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Puheenjohtajan kynästä 
 

O n tullut aika kirjoittaa kuluvan virkakauteni vii-
meinen Puheenjohtajan kynästä -palsta. Neljän 

vuoden pestiaika on täyttymässä, ja sääntöjen mukai-
nen 2+2 vuotta hallituksessa merkitsee väistämätöntä 
henkilövaihtoa. Olen kokenut, että tämä aika on ollut 
minun iloni saada palvella tässä tehtävässä, tätä tärke-
äksi kokemaani Urantia-kirjan lukijayhteisöä. Työtä 
on riittänyt, mutta harvoin sitä on kovin raskaaksi 
tuntenut. Jos näin käy, niin siihenkin löytyy 
kirjastamme hyvä neuvo: 
 

Mutta vaikka työ onkin tärkeää, minä ei ole. � � Mi-
nän tärkeys, ei suinkaan työn tärkeys, uuvuttaa kypsy-
mättömiä luotuja; juuri tämä minätekijä uuvuttaa, ei 
suinkaan tavoitteellinen ponnistelu. Voit tehdä tärkeää 
työtä, ellei sinusta tule tärkeilevä; voit puuhata monia 
asioita yhtä vaivattomasti kuin yhtä, jos jätät minuutesi 
ulkopuolelle. [555:5] 

 
Vaikka puheenjohtajan rooli on niin sanotusti sil-
määtekevä posti, niin ei tule unohtaa sitä suurta 
määrää muita ihmisiä, jotka ovat vuosien saatossa 
antaneet Urantia-liikkeelle lähes korvaamattomia 
palveluksia, ilman tunnustuksia ja huomion ajatus-
takaan. Mielessäni he ovat oikeita sankareita. Pu-
heenjohtaja ei voi toimia kovin näkymättömästi, 
mutta on viisautta nähdä ja tunnistaa ne voimat, jotka 
liikettä oikeasti ylläpitävät, ollen näkyviä tai ei. 
Kaikkia rakentavia voimia täytyy rohkaista ja muiden 
suhteen on oltava varovainen, ettei tehtävämme ja 
työmme tarkoitus hämärtyisi eikä erimielisyyttä 
ruokittaisi, sillä Urantia-liikkeelläkin on vastustajansa. 
Ilman vastustakin voi oman työn tarkoitus hämärtyä, 
jos antaa korkeimpien arvojensa peittyä päämää-
rättömyyteen. Samoin on hyvä muistaa, että Urantia-
kirjan sanoma on erittäin laaja-alainen, ettemme 
vahingossa kavennu ns.  yhden asian liikkeeksi vaan 
olisimme aina tahdikkaita näkemään asioissa 
kokonaisuuksia ja dynamiikkaa, samalla kun 
suhteutamme ne Urantia-ilmoituksen kehyksiin. 

On hyvä, jos kenellä tahansa johtajista on mie-
lessään visioita ja ihanteita, ettei ainoastaan ideoita. 
Pelkät ideat saattavat toimia kuin äkkimakea, ellei 
taustalla ole johdonmukaista toimintaa. Urantia-kirja 
neuvookin meitä sanoin: 

Ideat saattavat saada alkunsa ulkoisen maailman tar-
joamista virikkeistä, mutta ihanteet syntyvät vain sisäi-

sen maailman luovilla alueilla. Maailman kansakuntia 
johtavat nykyään ihmiset, joilla on ylenpalttisen run-
saasti ideoita mutta jotka ihanteiden osalta ovat ruti-
köyhiä. [1220:9] 

Samoin luottamus syntyy vain toiminnasta, joka on 
johdonmukaista ja tietyssä määrin ennalta arvat-
tavaa. Tämä toteamus siitäkin huolimatta, oliko toi-
minnan tarkoitus tuottaa hyvää tai pahaa. Hyvät-
kään oikut eivät voi synnyttää luottamusta vaan ai-
noastaan suunnitelmallinen ja päämäärätietoisesti 
toistuva toiminta. 
 
Lyhyenä katsauksena menneeseen voisi todeta mm. 
seuraavia asioita. Kuluneena neljänä vuotena on 
seuran toiminta ollut suhteellisen vakaata. Pientä 
verkkaista kasvua on ollut jäsenmäärässä, tosin net-
tona vain puolenkymmentä uutta. IUA on läpikäy-
nyt kaikkein suurimman organisatorisen muutok-
sen sitten perustamisensa 90-luvun alkupuolella. 
Muutos ei suuresti vaikuttanut seurojen omaan toi-
mintaan mutta IUA:han itseensä paljonkin. Seuran 
nettisivut ovat sisällöllisesti monipuolistuneet, vaik-
ka ulkoisesti ovatkin jo taas ehostuksen tarpeessa. 
Siellä kävijämäärä kasvaa kovaa vauhtia vuosi vuo-
delta. Suurimpia kiinnostuksen kohteita ovat Uran-
tia-kirjan suomen- ja ruotsinkieliset tekstit ja siihen 
liittyvä hakukone, keskustelupalsta (vain rekisteröi-
tyneille käyttäjille), Heijaste ja IUA Journal -lehdet 
ja ehkä vieraskirja. Seura on osallistunut vuosittain 
myös 2–3 messuille, joista kokemukset ovat olleet 
myönteisiä. Seuramme on päätukija kirjan vironkie-
lisen käännöksen valmistumisessa ja on ollut sitä 
työn alusta saakka. Meillä valmistui CD, johon 
olemme koonneet kaikki Heijasteet 20 vuoden ajal-
ta. Mainitsematta jäi vielä seuran normaalitoiminta, 
mutta se kattaa mm. säännölliset kesä- ja talvipäi-
vät, luentotilaisuudet, Heijasteet jne. Tässä pinta-
puolisesti toimintaamme, josta osa saattoi jäädä 
mainitsemattakin. 

