäistä suomenkielistä Urantia-kirjaa. Seuraavaksi
siirrymme aikaan 60 vuotta sitten ja Chicagoon; näet The Urantia Bookin olevan tulossa, maailma on
saamassa viidennen käänteentekevän ilmoituksensa.
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Kun siirrymme aikaan sata vuotta sitten, viides
ilmoitus on hävinnyt maailmasta; maailma elää
neljännen ilmoituksen varassa. Nyt olemme siirtyneet lähes kaksituhatta vuotta taaksepäin ja
näemme Jeesuksen opettamassa elämällään ja
sanoillaan Jumalan olemusta ja neljättä aikakautista
ilmoitusta. Menemme taas lähes kaksituhatta vuotta
kauemmas menneisyyteen ja näet Melkisedekin
opettamassa kolmatta ilmoitusta. Kiihdytämme
vauhtia ja olemme siirtyneet vuoteen 35 914 eKr. ja
näet, kuinka Aatami ja Eeva ovat juuri saapumassa;
vauhti kiihtyy edelleen ja ohitse vilahtavat vuosituhannet toisensa perään. Vuoden 200 000 paikkeilla näet alkukantaisen maailman sekasortoisena:
Luciferin kapina on juuri alkanut. Vuoden 500 000
paikkeilla näet Urantian Planeettaprinssin saapuvan
esikuntineen ja näet Sangik-rotujen, värillisten
ihmisrotujen ilmaantuvan. Mutta vauhti kiihtyy
edelleen, saavutamme vuoden 991 474 eKr. ja näet
vilahdukselta Andonin ja Fontan, ensimmäiset
ihmiset. Mutta emme pysähdy tähänkään, vaan
vauhti vain kiihtyy, siirrymme yhä kauemmas
menneisyyteen, nyt olemme jo vuodessa 140
miljoonaa vuotta eKr. ja näet miten ensimmäiset
matelijat ilmaantuvat maan kamaralle aloittaakseen
oman valtakautensa. 210 miljoonaa vuotta eKr. näet
vilaukselta ensimmäisten sammakoiden loikkivan
kuivalla maalla. Huomaat myös, että sinun on vaikea
tunnistaa näkemääsi maailmaa; mantereet eivät enää
pitkään aikaan ole olleet oikean muotoisia eivätkä
oikeilla paikoillaankaan. Mutta matka kiihtyy: maan
kamara käy autioksi, ei kasvin kasvia, ei mitään
elämää. Kiihtyvä matka menneisyyteen jatkuu ja 550
miljoonaa vuotta eKr. ohitsesi vilahtavat Elämänkantajat, jotka ovat juuri istuttamassa elämää
maapallomme meriin. Mutta kun pääsemme aikaan
1 000 miljoonaa vuotta sitten, huomaat, että maapallo on kutistunut, ja 2 000 miljoonaa vuotta sitten
se on enää viidennes nykyisestä koostaan; 2 500
miljoonaa vuotta sitten se on enää yksi kymmenesosa nykyisestä. Sen pinta on tulisena hehkuva
hornankattila, kivet ja metallit kiehuvat sen pinnalla,
ja kun pääsemme aikaan 4 500 miljoonaa vuotta
eKr. maapalloa ei enää ole, se on hävinnyt. Mutta
matka jatkuu: 6 000 miljoonaa vuotta sitten oma aurinkomme on juuri syntymässä Andronoverin tähtisumusta. Vauhti kuitenkin kasvaa; matka menneisyyteen, kohti alkua jatkuu. Ympärillä näkyy tähtiä
yhä harvemmassa. Kun päästään vuoteen 500 000
miljoonaa vuotta sitten, näet miten Andronoverin
tähtisumusta syntyy sen ensimmäinen aurinko; 875
000 miljoonaa vuotta sitten näet, kuinka Andonoverin tähtisumu on juuri muotoutumassa.
Vuosimiljoonat vilahtavat nyt ohitsesi niin ettet
huomaakaan. Tähtitarhat ympärilläsi käyvät yhä harvemmiksi, tähtisumu toisensa jälkeen sammuu,
pimeys on yhä tiiviimpää. Vauhti kiihtyy niin, että
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vuosimiljardit vilahtavat ohitsesi. Seitsemän superuniversumia katoavat taaksesi, niitä ei enää ole, ne
yksinkertaisesti häviävät. Pimeys on läpitunkematonta. Mutta tunnet silti, ettet ole yksin,
sinusta tuntuu kaikesta autiudesta huolimatta
turvalliselta, tunnet, että sinusta pidetään kaiken
aikaa huolta. Huomaat, että alkaa yhä vähemmän
olla merkitystä sillä, että aika kuluu, että vauhti
kiihtyy matkalla kohti menneisyyttä. Yhtäkkiä
ohitsesi kuitenkin kiitää pimeiden gravitaatiokappaleiden ensimmäinen vyöhyke ja hetken
päästä toinen vyöhyke. Ja NYT eteesi rävähtää
valtava kirkkaus ja sanoin kuvaamaton valkeus.
Hengellinen hohde tunkeutuu kaikkialle, täyttää
kaiken. Edessäsi on siinä samassa miljardi seitsemässä kehässä kiertävää taivaallista sfääriä.
Olemuksesi ja mielesi täyttää syvä täydellisyyden,
autuuden ja onnen tunne. Olet tullut Havonaan.
Matka jatkuu ja jatkuu, mutta tuntuu kuin se ei enää
edistyisi minnekään. Vaikka matkan pitäisi jatkua
menneisyyteen, huomaat, että Havona ei siirry
mihinkään, se on aina edessäsi, ja huomaat kohta,
että se on ikuinen. Ei ole mitään mieltä mennä
ajassa taaksepäin. Aika on kuin pysähtynyt. Huomaat, että onnesi, kiitollisuutesi, hyvyytesi tunne,
hengellinen hohde ja kirkkaus, totuudellisuuden
tuntu on niin voimakas, että et kestä sellaista
kauneutta, hyvyyttä, rakkautta ja totuudellisuutta.
Saatuasi Havonassa käsityksen omasta Korkeimmasta Jumalastamme sinun on jätettävä
aineellinen ruumiisi, siirryttävä kokonaan toiselle
tasolle, hengen tasolle. Muutoin matka ei voi jatkua,
sillä se, mikä on edessäpäin, on liikaa fyysiselle olennolle, liikaa ihmissielullesi. Inhimilliset rajasi eivät
kestäisi edessä olevaa kauneutta, rakkautta ja
hyvyyttä. Ne ovat niin ylivoimaisen musertavia.
Vasta muututtuasi hengeksi voit siirtyä
eteenpäin. Ajan kulumisella ei kuitenkaan ole enää
yhtään mitään merkitystä. Nyt on mielekästä jatkaa
matkaa enää avaruudessa. Aineellisuus jäi taakse,
ajallisuus jäi taaksesi. Täydellinen Havona jää taaksesi, mutta vain maantieteellisesti, vain avaruuden
koordinaateissa. Ja tällä toisella tasolla vasta pääset
eteenpäin. Ei enää ajassa. Ja nyt edessäsi avautuvat
Paratiisin satelliittien kolme vyötä, seitsemän
satelliittia kussakin. Heti niiden takaa, mutta ei enää
avaruudessa, näkyy sanoinkuvaamattoman suuri,
majesteettinen, valtava, uskomattoman kaunis ja
pyhä Paratiisin Saari. Se kylpee hengellisessä
hohteessa, jumalallisessa valkeudessa, iankaikkisuuden puhtaassa kirkkaudessa. Absoluuttisen
pyhyyden keskeltä erotat ikuisten Jumalten kodit:
Äärettömän Hengen, Iankaikkisen Pojan ja Universaalisen Isän asuinsijat. Sinä täytyt pakahduttavasta
kiitollisuudesta, loputtomasta palvonnan tarpeesta.
Näet Isän, Pojan ja Hengen kasvoista kasvoihin.
Tiedät tulleesi minuutesi, oman olemassaolosi,
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lähteen äärelle. Olet ylitsevuotavuuteen saakka
täynnä totuudellisuutta, hyvyyttä ja kauneutta sekä
Isääsi kohtaan tuntemaasi rakkautta. Samalla tunnet
Hänen totuudellisuutensa, vanhurskautensa, hyvyytensä, kauneutensa ja rakkautensa. Tunnet, että
olet hänen kaltaisensa. Tunnet tulleesi kotiin.
Tuntuu kuin matka päättyisi tähän. Mutta
vaikket enää voikaan siirtyä avaruudessa paikasta
toiseen etkä ajallisuudessa hetkestä hetkeen, siirryt
silti ikuisuudessa, ja kohta näyttää kuin Paratiisikin
häviäisi edestäsi; sitä ei enää ole. Kaikki mitä on, onkin yhtäkkiä vain yksi. Ei ole monta. On vain yksi.
Meidän pitää kuvitella sinutkin mielivaltaisesti tähän
kuvaan, sillä itse asiassa sinuakaan ei enää ole. On
vain yksi, kaikki on yhtä ja yksi on kaikki. Ei ole
muuta, ei ole toista. Ei ole ulkopuolta, ei sisäpuolta,
ei mitään erilaista, on vain samanlaista, on vain yksi.
Edessäsi, sivuillasi, takanasi, edessä olevassa ikuisuudessa ja menneessä ikuisuudessa on vain yksi. Se
ulottuu tässä mielikuvassa taivaisiin, se ulottuu kaikkialle, se ulottuu loputtomasti joka puolelle, se ei katoa edes äärettömyyteen, vaan se jatkuu sielläkin. Se
täyttää kaiken. Se on kaikki. Mitään liikettä ei ole,
sillä ei ole mitään, mihin tämä kaikki voisi liikkua tai
siirtyä, koska se itse täyttää kaiken. Käsillä on ikuisuuden staattinen hetki; ikuisuuden pysähtyneisyys.
Olet nyt kasvokkain MINÄ OLEN -olevaisen
kanssa. Matka on pysähtynyt, päättynyt. Olet tullut
kaiken alkuun, mutta ymmärrät, ettei alkua ole koskaan ollut, ja että tämä kaikki on ollut aina ja on oleva aina – ikuisesti. Matka oli kuviteltu. Havona on
ikuinen, Paratiisi ja Paratiisin-Jumaluudet ovat ikuisia. Ne eivät häviä minnekään. MINÄ OLEN on
sama kuin Isäsi, ikiaikojen Universaalinen Isä, joka
ei ole koskaan ollut yksin. Joka on aina ollut Isäsi –
jo ennen kuin sinua oli.
Matkakertomus auttanee ymmärtämään edes
vähän sitä, mistä on kysymys pohdiskellessamme
Jumaluutta ja etenkin oman finiittisen, evolutionaarisen ja kokemuksellisen olemassaolomme Jumalaa,
Korkeinta Jumalaa eli Kaikkivaltiasta Korkeinta eli
Korkeinta Olentoa.
3. Ihmisen ajattelua koskevat ehdollistukset
ja rajoitteet
Koska ihminen on ajallisuudessa ja avaruudessa elävä olento, hänen ajattelunsa on sillä tavoin järjestynyttä, että ihminen ei kykene ajattelemaan muutoin
kuin ajallisuuden ja avaruuden muodostamissa puitteissa. Hänen on täysin mahdotonta päästä ymmärrykseen sellaisista olevaisuuden kohteista, jotka eivät
ole ajallisia eivätkä avaruudellisia. Sen vuoksi Korkein Jumala, finiittisyyden, ajallisen universumin, kehittyvä Jumala on enin mahdollinen määrä Juma-

luutta, jonka ihminen kykenee – vaivoin – käsittämään.
Kaikki seuraavaksi esitettävä on siis ymmärrettävä tältä pohjalta. Asiat, jotka eivät todellisuudessa
ole ajallisia, pitää kuitenkin esittää vääristyneesti
ajallisen sekvenssin mukaisesti, muutoin ne ovat ihmisen käsittämättömissä.
4. Todellisuuden syntyhistoria finiittisestä
näkökulmasta
Ilmoituksen laatijat kertovat universumin filosofien
esittävän todellisuuden alkusyyksi aikamatkamme
päätteeksi kohtaamamme MINÄ OLEN -olevaisen,
joka ei ole kukaan muu kuin Universaalinen Isä.
Mutta toimiessaan tässä roolissa Universaalinen Isä
tai oikeammin Ensimmäinen Lähde ja Keskus on
toki paljon, mittaamattoman paljon, enemmän kuin
ihmisen käsitys kaikkien Isästä.
Ennen kuin mitään oli, oli MINÄ OLEN, joka
on sama kuin Infiniittinen. Mitään rajoitetta, määrettä, attribuuttia, luonnehdintaa ei voi soveltaa MINÄ OLEN -olevaiseen, josta voidaan todeta vain,
että MINÄ OLEN on. (1153:1) Eikä mitään muuta
sitten olekaan kuin MINÄ OLEN. MINÄ OLEN
ei ole aktuaalinen eikä potentiaalinen, ei jumalallistunut eikä jumalallistumaton, ei persoonallinen eikä
persoonaton, ei staattinen eikä dynaaminen. MINÄ
OLEN ei ole edes todellisuudessa, koska mitään todellisuutta ei vielä ole. On vain MINÄ OLEN. Ei
ole sisäpuolta eikä ulkopuolta. Infiniittinen MINÄ
OLEN täyttää kaiken – koko infiniittisyyden. Mikään ei liiku, koska ei ole tilaa, mihin liikkua. Mitään
liikettä ei ole myöskään MINÄ OLEN -olevaisen sisällä, sillä sellainen edellyttäisi MINÄ OLEN -olevaisen jakautumista osiin, mitä ei kuitenkaan ole
tapahtunut; MINÄ OLEN on monoteettinen, yksisubstanssinen; sisäinen liike edellyttäisi avaruuden
tunkeutumista näiden osien sisään ja niiden väliin,
mitä ei siis ole vielä tapahtunut, koska avaruutta ei
ole olemassa. Ei ole liikettä eikä mitään tapahdu.
MINÄ OLEN -olevaisesta sanotaan, että se on sekä
jokin että ei-jokin.
MINÄ OLEN -olevaisesta ei voi sanoa edes,
että MINÄ OLEN on eksistentiaalinen, sillä MINÄ
OLEN edeltää eksistentiaalisia. MINÄ OLEN on
siis esieksistentiaalinen. MINÄ OLEN -olevaisesta
ei voi sanoa, edes, että kysymyksessä olisi henki.
MINÄ OLEN on esihenki.
MINÄ OLEN on infiniittinen, kvalifioimattoman absoluuttinen ja ikuinen; MINÄ OLEN on alkuperäinen absoluuttinen alkusyy.
MINÄ OLEN merkitsee kvalifioimatonta
infiniittisyyttä. MINÄ OLEN on kaikki se erilaistumaton todellisuus, joka konsanaan voi sisältyä infiniittisen ikuisuuden kaikkeuteen.
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Aktuaalit kätkeytyvät vielä potentiaaleihinsa, eivätkä potentiaalit vielä ole ilmaantuneet MINÄ
OLEN -olevaisen infiniittisyyteen. (1153: 2)
Yksi suuri ja merkittävä piirre MINÄ
OLEN -olevaisessa kuitenkin on, ja tuo nimenomainen piirre tekee olemassaolon mahdolliseksi.
MINÄ OLEN -olevaisesta täytyy nimittäin olettaa,
että MINÄ OLEN -olevaiseen kätkeytyy tahto. MINÄ OLEN -olevaisella täytyy olla tahto, vaikkei
voikaan sanoa, että MINÄ OLEN olisi persoonallinen. Tämä tahto kätkee sisäänsä mahdollisuuden itsensä rajoittamiseen. Juuri tästä johtuen voi olettaa,
että MINÄ OLEN on esipersoonallinen, esieksistentiaalinen, esipotentiaalinen ja esiaktuaalinen.
Riippuu nimittäin siitä, mitä MINÄ OLEN tahtoo,
ilmaantuvatko persoonallinen, eksistentiaalinen, potentiaalinen ja aktuaalinen. Samasta seikasta riippuu,
tuleeko MINÄ OLEN -olevaisesta Alkuperäinen.
Ja sinä hetkenä, jota ei siis koskaan ole ollut,
jolloin MINÄ OLEN alkoi omasta tahdostaan rajoittaa itseään, syntyi todellisuus, ilmaantui avaruus,
ilmaantui olemassaolo, ilmaantui ulkopuoli ja ilmaantui sisäpuoli, ilmaantui liikkumisen mahdollisuus, ilmaantui erilaisuus. Yhdestä tuli kaksi ja samassa hetkessä siitä tuli väistämättä kolme.
Tämä ajallinen selvitys, vaikka se onkin totuus,
ei kuitenkaan ole fakta, ja siitä johtuen se on täynnä
paradokseja. Paradoksaalisuus on siinä, että vaikka
MINÄ OLEN rajoitti itsensä, MINÄ OLEN myös
jatkuu rajoittamattomana, yhtä kvalifioimattomana,
yhtä esieksistentiaalisena.
Ikuisuuden staattisuudessa tapahtui ensimmäinen tahdollinen ilmiö: Infiniittinen erottautui infinitudista. Infiniittisestä ja infiniittisyydestä tuli tämän ilmiön myötä kaksi erillistä olevaista. Näin ilmaantui erilaisuus ja niiden välinen jännite. Jännite
saa aikaan liikkeen. Alkoi tapahtua. Koska alkuperäinen samanlaisuus ei hävinnyt minnekään, se toimi
edelleen erilaisuuksien välisen jännitteen laukaisijana.
Infiniittinen MINÄ OLEN, alkuperäinen erilaistumattomuus ja samuus, ei siis hävinnyt minnekään, sillä se ei voi hävitä minnekään. MINÄ
OLEN jatkaa ikuisesti; se on kvalifioimatonta absoluuttisuutta. Ilmaantui siis itse asiassa kolme olevaista: 1. MINÄ OLEN; 2. Infiniittinen ja 3. infiniittisyys eli infinitudi. Tätä kolmen olevaisen kokonaisuutta kutsutaan ensimmäiseksi kolmiyhteydeksi.
(1154:1–2)
Saman tahtotoiminnallisen teon myötä ilmaantunut muodonmuutos toi muassaan myös esieksistentiaalisen rinnalle eksistentiaalisen, jumalallistumattoman rinnalle jumalallistuneen, esihengen rin-
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nalle hengen, esipotentiaalisen rinnalle potentiaalisen ja esiaktuaalisen rinnalle aktuaalisen, sillä MINÄ
OLEN, joka on Ensimmäinen Lähde ja Keskus, julisti seitsemän totuutta, joiden myötä MINÄ OLEN
loi suhteen Infiniittisyyden Seitsemään Absoluuttiin.
Nämä totuudet ovat:
1. MINÄ OLEN Iankaikkisen Pojan isä.
2. MINÄ OLEN ikuisen Paratiisin syy.
3. MINÄ OLEN yhtä Iankaikkisen Pojan kanssa.
4. MINÄ OLEN itsessäni assosioituva.
5. MINÄ OLEN itseni kvalifioinut.
6. MINÄ OLEN staattis-reaktiivinen.
7. MINÄ OLEN MINÄ OLEN.
Ensimmäisen julistuksen myötä MINÄ OLEN
on Universaalinen Isä. Toisen julistuksen myötä MINÄ OLEN on Universaalinen Valvoja. Kolmannen
julistuksen myötä MINÄ OLEN on Universaalinen
Luoja. Neljännen julistuksen myötä MINÄ OLEN
on Infiniittinen Ylläpitäjä. Viidennen julistuksen myötä MINÄ OLEN on Infiniittinen Potentiaali. Kuudennen julistuksen myötä MINÄ OLEN on Infiniittinen
Kapasiteetti. Seitsemännen julistuksen myötä MINÄ
OLEN on Infiniittisyyden Universaalinen Ainoa.
On kaiken aikaa muistettava, että kysymyksessä
eivät ole faktat, vaan totuus. Kaikki Infiniittisyyden
Seitsemän Absoluuttia eli Universaalinen Isä, Iankaikkinen Poika, Ääretön Henki, Paratiisi, Universaalinen Absoluutti, Jumaluusabsoluutti ja Kvalifioimaton Absoluutti ovat yhtä ikuisia. Koskaan ei ole
ollut hetkeä, jolloin nämä Absoluutit eivät olisi olleet kaikki olemassa.
Ensimmäinen julistus tarkoittaa alkuperäisen,
absoluuttisen ja eksistentiaalisen Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen persoonan eli Universaalisen Isän
suhdetta absoluuttiseen persoonallisuuteen, Iankaikkiseen Poikaan, ensimmäiseen henkeä olevaan, absoluuttiseen ja eksistentiaaliseen aktuaaliseen. Se tarkoittaa suhdetta tasavertaisten persoonallisuuksien
välillä. Ensimmäinen julistus toi mukanaan siis Isä–
Poika-kaksinaisuuden.
Toinen julistus tarkoittaa suhdetta ensimmäiseen persoonattomaan ja ei henkeä olevaan aktuaaliseen eli Paratiisiin. Universaalinen Isä on nyt perikuva. Paratiisi on ei-persoonallinen, ei-jumalallinen,
aktuaalinen, absoluuttinen ja eksistentiaalinen Paratiisi-Lähde ja Keskus.
Kolmas julistus tarkoittaa liittoa Isän ja Pojan
välillä Paratiisin läsnä ollessa. Se merkitsee heidän
yhteispersoonallisuutensa eli Äärettömän Hengen,
Isän ja Pojan Myötätoimijan, Myötäluojan ja Toi-
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minnan Jumalan ilmaantumista. Se merkitsee myös
ikuisen universumin ilmaantumista Havonan hahmossa ja Toiminnan Jumalan toimesta. Ääretön
Henki eli Isä–Poika-kaksinaisuus on aktuaalinen,
absoluuttinen, eksistentiaalinen ja persoonallinen
Kolmas Lähde ja Keskus. Kolmannen julistuksen
myötä ilmaantui ikuinen Paratiisin-Kolminaisuus.
Paratiisin-Jumaluus on yksi jakamaton ykseys, mutta
nyt se esiintyy kolmena ikuisena, eksistentiaalisena
ja absoluuttisena persoonallisuutena.
Neljäs julistus tarkoittaa Universaalista Absoluuttia, ensimmäistä potentiaalisuuden Absoluuttia,
joka ei ole vielä eriytynyt jumalallistuneeksi ja jumalallistumattomaksi. Universaalinen Absoluutti yhdistää Kvalifioidun (Jumaluus-) Absoluutin ja Kvalifioimattoman Absoluutin; se yhdistää jumalallistuneen ja jumalallistumattoman. Se on staattisuuksien
ja potentiaalien yhteenliittymä, ja se kompensoi
kaikki kvalifioidut ja kvalifioimattomat. Universaalinen Absoluutti on persoonaton, eksistentiaalinen ja
potentiaalinen.
Viides julistus tarkoittaa, että Absoluuttinen ja
Infiniittinen MINÄ OLEN kvalifioi itsensä Jumaluudeksi. Kysymyksessä on toinen potentiaalisuuden Absoluutti. Jumaluusabsoluutti eli Kvalifioitu
Absoluutti on kokemuksellisen Absoluuttisen Jumalan potentiaali; se on persoonaton, eksistentiaalinen
ja potentiaalinen.
Kuudes julistus tarkoittaa, että MINÄ OLEN
on Kvalifioimaton Absoluutti eli kaiken tulevaisuudessa tapahtuvan kosmisen laajenemisen mahdollisuus. Kvalifioimaton Absoluutti on persoonaton,
eksistentiaalinen ja potentiaalinen.
Seitsemäs julistus tarkoittaa, että MINÄ OLEN
on edelleen MINÄ OLEN.
Mainitut MINÄ OLEN -olevaisen seitsemän sisäistä kaksinaisuussuhdetta iäistyvät siis Infiniittisyyden Seitsemänä Absoluuttina, joita voi luonnehtia
MINÄ OLEN -olevaisen ilmenemismuodoiksi.
Kaikki seitsemän ovat rajoittamattomasti yhtä ikuisia, aluttomia ja loputtomia. Yksi seitsemästä Absoluutista on alkuperäinen, nimittäin Universaalinen
Isä. Kolme on aktuaalista, nimittäin Iankaikkinen
Poika, Ääretön Henki ja Paratiisin Saari. Kolme on
potentiaalista, nimittäin Universaalinen Absoluutti,
Jumaluusabsoluutti ja Kvalifioimaton Absoluutti.
(1155:5–1157:1)
Nämä ovat tuntemamme todellisuuden perusta. Infiniittisyyden Seitsemän Absoluuttia, jotka
kaikki eivät ole Jumaluutta, ovat suhteissa myös toisiinsa, ja näistä muodostuvat kolmiyhteyssuhteet, ja niiden kautta Infiniittisyys todellistuu universaalisena
toimintana. (1157:5–9) Kolmiyhteyksissä eli Abso-