Puolestani kiitän suuresti teitä kaikkia tästä yh-
teisestä ajasta ja toivotan uudelle puheenjohtajalle 
onnea, viisautta ja siunausta tulevalle työlle. 

 

Tapio Talvitie 
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Evolutionaarinen sielu ja Korkein Olento 
 

Eija Seppänen-Bolotinski 
Esitelmä talvipäivillä 29.1.2006 

Johdanto 
 

J eesus opetti, että [e]pävarmuudentunteita, jotka johtuvat 
pelosta, että persoonallisuus olisi universumissa kokonaan 

vailla yhteyksiä, tulisi torjua uskossa tapahtuvalla Isän poh-
diskelulla ja Korkeimman oivaltamisen yrittämisellä. 
[1616:5] 
       Korkein Jumala on Havonan kirkkaudessa; Kol-
minaisuus on Paratiisin valonhohteessa; ihmisen sielu 
kaukana maailmankaikkeuden laidalla pimeyden yti-
messä. Miten tähän tilanteeseen päädyttiin? 
 

       Kuunnelkaa Laotsea! Dao de jingissä hän kertoo:  
       (Absoluuttinen) Tao synnytti Ainoan.  
       Ainoa synnytti kaksi.  
       Kaksi synnytti ne kolme.  
       Ne kolme synnyttivät kaikki kymmenet 
       Tuhannet asiat � �. 
        

       Vertaa Urantia-kirjan kohtaan 1033:6: Hän [Lao-
tse] ymmärsi perimmäisen syy-seuraus-suhteen mitä tark-
kanäköisimmin, sillä hän kirjoitti: �Ykseys saa alkunsa Ab-
soluuttisesta Taosta, ja Ykseydestä ilmestyy kosminen Kaksi-
naisuus, ja tällaisesta Kaksinaisuudesta ponnahtaa olevaisuu-
den piiriin Kolminaisuus, ja Kolminaisuus on kaiken todelli-
suuden alkulähde.� 
       Evolutionaarinen sielu ja sielutietoisuuden hämä-
rät maailmat (2097:2) ja Korkein Olento, mystisyy-
dessään tunnistamaton mutta kaikkialla läsnä oleva 
evolutionaarisen sielumme Universaalinen Äiti 
(1288:1) – eli kosminen äiti-lapsi-suhde – mikä ihana 
aihe! 
       Korkeimman Olennon, suuruniversumin kosmi-
sen ylisielun, ja meidän evolutionaarisen sielumme 
suhdetta hengelliseen eli ikuiseen todellisuuteen on 
verrattu Urantia-kirjassa: Salaperäiset Opastajat ovat ih-
misolennoille, mitä Paratiisin-Kolminaisuus on Korkeimmalle 
Olennolle. [1271:2] 
       Koska he kumpikin, sekä ihmisen sielu että Kor-
kein Olento, ovat kasvavia ja kehittyviä entiteettejä ja 
mahdollisesti jopa evolutionaarisia vastavuoroisuuk-
sia, niin että niiden kehitys olisi vastavuoroisesti toi-
nen toisensa kehityksestä riippuvaista (1281:2), Uran-
tia-kirjassa esitetään useissa kohdissa vertailuja, kuten: 
Jokaisen kehittyvää luotua edustavan persoonallisuuden koke-
mus on Kaikkivaltiaan Korkeimman kokemuksen yksi vaihe. 
[1268:6]  Näin ollen ei ole turhia kokemuksia eikä tur-
hia ihmisiä. Ja [k]oska ihminen on luotu olento, � � ihmisen 
kehitys muistuttaa kyllä joillakin tavoin Korkeimman kas-
vua. [1282:1] 

Korkeimman immanenssissa 
 

Evolutionaarinen sielu kasvaa Korkeimman imma-
nenssissa (1283:1). Immanenssi tarkoittaa Jumalan 
läsnäoloa ja vaikutusta maailmassa uskonnonfilosofi-
sessa mielessä. Korkein Olento suhtautuu sieluumme 
hyvin funktionaalisesti, eli meillä on merkitystä hänel-
le vain kokonaisuuden kannalta ja silloinkin vain siinä 
tapauksessa, että toimintamme on kokonaisuuden 
kannalta tärkeää. Saavuttaaksemme suhteen kosmi-
seen Äitiin joudumme melkoiseen suorituspaineeseen 
ja erittäin suurille frustraatioille altistavaan tilantee-
seen: meidän on sekä tehtävä jotakin että oltava jota-
kin (1260:1). Mihin me pyrimme kasvullamme? Me 
pyrimme ”finiittisyyden transsendenssiin” (1290:6); 
pyrimme vapautumaan finiittisyyden rajoituksista ylit-
tämällä omat alkuperäiset rajamme. 
       Suurenmoinen kristillinen Korkeimman filosofi 
on mielestäni Pierre Teilhard de Chardin (1881–
1955), joka kirjassaan Tapaus ihminen esittää näkemyk-
sen Omega-jumalasta (jonka hän kristittynä samasti 
myöhemmin  parousiaan, Kristuksen toiseen tulemi-
seen). Hän pääsi kuitenkin mielestäni hengessä hyvin 
lähelle käsitystä Korkeimman Olennon ja ihmissielu-
jen suhteesta. Seuraavassa otteita hänen ajattelustaan:  
       Koska tila-aika sisältää ja synnyttää tietoisuutta, on se 
luonteeltaan pakostakin konvergenttinen [konvergenssi = 
suuntautuminen samaan pisteeseen]. Näin ollen on sen 
kenties loputtomiin leviävien kerrosten jossakin kohdassa lan-
gettava yhteen, kun seuraamme niitä sopivaan suuntaan, jossa-
kin pisteessä edellämme � kutsukaamme tätä pistettä Ome-
gaksi �, joka sulattaa ne yhteen ja sisällyttää erottamattomas-
ti kokonaisuuteensa. 
       Noogeneesin [= kaikki hengen ja ajattelemisen 
kehitysmuodot] perspektiiveissä aika ja tila todella ihmisty-
vät � tai oikeammin yli-ihmistyvät. 
       Maailmankaikkeuden tulevaisuus voi olla vain yliper-
soonallisessa, Omega-pisteessä. � � Omegassa kerääntyy ja 
yhtyy, sen määritelmän mukaan, noogeneesin maapallolla vä-
hitellen vapauttaman tietoisuuden määrä kaikessa täyteläisyy-
dessään. � �[T]tietoisen maailmankaikkeuden tiivistyminen 
ei olisi ajateltavissa, ellei se samalla kokoaisi itseensä kaiken 
tietoisuuden lisäksi kaikkia yksilöiden tietoisuuksia. Niin 
jää kukin yksilö tapahtumasarjan päässä tietoiseksi itses-
tään � oikeastaan jokaisesta tulee sitä suuremmassa määrin 
oma itsensä, ja siis myös muista eroava, mitä lähemmäksi 
Omega-pistettä hän pääsee. 
       Omega voi lopultakin olla vain keskustan muodostaman 
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järjestelmän sydämessä säteilevä, erillinen keskus, jossa sekä 
maailmankaikkeuden personalisoituminen että sen ainesten 
personalisoitumiset saavuttavat korkeimman asteensa täysin 
itsenäisen yhtymispolttopisteen vaikutuksesta. 
       Ollaksemme täysin oma itsemme meidän tulee edetä päin-
vastaiseen suuntaan, kaikkien muiden kanssa samansuuntai-
sesti, kohti muita. Minämme perimmäinen ulottuvuus, ainut-
laatuisuutemme huippu, ei ole yksilöllisyydessämme vaan per-
soonallisuudessamme, ja tämän me voimme maailman evolutii-
visen rakenteen takia tavoittaa vain yhtymisessä. � � Todelli-
nen ego kasvaa kääntäen verrannollisessa suhteessa egoismiin. 
Omegan esikuvan mukaan ja sen vetovoiman ansiosta ele-
mentti saavuttaa persoonallisuutensa vain yleismaailmallistues-
saan. 
 
Evolutionaarisen sielun kehitys Korkeimmassa 
 

Sielun lapsuusaika paikallisuniversumissa, jolloin 
Korkeimman Olennon äitikvaliteettien vaikutus on 
hallitsevana. Tällöin sielu elää esihengellistä eli esimo-
rontiaalista ja morontiaalista kehitysvaihettaan, johon 
tulevat kuulumaan seuraavat tapahtumat:  
       Käydään läpi psyykkiset kehät eli kosmiset tasot, 
jotka ovat seitsemän esimorontiaalista kehää Urantial-
la ja mansiomaailmoissa. Fuusioituminen Isän lahjoit-
tamaan Ajatuksensuuntaajaan kuudennessa man-
siomaailmassa tai pian sen jälkeen tai Urantialla en-
simmäisen kehän saavuttamisen ja suorittamisen jäl-
keen, kun morontiaalisen mielen anti on lisätty mie-
lenauttajahengellisen mielen päälle. Jerusemissa, pai-
kallisjärjestelmässä, kehitetään motapersoonallisuus 
ja, jos luottamus tämän saavutuksen suhteen on, 
päästään lähtemään Edentiaan, konstellaatioon, viet-
tämään ”tyypillistä morontiaelämää” ja jossa ”ollaan 
niin kuin enkeleitä”. Tässä vaiheessa on läpikäyty 
kahdeksan morontiahahmoruumiillistumaa Satanian 
järjestelmässä ja 71 suoritetaan vielä Edentiassa. 
Edentiassa sosiaalistutaan, ja mikäli tämän aste tode-
taan riittäväksi, siirrytään Salvingtoniin, paikal-
lisuniversumiin, tavoittelemaan ensimmäisen asteen 
henkistatusta, ja siellä sen saavuttamista varten käy-
dään läpi vielä 491 morontiaruumiillistumaa Moron-
tiavoiman Valvojien alaisuudessa, kunnes alin hen-
kiaste on saavutettu. 
       Ja kaikessa tässä muuttumisessa on itse asiassa 
kyse evolutionaarisen sielun suhteesta Korkeimpaan 
Olentoon. Mitä tämä tarkoittaa? Näillä muutoksilla, 
tasoilla, kehillä ja ruumiillistumisilla meidän moron-
tiamielemme toimii aina eri suhteessa morontiaelä-
män 570 tasoon, ja käytännössä tämä merkitsee sitä, 
että kykymme liittyä ja saada yhteys kosmiseen mie-
leen kasvaa. Entä mitä tekemistä tällä sitten on Kor-
keimman Olennon kanssa? 
       Urantialla, jossa esimorontiaalisia psyykkisiä ke-
hiä läpikäydessämme pääsemme askel askeleelta lähem-