luuttien perusyhteenliittymissä eksistentiaaleista tulee toiminnallisia. Universuminäyttämö valmistuu,
potentiaalit ovat olemassa ja aktuaalit ovat läsnä.
Kosminen energia erilaistuu ja erottautuu, Paratiisista henki levittäytyy kaikkialle ja mieli annetaan lahjaksi yhdessä persoonallisuuden kanssa. (1157:10)
(1298:4–7)
Havona-universumi miljardeine sfääreineen on
ensimmäinen universumi, joka sijaitsee ajallisuudessa ja avaruudessa. Paratiisin 21 satelliittiakin sijaitsevat ajallisuudessa ja avaruudessa, mutta niitä ei kutsuta universumiksi. Havona merkitsee ikuisuuden,
absoluuttisuuden, infiniittisyyden ja eksistentiaalisuuden muuntamisen ensimmäistä vaihetta. Paitsi,
että infiniittisyys, absoluuttisuus ja eksistentiaalisuus
ovat verrattomia ominaisuuksia, ne ovat myös hirvittäviä rajoitteita. Absoluutti ei voi olla vähemmän
kuin absoluuttinen, eksistentiaalinen ja ikuinen.
Mutta näihin ominaisuuksiin sisältyvät kaikki eiabsoluuttisen, ei-eksistentiaalisen, ei-infiniittisen ja
ei-ikuisen potentiaalit. Näiden potentiaalien aktuaalistaminen, joka merkitsee asteittaista absoluuttisuuden vähentämistä, eksistentiaalisuuden muuttumista
kokemukselliseksi, infiniittisen muuntumista vähittäin ei-infiniittiseksi ja aluttoman ja loputtoman eli
ikuisen muuntumista alulliseksi ja potentiaalisesti
loppuvaksi, alkaa Havonasta. Havonassa esiintyy
kaikkia olemassaolon vaiheita. Ensimmäinen Lähde
ja Keskus eli Universaalinen Isä alkaa sen vuoksi
luoda itsestään aspekteja, jotka edustavat Jumaluuden vähittäistä miedontamista. Jumala alkaa näin askel askeleelta lähestyä olemassaolon alempia tasoja.
Alemmat tasot ovat olemassa Jumalan tahdosta.
MINÄ OLEN on yksinäinen, siksi se ei voi olla
persoona; siksi MINÄ OLEN -olevaisesta ei voi sanoa edes että MINÄ OLEN on hyvä, kaunis tai rakastava. Hyvyys, kauneus, totuus ja rakkaus voivat
ilmetä vain persoonien välisissä suhteissa. Tästä johtuen Iankaikkinen Poika ja Ääretön Henki ovat tasavertaisia persoonia Universaalisen Isän kanssa.
Mutta Universaalinen Isä halusi heidän lisäkseen
suhteen myös toisenlaisiin tasavertaisiin persoonallisuuksiin: persoonallisuuksiin, jotka omasta halustaan ja tahdostaan haluavat olla tasavertaisia hänen
kanssaan. Niinpä Universaalinen Isä määräsi ja valtuutti toimijansa ja edustajansa luomaan käsittämättömän valtavan olentokunnan, joka vähitellen kehittymällä pystyy lopulta tasavertaisuuteen hänen kanssaan.
Ensimmäisenä vaiheena äsken mainitussa
miedontamisprosessissa pitäisi olla Absoluuttisen
Jumalan ilmaantuminen Havonaan potentiaaliseksi
kokemukselliseksi saavutettavuudeksi. Ilmoitus ei
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kuitenkaan kerro, että näin olisi tapahtunut. Absoluuttinen Jumala, vaikka onkin kokemuksellinen, on
kuitenkin todennäköisesti saavuttamaton kokemuksellisuus ja siinä määrin muista kokemuksellisista Jumaluuksista poikkeava, että häntä tässä hänen potentiaalisen kokemuksellisen saavutettavuuden statuksessaan edustanee Paratiisissa oleva Jumaluusabsoluutti. Mutta tämä on omalta puoleltani silkkaa
spekulointia.
Ensimmäinen vaihe tässä miedontamisprosessissa siis lienee absoniittisen olomuodon ilmaantuminen ja absoluuttisuutta edustavan Jumalan personoituman, Perimmäisen Jumalan, olevaistuminen.
Metodia, jolla absoniittiset ilmaantuvat, kutsutaan
olevaistumiseksi. Perimmäisen Jumalan transsendenttinen kehittyminen täydeksi saavutettavuudeksi
on kaukaisen tulevaisuuden asia, ja se tapahtuu superajallisuudessa ja transsendenttisessä avaruudessa
ulkoavaruuden neljällä valtavan suurella ja käsittämättömän etäällä olevalla kehällä.
Toinen miedontamisprosessin vaihe on finiittisen olomuodon ilmaantuminen ja finiittisyyttä edustavan Jumalan personoituman, Korkeimman Jumalan, luominen. Metodia, jolla finiittiset ilmaantuvat
olevaisiksi, kutsutaan luomiseksi. Korkeimman Jumalan finiittinen kehittyminen täydeksi saavutettavuudeksi on kulumassa olevan universumiaikakauden asia. Se tapahtuu seitsemässä superuniversumissa. Me ihmiset olemme osa tuota prosessia. Se Jumala, joka hallinnoi tätä prosessia, on Seitsenkertainen Jumala.
5. Kolmiyhteydet
Kolmiyhteydet siis alkavat olla sitä, minkä me finiittiset luodut tajuamme todellisuudeksi.
Absoluuttien perusyhteenliittymissä eksistentiaaleista tulee toiminnallisia. Perusero kolmiyhteyksien ja kolminaisuuksien välillä on se, että kolmiyhteyksissä on mukana myös ei-jumalallisuus; kolminaisuudet sitä vastoin ovat aina Jumaluutta. Kolmiyhteyksiä on kaikkiaan viisitoista, mutta niistä paljastetaan meille vain seitsemän. Niille on kaikille
(viidelletoista) yhteistä se, että Universaalinen Isä on
niistä jokaisessa ensisijaisena jäsenenä. (1147:11)
Meille paljastetut seitsemän kolmiyhteyttä ovat:
1. Ensimmäinen kolmiyhteys – persoonallistavoitteellinen
kolmiyhteys. Siihen kuuluvat 1) Universaalinen Isä,
2) Iankaikkinen Poika, 3) Ääretön Henki.
Huomio kiinnittyy siihen, että tämän kolmiyhteyden jäsenet ovat samat kuin Paratiisin Kolminaisuuden, ainoan eksistentiaalisen Kolminaisuuden,
jäsenet. Eksistentiaalisessa kolmiyhteydessä Isä, Poi-
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ka ja Henki eivät esiinny Jumaluutena, vaan he
muodostavat kolmen persoonansa toiminnallisen
liiton.
Tämä on rakkauden, armon ja hoivan liitto. Se
antaa persoonallisuuden, hengen ja mielen. Se edustaa infiniittistä tahtotoimintaa. Sen avulla persoonallisesta Jumaluudesta tulee minuuttaan luoduille julkituova Jumaluus.
2. Toinen kolmiyhteys – voima-perikuva-kolmiyhteys.
Tämä on fyysisen olemassaolon rakennekaavojen,
mallien, alkuperänä toimiva kolmiyhteys. Siihen
kuuluvat 1) Isä-Poika, 2) Paratiisin Saari, 3)
Myötätoimija.
3. Kolmas kolmiyhteys – henkis-kehityksellinen kolmiyhteys. Todellisuuden hengellisen ilmenemismuodon alku ja loppu. Kolmiyhteyteen kuuluvat 1) Universaalinen Isä, 2) Poika-Henki, 3) Jumaluusabsoluutti.
Isä on olemassa ennen henkeä. Poika-Henki
toimii aktiivisena luovana henkenä. Jumaluusabsoluutti on olemassa kaiken sisäänsä sulkevana henkenä, jopa hengen tuolla puolen.
4. Neljäs kolmiyhteys – energiainfiniittisyyden kolmiyhteys. Energiatodellisuuden alut ja loput. Siihen kuuluvat 1) Isä-Henki, 2) Paratiisin Saari, 3) Kvalifioimaton Absoluutti.
Neljäs kolmiyhteys säätelee absoluuttisesti kosmisen energian perusyksiköitä ja vapauttaa ne Kvalifioimattoman Absoluutin otteesta samassa suhteessa kuin kokemuksellisissa Jumaluuksissa ilmenee aliabsoluuttista kapasiteettia muotoaan muuttavan
kosmoksen säätelemiseen ja tasapainottamiseen. Tämä kolmiyhteys on vahvuus ja energia.
5. Viides kolmiyhteys – reaktiivista infiniittisyyttä
edustava kolmiyhteys. Tähän kolmiyhteyteen kuuluvat
1) Universaalinen Isä, 2) Universaalinen Absoluutti, 3) Kvalifioimaton Absoluutti.
Ei-jumaluutta olevan todellisuuden tason toiminnan kolmiyhteys. Se reagoi muiden kolmiyhteyksien tahdonvaraisiin toimintoihin ja läsnäoloihin.
6. Kuudes kolmiyhteys – kosmis-yhteenliittynyttä Jumaluutta edustava kolmiyhteys. Kolmiyhteyden muodostavat 1) Universaalinen Isä, 2) Jumaluusabsoluutti, 3) Universaalinen Absoluutti.
Jumaluuden immanenssi yhdessä Jumaluuden
transsendenssin kanssa. Jumalallisuuden viimeinen
kurottautuminen infiniittisyyden tasoilta jumalallistetun todellisuuden ulkopuolella olevia todellisuusilmentymiä kohti.

10

HEIJASTE 4/2001

7. Seitsemäs kolmiyhteys – infiniittistä ykseyttä edustava kolmiyhteys. Tämä on ajallisuudessa ja ikuisuudessa
toiminnallisesti ilmenevän infiniittisyyden ykseys,
aktuaalisen ja potentiaalien tasaveroinen yhdistymä.
Siihen kuuluvat 1) Universaalinen Isä, 2) Myötätoimija, 3) Universaalinen Absoluutti.
Myötätoimija ja Universaalinen Absoluutti reagoivat yhtäläisesti sekä Jumaluuden että ei-jumaluuden läsnäoloon. Ensimmäistä Lähdettä ja Keskusta
on tässä kolmiyhteydessä mahdotonta erottaa
MINÄ OLEN -olevaisesta.
Kolmiyhteyksien kautta Isä–MINÄ OLEN kokee toiminnallista infiniittisyysykseyttä siitä huolimatta, että infiniittisyys eriytyy seitsemäksi Absoluutiksi. Ne mahdollistavat hänen todellisuutensa aliinfiniittiset ja aliabsoluuttiset ilmentymät. (1147:11–
1150:14)
On luonnollista ajatella, että Infiniittisyyden
Seitsemän Absoluuttia ovat mukana myös sellaisissa
keskinäisissä yhteenliittymissä, joihin Universaalinen
Isä ei kuulu. Tällaisia yhteenliittymiä eli kolmiuksia
on kaksi.
6. Kolmiudet
Koska Universaalinen Isä olemalla Alkuperäinen ei
ole sen paremmin aktuaalinen kuin potentiaalinenkaan, hän ei kuulu kumpaankaan kolmiuteen. Kolmiudet ovat:
1. Aktuaalisuuden Kolmius koostuu kolmen absoluuttisen aktuaalin (Isä ei ole tällainen; Isä on alkuperäinen) keskinäissuhteista: 1) Iankaikkinen Poika, 2) Paratiisin Saari, 3) Ääretön Henki.
Iankaikkinen Poika on henkitodellisuuden absoluutti ja absoluuttinen persoonallisuus. Paratiisin
Saari on kosmisen todellisuuden absoluutti, absoluuttinen perusmalli. Myötätoimija on mielitodellisuuden absoluutti, absoluuttista henkitodellisuutta
edustava rinnakkaisolevainen sekä persoonallisuuden ja voiman eksistentiaalinen jumaluussynteesi. (Kokemukselliset Jumalat ovat voimapersoonallisuuden kokemuksellisia jumaluussynteesejä.) Tämä kolminaisuus koordinoi aktuaalisen
todellisuuden, henki-, kosmisen ja mielitodellisuuden. Se on aktuaalien osalta kvalifioimaton.
2. Potentiaalisuuden Kolmius koostuu kolmesta potentiaalisuuden Absoluutista: 1) Jumaluusabsoluutti, 2) Universaalinen Absoluutti, 3) Kvalifioimaton Absoluutti.
Infiniittisyydestä olevat piilevän henki-, mieli- ja
kosmisen energiatodellisuuden tyyssijat tulevat näin