mäksi morontiatietoisuutta evolutionaarisen sielun orastavasta 
suhteesta kehkeytyvään Korkeimpaan Olentoon [1211:1], 
elämme mielenauttajahengellisen mielen varassa, joka 
on universumimme Äiti-Hengen toimintaan sidottua 
ja aiheuttaa seurannaisvaikutuksia Korkeimmassa 
Olennossa ainoastaan, kun kuudes eli palvonnan ja 
seitsemäs eli viisauden mielenauttajahenki toimivat. 
Tässä kohden on myös tärkeää huomata, että 
”hengellinen järki” eli sielun äly on Pyhän Hengen 
anti (1108:1), ja se on eri asia kuin morontiamieli, jo-
ka asetetaan mielenauttajahengellisen mielen päälle, 
kun kehät on suoritettu. Ja sielu itse on morontiaa ai-
van alusta alkaen eli korkeammalla tasolla kuin mie-
lenauttajahengellinen aineellinen mieli. Morontiamieli 
siis lisätään mielenauttajahengellisen mielen päälle, 
kun kehät on suoritettu, ja tällöin siirrymme varsinai-
seen morontiaaliseen eli esihengelliseen elämänvai-
heeseen. Morontiamieli on paikallisuniversumin Äiti-
Hengen ja Luoja-Pojan lahja. Kosminen mieli, jota tä-
män kehitysketjun kautta lähestymme, on Seitsemän 
Valtiashengen paikallinen kosminen mieliedustuma. 
Seitsemäs Valtiashenki toimii, kun on kyse henkilö-
kohtaisista suhteista Korkeimpaan Olentoon (188:7). 
Seitsemäs Valtiashenki on myös tietyssä suhteessa 
suoraan yhteydessä Korkeimman Olennon tajuntaan. 
Ennen kuin me saamme mitään yhteyttä kosmiseen 
mieleen, on ymmärrettävää, että olemme vain hämä-
riä sielukuvia Korkeimman Olennon universaalisessa 
alitajunnassa. 
       Äärettömän Hengen ja Seitsemän Valtiashengen 
universumiheijasteisuuden ilmiön kautta (105:1)  k o -
kemuksellinen Korkein Mieli on osittaisessa kontak-
tissa ja läsnäolotietoisuudessa mentaalisten, aineellis-
ten ja hengellisten ilmiöiden yhtaikaa tapahtuvasta 
huomioonottamisesta universumissaan. Korkein 
Olento ja Jumaluusabsoluutti personoivat Majesto-
nin, heijastusilmiöiden persoonallisen keskuksen, tiet-
tyjen kosmisten tapahtumien kypsyessä. (199:6) 
       Esimerkiksi ihmissielun tilasta ja tilanteesta Uni-
versaaliset Sensorit, olennot, jotka ovat ”Jumaluuden 
lausuma tuomio”, ”Paratiisin-Kolminaisuuden tuo-
mio” (217:7), voivat superuniversumin heijastavien 
sekonafihenkien – tunnistajaenkeleiden – avustuksella 
olla kasvokkain ”heijastetun yksilön alastoman sielun 
kanssa” (= yksilön todellinen tarkoitusperä, motiivit, 
todellinen moraalinen ja henkinen luonne). (313:1–2) 
       Samoin Salvingtonin Äiti-Henki, Pyhä Henki, 
”tutkii kaikki olevaiset”, ja tunnistajasekonafit Hen-
gen kanssa heijastavat Hengen omaamaa tietoa; 
Suuntaajan mielellisyyden sisältöä ei pystytä heijasta-
maan. 
       Mitä enemmän lähestymme todellistumistamme 
suhteessa Korkeimpaan Olentoon, sitä kirkkaammak-
si käy mielessämme ja sielussamme suuruniversumi-
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kehityksen tarkoitus. Täällä seitsemännessä super-
universumissa kohtaamme universumin muotoisen 
armon ja rakkauden, mutta suuruniversumilla on kuu-
si muutakin tarkoitusta! (182:1) 
       Sielun kasvua suhteessa Korkeimpaan Olentoon 
kutsutaan määrälliseksi kasvuksi; tätä tapahtuu, kun 
aiheutetaan kosminen reaktio Korkeimmassa eli teh-
dään moraalisia päätöksiä ja toimitaan niiden mukaan. 
Toinen kasvulinja on laadullinen eli persoonallisuu-
den kasvu Jumalan poikauden tiedostamisessa, ja tar-
koituksena on myöhemmin integroida nämä kosmisia 
äiti- ja isäkvaliteetteja edustavat kasvulinjat. Sielun 
määrällistä kasvua voisi mielestäni kuvata sanomalla 
sitä suhteeksi moneen: veljiimme, sisariimme, näky-
väisiin ja näkymättömiin; laadullista kasvua voi kuvata 
suhteeksi Yhteen, universaaliseen Isään. Siksi Urantia-
kirjassa sanotaankin: Ihminen voi löytää Isän omasta sydä-
mestään, mutta Korkeinta hänen on etsittävä kaikkien mui-
den ihmisten sydämestä. [1290:9] 
       Mitä enemmän evolutionaarinen sielu kasvaa 
suhteessaan Korkeimpaan Olentoon, sitä ilmeisem-
miksi tulevat persoonallisuudessa Korkeimman Olen-
non substantiaaliset ominaisuudet niin kuin ne ihmi-
sen kokemuksessa käsitetään (s. 1296). (Substanssi on 
se, mikä on ilmiöiden havaittavien ominaisuuksien 
kannattajana.) Hengen hedelmät ovat Korkeimman 
Olennon substanssi tässä suhteessa. (381:7; 2054:3) 
 
Hyve ja psyykkiset kehät 
 

Miten meidän tulisi elää elämämme Korkeimmassa 
niin, että saisimme suoritettua meille asetetut yksilölli-
set tavoitteet psyykkisten kehien saavuttamisessa? 
Ensinnäkin tulee luoda oma elämisen filosofia. Mui-
den seikkojen ohessa Urantia-kirjassa korostetaan hy-
veen harjoittamisen merkitystä. Hyve määritellään 
vanhurskautena ja oikeamielisyytenä – sopusointuna 
kosmoksen kanssa. Hyve ei ole pelkkää tietoa, eikä vielä 
viisauttakaan, vaan pikemminkin se on sitä, mitä todellisuu-
dessa kuuluu edistyvään kokemukseen kosmista tuloksiin-
pääsyä merkitsevien yhä ylemmäs nousevien tasojen saavutta-
misesta. Kuolevaisen ihmisen jokapäiväisessä elämässä hyve to-
teutuu siten, että hän valitsee johdonmukaisesti mieluummin 
hyvän kuin pahan, � �. [193:5]  Hyveen harjoittaminen ky-
syy myös suhteellisuudentajua, sillä pahaa saatetaan tehdä 
myös silloin, kun vääristymän tai harhakäsityksen johdosta 
suuremman sijasta valitaankin pienempi. Taito tehdä suhtei-
den arviointeja ja vertailevia mittauksia liittyy moraalisuuden 
maailman hyveiden harjoittamiseen. [193:6] 
       Moraalisen teon määritelmä on esitetty seuraa-
vassa: Moraalisia tekoja ovat ne inhimilliset suoritukset, joita 
luonnehtii korkein älyllisyys, joita ohjaa valikoiva erotteluky-
ky korkeampia päämääriä valittaessa kuin myös valikoitaes-
sa moraalisia keinoja näiden päämäärien saavuttamiseksi. 
[193:9] Moraalisten tekojen tekeminen on hyveellistä 