keskinäisiin suhteisiin. Se on potentiaaliltaan infiniittinen.
Kolmiudet ovat mukana kokemuksellisten Jumaluuksien (Korkeimman, Perimmäisen ja Absoluuttisen) kosmisessa ilmaantumisessa. (1151:2–12)
7. Todellisuuden tasot
Ennen kuin käsittelemme Kolminaisuuksia, on hyvä
palauttaa mieleen, miten todellisuus on hahmoteltavissa erilaisina tasoina ja kokonaisuuksina.
Kosmisesti todellisuus on jaettavissa 1) Paratiisi–
Havonan tasoksi, 2) superuniversumien tasoksi, 3)
ulkoavaruuden neljäksi tasoksi ja 4) absoluuttiseksi
kosmokseksi.
Todellisuus on jaettavissa myös 1) esieksistentiaaliseksi eli infiniittiseksi, 2) eksistentiaaliseksi, joka
sisältää myös esifiniittisen ja esiabsoniittisen, 3) kokemukselliseksi ja evolutionaariseksi, 4) kokemuksellisen jälkeiseksi.
Se on niin ikään hahmotettavissa 1) eksistentiaalis-absoluuttiseksi; 2) finiittiseksi eli Korkeimmuudeksi; 3) transsendentaaliseksi eli absoniittiseksi, toisin sanoen Perimmäisyydeksi; 4) kokemuksellisabsoluuttiseksi.
8. Kokemuksellisen todellisuuden kolmella
tasolla kehittyvät ja vaikuttavat Jumaluudet
Absoniittiset Kokonaisuniversumin Mestariarkkitehdit laativat suunnitelmat kokonaisuniversumin kehittymisestä; suunnitelman toteuttajina
toimivat Korkeimmat Luojat, ja Korkein Olento vie
sen viimeistä piirtoa myöten päätökseen.
1. Ensimmäinen taso, finiittisen kokemuksen taso.
Tämän tason vaikuttavin jumaluus on Seitsenkertainen Jumala. Seitsenkertainen Jumala on moniosainen Jumala, sillä siihen kuuluvat 1) Universaalinen Isä, 2) Iankaikkinen Poika, 3) Ääretön Henki, 4)
Korkein Olento, 5) Seitsemän Valtiashenkeä, 6) Päivien Muinaiset, 7) Luoja-Pojat ja Luovat Henget.
Mainittujen seitsemän sisällä vielä Valtiashenget,
Päivien muinaiset ja Luoja-Pojat/Luovat Tyttäret
muodostavat erikseen Korkeimmiksi Luojiksi
kutsutun ryhmittymän. Seitsenkertainen Jumala
koordinoi toiminnallisesti finiittisen evoluution.
Seitsenkertainen on suuruniversumin funktionaalisen todellisuuden suhteellisen ykseyden lähde.
Tällä tasolla vaikuttava Kolminaisuus on Paratiisin-Kolminaisuus.
Sekaannuksen välttämiseksi on siis hyvä muistaa, että mitään Korkeinta Kolminaisuutta ei ole
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olemassa, vaikka Perimmäinen ja Absoluuttinen
Kolminaisuus ovatkin. Finiittisessä toimipiirissä vaikuttava Kolminaisuus on itsensä finiittisyyden puitteisiin kvalifioinut Paratiisin-Kolminaisuus, jota tässä yhteydessä kutsutaan Korkeimmuuden Kolminaisuudeksi. Paratiisin Kolminaisuus toimii myös absoniittisella eli transsendenttisella tasolla, ja silloin
sitä kutsutaan Perimmäisyyden Kolminaisuudeksi.
Havonassa vaikuttaa Jumalan kokonaistahdon
finiittinen ilmentymä, Korkein Jumala. Tällä tasolla
tapahtuu Jumaluuden finiittinen kokemus, johon
ottavat osaa luodut ja Luojat. Finiittisen tason
voima yhdistyy Seitsenkertaisen Jumalan menestysten ja Kaikkivaltiaan Korkeimman saavuttaman
voima-personoitumisen tuloksena Korkeimmaksi
Olennoksi.
Korkein Olento, Kaikkivaltias Korkein, Korkein Jumala huipentuu lopulta suuruniversumin
Jumaluudeksi; evolutionaarinen voima on yhdistynyt henkipersoonallisuuteen ja saavuttanut hallitsevan aseman voimaan nähden. Korkein Olento sulkee sisäänsä kaiken kaikesta, mikä kehittyy ajallisuudessa ja avaruudessa, ja varustaa ne henkipersoonallisuudella. Korkeimman ilmestyminen on merkki
siitä, että evolutionaarinen finiittinen on saavuttanut
kokemuksellisen päämäärän ensimmäisen välivaiheen.
Ensimmäisen kokemuksellisen Kolminaisuuden
eli Perimmäisen Kolminaisuuden tehtävä täyttyy ja
siitä tulee seuraavan vaiheen vaikuttava kokemuksellinen Kolminaisuus.
Korkein on se enin määrä Jumaluutta, jonka ihminen pystyy käsittämään. (1262:1)
3. Toinen taso, absoniittinen/transsendentaalinen taso.
Tämän tason vaikuttava jumaluus on Korkein
Olento. Tämän tason vaikuttava kokemuksellinen
Kolminaisuus on Perimmäinen Kolminaisuus, johon kuuluvat Korkeimmat Luojat, Korkein Olento
ja Kokonaisuniversumin Arkkitehdit. Paratiisin Kolminaisuus vaikuttaa ja koordinoi tällä tasolla itsensä
kvalifioineena Kolminaisuutena, jota kutsutaan Perimmäisyyden Kolminaisuudeksi. Perimmäisyydessä vaikuttaa transsendentaalinen Kaikkivaltias (Omnipotentti) aivan kuten Korkeimmuudessa
vaikuttaa Kaikkivaltias Korkein.
Tällä tasolla tapahtuu Perimmäisen Jumalan
aktuaalistuminen.
Perimmäisyyden lopulla tämän tason huipentava jumaluus on Perimmäinen Jumala. Perimmäisyyden täysimääräinen olevaistuminen merkitsee sitä, että kokonaisuniversumi on valmistunut, trans-
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sendentaalinen Jumaluus on kehkeytynyt täyteyteensä. Perimmäinen Jumala on ajallisuuden ja avaruuden transsendenssissä, mutta on silti aliabsoluuttinen omaten kuitenkin kyvyn toiminnalliseen yhteenliittymiseen absoluuttien eli seuraavan tason
kanssa.
4. Kolmas taso, ko-absoluuttinen taso ja absoluuttinen
taso. Nyt on aktuaalistuneina kaksi kokemuksellista
Jumaluutta: Korkein ja Perimmäinen. Usein niistä
käytetään tällä tasolla ilmausta KorkeinPerimmäinen. Niiden ilmaantumisen myötä alkaa
vaikuttaa ja koordinoida myös toinen kokemuksellinen Kolminaisuus: Absoluuttinen Kolminaisuus,
johon kuuluvat Korkein Jumala, Perimmäinen Jumala ja Universumipäämäärän Kruunaaja. Kolminaisuudella on teoreettinen kyky aktivoida potentiaalisuuden Absoluutit.
Absoluuttinen taso ei liene koskaan saavutettavissa, mutta teoreettisesti se merkitsisi kaikkien Potentiaalien aktuaalistumista. Sellainen aktuaalistuminen toisi tullessaan Absoluuttisen Jumalan kokemuksellisen kehkeytymisen samalla tavoin kuin
Korkein ja Perimmäinen ovat kehittyneet ja olevaistuneet. Tätä kautta potentiaalinen Jumaluusabsoluutti muuttuisi aktuaaliseksi Absoluuttiseksi Jumalaksi. Absoluuttinen Kolminaisuus on konstituutioltaan kokemuksellinen, mutta se hipoo eksistentiaalisia potentiaalisuuden Absoluutteja.
On teorisoitavissa vielä neljäskin taso: Infiniittinen taso. Tällä tasolla tapahtuu eksistentiaalisen ja
kokemuksellinen yhdistyminen, MINÄ OLEN -olevaisen muuttuminen kokemukselliseksi saavutettavuudeksi, ja se johtaisi MINÄ OLEN -olevaisen
seitsemän absoluuttisen vaiheen uudelleenyhdistymiseen. (1162:1–1170:3) Tämä on itse asiassa se valtava, valloittava näköala, joka avautuu ilmoituksen
myötä, nimittäin vakuutus elämämme ikuisesta jatkuvuudesta ja päättymättömyydestä. Jo finiittinen
vaihe, Korkeimmuuden kehkeytymisen vaihe, on
käsittämättömän pitkä. Se ei missään tapauksessa
ole vielä edes puolivälissä. Superuniversumit, tämän
hengellisen kehityksen fyysinen näyttämö, ei ole
edes fyysisesti vielä täyteen määräänsä olemassa, siitä puhumattakaan, että se olisi vakiintunut ja järjestäytynyt symmetriseksi universumisfäärien renkaaksi.
9. Kolminaisuudet
Eksistentiaalisia kolminaisuuksia on yksi: Paratiisin-
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Kolminaisuus. Kokemuksellisia kolminaisuuksia on
kaksi: Perimmäinen Kolminaisuus ja Absoluuttinen
Kolminaisuus.
Kolminaisuudet eivät sinänsä ja itsessään ole persoonallisia, vaan ne ovat persoonallisuuksien liittoja.
Kolminaisuus on aina Jumaluuksien yhdistymä; yhdistymät, joissa on mukana ei-jumaluutta, ovat kolmiyhteisyyksiä ja kolmiuksia.
1. Paratiisin-Kolminaisuus. Paratiisin- Kolminaisuuden muodostavat Universaalinen Isä, Iankaikkinen Poika ja Ääretön Henki. Paratiisin-Kolminaisuus toimii kolmella tasolla: absoluuttisella,
transsendentaalisella (Perimmäisyyden Kolminaisuus) ja finiittisellä (Korkeimmuuden Kolminaisuus)
tasolla.
2. Perimmäinen Kolminaisuus. Ensimmäinen
kokemuksellinen Kolminaisuus on Perimmäinen
Kolminaisuus. Sen muodostavat Korkeimmat Luojat, Korkein Jumala ja Kokonaisuniversumin Arkkitehdit. Tämä Kolminaisuus muodostuu finiittisen
evoluution lopuksi, ja sen toimikenttänä on kokemuksellinen perimmäisyys. Samalla tasolla toimii
myös itsensä kvalifioinut Paratiisin-Kolminaisuus
Perimmäisyyden Kolminaisuutena. On siis huomattava, että finiittisellä tasolla ei toimi kokemuksellista
Kolminaisuutta, Korkein Olento ja Seitsenkertainen
Jumala kattavat myös tällaisen Kolminaisuuden tehtävät.
3. Absoluuttinen Kolminaisuus. Toinen kokemuksellinen Kolminaisuus on Absoluuttinen Kolminaisuus. Siihen kuuluvat Korkein Jumala, Perimmäinen Jumala ja Universumipäämäärän Kruunaaja.
Tällä Kolminaisuudella on, kuten todettiin, teoreettinen kyky aktivoida potentiaalisuuden Absoluutit.
Kokonaisuniversumin potentiaali riittää Korkeimman Olennon aktuaalistumiseen, Perimmäisen
Kolminaisuuden muodostumiseen ja täyteen toimintaan, Perimmäisen Jumalan olevaistumiseen ja
jopa Absoluuttisen Kolminaisuuden alkuunpanoon.
Absoluuttisen Kolminaisuuden täysimäärinen toiminta ei ole vielä todellista, mutta tämä loogisuuden
vaatima käsite viittaa siihen, että myös kokonaisuniversumin tuolla puolen on jotakin. (1168:1)
Absoluuttisen Kolminaisuuden täysimääräistynyt funktio/toiminnallisuus tulee saavuttamaan lopullisen julkitulonsa kokemuksellisuuden jälkeiseen
infiniittisyyteen kuuluvissa luomuksissa, ja se johtaa
kaikkien potentiaalien absoluuttisen aktuaalistumisen täyttymykseen.
On myös merkillepantavaa, että Korkein Jumala on jäsenenä kummassakin kokemuksellisessa Kolminaisuudessa.

4. Kolminaisuuksien Kolminaisuus. Kolminaisuuksien Kolminaisuus on kolmitasoinen:
1. Sen ensimmäinen taso koostuu edellä luetelluista kolmesta Kolminaisuudesta – ParatiisinKolminaisuus, Perimmäinen Kolminaisuus ja Absoluuttinen Kolminaisuus –, mutta mukaan kytkeytyy
automaattisesti myös kokemuksellisten Jumaluuksien liitto.
2. Toiseen tasoon kuuluvat kokemukselliset
Jumaluudet: Korkein, Perimmäinen ja Absoluuttinen.
3. Kolmas taso on problemaattisempi, mutta
sen muodostanee kokemukselliseksi saavutettavuudeksi todellistunut MINÄ OLEN. (1170:4–1175:1)
Käsitys eksistentiaalisesta, yksinäisestä, Kolminaisuutta edeltävästä saavuttamattomasta MINÄ
OLEN -olevaisesta ja postulaatti kokemuksellisesta Kolminaisuuksien Kolminaisuuden jälkeisestä ja
saavutettavasta MINÄ OLEN -olevaisesta ovat yksi
ja sama hypoteesi; mitään aktuaalista muutosta Infiniittisessä ei ole tapahtunut. Kaikki näennäiset kehityskulut johtuvat siitä, että kyvyt todellisuuden vastaanottamiseen ja kosmisen arvioimiseen ovat lisääntyneet. (1174:5) MINÄ OLEN -olevaisen täytyy
viime kädessä olla olemassa ennen kaikkia eksistentiaaleja ja kaikkien kokemuksellisten jälkeen.
(1174:6) Eli huomaamme tulleemme siihen, mistä
lähdimme liikkeelle. Ikuisuuden kehä on täyttynyt.
Kokonaisuniversumista huolehtii viime kädessä
ja eksistentiaalisella tasolla Paratiisin-Kolminaisuus,
mutta kokemukselliselta kannalta asiaa tarkasteltaessa huomataan, että Havonan jälkeisten universumien olemassaolo on riippuvainen seuraavista tekijöistä ja toimijoista: 1. Potentiaalisuuden osalta Absoluuteista; 2. Ohjauksen osalta Perimmäisestä; 3.
Evolutionaarisen koordinoinnin osalta Korkeimmasta; 4. Ennen hallitsijantehtäviinsä asetettujen jumalallisten olentojen saapumista hallintovastuu on
Kokonaisuniversumin Arkkitehdeillä.
Seuraavaksi tarkastelemme kolmannessa kohdassa mainittua Korkeinta, evoluution koordinoijaa.
10. Korkein Jumala – Kaikkivaltias Korkein –
Korkein Olento
Miksi Korkein on olemassa? Jumala on kaiken
edellä kerrotun perusteella yksi. Jumala esiintyy kolmena persoonallisuutena: Universaalisena Isänä,
Iankaikkisena Poikana ja Äärettömänä Henkenä.
Mutta Jumala on paljon, paljon, mittaamattoman
paljon enemmän ja mittaamattoman paljon muutakin kuin Isä. Kaikki mikä on, oli, tulee olemaan ja
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voi mahdollisesti olla tai jopa olla olematta, sisältyy
Jumalaan. Jumaluuteen sisältyy siis lukematon määrä
aspekteja. Jumala on absoluuttinen mutta myös eiabsoluuttinen. Jumala on eksistentiaalinen mutta
myös ei-eksistentiaalinen ja kokemuksellinen. Jumala on täydellinen mutta myös kehittyvä. Jumala on
henkeä mutta myös ei-henkeä eli ainetta ja mieltä.
Jumala on yksi mutta myös assosiatiivinen. Jumala
on kaikkivaltias, mutta hän on myös delegoinut valtansa. Jumala on absoluuttinen mutta myös finiittinen ja absoniittinen. Jumala on ikuinen mutta myös
ajallinen ja superajallinen. Jumalan asuinsija on avaruudettomuudessa, mutta hänen immanenssinsa on
myös avaruudessa ja transsendenttisessa avaruudessa. Luetteloa voisi jatkaa vielä pitkälle.
Jumala siis aiheuttaa olemassaolon sellaisena
kuin me ihmiset sen tunnemme. Jumala on säätänyt,
että ihmisellä ja muilla finiittisillä persoonallisuuksilla on tilaisuus ja mahdollisuus heidän niin tahtoessaan osallistua siihen iloon ja riemuun, että he nousevat kohti korkeuksia, kulkevat vähä vähältä sisäänpäin, kohti Paratiisia, ja tulevat hänen kaltaisekseen,
tulevat mukaan luomaan ja kokemaan finiittisyyden
ja perimmäisyyden ja lopulta kokemuksellisen absoluuttisuuden kehittymisen jumaluuden kaltaisuuteen. Tässä tarkoituksessa Jumala loi yhä muotoutumassa olevat aineelliset superuniversumit ja asutti
ne elollisilla olennoilla, joiden korkeimmilla muodoilla on persoonallisuus, oma tahto ja mieli. Jumala
järjesti osasen itsestään opastajaksi kullekin näistä
olennoista ja järjesti valtavan joukon taivaallisia
olentoja auttamaan tätä finiittisten olentojen matkaa
kohti Paratiisia ja kouluttautumista kykeneviksi kohtaamaan absoluuttinen Jumala.
Kaikki toiminta universumissa on tarkassa valvonnassa, mikään ei ole sattumaa. Kaikella, mitä tapahtuu, on taipumus personoitua. Se persoona, joka
on kehkeytymässä finiittisten olentojen ja heitä auttavien Jumaluuksien, jumalallisten ja henkiolentojen
toiminnasta, kamppailusta ja kokemisesta, on Korkein Olento.
Koska absoluuttisen Jumalan, Paratiisin-Kolminaisuuden, MINÄ OLEN -olevaisen ja muiden
absoluuttisten ja infiniittisten aspektien käsittäminen on ihmiselle mahdotonta ja koska luotu ei tiedä,
mistä hän tuli ja minne hän on menossa, Jumalan
on ilmoitettava nämä seikat finiittiselle luodulle.
Jumalan olemuksen ja attribuuttien ylivoimaisuus,
absoluuttisuus, on musertavaa; ne ovat liikaa ihmiselle. Jumalan on tästä syystä mahdotonta puhutella
suoraan finiittistä olentoa. Ihmisen on mahdotonta
nähdä Jumala kasvoista kasvoihin. Niinpä kerrotaan
Jumalan ilmoittaneen: ”Kukaan ei voi nähdä Jumalaa ja elää.” Ei voi, koska ihmisen fyysinen olemus
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ei kestäisi absoluuttisen rakkauden, infiniittisen
hyvyyden, loputtoman vanhurskauden, päättymättömän totuudellisuuden ja ylitsevuotavan kauneuden kohtaamista. Kaikesta tästä johtuu, että
Jumalan on ilmoitettava itsestään vähä vähältä, aste
asteelta, tuomalla esille attribuuttinsa laimennettuina, vähennettyinä ja finiittisen luodun ymmärryksen
mukaisiksi sovitettuina; jopa niin, että lopulta Jumala tulee ihmisen luokse ihmisenä. Sen lisäksi Jumala
ilmoittaa itsestään hellävaraisesti sen Salaperäisen
Opastajansa kautta, joka on asettunut jokaisen yksilön sisimpään. Korkein Olento on Jumaluuden tasolla finiittinen Jumalan itse suorittama olemuksensa laimennus.
Mitä Korkein on? Potentiaalisuuden kolme
Absoluuttia (Universaalinen, Jumaluus- ja Kvalifioimaton) eli potentiaalisuuden kolmius eivät toimi
koskaan ali-absoluuttisella tasolla. Todellisuuden
alenevilla tasoilla (absoluuttisesta absoniittisen kautta finiittiseen) kyseinen kolmius ilmenee Perimmäisen Jumalan myötä ja Korkeimman Jumalan jälkeen
(1262:10). Asia on aivan samoin aktuaalisuuden kolmen Absoluutin (Poika, Henki ja Paratiisi) kohdalla.
Myöskään aktuaalisuuden kolmius ei toimi koskaan
ali-absoluuttisella tasolla, vaan Perimmäisessä ja Perimmäisen jälkeen Korkeimmassa. (1263:1) Finiittisen olennon kannalta katsoen järjestys on kuitenkin
täsmälleen päinvastainen. Meidän näkökulmastamme katsottuna Korkein tulee ensin ja vasta ikuisuuksien jälkeen tulee Perimmäinen.1 Todellisuus on potentiaalien muuttumista aktuaaleiksi. Finiittisen olemassaolon potentiaalit sisältyvät Kaikkivaltiaaseen
Korkeimpaan. Finiittisen olomuodon aktuaalit sisältyvät Korkeimpaan Olentoon. Evolutionaarinen Korkein on olemassaolon finiittisessä tasossa ja finiittisellä tasolla tapahtuvan potentiaalien aktuaaleiksi muuttumisen –
muuntumisen – kulminoiva ja persoonallisesti tahtoperäinen
keskiö. [1264:0]
____________
1
Tästä johtuu ehkä monien ihmettelemä järjettömältä
näyttävä toteamus kohdassa 1162:5, jonka mukaan
transsendentaalien superfiniittinen taso seuraa (edeltävästi)
finiittistä etenemistä. Transeendentaalisen tason superkehitys tapahtuu finiittisen kehityksen jälkeen, mutta
absoniittinen eli transsendentaalinen Jumala, Perimmäinen
Jumala, edeltää ”historiallisesti” Korkeinta Jumalaa.
Ovathan esimerkiksi Kokonaisuniversumin Mestariarkkitehdit absoniittisia eli transsendentaalisia olentoja.
He suunnittelivat muun muassa finiittiset universumit eli
universumin, jossa itse elämme