käyttäytymistä. Ja korkein hyve on tietenkin Isän tah-
don täyttäminen. Se teko, kun luotu päättää tehdä Luojan 
tahdon, on kosminen arvo, ja sillä on sellainen universumimer-
kitys, että siihen reagoi välittömästi jokin paljastumaton mut-
ta kaikkialla vaikuttava koordinaatiovoima, joka todennä-
köisesti on sitä, että Korkeimman Olennon alati laajeneva vai-
kutus on toiminnassa. [1288:3] Näin käyttäytyen nou-
semme kosmiseen kansalaisuuteen sisältyvään arvo-
asemaan (195:2). 
       Jumalan tosiasian, lain ja rakkauden yhdistäessään 
kehityksessään kuolevainen sielu aloittaa iäisyysmat-
kan, jolla se aluksi kaksinaistetaan (jumalallinen mieli 
ja ihmismieli) (195:8). Korkeimmassa kehittyvästä 
morontiasielusta on määrä tulla jumalatietoisuuden arvo-
todellistumana totuuden, kauneuden ja hyvyyden läpitunkema, 
ja � � samassa määrin hävittämättömissä oleva. [1219:6] 
       Huomannette, että Urantia-kirjan mukaan kuole-
vaisen evolutionaarinen sielu voidaan myös hävittää: 
Korkeimman lapsi, kehittyvä minuus, voidaan hävittää, � �. 
[1283:5) Tästä käytetään myös termiä ”kosminen itse-
murha” – yksilöllisyyden hävittäminen (1283:6). 
 
Totuus, kauneus ja hyvyys 
 

Kirjassa kerrotaan, että Korkein Jumala on totuus, 
kauneus ja hyvyys mutta näiden laatumääreiden ikui-
set lähteet ovat supertotuus, superhyvyys ja super-
kauneus (1279:5), ja edelleen: Korkeimman Olennon to-
tuuden, kauneuden ja hyvyyden lopullinen selvillesaanti vasta 
voisi avata edistyvälle luodulle ne perimmäistä jumaluutta il-
mentävät absoluuttiset ominaisuudet, jotka ovat totuuden, 
kauneuden ja hyvyyden käsitetasojen tuolla puolen. [1263:6] 
       Tarkastelkaamme evolutionaarisen sielun kannal-
ta näitä tärkeitä ja oleellisia tasoja. 
       Me elämme maailmassa ja sellaisella vastakohtai-
suuksien todellisuustasolla, jossa ”hyvyys” on pikem-
minkin pahuuden vastakohta, ”kauneus” rumuuden 
vastakohta ja ”totuus” valheen vastakohta, ja nämä 
laatumääreet ovat ikään kuin jatkumolla, jossa ääripäi-
nä ovat pahuus–hyvyys, kauneus–rumuus, totuus–
valhe ja rakkaus–viha. 
       Ihmisfilosofit ovat paljon pohtineet tätä asiaa. 
Mm. Robert Pirsig, USA:lainen populistinen kirjaili-
jafilosofi, kirjassaan Zen ja moottoripyörän kunnossapito 
pohtii ”laatua” ja keksii laittaa sanan ”laatu” Laotsen 
Dao-de-jingissä erääseen runoon Tao-sanan tilalle. Näin 
se alkaa: Laatu, joka voidaan määritellä, ei ole Absoluutti-
nen laatu. / Nimet, joita sille voidaan antaa, eivät ole abso-
luuttisia nimiä � �. 
       Jossakin kohtaa tulee olemaan raja, missä vastak-
kainasettelu loppuu eikä ole enää jatkumoa. Superhy-
vyyden vastapainona ei ole superpahuutta. Finiittinen 
ja kuviteltu pahuus saavuttavat joskus globaaliselta 
vaikuttavia mittasuhteita (esimerkiksi Urantialla toi-
nen maailmansota), mutta on filosofiselta kannalta to-
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tuus, ettei infiniittisellä rakkaudella, totuudella, hyvyy-
dellä ja kauneudella voi olla vastakohtaa! 
       Jeesus on sanonut: ”Sitä mukaa kuin nouset ylöspäin 
luodun olennon kehityksen noudattamaa universumiasteikkoa, 
löydät aina vain enemmän hyvyyttä ja aina vain vähemmän 
pahuutta, täysin sen mukaisesti, mikä on oma kykysi kokea 
hyvyyttä ja nähdä totuutta. Erheenharjoittamisen tai pahuu-
denkokemisen kyky häviää kokonaan vasta, kun taivaaseen 
nouseva ihmissielu saavuttaa lopulliset henkitasot. 
       �Hyvyys on elävää, suhteellista, aina etenevää, se on 
poikkeuksetta omakohtainen kokemus, ja sen sekä totuuden 
ja kauneuden näkemisen välillä vallitsee aina vastaavuussuh-
de. Hyvyys löytyy, kun tunnistetaan hengellisen tason positiivi-
set totuusarvot, jotka ihmisen kokemuksessa täytyy saattaa 
vastakohta-asetelmaan hyvyyden negatiivisen vastapuolen  po-
tentiaalisen pahan luomien varjojen  kanssa. 
       �Ennen kuin saavutat Paratiisin tasot, hyvyys tulee aina 
olemaan enemmänkin sitä, mitä tavoittelet, kuin sitä, mitä si-
nulla jo on; pikemminkin tavoite kuin saavutettu kokemus.� 
       Eli vasta Paratiisissa hyvä ei ole pahan jatkumolla 
tai pienempää pahaa ei kutsuta hyväksi. Vastakohtai-
suus häviää vasta Paratiisissa! 
       Ranskalainen filosofi Simone Weil (1909–1943) 
on lähestynyt näitä totuuksia pohtiessaan kirjassaan 
Painovoima ja armo seuraavaa: Pahan vastakohdaksi käsi-
tetty hyvä muistuttaa pahaa jossakin suhteessa, kuten vasta-
kohtien laita aina on. – – Hyvää on kahta lajia. Molemmilla 
on sama nimi, mutta pohjaltaan ne ovat täysin erilaiset. Toi-
nen on pahan vastakohta, toinen taas absoluuttinen hyvä. Ab-
soluuttisella ei ole vastakohtaa. Relatiivinen ei ole absoluutti-
sen vastakohta; se on lähtöisin jälkimmäisestä mutta ei ole sii-
hen käänteisessä suhteessa. � � Me kaipaamme absoluuttista 
hyvää mutta pystymme tavoittamaan vain sen hyvän, joka on 
vuorovaikutussuhteessa pahaan. 
 
Sielun matka Korkeimmassa Salvingtonista 
eteenpäin 
 

Mutta jatkakaamme sielun matkaa! Sielun päästessä 
Salvingtoniin, paikallisuniversumiin, jatkuu moronti-
aalisen lapsuusvaiheen läpikäyminen. Salvingto-
nin koulutuksen tarkoituksena on saavuttaa 
”valistuneen kokemuksen antama luonteenlu-
juus” (412:3). 
       Sielun superuniversumiaikakausi alkaa vasta, 
kun ensimmäinen henkistatus paikallisuniversumissa 
on saavutettu. Superuniversumin järjestelmä ulottuu heihin 
[morontiaedistyjiin] vasta, kun henkenä elettävä vaihe al-
kaa. Kuolevaiset saavat reaalisen henki-identiteetin hetkeä en-
nen kuin he lähtevät paikallisuniversumin päämajasta � �. 
[342:2–3] Luoja-Poika ja Äiti-Henki antavat henki-
konfirmaation ennen Ensaan siirtymistä. Paikal-
lisuniversumista siirrytään siis superuniversumin 
piensektorin, Ensan, vastaanottomaailmoihin. Ensim-
mäinen eli alin henkiaste ei muuta mieltä, persoonalli-

suutta eikä luonnetta vaan ainoastaan hahmoa. En-
saan siirryttyämme meistä tulee ”superuniversumin 
suojatteja” eli Päivien Muinaisten suojatteja. Siirrym-
me tavallaan eteenpäin yhden askeleen seitsenvaihei-
sella tiellä Korkeimmassa, jota kutsutaan 
”Seitsenkertaiseksi Jumalaksi” (s.11). Opiskelumme 
painopisteenä Ensassa on mm. hallinto. 
       Piensektori Ensassa opiskelijahenget ovat ensim-
mäisen luokan henkiä, suursektori Splandonissa opis-
kelijahenget ovat toisen luokan henkiä, ja siirryttäessä 
Orvontonin superuniversumiin ollaan kolmannen 
luokan henkiä. (348:1) Tällöin hengeksi kehittyminen 
on jo päätöksessä. Sen jälkeen siirrytään Havonaan. 
(343:1) 
       Sielu saavuttaa seuraavaksi Havonan pyhiinva-
eltajan statuksen, ja tässä vaiheessa opetuksesta tu-
lee yksilöllistä ja henkilökohtaista, kun se sitä ennen 
on tapahtunut ryhmissä.  
       Havonassa Isä-perimä alkaa tulla sielussa yhä hal-
litsevammaksi. Aloitetaan tutustuminen täydellisyy-
den luotuihin sfääreihin, ja jälleen kerran saamme 
suoritettavaksemme seitsemän kehää, joilla suorite-
taan tiettyjä älyllisiä, hengellisiä ja kokemuksellisia 
opintoja (158:4). 
       Seitsemännellä kehällä saadaan käsitys oman su-
peruniversumin Valtiashengen identiteetistä. Saamme 
kohdata sen henkipersoonallisuuden, joka mm. keksi, 
miten yhdistetään ja liitetään toisiinsa aineelliset ja hengelliset 
energiat niin, että tuloksena on siihen saakka tuntematon uni-
versumitodellisuuden osa-alue � morontiasubstanssi ja moron-
tiamieli. [189:6] Vasta Ascendingtonissa meille paljas-
tuu se mysteeri, miten aineelliseen ja kuolevaiseen mieleen ra-
kentuu asteittain ja varmasti hengellinen ja potentiaalisesti 
kuolematon luonteen ja identiteetin vastine. � �  kuolematto-
man sielun kehittyminen kuolevaisen ja aineellisen luodun mie-
lessä. [147:3] 
       Olemme toki saaneet yhä selvemmän ja selvem-
män käsityksen Seitsemännestä Valtiashengestä su-
peruniversumissa, mutta opimme identifioimaan hä-
net Havonan seitsemännellä kehällä. Muistanette, että 
hän on suoraan yhteydessä Korkeimman Olennon ta-
juntaan. Seitsemännellä kehällä ollaan edelleenkin 
kolmannen asteen henkiä.  
       Kuudennella kehällä kehitytään neljännen asteen 
hengiksi eli ”kandidaattihengiksi” (348:1) ja saadaan 
käsitys Korkeimmuudesta eli Korkeimmasta Olen-
nosta; häntä ei kuitenkaan vielä kohdata persoonalli-
suutena. Kumpikaan osapuoli ei vielä ole valmis tätä 
kohtaamista varten! Mutta tällä kehällä tullaan joka ta-
pauksessa käsittämään Korkein Olento ja Korkeim-
muuden Kolminaisuus (292:4). Korkein on lähin sellai-
nen Kolminaisuuden voima-persoonallisuuskeskittymä, jonka 
äärelliset luodut voivat käsittää. � �  puhuttaessa Kolminai-
suudesta suhteessa finiittisyyteen puhutaan toisinaan Korkeim-