Korkein Jumala on se Jumalan aspekti, joka on
finiittinen, kokeva, kehittyvä eli evolutionaarinen ja
joka toimii ja kehittyy ajallisuudessa ja avaruudessa.
Korkein Jumala on se enimmäismäärä Jumaluutta,
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jonka finiittinen olento, jollaisia me olemme, voi finiittisellä tasolla ymmärtää. On kuitenkin paradoksaalista, että kohtaamme jopa Paratiisin-Jumaluudet
ennen Korkeinta Olentoa. Pääsemme ymmärrykseen Korkeimmasta Havonan kuudennella kehällä,
mutta kohtaamme hänet vasta, kun koko suuruniversumi eli kaikki seitsemän superuniversumia
ovat asettuneet valoon ja elämään.
Korkein Olento on laajin mahdollinen Jumaluuden julkituonti seitsemälle superuniversumille ja
finiittiselle universumiaikakaudelle. (1270:9) Kaikkivaltias Korkein todellistuu Korkeimpien Luojien eli
Luoja-Poikien, Luovien Henkien, Päivien Muinaisten ja Seitsemän Valtiashengen toimintojen kautta.
Paratiisin-Kolminaisuudelta henkipersoonallisuutensa saanut Korkein Jumala on ollut Havonan
uloimmaisen eli seitsemännen (täältä katsoen ensimmäisen) kehän ohjausmaailmassa luomisestaan lähtien. Korkein Jumala toimii ensi sijassa keskusuniversumissa ja tekee sen henkipersoonallisuutena; toissijaisesti hän toimii suuruniversumissa Kaikkivaltiaana Jumalana eli voiman persoonallisuutena. Korkeimman Jumalan sitä aspektia, joka kehkeytyy finiittisen olemassaolomuodon puitteissa, kutsutaan
Kaikkivaltiaaksi Korkeimmaksi. Kaikkivaltias Korkein kehittyy suuruniversumin fyysisen voiman ylivalvojana. Prosessia, jossa Kaikkivaltias Korkein kehittyy Seitsenkertaisen Jumalan ja varsinkin Korkeimpien Luojien saavutuksista, kutsutaan voiman
ja persoonallisuuden synteesiksi. Sana ’voima’2
pitää tässä yhteydessä ymmärtää laajemmin kuin
pelkästään energiana, sillä sanan merkitys kattaa
myös hallitsijan vallan ja valtaoikeudet. Kaikkivaltiaan Korkeimman, Korkeimman Jumalan ja
Korkeimman Mielen yhdistymää kutsutaan Korkeimmaksi Olennoksi. Kysymys ei kuitenkaan ole
erillisistä jumalallisista persoonallisuuksista, vaan
Korkein Jumala, Kaikkivaltias Korkein ja Korkein
Olento ovat eri aspekteista tarkasteltu sama
finiittisyyden Jumala. Kaikkivaltiaan Korkeimman
fyysinen voimapotentiaali on Seitsemän Korkeimman Voimanohjaajan hallussa. Korkeimman
Olennon mielipotentiaali piilee Seitsemässä Valtiashengessä. Korkeimman Olennon edustajana ja
puolestapuhujana Valtiashenkien keskuudessa toimii seitsemäs Valtiashenki, oman superuniversumimme Valtiashenki.
____________
2
Voima-persoonallisuussynteesi, englanninkielisessä
tekstissä ’power-personality synthesis’. Englannin kielen sanalla ’power’ on seuraavia merkityksiä: voima;

valta, valtaoikeudet, valtuutus. Urantia-kirjassa sanaa
käytetään näissä kaikissa merkityksissä. On monasti
sangen vaikeaa päätellä, mitä kyseinen sana kussakin
yhteydessä merkitsee. Suomen kielessä ei ole sanaa, jolla olisi kaikki nämä merkitykset.

Lyhyesti kerrattuna: Korkein on johdannaista
Jumaluutta, alkuperäisestä Jumaluudesta johdettua.
Korkeimman henkipersoona on peräisin ParatiisinKolminaisuudesta. Korkeimman kasvun tekevät
mahdolliseksi kolmiudet. Korkeimman valtaoikeudet kehkeytyvät Seitsenkertaisen Jumalan jumaluusmenestyksistä. Korkein mieli on peräisin Myötätoimijalta, ja tämä mieli yhdistää Kaikkivaltiaan Korkeimman kokemukset Korkeimman Jumalan henkipersoonaan ja muodostuu Korkein Olento. Korkeimman Mielen kosmisen läsnäolon kohtiona toimii Majeston, universumien heijastustoiminnan
päällikkö.
Korkein on kosmoksen ylisielu. Ihmisen sisimpään rakennettu pyrkimys päästä parempaan,
hänen tuntemansa veto täydellisyyttä kohtaan, hänen pyrkimyksensä Jumalan saavuttamiseen, luo
jännitteen, joka on purettavissa vain sillä, että hänen
sisimpäänsä kehittyy mielen ja Salaperäisen Opastajan aikaansaannoksena kuolematon sielu. Kun kaikki suuruniversumin luodut ja Luojat tavoittelevat samalla tavoin Jumalan saavuttamista ja täydellisyyttä,
siitä muodostuu kosminen jännite, joka on purettavissa vain sillä, että Kaikkivaltiaan voima muodostaa
yhden kokonaisuuden kehittyvän Jumalan henkipersoonan eli Korkeimman Olennon kanssa, josta näin
tulee kosmoksen ylisielu. (1276:7) Kosmoksen ylisielu on myös finiittisen kosmoksen tietoisuus, finiittisen todellisuuden täyttymys ja Luoja–luotukokemuksen personoituma. (1278:5) Korkeimmasta
Olennosta tulee näin koko sen finiittisen kokemuksen synteesi, jonka osatekijöinä ovat täydellinen
Luoja, joka toimii aiheuttajana, ja täydellistynyt luotu, joka on aiheutuma. (1279:0)
Suuri Korkein on suuruniversumin kosminen
ylisielu. Hänessä kosmoksen laatusuureet ja määräsuureet saavat jumaluusheijastumansa, hänen jumaluusolemuksensa on mosaiikkimainen kooste
koko luotu–Luoja-olemuksen täysimääräisestä
laajuudesta kautta kehittyvien universumien. Ja
Korkein on myös sellaisen luovan tahdon sisäänsä
sulkeva aktuaalistuva Jumaluus, joka kattaa kehittyvän universumitarkoituksen. [1285:4]
Korkein on fyysisestä sopusoinnusta syntyvä
kauneus, älyllisestä merkityksestä syntyvä totuus ja
hengellisestä arvosta syntyvä hyvyys. Hän on aitoon
menestykseen sisältyvä suloisuus ja ikuiseen
perilletuloon sisältyvä riemu. Hän on suuruniver-
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sumin ylisielu, finiittisen kosmoksen tietoisuus, finiittisen todellisuuden täyttymys ja Luoja–
luotu-kokemuksen personoituma. Koko vastaisen
ikuisuuden Korkein Jumala tulee tuomaan julki
tahdonalaisen kokemuksen todellisuutta Jumaluuden kolminaisuussuhteissa. [1278:5]
Miten Korkein toimii? Mitä on kasvu? Korkein on kasvun Jumala. Alkuperäisen, Aktuaalisen ja
Potentiaalisen yhteen nivoutuminen johtaa infiniittisyyden piirissä jännitteisiin. Kyseiset jännitteet johtavat kasvuun ja mahdollistavat sen. Kasvu on Seitsenkertaisen Jumalan, Korkeimman ja Perimmäisen
olemus. (1262:6) Vaikka kasvun luonne universumiaikakaudesta toiseen muuttuukin, kasvun pysähtymistä ei voi silti esiintyä, sillä kasvun perustana ovat
absoluuttiset aktuaaliset ja sen mahdollisuudet sisältyvät absoluuttisiin potentiaaleihin.
Kaikkivaltias Korkein on elävä ja kehittyvä Jumaluus, jolla on voimaa ja persoonallisuus (Korkein
Jumala). Hänen nykyinen toimipiirinsä on suuruniversumi, ja sekin on kasvava maailma, jossa
esiintyy voimaa ja persoonallisuutta. Korkein päätyy
täydellisyyteen, mutta hänen nykyinen todellisuutensa koostuu kasvusta ja epätäydellisyydestä. (1268:4)
Kaikkivaltias Korkein todellistuu ajallisuudessa ja
avaruudessa Korkeimpien Luojapersoonallisuuksien
toimintojen kautta. (1270:11) Korkein on sekä luotu
että Luoja. Kaikkivaltias Korkein kehittyy parhaillaan suuruniversumin fyysisen voiman ylivalvojana.
Fyysisen voiman potentiaali keskittyy Seitsemään
Korkeimpaan Voimanohjaajaan, jotka operoivat
kiinteästi paikallaan pysyvien voimakeskusten ja liikkuvien fyysisten valvojien kautta.
Energia-aineella on evolutionaarisissa superuniversumeissa muutoin valta-asema paitsi persoonallisuudessa, jossa henki mielen välityksellä kamppailee määräysvallasta. Mihin evolutionaariset universumit pyrkivät, on mielen avulla tapahtuva energiaaineen alistaminen, mielen koordinoituminen hengen
kanssa, ja kaikki tämä tapahtuu sen ansiosta, että
läsnä on luova ja yhdistävä persoonallisuus... Tämä
voiman ja persoonallisuuden liitto tulee jumaluuden
tasolla esille Korkeimmassa ja Korkeimpana. Mutta
varsinainen hengen valta-aseman kehittyminen on
kasvutapahtuma, joka perustuu suuruniversumin
Luojien ja luotujen vapaasta tahdostaan suorittamiin
tekoihin. [1275:1–2]
Korkein on se jumalallinen kanava, jonka
kautta virtaa kolmiuksien luova infiniittisyys, ja
tämä infiniittisyys kiteytyy avaruuden galakseista
koostuvaksi panoraamaksi, ja se puolestaan toimii
taustana ajallisuudessa näyteltävälle suurenmoiselle

15

draamalle eli sille, miten henki mielen välityksellä
saavuttaa voiton energia-aineesta. [1281:4]
Korkein on ajallisuuden Jumala. Hän on luotujen ajallisuudessa tapahtuvan kasvamisen salaisuus. Hän on myös keskeneräisestä nykyisyydestä
saatu voitto ja täydellistyvän tulevaisuuden kruunaus. Ja kaiken finiittisen kasvun lopulliset hedelmät ovat: voima, jota henki persoonallisuutta yhdistävän ja luovan läsnäolon ansiosta hallitsee mielen välityksellä. Koko tämän kasvun huipentavana
seuraamuksena on Korkein Olento. [1280:1]
Korkeimman Olennon ja ihmisen välinen
suhde. Korkein Olento on Jumalan finiittinen
aspekti. Korkein on kokemuksellinen ja evolutionaarinen. Hän on kaltaistemme finiittisten luotujen Jumala. Löytöretki Korkeimmuuteen on löytöretki Jumaluuteen, Universaalisen Isän löytämistä
finiittisellä tasolla. Löytöretkeen liittyvistä epävarmuuksista, koettelemuksista ja kamppailuista huolimatta voimme olla levollisin mielin, sillä olette jokaisen löytöretken päätökseksi tulleet uusilla kokemuksellisilla tasoilla taas löytäneeksi ikuisen Jumalan –
kaikkien universumipersoonallisuuksien Paratiisin-Isän.
[645:5]
Ihminen on Seitsenkertaisen Jumalan täysimääräiselle toiminnalle välttämätön tämän jumalolentoryhmittymän huipentuessa aktuaalistuvassa Korkeimmassa Olennossa. Ihminen on mukana siinä
kasvukamppailussa, joka on koko kosmoksen käymän kamppailun sisältö: Evoluutiossa on kysymys
hengen pääsystä herruuteen aineeseen nähden, ja tämä tapahtuu persoonallisen mielen välityksellä. Koko suuruniversumin evoluutiossa on siis kysymys
siitä, että persoonallisuus yhdistää energiaa valvovan
mielen hengen koordinoimaan älytoimintaan. Eli
kysymys on juuri siitä, mitä Korkeimman Olennon
kehittyminen viime kädessä on. Finiittisen olennon
kannalta olemassaolo on samaa kuin kasvu.
Korkein Olento ei ole ihmisen luoja. Siitä huolimatta ihminen luotiin Korkeimman finiittisestä potentiaalisuudesta. Korkein Olento ei myöskään kehitä ihmistä. Siitä huolimatta Korkein on se, mikä on
finiittisessä kehityksessä oleellisinta. Finiittisestä näkökulmasta katsoen on paikallaan todeta, että elämme, liikumme ja olemme Korkeimman läsnäolossa.
(1283:1) Korkein ei siis ole kehittämässä ihmistä,
mutta hänen oma kehityksensä riippuu muun
muassa ihmisten kehityksestä. Korkein kehittyy
kanssamme. Hänen sanotaan jopa olevan isoveljemme. Samalla kysytään, tuotammeko hänelle pettymyksen kieltäytymällä olemasta mukana hänen kehityksessään ja aktuaalistumisessaan.
Ihmisellä, vaikka hän on niin lähellä Korkeinta
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ja vaikka hänet on luotu Korkeimmuuden potentiaaleista, ei kuitenkaan ole henkilökohtaista suhdetta
Korkeimpaan. Myöskään Korkein ei pidä yhteyttä
yksilöihin, vaan hän kohtelee kokemuksellisia lapsiaan yhtenä ainoana kosmisena kokonaisuutena.
Vaikka me joskus kaukaisessa tulevaisuudessa olemmekin Havonassa ja ensikosketuksemme tähän täydellisyyden universumiin on Korkeimman Jumalan
asuinsija eli Havonan seitsemännen kehän ohjausmaailma, emme kuitenkaan tapaa häntä vielä tässä
vaiheessa. Opimme tuntemaan hänet vasta seuraavalla Havonan kehällä eli kuudennella kehällä.
(Seitsemännellä opimme tuntemaan oman Valtiashenkemme.) Korkeimman Jumalan löydämme vasta
sinä loputtoman kaukaisena hetkenä, kun kaikki
luodut täydellisyyden saavutettuaan löytävät hänet
samanaikaisesti.
Ihminen löytää Isän omasta sydämestään,
mutta Korkeinta hänen on etsittävä kaikkien
muiden ihmisten sydämestä. Ja kun kaikki luodut
tuovat täydestä määrästään esille Korkeimman
tunteman rakkauden, Korkeimmasta tulee
kaikille luoduille universumiaktualiteetti. Ja tämä
on vain toinen tapa sanoa, että universumit ovat
asettuneet valoon ja elämään. [1290:9]
Moraaliset aspektit. Ihmisen ajallinen suhde
Korkeimpaan on kosmisen moraalisuuden perusta.
Moraali on oman velvollisuutensa tiedostamista,
hyväksymistä ja toimimista sen mukaan. Päätökset
ja niiden toteuttaminen nimenomaan ja vain ovat
kokemista. (1287:4)
Omalta pieneltä osaltaan tämä persoonallisuuden todellistuminen on osa koko finiittistä ja kokemuksellista kehitystä ja muodostuu osaksi Kaikkivaltiasta Korkeinta. Jos luotu torjuu ikuisen elämän,
Korkeimman sen osan aktuaalistuminen, joka oli
riippuvainen tuon nimenomaisen luodun valinnasta,
kokee viivästymistä, joka on jossakin vaiheessa
kompensoitava. Kyseisen henkilön persoonallisuus
ei kuitenkaan häviä vaan se absorboituu ilman identiteettiä kosmoksen ylisieluun eli Korkeimpaan Jumaluuteen, aivan kuten vesipisara yhdistyy valtamereen.
Koska Korkein on riippuvainen ihmisen vapaasta tahdostaan tekemistä valinnoista, ihmiselle
lankeaa moraalinen velvollisuus Korkeinta kohtaan,
Korkeinta, jonka potentiaaleista ihminen on luotu.
Koska olemassaolo finiittisen olennon kannalta
ja laajemminkin on samaa kuin kamppaillen tapahtuva kasvu, merkitsee kasvamisesta kieltäytyminen
ainakin osittaista astumista olemassaolon ulkopuolelle ja kaikkien niiden avujen ja antimien hylkäämis-