8                                                   HEIJASTE  2/2006 

muuden Kolminaisuudesta. [113:5] Kuudennella kehällä 
saamme ensimmäisen kerran yksilöinä kokea kiinty-
mystä Korkeimmuuden Jumalan taholta. Tätä ennen 
olemme voineet saada joskus kokea ”kaitselmuksel-
lista” huomiota Korkeimman Olennon taholta, kun 
toimintamme kokonaisuuden evolutionaarisen kas-
vun kannalta katsottuna on saattanut olla tärkeää 
(1304:7). Viisauden Täydellistäjä, joka kuuluu Kolmi-
naisuusperäisiin Olentoihin, joiden on määrä perso-
noida jumalallisuuden viisaus superuniversumeissa 
(215:10), kertoo kuudennesta Havonan kehästä seu-
raavaa: En oikein osaa selittää, mitä tällä kehällä tapahtuu. 
Taivasmatkalaisten havaittavissa ei ole mitään Korkeimmuu-
den persoonallista läsnäoloa. Uudet suhteet Seitsemänteen 
Valtiashenkeen tietyssä mielessä korvaavat sen, – – , että 
Korkeimpaan Olentoon ei saa kosketusta. Mutta vaikkemme 
pystykään käsittämään käytettyä menetelmää, jokainen ylös-
nousemusluotu näyttää kaikesta huolimatta kokevan muunta-
vaa kasvua, uutta tietoisuuden yhdentymistä, uutta tarkoituk-
sen hengellistymistä, uutta herkistymistä jumalallisuudelle. 
[292:3] Tässä kohden haluan muistuttaa teitä siitä, mi-
tä ”jumalallisuus” tarkoittaa. Sivulla 3 on selitetty: 
Luodun olennon kannalta jumalallisuus on ymmärrettävissä 
totuutena, kauneutena ja hyvyytenä; persoonallisuudessa se 
korreloituu rakkaudeksi, armoksi ja hoivaksi; persoonatto-
milla tasoilla se paljastuu oikeudenkäyttönä, voimana ja suve-
reenisuutena. [3:4] 
       Viisauden Täydellistäjä jatkaa: Nämä ovat ilmiöitä, 
joita ei liene mahdollista tyydyttävällä tavalla selittää, ellei ole-
teta, että siinä ilmenee paljastumatonta Korkeimman Olennon 
vaikutusta. Ne meistä, jotka ovat tarkkailleet näitä salape-
räisiä tapahtumia, ovat tässä havaitsevinaan Korkeimmuuden 
Jumalan, joka kiintymystä osoittaen jakaa kokemuksellisille 
lapsilleen � aivan heidän kokemiskykynsä äärirajoille saak-
ka � niitä älyllisen käsityskyvyn, hengellisen näkemyksen ja 
persoonallisuuden ulottuvuuden lisäyksiä, joita nämä niin ki-
peästi tarvitsevat kaikissa ponnisteluissaan Korkeimmuuden 
Kolminaisuuden jumalallisuustasolle päästäkseen, ikuiset ja 
eksistentiaaliset Paratiisin Jumaluudet saavuttaakseen. 
[292:3] 
       Sitten siirrytään viidennelle Havonan kehälle (s. 
159), jossa saadaan käsitys Äärettömästä Hengestä ja 
saavutetaan hänestä persoonallinen käsitys, käsitetään 
hänet erillisenä Iankaikkisesta Pojasta. Tällä kehällä 
jatketaan edelleenkin kandidaattihenkinä eli neljännen 
asteen henkinä. 
       Neljännellä Havonan kehällä saavutetaan käsitys 
Iankaikkisesta Pojasta edelleenkin neljännen asteen 
henkinä.  
       Kolmannella Havonan kehällä saavutetaan käsi-
tys Universaalisesta Isästä ja käytännössä löydetään 
hänet saavuttaen viidennen asteen henkistatus. Tällä 
kehällä kiusaus epäilemiseen on katoamassa, � �. [295:1] 
       Toisella kehällä tutustutaan Paratiisin olentojouk-

koihin, ja ensimmäisellä kehällä saadaan hyväksyntä 
Paratiisin palvelukseen. 
       Sen jälkeen sielu lähtee ”viimeisessä ylösnouse-
muksen siirtymäunessa” (297:3) Paratiisiin, jossa aloi-
tetaan kurssi jumalallisuudessa ja absoniittisuudessa 
(343:6). 
       (Seppo Kanervan sanaluettelossa Urantia-kirjan 
vierasperäisiä ja uudissanoja on ”absoniittisuus” määritel-
ty seuraavasti: Finiittisyyden ja kokemuksellisen absoluutti-
suuden välillä oleva olemassaolon alue. Absonitia, perimmäi-
syys, transsendenssi ja transsendenttisuus tarkoittavat jokseen-
kin samaa. Perimmäisen Jumalan valtakunta.) 
 