tä, väärinkäyttöä ja tuhlaamista, jotka Jumalat ovat
tätä varten antaneet. Korkeimman kehitys perustuu
jokaisen olemassa olevan persoonallisuuden, niin finiittisen luodun kuin finiittisyydessä toimivan korkeammankin olennon valintoihin ja toimintaan.
Kun ihminen valitsee eloonjäämisen, hän on mukana tässä kehityksessä.
Muistakaa, että mitä Jumala Isä ja hänen
Paratiisin-Poikansa tekevät meidän hyväksemme,
kaikkea sitä on meillä vuorostamme ja hengessä
tilaisuus tehdä kehkeytyvän Korkeimman Olennon
hyväksi ja hänessä. Rakkauden, ilon ja palvelun
kokeminen on maailmankaikkeudessa vastavuoroista. Jumala Isä ei tarvitse sellaista, että hänen
poikansa maksaisivat hänelle takaisin kaiken,
minkä hän heille lahjoittaa, vaan nämä lahjoittavat (tai voivat lahjoittaa) vuorostaan tämän kaiken kumppaneilleen ja kehittyvälle Korkeimmalle
Olennolle. [645:5]
Petätkö ajallisuuden Jumalan, joka on näin
riippuvainen finiittisen mielen tekemistä päätöksistä? Petätkö universumien Korkeimman persoonallisuuden siksi, että osoitat eläimellisestä taantumisesta kertovaa piittaamattomuutta? Petätkö kaikkien luotujen isonveljen, joka on näin suuresti riippuvainen jokaisesta luodusta? Päästätkö itsesi
ajautumaan todellistumattomien maailmaan, kun
edessäsi avautuu universumielämänuran lumoava
näköala: Paratiisin-Isän jumalallinen löytäminen
ja jumalallinen osallistuminen Korkeimmuuden
Jumalan tavoittelemiseen ja kehittymiseen?
[1285:1]
Mekaaninen luomistulos liikkuu vääjäämättä
eteenpäin sen mukaan, mikä on paljastuva Paratiisin-Isän tarkoitusperä, mutta tahdollisella luomakunnalla on valta valita, ottaako se vastaan
vai torjuuko se sen roolin, joka edellyttää persoonallisuuden osallistumista ikuiselle löytöretkelle.
Kuolevainen ihminen ei voi hävittää ihmisen olemassaolon korkeimpia arvoja, mutta ei ole pienintäkään epäilystä siitä, etteikö hän voi estää näiden
arvojen kehittymistä omassa henkilökohtaisessa
kokemuksessaan. Siinä laajuudessa kuin ihmisminä tällä tavoin kieltäytyy tulemasta mukaan
Paratiisiin päätyvään ylösnousemukseen, täsmälleen samassa määrin viivästyy Korkein suuruniversumissa tapahtuvassa jumalallisuuden julkitulon
saavuttamisessa. [1285:0]
Mihin Korkein pyrkii? Sitä mukaa kuin Korkein Olento kehittyy, Korkeimmat Luojat väistyvät
finiittisen olomuodon valvojien, hallitsijoiden ja
toimijoiden roolistaan ja luovuttavat sen Korkeim-
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malle Olennolle. Valoon ja elämään asettuneiden
planeettojen, paikallisjärjestelmien, konstellaatioiden
ja paikallisuniversumien hallitusvaltaa käyttävät
Korkeimman Kvalifioimattomat Valvojat. (1291:7)
Paratiisin satelliittien Isän ryhmässä jokaista satelliittia johtaa kymmenen Korkeimmuuden Kolminaistettua Salaisuutta. Korkeimmuus on siellä toisin
sanoen täydellistä. Korkeimman Jumalan tahtoa ja
tavoitteita ilmentävät niin ikään täydelliset Havonan
Kehien Seitsemän Henkeä.
Korkein Jumala ei ollut välttämätön infiniittisyydessä, mutta kaikilla suhteellisilla tasoilla Korkein
on väistämätön. Suhteellisen voiman, mielen, hengen ja persoonallisuuden yhdistyminen on evolutionaarinen väistämättömyys. Korkein on väistämätön kaikilla suhteellisuutta olevilla eli finiittisellä,
absoniittisella ja kokemuksellisen absoluuttisuuden
tasoilla. Korkein on se välttämätön tekijä, joka
keskittää yhteen finiittisen evolutionaarisen kokemuksen, tekee siitä yhteenvedon ja sen sisäänsä
sulkien yhdistää sen omaan Jumaluuden olemukseensa. Näin Korkein Jumala edistää osaltaan toisen
väistämättömän eli Perimmäisen Jumalan ilmaantumista. (1266:4, 6)
Siinä määrin kuin finiittiset luodut noudattavat
Jumalan tahtoa, sikäli kuin he lopulta virittyvät Salaperäisen Opastajan johdatukseen, samassa määrin
tulee Korkeimman kaikkivaltiaasta potentiaalista askelen verran aktuaalisempaa, kosmisesti todellisempaa, sillä hänen on määrä muodostaa Jumalan kokonaistahdon finiittinen ilmentymä. (1278:1, 3) Suuruniversumin asettuminen valon ja elämän aikakauteen, mikä tapahtuu sitten kun kaikki sen asukkaat
elävät täysin Jumalan tahdon mukaan, merkitsee sitä, että Kaikkivaltiaasta, joka on Korkeimmuuden
jumaluuspotentiaali, tulee Korkeimman Jumalan tosiasiallinen olennoituma. (1278:2)
Tämän kaiken täytyy olla Isän suunnitelman
mukaista, suunnitelman, joka on määrännyt finiittisen edistymisen tapahtuvaksi ponnistelun
kautta, luodun olennon tuloksiinpääsyn tapahtuvaksi hellittämättömyyden kautta ja persoonallisuuden kehittymisen tapahtuvaksi uskon kautta.
Isä on näin Korkeimman kokemis-kehityksen
säätämällä mahdollistanut finiittisten luotujen olemassaolon universumeissa ja kokemuksellisen edistymisen avulla joskus vielä tapahtuvan Korkeimmuuden jumaluuden saavuttamisen. [1266:3]
Mihin Korkein päätyy? Korkein Jumala eli
Korkein Olento tulee Perimmäisen Kolminaisuuden osana olemaan täysin kehittyneenä ja täydellisenä mukana ulkoavaruuden tasolla tapahtuvassa
transsendenttisessa kehityksessä eli siinä vaiheessa,
kun Perimmäinen Jumala on kehittymässä ja koke-
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massa. Tässä vaiheessa kaikki seitsemän superuniversumia ovat siirtyneet valon ja elämän aikakauden
seitsemänteen vaiheeseen ja niiden hallinnossa ja
niiden roolissa tapahtuu syvälle käyviä muutoksia.
Niin ikään Havonassa tapahtuu mullistavia muutoksia. Sen funktio muuttuu perusteellisesti; se lakkaa
olemasta finiittisten olentojen lopullinen koulutusuniversumi. Siitä tullee sen sijaan absoniittisten
olentojen jatkokoulutusuniversumi näiden käytyä
ensiksi läpi seitsemässä superuniversumissa annetun
finiittisyyttä koskevan koulutuksen. Mullistavin
muutos kuitenkin on se, että Korkein Jumala siirtynee Havonan seitsemännen kehän ohjausmaailmasta seitsemännen superuniversumin pääkaupunkiin
eli Uversaan.
Korkeimman finiittinen kasvu tulee joskus vielä
päättymään; hänen statuksensa on (energiaa ja henkeä ajatellen) saavuttava täyteytensä. Korkeimmuuden finiittiset potentiaalit ovat tällöin aktuaalistuneet. Korkeimman kehityksen näin päättyessä loppuu myös finiittisten luotujen kehittyminen Korkeimmuuden osana. Korkeimmuuden lapset siirtyvät ulkoavaruuden kehille osallistumaan seitsemännen asteen henkinä ja lopullisuuden saavuttajina
transsendenttiseen superkehitykseen. Tiedossa ei
ole, minkälainen kehitys tulee olemaan ominaista ulkoavaruuden universumeille; se kuitenkin on varmaa, että se tulee olemaan jotakin perin erilaista
kuin on ollut mikään, mitä on nähty finiittisyydessä.
Suuruniversumin evolutionaaristen kansalaisten tehtävänä tulee todennäköisesti olemaan tämän Korkeimmuuden kasvusta osattomaksi jäämisen korvaaminen ulkoavaruuslaisille. (1280:6) Kasvun päättyminen ei kuitenkaan lopu mielellisen kasvun osalta
koskaan, ei ikuisuuksien ikuisuudessa, ei ikinä.
Korkein Olento tulee, sellaisena kuin hän
nykyisen universumiaikakauden täyttymyksen
jälkeen on, toimimaan suuruniversumissa kokemuksellisena hallitsijana. Ulkoavaruuslaisilla,
seuraavaksi koittavan universumiaikakauden
kansalaisilla, tulee olemaan superuniversumien jälkeen seuraavan kasvun potentiaali, sellainen
kapasiteetti evolutionaaristen tavoitteiden saavuttamiseen, jonka lähtökohtana on Kaikkivaltiaan
Korkeimman saavuttama täysivaltaisuus ja joka
näin ollen ei sisällä sitä mahdollisuutta, että luodut
osallistuisivat nykyiselle universumiaikakaudelle
ominaiseen voima-persoonallisuussynteesiin. [1280:7]
Niinpä Korkeimman keskeneräisyyttä voidaankin pitää etuna, sillä se mahdollistaa nykyisille
universumeille ominaisen luomakunnan evolutionaarisen kasvun. Tyhjyydelläkin on oma hyvä
puolensa sikäli, että se on kokemuksellisesti täytettävissä. [1281:1]
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Korkein Jumala toimii jo nyt vähäisessä määrin
ja tulevaisuudessa täysimääräisesti myös finiittisen
tuolle puolen menevällä tasolla. Hän on yksi kolmesta ensimmäisen kokemuksellisen Kolminaisuuden eli Perimmäisen Kolminaisuuden osapuolista.
Tämä Kolminaisuus toimii absoniittisella tasolla.
Korkein Jumala on myös toisen kokemuksellisen Kolminaisuuden eli Absoluuttisen Kolminaisuuden yksi osapuoli. Tämä Kolminaisuus toimii
ko-absoluuttisella tasolla.

Korkein Jumala on mukana monitahoisessa koinfiniittisessä Kolminaisuuksien Kolminaisuudessa,
mistä ilmoittajat kuitenkin sanovat, että meillä ei ole
mitään tyydyttävää käsitystä siitä, mitä tämä todellisuudessa
merkitsee.
Toivon, että teille muodostui edes jossakin suhteessa tyydyttävä käsitys siitä, mitä Korkein merkitsee.
Kellokoski, 9.6.2001

Kansainvälinen IUA-konferenssi 2002
Pariisi, 3.—7. elokuuta 2002
Hyvät ystävät ja lukijat.
L’Association Francophone des Lecteurs du Livre
d’Urantia on mielissään voidessaan kutsua sinut osallistumaan elokuussa 2002 Pariisin lähellä järjestettävään Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen konferenssiin.
Tapahtumapaikkana on mukava lomakeskus
vehreässä maisemassa pienen ja viehättävän keskiaikaisen Dourdanin kylän lähipiirissä.
Tämän 2002-konferenssin teema on:
Ylösnousemussuunnitelman eläminen ihmisen
maisessa kokemuksessa
Kolme kokonaista päivää omistetaan vuoron
mukaan aina yhden eli Isän suunnitelman, Pojan
suunnitelman ja Hengen suunnitelman tarkasteluun.
Kysymyksessä on toinen Yhdysvaltain ulkopuolella pidettävä IUA:n kansainvälinen konferenssi, ja
isäntätiimin tarkoituksena onkin korostaa Urantialiikkeen kansainvälisyyttä, mistä kertoo vaikkapa kuluneiden neljän vuoden aikana perustettujen yhdistysten määrä.
Haluamme käyttää hyväksemme tätä tilaisuutta
kohdistaaksemme huomion varsin monilta maailman
kulmilta saapuvan lukijakunnan moninaisuuteen ja
erilaisuuteen.
Toivomme tekevämme sen kahdella tavalla:
• pyytämällä kutakin mannerta osallistumaan
tapaamisen sisältöön ja henkeen,
• auttamalla käsitysten, persoonallisuuksien ja
kansakuntien kanssakäymiseen johtavien
epämuodollisten tapaamisten kehkeytymistä.

Iltaohjelma koostuu pääosin viihteestä, runoudesta, laulusta ym.
Käynti loistavassa 1600-luvun linnassa samoin
kuin gourmet-illallinen ovat nekin ohjelmakohtia.
Viralliset kielet
Englanti ja ranska ovat konferenssin kaksi virallista kieltä.
Kielimuurin asettamien ongelmien rajoittamiseksi muodollisten puheiden osuus pidetään mahdollisimman pienenä. Teemme voitavamme järjestääksemme tulkkausta keskusteluryhmiin.
Huomio: Harkitsemme myös puheiden simultaanitulkkausmahdollisuutta.
Lapset ja nuoret
Lapsille ja nuorille järjestetään oma ohjelma, joka mahdollistaa konferenssin aikuisohjelmaan osallistumisen lisäksi pääsyn lomakeskuksen tarjoamiin
palveluihin.
Paikka ja aika
Konferenssi pidetään lauantai-iltapäivästä, 3.
elokuuta, keskiviikkoaamuun, 7. elokuuta ”Le Normont” -lomakeskuksessa Dourdanissa, joka on 55
kilometrin päässä Pariisista sijaitseva keskiaikainen
kylä. Sen osoite on:

VVF Vacances — Villagium ”Le Normont”
La Croix Saint Jacques, 91410 Dourdan, Ranska
Puh. +33 (01) 6081 6666; faksi +33 (01) 6459 3947
www.iua2002.com
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Näyttäkää meille ihme!
Behz Sarmast
(Käännös Leena Kari)

K

autta koko tunnetun historian on ihmismieli aina kytkenyt jumalallisuuden johonkin yliluonnolliseen ihmeeseen. Ihminen
kaipaa luonnostaan tiennäyttäjäkseen jotakin voimallista auktoriteettia, mutta viisaat sanat ja ylevät
opetukset eivät yksistään riitä – tarvitaan myös yliluonnollista voimannäyttöä. Tämä piti paikkansa yhtä hyvin Caligastian saapumisen aikaan kuin tänäkin
päivänä, ja maailma odottaa yhä seuraavan taivaallisen olennon saapumista, mihin liittyisi joko hätkähdyttävä taivaanilmiö, valittujen ihmeellinen katoaminen tai muu selittämätön ihme.
Tiedämme, ettei Jeesus halunnut turvautua ihmeisiin saadakseen ihmiset uskomaan, mutta hän ei
voinut välttyä siltä, että ihmisjoukot saivat hänet
osoittamaan voimansa. Ihmiskunnanhan ovat
suunnitelleet jumalalliset olennot, jotka ovat järjelle
selittämättömiä, ja näyttäisi olevan aivan luonnollista, että luotu olento haluaa nähdä luojansa kaikkivaltiuden. Meidän planetaarisesta kehityksestämme
vastaavat persoonallisuudet ovat luonnollisesti täysin tietoisia tästä ilmiöstä ja ovat sen mukaisesti
panneet toimeen hätkähdyttäviä yliluonnollisia tapahtumia.
Voimme seurata tämän kehityksen kulkua alkaen ensimmäisestä käänteentekevästä ilmoituksesta:
Caligastian saapumisesta. Esikunnan sata ruumiillista jäsentä olivat ulkonäöltään poikkeavia, minkä lisäksi he elivät satoja tuhansia vuosia päivääkään
vanhenematta. Dalamatiassa sijaitsevasta päämajastaan käsin he opettivat ihmiskunnalle kulttuuria ja
antoivat heille työkaluja, jotka olivat tuon ajan ihmisille suoranaisia ihmeitä. Olisivatko alkuasukkaat
kuunnelleet tämän pienen ryhmän uusia ja eriskummallisia opetuksia, ellei heihin olisi liittynyt mitään
ihmeellistä? Tuskinpa vain.
Toinen käänteentekevä ilmoitus oli vähintään
yhtä jännittävä, olivathan Aatami ja Eeva vielä ihmeellisemmän näköisiä. He olivat noin kahden ja
puolen metrin pituisia, ja heidän ruumiinsa hohtivat
violetinsävyistä valoa, mikä antoi heille todella vaikuttavan ulkonäön. Taivaalliset Valvojat eivät selvästikään epäröineet tuoda julki tämän dynaamisen
parin yliluonnollista olemusta, kun heidän mainen
elämänuransa alkoi julkisena aineellistumisena aivan
keskellä Eedenin puutarhaa. Alkaen tästä ensimmäisestä hämmästyttävästä ilmiöstä, jota todisti temp-

peliin kokoontunut ”valtava kansanjoukko”, aina
myöhemmin tapahtuvaan maataloustyökalujen,
lääkkeiden ja elintarvikkeiden kehittämiseen saakka
oli jotensakin kaikki tähän Aatamin tehtäväkäyntiin
liittyvä varsin erikoislaatuista. Olisivatko tuon ajan
ihmiset kuunnelleet Aatamin ja Eevan kuvausta taivaallisesta Isästä, elleivät he olisi tehneet uskomattomia tekoja? Tuskinpa vain.
Melkisedekin saapuminen, kolmas käänteentekevä ilmoitus, oli epäilemättä vähemmän näyttävä,
koska se oli epätavallinen hätätilatehtävä, mutta hän
ei suinkaan ollut tavallinen mies. Tästä huomattavasta opettajasta ja organisoijasta tuli lyhyessä ajassa
Saalemin kuningas ja maailman valo. Mitä hänen
oppilaansa ajattelivat, kun he ikääntyivät ja vanhenivat mutta heidän kuninkaansa eli sukupolvesta toiseen koskaan vanhenematta? Kuinka paljon suuremman vaikutuksen hän teki rotuihin hämmästyttävän ja kuolemaa uhmaavan olemuksensa ansiosta?
Olisivatko tuon ajan ihmiset korottaneet tämän
mahtavan taivaallisen olennon lähes jumalaksi, ellei
hän olisi osoittautunut tavallisesta poikkeavaksi?
Tuskinpa vain.
Neljäs käänteentekevä ilmoitus ei tietenkään
tuottanut kenellekään pettymystä ihmeiden tekemisen suhteen. Vaikka Jeesus oli haluton suorittamaan
yliluonnollisia tekoja, ei se estänyt suurimpien maailmassa koskaan nähtyjen ihmeiden tapahtumista.
Hän teki itse asiassa enemmän ihmeitä kuin mitä tapahtui kolmen muun käänteentekevän ilmoituksen
aikana yhteensä. Oliko hänen turvauduttava ihmeisiin? Ei, mutta olisiko kehittymätön maailma luopunut tavoistaan edes kaikkein erinomaisimmankaan
opettajan vaikutuksesta, jos hän olisi ollut pelkästään tavallinen kuolevainen? Tuskinpa vain.
Entä sitten viides käänteentekevä ilmoitus? Miten voimme verrata kirjaa muihin käänteentekeviin
ilmoituksiin, jotka niin pysyvällä tavalla edistivät ihmisten kulttuuria? Millaista vaikutusta voimme
odottaa muutaman paperilla olevan sanan saavan aikaan? Tuleeko Urantia-kirja muuttamaan maailmaa
millään sellaisella tavalla, joka olisi verrattavissa
muihin käänteentekeviin ilmoituksiin? Tulevatko
meidän sukupolvemme ihmiset luopumaan itsekeskeisistä ja barbaarisista tavoistaan ja ottamaan vaarin
kirjasta, joka sisältää rakkauden viestin? Tuskinpa
vain.
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Mutta onko mahdollista, että aliarvioimme
Urantia-kirjan välittömiä mahdollisuuksia? Onko
tekstiin kätketty johtolankoja, jotka tulevat pian
osoittautumaan todellisiksi ihmeiksi eikä vain lukijoille vaan koko maailmalle?
Taivaallinen Rosetten kivi
Eräät Urantia-kirjan rivien väliin kätketyt hienovaraiset toteamukset ja vihjeet ovat jo auttaneet tämän
kirjoittajaa tulkitsemaan planeettamme klassista mytologiaa. Rosetten kiven tavoin käytettynä ilmoitus
yhdistää puuttuvat renkaat eräissä maailmamme
suurimmissa mysteereissä ratkaisten tehokkaasti arvoitukset, jotka ovat kautta vuosituhansien hämmentäneet ihmiskuntaa. Tämä vaikuttava teos sisältää niin runsaasti ja niin tiivistettyä tietoa, että meidän on todella mahdotonta ymmärtää sen pitkäikäisyyttä ja sen merkitystä tuleville sukupolville. Mutta
prosessi on jo alkanut, ja pian julkaistavassa kirjassa
Garden of the Gods: The Lost History of Eden in World
Mythology and the Discovery of Atlantis [Jumalten puutarha: Eedenin unohdettu historia maailman mytologiassa ja Atlantiksen löytyminen] Urantia tulee näkemään välähdyksen tästä ilmiöstä.
Ei voi kylliksi korostaa Aatamin tarinan merkitystä Urantia-kirjassa ja sen hämmästyttäviä vastineita maailman vanhimmissa historiallisissa aikakirjoissa ja myyteissä. Esikristillisen ajan tutkimus paljastaa
maailman, joka oli laajalti ihastunut tarinaan jumalasta ja jumalattaresta, jotka ”putosivat maahan”
muista maailmoista ja toivat ihmiskunnalle sivistyksen lahjan. Mesopotamiassa, Palestiinassa, Kreikassa, Egyptissä, Persiassa ja Roomassa uskottiin yleisesti, että tämä pyhä pari oli niiden sivistävien tekijöiden alkuunpanijana, jotka saivat ihmiskunnan
nousemaan villi-ihmisen tilasta. Päinvastoin kuin
Raamatun tarinassa Aatamista ja Eevasta kerrotaan,
muinaiset esi-isämme uskoivat vakavissaan, että jumala ja jumalatar tulivat maan päälle aikana, jolloin
maa oli jo asutettu, ja jakoivat pyhän ja ”kuolemattoman verensä” primitiivisten alkuasukkaiden
kanssa.
Sumerilaisten kolminaisuus Enki, Enlil ja An
(Urantia-kirjassa mainittu babylonialainen triadi Ea,
Bel ja Anu) vastaa itse asiassa täysin Urantia-kirjan
kuvausta Aatamista, Mikaelista ja Universaalisesta
Isästä. Enki tunnettiin ”Maan valtiaana”, ja hänen
uskottiin antaneen ihmiskunnalle sivistyksen sekä
luoneen ylivertaisen rodun yhdessä puolisonsa, pyhän Äiti-Jumalattaren Inannan/Ishtarin kanssa. Enlil oli Enkin vanhempi veli, joka hallitsi maan ja taivaan välistä avaruutta, kun taas Anu oli korkein Ju-

mala Isä, joka hallitsi kaikkia muita jumalia ja asui
pysyvästi taivaassa. Näiden jumalien luonteen ja tehtävien kuvaus, joka on löydetty kaiverrettuna tuhansia vuosia haudattuina olleisiin muinaisiin teksteihin,
on todella hämmästyttävä kokemus Urantia-kirjan
opiskelijalle.
Egyptissä uskottiin, että Isis ja Osiris olivat muinaisia jumalia, jotka laskeutuivat maan päälle fyysisessä ruumiissa ja lopettivat ihmissyönnin ja raakalaisuuden opettaen ihmisiä viljelemään maata ja viettämään uskonnollista elämää. Heidän paha veljensä
Seth (Saatana-nimen kantavartalo) houkutteli Osiriksen ansaan ja teki lopun heidän tehtäväkäynnistään.
Persialaisessa mytologiassa kerrotaan Mithrasta
ja Anahitasta, jotka ilmestyivät yliluonnollisella tavalla maan päälle ja toivat ihmiskunnalle lahjaksi
vehnän. Mithran uskottiin saaneen surmansa vihollistensa toimesta, jotka olivat turhaan yrittäneet estää hänen pyhää vertaan ja spermaansa pääsemästä
maahan.
Afrodite ja Adonis Kreikassa sekä Kybele ja Attis Roomassa olivat samanlaisen palvonnan kohteina, ja heidän uskottiin tuoneen sivistyksen planeetallemme. Jumalan ja jumalattaren välistä legendaarista rakkautta juhlittiin kautta koko maailman, ja
heidän kamppailuunsa elämästä ja kuolemasta pohjautuivat useimmat pyhät juhlapäivät ja niihin liittyvät rituaalit. Vielä nykyäänkin itäisellä Välimerellä
sijaitsevan Kyproksen saaren asukkaat kertovat vierailijoille, miten Afrodite aikoinaan lenteli jättiläislinnun selässä ympäri heidän saartaan etsien rakastettua Adonistaan. Monet Urantia-kirjassa esiintyvät
Aatamin ja Eevan elämää koskevat uskomattomat
kertomukset, kuten lentäminen fandorlinnuilla, olivat muinaisajan ihmisille todellakin vain yleistä tietoutta.
Ymmärtämällä maailman mytologiaa ja sieltä
löytyviä suoranaisia vastineita Urantia-kirjan kertomukselle Aatamista ja Eevasta voidaan myös löytää
ratkaisu moniin muihin arvoituksiin. Jeesuksen elämää ja kuolemaa koskevan kertomuksen silmäänpistävä yhdenmukaisuus vanhemman mysteerisankaria
koskevan kertomuksen kanssa on aiheuttanut tutkijoille päänvaivaa kahdentuhannen vuoden ajan, ja
ei-uskonnollinen maailma on jatkuvasti käyttänyt
sitä perusteluna voidakseen alentaa Jeesuksen pelkäksi myytiksi. Vasta viidennen käänteentekevän
ilmoituksen sisältämän informaation moniulotteisuuden ansiosta voidaan tämä mysteeri (jota käsitellään Garden of the Gods -teoksessa) selvittää täydellisesti, mikä auttaa meitä näkemään Jeesuksen taktisen nerouden aivan uudella ja ainutlaatuisella tavalla.
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Eeden/Atlantis löydetty

Uinuva jättiläinen

Urantia-kirjaan sisältyy kuitenkin muutakin, joka on
täysin ainutlaatuista kaikkien muiden käänteentekevien ilmoitusten joukossa. Tämä on ensimmäinen
kerta historiassa, kun olemme saaneet ilmoituksen,
joka sen lisäksi, että se paljastaa taivaallisen hierarkian yksityiskohtia myöten, antaa myös varsin tarkat
kuvaukset maailmamme suurimpien kadonneiden
aarteiden, kuten Dalamatian ja alkuperäisen Eedenin puutarhan, fyysisestä muodosta ja sijainnista.
Toisin sanoen, kun aikaisemmat ilmoitukset keskittyivät pelkästään hengelliseen edistymiseemme,
Urantia-kirjan luvut antavat itse asiassa vihjeitä sellaisten kadonneiden kaupunkien maantieteellisestä
sijainnista, jotka meidän on mahdollista löytää. Tämä on totisesti ensimmäinen, ja tämä lisää taas uuden rakenneosan tähän kirjaan, joka toimii sananmukaisesti aarrekarttana.
Nyt voidaan ilmoittaa julkisesti, että käyttämällä
maailman parhaista ja arvovaltaisimmista lähteistä
saatuja syvyysmittausarvoja on Eedenin niemimaa
paikannettu itäiselle Välimerelle. Olemme tuottaneet tietokoneella tehtyjä kuvia, jotka kuvaavat merenpohjaa yksityiskohtaisesti ja joissa niemimaa on
erittäin selvästi nähtävissä, täsmälleen sellaisena
kuin sitä on kuvattu Urantia-kirjassa. Sekä ilmoitettu
sijainti että ympäröivien vuorten maantieteelliset kuvaukset ovat täysin vastaavia. Joen uoma on selvästi
nähtävissä sellaisena kuin se kerran suuntautui itään
kohti mannermaata, samoin katkennut tyviosa, keskuskukkula ja neljä varsinaista Eedeniä ympäröivää
sektoria. Nämä alkuperäiset kuvat tullaan julkaisemaan Garden of the Gods [Jumalten puutarha] -teoksessa, ja vaikka ne tällä hetkellä ehkä pystyvät vakuuttamaan vain Urantia-kirjan opiskelijat, suunnitellaan jo varsinaisia tutkimusretkiä, jotka saavat
muunkin maailman vakuuttuneeksi.
Varmaa on, että Urantia-kirjan lukujen kirjoittajat sisällyttivät nämä maantieteelliset johtolangat kirjaan tarkoituksella, täysin tietoisina niiden seurauksista ja väistämättömästä vaikutuksesta. Isän temppelin jättiläismäisen kivimuurin paikantaminen Eedenissä kääntäisi maailman päälaelleen, koska sen
olemassaololle melkein mailin syvyydessä ei löytyisi
mitään järkeenkäypää selitystä; nyt on kysymys vain
ajasta. Toisin sanoen, taivaalliset olennot ovat sisällyttäneet Urantia-kirjaan tiettyjä paljastavia johtolankoja, joiden he tiesivät johtavan lopulta hämmästyttäviin arkeologisiin löytöihin ja kohdistavan ilmoitukseen tehokkaasti maailmanlaajuista huomiota.

Vaikka Urantia-väki eri puolilla maailmaa on jo tehnyt hyvää tutkimustyötä ilmoituksen eri alueilla, sen
merkittävimpien tieteellisten johtolankojen toteennäyttämisen on yksinkertaisesti odotettava teknologian edelleen kehittymistä. Lähivuosikymmeninä tulee DNA:n tieteellinen ymmärtäminen edistymään
pitkin harppauksin, ja väistämättä tapahtuva Aatamin ja Eevan sormenjälkien eristäminen planeettamme geenistöstä tulee vahvistamaan ilmoituksen
sisältämän informaation. Kaikki eri rotujen asuinpaikkoja ja liikkumista koskevat johtolangat tulevat
myös vahvistetuiksi tulevien arkeologisten löytöjen
yhteydessä. Kaikilla tieteenaloilla astronomiasta geologiaan on odotettavissa yhä uusia löytöjä, jotka tulevat vakuuttavuudessaan ylittämään sisäiset ja hengelliset vakuuttuneisuutemme.
Sen vuoksi on selvää, että Urantia-kirja on uinuva jättiläinen, johon on ”upotettu” materiaalia, jota
tarvitaan ihmissuvun ihmeitä kaipaavan mielenlaadun tyydyttämiseksi. Niinpä tämän uusimman ilmoituksen hitaasti siirtyessä yksityiseltä, henkilökohtaiselta uraltaan julkisemmalle tehtäväkentälleen
voimme olla vakuuttuneita siitä, että sen antajat ymmärtävät täysin ihmissuvun olemuksen ja ovat suunnitelleet kirjan siten, että sen vetovoima vähitellen
kasvaa tulevinakin vuosisatoina.
Itse olen, tutkittuani perusteellisesti viidennen
käänteentekevän ilmoituksen hengellistä, historiallista ja tieteellistä luotettavuutta ja nähdessäni syvää
kunnioitusta tuntien Eedenin puutarhan heräävän
eloon silmieni edessä, nyt täysin valmis todistamaan:
Olen nähnyt ihmeen!
Behz Sarmast, syntynyt Teheranissa, Iranissa 1966, tuli Yhdysvaltoihin perheensä kanssa vähän ennen kuin islamilaiset fundamentalistit ottivat vallan Iranissa. Hän löysi Urantia-kirjan
noin kaksikymmentävuotiaana ja alkoi tutkia Raamattua sekä
maailman mytologista kirjallisuutta verraten niitä Urantia-kirjan
historialliseen osaan. Hänen kirjansa Garden of the Gods: The
Lost History of Eden In World Mythology & The Discovery of Atlantis tullaan julkaisemaan lähiaikoina.
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Enkelihoiva ja serafipalvelu
kuolevaisen Paratiisiin-nousun eri vaiheissa
Eija Seppänen-Bolotinski

S

Osa II ”Jerusemista Umajor viidenteen”

itten kun meistä ”on kitketty pois viimeinenkin pedon merkki” mansiomaailmoissa, saamme lähtöluvan Jerusemiin, Satanian pääkaupunkiin. (Ks. kaaviota Universumiylösnousemus,
Heijaste 3/2001.) Jerusem, Satanian pääkaupunki,
on grandioosi ja ihmeellinen kvasiaineellinen paikka.
Siellä sijaitsee mm. Serafivuori (s. 521), serafikuljetusten lähtöpaikka. Sieltä lähtee serafikuljetus joka
kolmas sekunti, ja ilmaannousunopeus on 25 mailia
sekunnissa. Serafikuljetukset saapuvat kristallikentälle eli lasimerelle. (Ilmestyskirjan Johannes näki tämän lasimeren näyssään.)
Jerusemia kiertää seitsemän siirtymäkulttuurien sfääriä, joista ensimmäistä eli finaliittimaailmaa
ympäröivät seitsemän mansiomaailmaa. Ihmisen
siirtyessä mansiomaailmasta toiseen hän saa luvan
vierailla näissä siirtymäkulttuurien maailmoissa. Enkelien palvelu ja hoiva ovat välttämättömiä kaikissa
näissä siirtymävaiheissa.
Seuraavat siirtymämaailmat ovat suoranaisesti tekemisissä enkeleiden kanssa:

•
•
•

Numero 3, Enkelimaailma, missä sijaitsevat serafien sosiaaliset sfäärit.
Numero 4, Ylienkelien maailma eli Loistavien Iltatähtien ja heidän vertaistensa Satanian-koti.
Numero 7, Isän maailma, joka koskettaa surullisella tavalla meitä ja enkeleitä. Tätä maailmaa
nimittäin ympäröi seitsemän satelliittia, joilla
Luciferin kapinan takia ovat vangittuina mm.
ne serafit ja kerubit, jotka Satanian kapinassa
menivät kapinallisten puolelle (s. 510).

Itse enkelien seitsemän asuinpiirin keskuksessa
Jerusemissa sijaitsee Urantian 24 neuvonantajan
päämaja. Puheenjohtajana toimii arkkienkeli. (Ilmestyskirjan Johannes näki näyn: ”– – valtaistuimen
ympärillä 24 vanhinta puettuina valkeisiin vaatteisiin – –.”) Toimii ylösnousemusjärjestelmän nimenhuutojen toimittamispaikkana.
Jerusemissa enkelit asuvat ns. ympyröissä (s.525).
Enkelten ympyrät koostuvat seitsemästä samankeskisestä ja toinen toistaan korkeammalle kohoavasta ympyrästä, joista jokaisesta on näköala sisäalu-

eille. Enkeliryhmien kirjurit asuvat kolmin kappalein
Jerusemin tallenteiden (aineelliset, hengelliset, morontiaaliset) temppelissä. Enkelten ympyräin yläpuolelle kohoaa Jerusemin näyttelypanoraama, jossa
esitellään Satanian maailmoja.
Universumiauttajien ympyröissä on Iltatähtien,
superenkeleiden, päämaja. Tämä maailma ”tuoksuu
hengellisyydeltä”.
Ylösnousemuskuolevaiset asuvat Jerusemissa
myös ympyröissä. Mitä sitten teemme Jerusemissa?
Urantia-kirjassa sanotaan: Tällaisen maailman toiminta
jakaantuu kolmeen toisistaan erottuvaan osaan: työhön,
edistymiseen ja leikkiin. Toisin sanoin ilmaistuna kysymyksessä ovat palvelu, opiskelu ja rentoutuminen. Yhteisiä toimintoja ovat sosiaalinen seurustelu, ryhmähuvitukset ja Jumalan palvonta. [525:4]
Kuten tiedämme, nimenomaan Aineelliset Pojat ja Tyttäret ovat Jerusemin ja siihen liittyvien
maailmojen vakinaisia asukkaita ja ovat täten kuolevaiseloonjääneiden lähimpiä tukijoita ja neuvonantajia – –
aina Edentiaan-lähtöön saakka. [516:0] Jerusemissa
kuolevaiseloonjääneet ja myös ylösnousemukselliset
serafit ja keskiväliolennot saavat viimein kokemuksen lapsen ja vanhemman välisestä suhteesta Aineellisten Tyttärien ja Poikien opettamina, jos eivät ole
sitä aikaisemmin kokeneet. Ihmisille suodaan myös
sukupuolielämää koskevien vajavuuksien korjaaminen sen sosiaalista, älyllistä, emotionaalista ja hengellistä puolta koskien.
Serafienkeleistä ryhmä planetaariset auttajat pitää päämajaansa Jerusemissa Planetaaristen Aatamien eli evolutionaaristen maailmojen aineellisten rotujen biologisten eli fyysisten kohottajien palveluksessa. Näitä ryhmiä toimii myös edelleenkin Urantialla.
Tähän ryhmään kuuluu seitsemän alajakautumaa,
ja näistä kuolevaisten kanssa ovat tekemisissä seuraavat: (s. 437–438)
•

•

Puutarhan äänet, jotka avustavat henkilökohtaisesti Aineellisia Tyttäriä ja Poikia evolutionaaristen rotujen fyysisten ja älyllisten potentiaalien kohottamiseksi.
Veljeyden henget, jotka toimivat maailman rotujen saattamiseksi sopusointuun.
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•

•

•

Rauhan sielut, jotka julistavat: ”Rauha maan
päällä ja hyvä tahto ihmisten kesken.” Enkeli
Vevona, Aatamin aikojen (n. 38 000 vuotta
sitten) rauhan sielujen päällikkö, asuu edelleen
Urantialla, ja kun Mikael syntyi, juuri Vevona
julisti Urantialle: ”Kunnia olkoon Jumalalle Havonassa ja maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto.”
Kun planeetta edistyy pidemmälle, he yrittävät korvata sovituskäsityksen käsityksellä jumalallisesta virittyneisyydestä kuolevaisen
eloonjäämistä koskevana filosofiana.
Luottamuksen henget teroittavat luottamusta ihmisten mieleen. Edistyneemmillä planeetoilla
he lisäävät ihmisten arvonantoa sille totuudelle, että
epävarmuus on tyytyväisyyden jatkumisen salaisuus.
Urantia-kirjassa on sanottu aivan ihanasti: He
auttavat kuolevaisfilosofeja tajuamaan, että koska
tietämättömyys on välttämätöntä menestymiselle, olisi
suuri virhe, jos luotu tietäisi tulevaisuuden. He lisäävät ihmisen mielenkiintoa epävarmuuden suloisuutta,
epämääräisen ja tuntemattoman tulevaisuuden romantiikkaa ja viehätystä kohtaan. [438:2]
Kuljettajat liikennöivät paikallisplaneetoilta Jerusemiin. Kuljettajia koskeva kertomus sivulla
438 on varsin kiehtova, joten luetaan se kokonaan! [Kertomus luettiin esitelmätilaisuudessa.]

Lisäksi tässä yhteydessä kannattaa tarkastella hallintoserafien ryhmää (s. 434–436). Seuraavat alajakautumat tästä ryhmästä ovat tekemisissä kuolevaisten kanssa, ja hekin kuuluvat alunperin järjestelmäpääkaupunkeihin:
•

•

•

Oikeuden opastajat valmistelevat lausunnot
kaikkia niitä alustavia todistajainkuulusteluja
varten, joissa on kysymys kuolevaisen eloonjäämisestä, eli ne valmistelevat kaikkien niiden
tapausten puolustuksen, joissa eloonjääminen
on epävarmaa.
Kosmisen kansalaisuuden tulkitsijat opastavat Jerusemin uusia kansalaisia ja elvyttävät heidän
tuntemaansa arvostusta universumihallituksen
velvollisuuksia kohtaan. He välittävät asuttujen maailmojen kuolevaisille kuvan kosmiseen
kansalaisuuteen sisältyvästä vastuullisuudesta
ja moraalista.
Moraalisuudenvoimistajat voimistavat kosmista
moraalisuuttta kohtaan tunnettavaa arvonantoa sekä vapauden ja lojaalisuuden vuorovaikutussuhteita kohtaan tunnettavaa arvonantoa. Sivulla 435 opetetaan näistä enkeleistä
seuraavaa: Mitä lojaalisuus on? Se on universumissa vallitsevan veljeyden älyllisen arvostamisen tuotta-
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ma hedelmä; tunne, ettei niin paljon voisi ottaa ja olla
samalla mitään antamatta. Persoonallisuusasteikkoa
ylöspäin kavutessasi opit ensin olemaan lojaali, sitten
rakastamaan, sitten opit olemaan sitä, mitä poika
on, ja sen jälkeen voit olla vapaa; mutta vasta, kun
olet finaliitti, vasta, kun olet saavuttanut täydellisen
lojaalisuuden, vasta sitten pystyt tiedostamaan vapauden lopullisuutta.
Nämä serafit opettavat kärsivällisyyden hedelmällisyyttä;
sitä, että pysähtyneisyys merkitsee varmaa kuolemaa, mutta
että liian nopea kasvu merkitsee sekin itsemurhaa; – –
Tärkeätä ei niinkään paljon ole se, mitä opit tässä ensimmäisessä elämässä, vaan tärkeätä on tämän elämän elämisen kokemus. Edes tässä maailmassa tehtävä työ, niin
tuiki tärkeää kuin se onkin, ei ole läheskään yhtä tärkeää
kuin on se tapa, jolla tämän työn teet. – –
Taivaan valtakunnan avaimet ovat: vilpittömyys, lisää
vilpittömyyttä ja yhä enemmän vilpittömyyttä. – – Ihmiset
käyttävät niitä – edistyvät henkisyyden suhteen – tekemällä
päätöksiä, lisää päätöksiä ja yhä enemmän päätöksiä.
•

•

•

Kuljettajat kuljettavat Jerusemiin ja toimivat
planeettainvälisinä kuljettajina. He kuljettavat
jatkossa Jerusemista Edentiaan. Nämä kuljetusserafit eivät kuljeta saman tuomiokauden
kuluessa kuolevaista koskaan takaisin synnyinplaneetalleen.
Kirjurit hoitavat paikallisjärjestelmän aineellisia, morontiaalisia ja hengellisiä muistiinpanoja.
Reserviserafit, joiden kanssa mansiomaailmoista
saapuvat keskustelevat ja seurustelevat vapaaaikoinaan.

Saatuasi päätökseen kehittyvän kuolevaispersoonallisuuden yhdistymisen ja opittuasi Jerusemissa minuuden alistamista ryhmätoiminnoille ja yhteishankkeille lähdet tämän jälkeen serafikuljetuksella Edentiaan (s. 494).
Satania on osa Norlatiadekin konstellaatiota, jonka keskuspaikka on Edentia (s. 485). Konstellaatiossa suorittavat palvelua paikallisuniversumin enkelten
kolmas luokka, valvojaserafit. He palvelevat morontiakoulutuksen maailmoissa. Edentiassa on lasimeri eli
ympyränmuotoinen kristalli (ympärysmitta n. 160
km ja syvyys n. 48 km), joka toimii kaikkien kuljetusserafien vastaanottokenttänä ja laskeutumispaikkana.
Muita Edentiaan liittyviä enkelifaktoja ovat se,
että konstellaation hallituksessa lainsäätäjien keskimmäiseen kamariin kuuluvat serafiarmeijat ja heidän kumppaninsa sekä se, että koko Edentiassaolonsa aikana ylösnousemuskuolevaiset ovat ”niin
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kuin enkelit” ja työskentelevät seitsemässäkymmenessä univitatiamaailmassa saamiensa toimeksiantojen parissa. Univitatiaolennot ovat konstellaation vakinaisia kansalaisia, ja he ovat Luoja-Pojan ja Luovan
Hengen ei-morontiaalisia lapsia. Syntyperäistä elollisuutta edustavat myös spironga- ja spornagiaolennot.
Konstellaation morontiakoulutusjärjestelmän
keskipiste on konstellaatioiden morontiaelollisuus.
Konstellaation päämajassa Edentiassa asuvat
myös ”Kaikkein Korkeimmat” eli kolme Gabrielin
valtuuttamaa Vorondadek-Poikaa, jotka Urantiakirjan mukaan hallitsevat myös ”ihmisten valtakunnissa”, esimerkiksi Urantialla serafien planetaarisen
hallituksen kautta.
Edentiassa opiskelemme ryhmäetiikkaa, ja tarkoituksena on saavuttaa kehittyvän morontiapersoonallisuuden aito sosiaalistuminen (s. 494). Nän
saavutetaan Edentian kansalaisuus.
Nyt käsittelemme hieman tarkemmin valvojaserafeja. Heitä on seitsemän ryhmää, joista seuraavat ovat suoranaisesti tekemisissä kuolevaisten
kanssa: (s. 432)
•

•

•

Lain ennalta-arvioijat. [H]e ilmestyvät taivaallisten
lainsäätäjien eteen [konstellaatioiden lakiasäätävät kokoukset] puhuakseen niiden puolesta, jotka
eivät voi itse olla läsnä puhumassa omasta puolestaan. Jopa kuolevainen ihminen voi myötävaikuttaa
universumin lain kehitykseen, sillä – – nämä serafit
tuovat tietoon – – morontiasielun vilpittömät kaipaukset.
Sosiaaliset arkkitehdit. Nämä serafit uurastavat – –
lisätäkseen kaikkia vakavasti otettavia sosiaalisia
kontakteja – – . – – he yrittävät helpottaa tahdollisten luotujen keskinäistä yhteenkuuluvuutta todellisen
itsetuntemuksen ja aidon molemminpuolisen arvostuksen pohjalta. He saattavat sopivat yksilöt yhteen maan päällä, jotta nämä voisivat muodostaa työryhmiä, joihin on mieluisaa kuulua.
Joskus ryhmät jatkuvat mansiomaailmoissa.
Sosiaaliset arkkitehdit jatkavat toimintaansa
mansio- ja korkeammissa morontiamaailmoissa. Milloin kolme tai useampia liittyy ryhmäksi, he kuuluvat sosiaalisten arkkitehtien toimivallan piiriin. Edentiassa näitä serafeja on 70
osastoa, ja he palvelevat 70:ssä päämajasfääriä
ympäröivässä morontiaedistymisen maailmassa.
Eettiset herkistäjät toimivat kaikkialla paikallisuniversumeissa, mutta vasta Edentiassa sijaitsevissa veljeydenkouluissa he elvyttävät arvonantoa veljeyden totuuksia kohtaan kokiessanne, millaista on elää univitatia-olentojen

•

kanssa Edentian sosiaalisissa laboratorioissa.
He vaalivat ja edistävät luodussa olennossa arvostuksen kasvua henkilöidenvälisten suhteiden moraalisuutta kohtaan.
Kuljettajat kuljettavat olentoja konstellaatioiden päämajaan ja sieltä pois. Keskinopeus on
893 000 –899 400 km/sek.

Kun ylösnousemuskuolevainen on täydellistynyt
ryhmäetiikassa ja on työskennellyt Edentian konstellaatio-ohjelman parissa, joka koskee ryhmien, rotujen, kansakuntien ja planeettojen hyvinvointia,
lähdetään Edentiasta Salvingtoniin kuljetusserafin
avulla.
Salvington on Nebadonin pääkaupunki, ja tällä
tasolla kohtaamme enkeleistä ryhmät Korkeimmat
serafit ja Korkeammat serafit. Ennen näiden ryhmien käsittelyä vähän taustatietoa Nebadonista:
Nebadonin Salvingtonissa asuvat ”päämajassaan
kolminkertaisessa valon palatsissa” Luoja-Poika,
meidän rakastettu Mikaelimme, ja Universumin Äiti-Henki, joka toimii Totuuden Hengen ja Pyhän
Hengen universumikeskiönä. Mikaelin sijaishallitsijana toimii tarvittaessa Gabriel, Kirkas Aamutähti,
jonka Luoja-Poika ja Äiti-Henki ovat luoneet
”Pojan ja Hengen korkeimpana henkipersoonallisuutena”, ”uuden universumin vanhempien esikoisena” (s. 369). Salvingtonin ympärillä on 490 sfääriä,
joista yksi on Melkisedek-sfääri. Taivasmatkalaiselle
tämä maailma on ehkä koko Nebadonin mielenkiintoisin
paikka. [387:12]
Konstellaatiokoulutuksesta valmistuneet laskeutuvat Melkisedekille, ja siellä opiskellaan seuraavia
erityisaloja: aikaisemman universumikoulutuksen
elämänvaiheiden suhteuttaminen ja kokemuksen
koordinoiminen, minkä jälkeen päästään Melkisidekien alkeiskouluihin, joissa käsitellään universumihallintoa, hengellistä viisautta ja seuraavia tutkimusaloja: energia, aine, organisaatiot, viestintä, arkistot,
etiikka ja luotujen olemassaolon vertaileva tutkimus.
Hengellisyyden Melkisedek-korkeakoulussa koulutetaan ”kohtalon evankelistoja”, jotka lähtevät julistamaan ”hengellistä vapautta ja Jumalan poikautta” universumin kaukaisimpiin maailmoihin. Opettajina toimii mm. serafeja.
Vorondadek-Poikien 49 maailmassa ylösnousemuskuolevaiset saavat opetusta universumin lainsäädännöstä.
Lanonandekien sfääreillä ylösnouseville pyhiinvaeltajille ja serafeille opetetaan hallintoa.
Elämänkantajilla ja finaliiteilla on omat sfäärinsä.
Gabriel, Kirkas Aamutähti, luetaan Universumiauttajien olentoryhmään, johon kuuluvat lisäksi
mm. Loistavat Iltatähdet, joita Urantia-kirja kutsuu
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”superenkeleiksi” (s. 407). He ovat Melkisedekien
suunnittelemia ja Luoja-Pojan ja Luovan Hengen
olevaistamia olentoja. Nämä Iltatähdet ovat Gabrielin henkilökohtaisia edustajia esimerkiksi erityistehtäväkäynneillä yksittäisillä planeetoilla, ja he ovat
joskus tulleet tunnetuiksi ”Herran enkeleinä”. Iltatähtiin kuuluu myös ylösnousemuksellisia serafeja,
ja jotkut ovat nousseet ”luoduista olennoista koostuvan elollisuuden paljastamattomalta tasolta”, kuten Urantia-kirjassa sanotaan hieman salaperäisesti.
Morontiapersoonallisuudet kykenevät näkemään
näitä superenkeleitä, joiden päällikkö on Gavalia,
Nebadonin esikoinen, ja Jerusemissa toimii Galantia, ensimmäinen ylösnousemuksellinen Iltatähti.
Eräs viehättävä yksityiskohta näistä Iltatähdistä
vielä, ennen kuin palaamme kuolevais-enkelisuhteeseen ylösnousemusjärjestelmän puitteissa: Kun
Hallinnolliset Avonaali-Pojat Paratiisista lahjoittautuvat maailmoissa joko ruumiillistumalla kuolevaisen kaltaiseksi tai syntymällä evolutionaarisen maailman äidistä, Iltatähdet seuraavat Avonaalia tällaiselle
käynnille ja merkittävänä hetkenä tai otollisessa iässä
kehoittavat: ”Ole veljesi asialla.” [408:0] Urantiakirjassa kerrotaan, ettei Urantialla ole Avonaalia vielä käynyt, mutta jos joskus saamme tällaisen käynnin, tulee Avonaali ilmestymään kuolevaisten sukukuntaan kuuluvan täysikasvuisen miehen hahmossa, olentona,
joka on täysin näkyväinen aikansa ja sukupolvensa kuolevaisille luoduille ja joihin hän on myös fyysisessä yhteydessä.
[226:5] Samoin Iltatähti palvelee Kolminaisuuden
Opettaja-Poikia eli Daynaaleja planetaarisella tehtäväkäynnillä; he ovat planeetalla näkymättömiä.
Avonaalin tunnistaa hänen ollessaan tehtäväkäynnillä planeetalla siitä, että hän julistaa: ”Jokainen, joka on nähnyt minut, on nähnyt Jumalan
Iankaikkisen Pojan.”
Universumiauttajiin kuuluvat lisäksi Arkkienkelit
(s. 408), jotka ovat Luoja-Pojan ja Äiti-Hengen jälkeläisiä ja ovat korkean henkiolennon korkeinta
tyyppiä. He omistautuvat suoranaisesti ylösnousemuksen edistämiseen. Mm. Urantialla sijaitsee
eräs arkkienkelien divisioonapäämaja. Sadan arkkienkelin joukko seuraa seuraa jokaista lahjoittautuvaa Poikaa Paratiisista asuttuun maailmaan. Kun Paratiisin-Poika on tuomiokäynnillä, eli kun seuraa
nukkuvien eloonjäävien kuolleistaherääminen, niin
nukkuvien persoonallisuuksien serafivartijat vastaavat ”arkkienkelin ääneen”; nimenhuudon toimittaa
ns. ”Mikaelin arkkienkeli”.
Salvingtonin maailmojen seitsemäs ryhmä apusatelliitteineen on arkkienkelten maailma, jonka sfääri
numero 1 on persoonallisuusrekisterinpitäjien hallussa. Nämä pitävät järjestyksessä jokaista ajallisuuden kuolevaista koskevat muistiinmerkinnät kuole-
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vaisen syntymähetkestä lähtien koko universumissa
elettävän elämänvaiheen läpi, kunnes koittaa lähtö
Salvingtonista superuniversumiin tai kunnes Päivien
Muinaiset pyyhkivät hänet pois ”kirjoihin merkityn
olemassaolon piiristä.” Juuri näissä maailmoissa luokitellaan, arkistoidaan ja säilytetään persoonallisuuksia koskevat muistiinmerkinnät ja identifioimisvarmistimet koko
sen ajan, joka kuluu ruumiinkuoleman ja uudelleenpersonoimisen eli kuolleistaheräämisen välillä. [409:5]
Muista Universumiavustajien luokkaan kuuluvista mainitsen tässä lyhyesti Taivaalliset Valvojat, joiden
tehtävänä on koko opetusjärjestelmän kautta kulkevan perussävelen, ”valistuneen kokemuksen antaman luonteenlujuuden”, eli työn ja opetuksen liiton
valvonta. (s. 412)
Toinen ryhmä ovat Mansiomaailman Opettajat, jotka ovat kunnialla kruunattuja kerubeja.
Tulemme tapaamaan Salvingtonissa myös Korkeampia Äärettömän Hengen luokkia, mm. Universumin Virtapiirienvalvojan Andovontian, joka huolehtii henki- ja morontiavirtapiireistä. Hän eristi
Urantian Caligastian ja Luciferin kapinan aikoina ja
kertoo odottavansa ilolla hetkeä, jolloin Urantia kytketään uudestaan näihin virtapiireihin. Lisäksi supernafeja, heijastavia sekonafeja ja tertiafeja.
Salvingtonin vakinaisia kansalaisia ovat susatiaolennot ja Henkeen fuusioituneet ylösnousemukselliset.
”Täydelliset eläimet” eli spornagia-olennot pitävät
huolta aineellisuudesta ja viljelystä (416:3).
Urantia-kirjassa rajoitetaan sana ”enkeli” niiden
Universumin Äiti-Hengen serafi- ja heihin liittyvien muiden
jälkeläisten nimitykseksi, jotka niin suuressa mitassa huolehtivat kuolevaisten eloonjäämiseen tähtäävien suunnitelmien toimimisesta. [420:1] Paikallisuniversumissa palvelee myös erittelemättä jäävien enkelien luokkia; he
ovat hallinnollisia, ja sen vuoksi heistä ei puhuta
”serafeina”, hoivaavina henkinä.
Serafien maailma sijaitsee Salvingtonin yhdeksännessä sfääriryhmässä. Kullakin serafiparilla
(negatiivinen + positiivinen) on siellä koti ja serafien erityiskoulut, joissa he opiskelevat tuhatvuotisjaksoihin jaetun opetussuunnitelman mukaisesti. Serafit on organisoitu legioonittain ja armeijakunnittain. Mikaelin lahjoittautumisen jälkeen serafit ovat
Mestari-Pojan hallitsijavallan alaisuudessa. (s. 421)
Kaksi kertaa Äiti-Hengen syleilemät kerubit ilmaantuvat serafeina palveltuaan mm. morontiaopettajina pitkät aikakaudet.
Paikallisuniversumin korkeammista toimista vastaavat Korkeammat serafit -ryhmä, joista olemme
tekemisissä seuraavien kanssa:
1. Tietojenkeruuyksikkö. He kuuluvat Gabrielin
henkilökohtaiseen esikuntaan, ja tietoaineisto virtaa
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katkeamattoman, välittömän ja itsenäisen virtapiirin välityksellä suoraan Salvingtoniin. [429:5]
2. Armon ääni. Armo on serafipalvelun ja enkelihoivan
perussävel. Tämä enkelikunta olennoi armoa. Nämä serafit vaalivat ihmisten ja enkelten korkeampia vaikuttimia
ja pyhempiä tunteita. [430:1]
3. Hengen koordinoijat. Nämä enkelit valmistavat
Salvingtonissa olevat taivasmatkalaiset heidän viimeistä paikallisuniversumissa tapahtuvaa siirtoaan varten – korkeimmalta morontiatasolta vastasyntyneen henkiolennon asemaan
ja ohjaavat heitä käyttämään vasta saavutettuja, henkeä
olevan mielen sisältämiä mahdollisuuksia. [430:2]
4. Apulaisopettajat ovat yhteydessä mansiomaailmojen seitsenosaiseen opetusjärjestelmään, ja heitä
toimii myös Urantialla vaaliakseen ja edistääkseen totuuden ja vanhurskauden asiaa. [430:3]
5. Kuljettajat kuljettavat paikallisuniversumin päämajaan ja takaisin. Ylösnousemuskuolevaisilla ei edes Salvingtonissa ole avaruudessa tarvittavaa henkilökohtaista
kulkuhahmoa. [430:4] Maailmasta toiseen edetessään
kuolevaisylösnousemukselliset joutuvat turvautumaan serafikuljetukseen vielä silloinkin, kun he vaipuvat viimeiseen lepoon Havonan sisäkehällä ja heräävät ikuisuuteen Paratisissa.
Serafointiprosessi muistuttaa kuoleman tai nukkumisen kokemusta: olet tietoisesti tiedoton serafilevon aikana; matkustat nukkuessasi. Kuljetusunen saa
aikaan Suuntaajien ja serafikuljettajien välinen yhteistyö.
[431:1]
6. Kirjurit. Kaukoviestittäjät ovat serafikirjureiden
alajakautuma, jonka mielenkiintoista työskentelytapaa on kuvattu sivulla 431. [Ko. kohta luettiin esitelmätilaisuudessa ääneen.]
Paikallisuniversumin ylin enkeliluokka on Korkeimmat serafit, joista kannattaa tutustua seuraaviin alajakautumiin:
1. Poika–Henki-hoivaajat ovat ylhäisten Poikien ja
Henkien palveluksessa ja avustavat mm. Paratiisin
Avonaaleja lahjoittautumis- ja hallintokäynneillä sekä planetaaristen tuomiokausien organisoimisessa.
2. Oikeusistuinten neuvojat toimivat kuolevaisten
puolustajina ja varmistavat armon toteutumisen sekä ratkovat mielipide-eroja. [K]oska oikeudenmukaisuus edellyttää jokaisen laiminlyönnin käsittelemistä kavuttaessa kohti jumalallista täydellisyyttä, armo puolestaan vaatii, että jokainen tällainen harha-askel tuomitaan tasapuolisesti tuon luodun luonteenlaadun ja jumalallisen tarkoituksen mukaisesti. [428:2] Nämä enkelit edustavat laupeuden elementtiä, joka perustuu tietoon henkilökohtaisten motiivien ja rodullisten taipumusten
pohjimmaisista tosiasioista.
3. Universumiin tutustuttajat ovat ystäviä ylösnousemusluoduille ja neuvonantajia siinä vaiheessa,
kun loppututkinto on suoritettu ja viimeinen lepo-

tauko Salvingtonissa on alkanut (nostalgisissa tunnelmissa!) ennen Orvontonin henkimatkaa. He auttavat tekemään arvojen ja merkitysten muutoksia ja
ymmärtämään näitä muutoksia, koska ensimmäisen asteen henkiolento seisoo – – vasta Universaalisen Isän luokse
Paratiisiin johtavien hengellisen ylösnousemuksen pitkien
tikkaiden juurella. [428:5]
4. Opetusneuvojat toimivat opettajien sihteereinä
alkaen Melkisedekeistä ja Kolminaisuuden OpettajaPojista ja päätyen morontiakuolevaisiin, jotka auttavat ylösnousemuksellisen elollisuuden asteikolla heti
heidän jäljessään tulevia kaltaisiaan. Näemme näitä
enkeleitä ensimmäisen kerran mansiomaailmoissa.
Jopa aidot ja vihkiytyneet ajallisuudessa työskentelevät opettajat saavat apua ja usein tukea – –. [429:0]
Seuraava etappi matkallamme kohti Paratiisia
lähtiessämme Salvingtonista, missä olemme siis saavuttaneet 570 muodonmuutoksen kautta ensimmäisen asteen hengen statuksen, on Orvontonin superuniversumi pääkaupunkinaan Uversa. Sinne
päästäksemme kuljemme piensektori Ensan (pääkaupunkina Uminor kolmas) ja suursektori Splandonin (pääkaupunkina Umajor viides) kautta. Orvontonissa on kymmenen suursektoria, joissa kussakin on sata piensektoria. Nebadon on yksi Ensan
sadasta paikallisuniversumista.
Piensektoria johtaa kolme Päivien Äskeistä huolehtien sektorimaailmojen fyysisestä kontrollista, yhtenäistämisestä, vakauttamisesta ja rutiininomaisen
hallinnon kontrollista. Pääkaupunkia, Uminor kolmatta, ympäröivät superuniversumin sisäänpääsykoulut ja fyysisen ja hallinnollisen tiedon koulutuskeskukset.
Suursektoria taas hoitaa kolme Päivien Täydellistä. Suursektorihallituksen työ kohdistuu luomistuloksen älylliseen statukseen, ja Umajor viidennen
70 satelliittia omistautuvat superuniversumissa tapahtuvaan älylliseen kouluttamiseen ja kehittämiseen. Ylösnousemuksellisten on käytävä läpi superuniversumimme kaikki kymmenen suurjakautumaa,
joten ennen Uversaan tuloamme kohtaamme Orvontonin kaikki 30 Päivien Täydellistä.
Ja matka jatkuu! Mutta se onkin jo seuraavan luennon aihe.
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Talvipäivät 2002
Suomen Urantia-seuran talvipäivät pidetään 18.–20.1.2002 Lahden lähellä Siikaniemen kurssikeskuksessa. Paikka on luonnonläheinen ja puitteiltaan erinomainen. Kurssikeskusta ylläpitää Lahden
seurakuntayhtymä. Osoite: 16730 Kutajärvi, puh. (03) 788 1521.
Päivien teemana on Urantialainen myrskyvaroitus.
Perjantai 18.1.2002
18.00 – 21.00 Saapuminen, ilmoittautuminen ja majoittuminen. Iltapala ja vapaata yhdessäoloa.
Lauantai 19.1.2002
07.30 – 08.30
08.30 – 09.00
09.00 – 09.10
09.10 – 09.15
09.15 – 09.45
09.45 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 21.00

21.00

Aamiainen
Saapuminen, ilmoittautuminen, majoittuminen
Aamunavaus
Avaussanat (Raimo Ala-Hynnilä)
Enkeleistä (Hanna Holopainen)
Aiheen käsittelyä pienryhmissä
Pienryhmätyöskentelyn satoa
Lounas
Urantialainen apostolius (Matti Hulkkonen)
Aiheen käsittelyä pienryhmissä
Pienryhmätyöskentelyn satoa
Kahvitauko
Tiede ja talous Urantialla (Tapio Talvitie)
Aiheen käsittelyä pienryhmissä ja ryhmätöiden purku
Tauko
Päivällinen
Iltakeskustelua, aiheina
- Ajankohtaista Urantia-rintamalta (Kristina Siikala)
- Henkilökohtainen työ yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä (Pentti Lehtelä)
Sauna
Iltapala ja keskustelu jatkuu

Sunnuntai 20.1.2002
07.30 – 08.30 Aamiainen
08.45 – 09.00 Aamunavaus
09.00 – 09.30 Yhteiskunta Jeesuksen aikana (Kalervo Juntunen)
09.30 – 10.00 Nyky-yhteiskunta (Rauni Välikangas)
10.00 – 11.30 Pienryhmäpohdiskelua lähitulevaisuuden yhteiskunnasta
11.30 – 12.30 Lounas
12.30 – 13.45 Ryhmätöiden purku. Näkemys tulevaisuuden yhteiskunnasta ja keskustelua päivien teemasta. (Raimo Ala-Hynnilä)
13.45 – 14.00 Päätössanat (Kalevi Eklöf)
14.00
Päätöskahvi
Hinta: Täysihoito sisältäen ateriat ja majoituksen 2–3 hengen huoneessa 40 euroa/vrk. 2–3 hengen huoneita on yhteensä 15 kpl, ja mikäli huoneita jää yli, voit yöpyä huoneessa yksin, jolloin hinta on 45 euroa/vrk.
Mikäli et tarvitse majoitusta, kurssikeskus veloittaa vain aterioista.
Ilmoittautuminen: Viimeistään 7.1.2002 Raimo Ala-Hynnilälle (014) 372 2602 / 0400 88 9732 tai Hanna
Holopaiselle (02) 237 3073 / 040 763 0917. Muista ilmoittaa toivomuksesi yöpymisen suhteen sekä tarvitsetko erikoisruokavaliota.
Maksut: Saapumisen yhteydessä Siikaniemen kurssikeskukselle käteisenä.
Mikäli saavut Lahteen linja-autolla tai rautateitse, ilmoita aikataulusi, niin järjestämme jatkokuljetuksen perjantai-iltana perille kurssikeskukseen. Siikaniemi sijaitsee Vesijärven länsirannalla, ja sinne on matkaa Lahden
linja-autoasemalta yhteensä n. 15 km. Linja-autoasemalta ajat Jalkarannantietä Messilän suuntaan n. 7 km.
Messilän jälkeen n. 3 km:n päässä on oikealle osoittava tienviitta ”Siikaniemi 5 km”; tätä tietä ajetaan n. 3
km, jonka jälkeen taas käännytään oikealle tienviitan mukaan ja ajetaan loput 2 km, jolloin olet Siikaniemen
pihassa. Tervetuloa kaikki Urantia-kirjan sanomasta kiinnostuneet!
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Suomen Urantia-seuran hallitus ja komiteat
HALLITUS
Kalevi Eklöf, puheenjohtaja
Sivurinne 1 A, 01800 KLAUKKALA
Puh. (09) 879 9474; 0400 451 471
Faksi (09) 879 7467
kalevi.eklof@kolumbus.fi
Reijo Hamari, varapuheenjohtaja
Kosteperänkatu 2 A 84, 90100 OULU
Puh. (08) 324 046; 040 502 6604
Faksi (08) 555 5437
reijo.hamari@luukku.com
Helena Juola, sihteeri
Kalastajanmäki 10 E 70, 02230 ESPOO
Puh. (09) 884 9783; 050 530 7785
helena.juola@pp.inet.fi
Kristina Siikala, rahastonhoitaja
Luhtikyläntie 712, 16300 ORIMATTILA
Puh. (03) 777 8191; 040 742 6288
kristina.siikala@pp.inet.fi
Tuula Parviainen, jäsenkomitean pj.
Haapainojantie 33, 16900 LAMMI
Puh. (03) 674 3226
Martti Vanninen, julkaisukomitean pj.
Krattivuorentie 9 E 13, 02320 ESPOO
Puh. (09) 809 2160; 040 727 8714
martti.vanninen@kolumbus.fi
Raimo Ala-Hynnilä, koulutuskomitean pj.
Vanhatie 33, 40530 JYVÄSKYLÄ
Puh. (014) 372 2602; 0400 889 732
gadonia@kolumbus.fi
Matti Tossavainen, konferenssikomit. pj.
Heidehofinpolku 5A, 01300 VANTAA
Puh. (09) 873 2255
tossmatt@hotmail.com

Jäsenkomitea

Julkaisukomitea

Kalle Karlsson
(08) 510 402

Maija Heikkilä
(09) 323 4147

Ritva Niemeläinen
(05) 451 3216

Seppo Kanerva
(09) 496 561

Aili Nurmiaho
(019) 688 0048

Leena Kari
(09) 445 883

Tapio Pulli
(02) 454 4927

Jouni Nurmi
(09) 755 5070

Erkki Tahvanainen
(014) 667 047

Tapio Talvitie
(09) 505 4845

Koulutuskomitea

Konferenssikomitea

Hanna Holopainen
(014) 771 929

Erja Kalenius
(03) 378 9299

Matti Hulkkonen
(05) 451 3216

Yrjö Kuikko
(05) 414 1542

Pentti Lehtelä
(09) 805 5209

Sinikka Lilja
(09) 851 2442

Seppo Niskanen
(09) 496 561

Eija Seppänen-Bolotinski
(09) 874 2194

Pekka Nurmela
0400 803 478

Esitelmätilaisuudet Helsingissä
Seura järjestää kevätkaudella 2002 viisi esitelmätilaisuutta Helsingin Kruununhaassa osoitteessa Meritullinkatu 13 (erillisen piharakennuksen 2. kerros, sisäänkäynti vasemmassa päädyssä). Tilaisuudet pidetään lauantaisin, alkaen kello 16.15. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
12.1.2002
9.2.2002
9.3.2002
6.4.2002
4.5.2002

Eija Seppänen-Bolotinski

Enkelihoiva ja serafipalvelu kuolevaisen Paratiisiin-nousun
eri vaiheissa (osa 3/3)
Seppo Kanerva
Muuan keskiväliolentojen viesti
Tuula Parviainen
Esitelmän aihe käsittelee taidetta.
Seppo Niskanen ja Sinikka Lilja Esitelmän aihe vielä avoin.
Tapio Talvitie
Kokemus - opettajien opettaja
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Opintoryhmät tiedottavat
Suomen Urantia-seuran pääasiallisin tehtävä on Urantia-kirjan opetusten edistäminen ja opintoryhmien sekä
yksittäisten kirjan lukijoiden kaikinpuolinen palveleminen. Seura ei tyrkytä apuaan, vaan haluaa tukea kaikkia
niitä ryhmiä ja yksittäisiä kirjan lukijoita, jotka haluavat olla seuran kanssa yhteistyössä. Seuran jäsenet ja seuraan kuulumattomat ovat tässä suhteessa samassa asemassa. Seura välittää alustajia ja ryhmien vetäjiä, hoitaa
pyydettäessä opintoryhmien tilojen varaukset, maksaa ryhmien puolesta kohtuulliset tilavuokrat sekä hoitaa
tiedotuksen ja postituksen, jotta ryhmät itse voivat keskittyä kaikkein tärkeimpään: Urantia-kirjan opiskeluun.
Kaikki palvelu on maksutonta. Halukkaat voivat ottaa yhteyttä koulutuskomitean puheenjohtajaan tai muihin
seuran toimihenkilöihin. Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Olet tervetullut mihin tahansa ryhmään. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan.
Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa.
Helsingin seutu
Ryhmä, jonka vetäjänä on Seppo Niskanen, puh. (09)
496 561 (s-posti: seppo.niskanen@kolumbus.fi), kokoontuu joka toinen tiistai klo 17.00 osoitteessa Runeberginkatu 54a A 5, 00260 HELSINKI. Käsittelemme neljättä osaa.
The English Study Group meets every Sunday at
6.00 p.m. at Seppo Kanerva’s home, Runeberginkatu
54a A 5, 00260 HELSINKI, phone (09) 496 561
(email: seppo.kanerva@kolumbus.fi).
Kevätkauden kokoontumiset jatkuvat Helsingissä
Rikhardin kirjastossa, osoite Rikhardinkatu 3. Kokoontumiset torstaisin 18.15–20.00 ryhmätyöhuonessa, 2. krs. Tiedustelut: Pertti Leinonen, puh. (09)
852 1992 (s-posti: pertti.leinonen@megabaud.fi).
Ylistykseen ja rukoukseen omistautunut opintoryhmä Helsingissä. Tarkempia tietoja antavat: Maija
(09) 323 4147, Martti (09) 809 2160 sekä Joel ja Eeva (09) 221 3125.
Hyvinkää
Tietoja toiminnasta antaa Kari Haavisto, puh. (019)
461 421 (s-posti: kari.haavisto@pp.inet.fi).
Joensuu
Tietoja antaa Leena Kalaja, Somerotie 8 C, 80230
JOENSUU, puh. (013) 313 630.
Jyväskylä
Ryhmä kokoontuu tiistaisin parillisina viikkoina klo
18.00–19.30 kaupunginkirjaston kerhohuoneessa.
Lisätietoja saat Raimo Ala-Hynnilältä, Vanhatie 29,
40530 JYVÄSKYLÄ, puh. (014) 372 2602 (s-posti:
gadonia@kolumbus.fi).
Kotka
Tietoja opintotoiminnasta antaa Marja-Leena Valkeinen, Tuukkalanpolku 20, 48410 KOTKA, puh. (05)
228 2516.
Lahti
Lisätietoja: Kalervo Juntunen, puh. (03) 787 2302.
Lammi
Lammin ja ympäristön toiminnasta kiinnostuneille
antaa tietoja Tuula Parviainen, Haapainojantie 33,
16900 LAMMI, puh. (03) 674 3226.

Lappeenranta
Tietoja antavat Yrjö Kuikko, puh. (05) 414 1542, ja
Matti Hulkkonen, puh. (05) 451 3216 tai 050 516
0412.
Lempäälä
Keskusteluryhmä kokoontuu keskiviikkoisin parittomina viikkoina klo 18.00–21.00. Yhteyshenkilönä
toimii Kalevi Krekilä, Tampereentie 250, 37560
LEMPÄÄLÄ, puh. (03) 367 7038.
Oulu
Tietoja antavat Reijo Hamari, Kosteperänk. 2 A 84,
90100 OULU, puh. (08) 324 046: 040 502 6604, ja
Matti Hökkä, puh. (08) 382 706 tai 0400 583 912.
Pieksämäki
Tietoja antaa Johannes Partanen, Savontie 24-26 C 11,
76100 PIEKSÄMÄKI, puh. (015) 487 069.
Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori, Kirsikkatie 13, 26660
RAUMA, puh. (02) 822 3043.
Rovaniemi
Suomen pohjoisin opintoryhmä kokoontuu maanantaisin klo 17.00 Ompeluateljee Vallaksen tiloissa,
Jaakonkatu 3–5 A 2, 92600 ROVANIEMI. Lisätietoja: Raija Vallas, puh. (016) 346 315.
Seinäjoki
Tietoja antaa Pentti Räisänen, Kullaanmäentie 126,
60800 ILMAJOKI, puh. (06) 424 7251 tai 0204074816.
Tampere
Tampereen opintoryhmä kokoontuu joka toinen
keskiviikko kirjastotalo Metsossa. Lisätietoja: Kaarin
Köntti, puh. (03) 265 0578.
Turku
Turun opintoryhmän toiminnasta antaa tietoja
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 KIRJALA, puh. (02)
454 4927 (s-posti: tapio.pulli@kolumbus.fi).
Vaasa
Lisätietoja: Tapani Härkönen, puh. (06) 312 1832.
Málaga, Espanja
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja antaa Pentti Suutarinen, puh. +34 (952) 661 043.