Sielun vaiheet finaliittina Paratiisissa 
 

Paratiisissa ylösnouseva sielu otetaan finaliittiryhmän 
jäseneksi, ja vannottuaan finaliittivalan eli ikuisuuden 
kolminaisuusvalan (351:1) Paratiisin-Kolminaisuu-
delle (345:12) Paratiisin Transsendentaalien päällikön, 
Kokonaisuniversumin Arkkitehtien johtavan esimie-
hen, edessä sielu siirtyy kuudennelle henkitason as-
teelle, sielun aikuiselämän vaiheeseen. 
       Ennen henkiolennon seitsemännen asteen saa-
vuttamistaan sielu on ”kaksinainen” mieleltään: kaksi 
sopusointuun virittynyttä mieltä � ihmismieli ja jumalallinen 
mieli. [1286:1]  Sivulla 1182 kerrotaan: Taivasmatkalai-
sen kokemukseen kuuluvat finaliitin tasot saavutettuaan nä-
mä kuudennen asteen henget näyttävät muuntavan jonkin sel-
laisen mielessä vaikuttavan tekijän, joka edustaa kuolevaisen 
olennon mielen ja Suuntaajan mielen joidenkin osa-alueiden 
liittoa, ja nämä osa-alueet olivat aiemmin toimineet yhdyssitee-
nä tällaisten ylösnousevien persoonallisuuksien jumalallisten ja 
inhimillisten vaiheiden välillä. Tämä kokemuksellinen mielen 
ominaisuus luultavasti "korkeimmallistuu" ja tuo sittemmin 
oman lisänsä siihen, mitä evolutionaarisella Jumaluudella  �  
Korkeimmalla Olennolla  � on kokemusperäisesti hallussaan. 
[1182:2] 
       Saattaa olla, että kyseessä on finaliittitranssendaa-
tiona tunnettu ilmiö tai siihen liittyvä ilmiö: Ihmisen 
kehittyvä kuolematon sielu, aineellisen mielen ja Suuntaajan 
yhteisluomus, nousee sellaisenaan Paratiisiin ja myöhemmin, 
kun se jo on otettu Lopullisuuden Saavuttajakunnan jäsenyy-
teen, se jollakin uudella tavalla liitetään Iankaikkisen Pojan 
henkigravitaation virtapiiriin käyttämällä kokemusmenetel-
mää, joka tunnetaan finaliittitranssendentaationa. Näin näis-
tä finaliiteista tulee hyväksyttäviä ehdokkaita kokemukselli-
sesti tunnustetuiksi Korkeimman Jumalan persoonallisuuksik-
si. Ja kun nämä kuolevaiset, älylliset olennot Lopullisuuden 
Saavuttajakunnalle osoitetuissa paljastumattomissa tulevai-
suuden tehtävissä saavuttavat henkiolemassaolon seitsemännen 
asteen, tällaisista kaksinaisista mielistä tulee kolmiyhteisiä. 
Nämä kaksi sopusointuun virittynyttä mieltä � ihmismieli ja 
jumalallinen mieli � glorifioituvat liitossa silloin jo aktuaalis-
tuneen Korkeimman Olennon kokemuksellisen mielen kanssa. 
[1286:1] 
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       Ennen tätä siis kuolevaisen sielu saavuttanee 
”korkeimmallistuessaan” äiti- ja isäperimänsä synk-
ronian. Kuitenkin, jotta persoonallisuus saavuttaisi 
kaikki dimensionsa, tulee finaliitin saavuttaa seitsen-
kertainen käsitys Korkeimmasta Olennosta, ja siksipä 
[n]ykyisenä universumiaikakautena finaliitit palaavat ajalli-
suuden universumeissa tapahtuvan palvelun piiriin. Heidät 
osoitetaan työskentelemään peräjälkeen eri superuniversumeis-
sa. Synnyinsuperuniversumiinsa heitä ei koskaan määrätä en-
nen kuin he ovat palvelleet kaikissa kuudessa muussa super-
luomuksessa. [345:10]  
       Kuolevaissielu voi myös päästä Kolminaisuuden 
syleilyyn (s. 243), jos sielu on osoittanut ylös-
nousemuksensa kuluessa erityistä etevyyttä joko uni-
versumikriisiin liittyvien asioiden hoidossa (245:3) tai 
hallinnon ja toimeenpanon alalla (246:2) tai palvon-
nallista erityiskyvykkyyttä – edustaen ihmisrotujen 
etevintä hengellistä ajattelua (247:2). Nämä Kolminai-
suuden syleilemät finaliitit siirtyvät Päivien Muinais-
ten palvelukseen seitsemässä superuniversumissa 
(244:1), ja heidän statuksensa vastaa seitsemättä hen-
kiastetta; heitä ei kutsuta enää finaliiteiksi vaan Peril-
lepääsyn Kolminaistetuiksi Pojiksi (s. 245–246). 
       Ne sielu-finaliitit, joita Kolminaisuus ei näin erilli-
sesti syleile, saavuttavat henkiolemassaolon seitsemän-
nen asteen; heistä tulee kolmiyhteisiä mieleltään, eli he 
liittyvät aktuaalistuneen Korkeimman Olennon koke-
muksellisen mielen yhteyteen (1286:1) yhtaikaa, silloin 
kun Korkein Olento aktuaalistuu eli koko suuruniver-
sumi asettuu valoon ja elämään. Kaikki finaliitit löytä-
vät hänet yhtaikaa (1290:2), ja tätä tapahtumaa kutsu-
taan Urantia-kirjassa myös ryhmässä tapahtuvaksi luo-
dun olennon perimmäisen tason saavuttamiseksi, jol-
loin henkilökohtaisen kokemuksen absoniittinen 
eroavaisuus tasoittuu, eli seitsemännen asteen hengen 
määränpää saavutetaan kuolevaisfinaliittien osalta 
yhtaikaa  (508:3). Näin finaliitit saavuttavat ”koke-
muksellisen Jumaluuden lopullisuuden” (348:3). 
 
Muuan filosofinen näkökulma  
 

Intian filosofisessa traditiossa Korkeimmuuden kehi-
tyskulkua on aavisteltu. Filosofi Radhakrishnan 
Sarvepalli (1888–1975), joka toimi Intiassa mutta 
myös opetti ja tutki Oxfordin yliopistossa ja kehitti 
idän ja lännen traditioita vertailevaa filosofiaa sekä 
toimi myös Intian presidenttinä, on esittänyt seuraa-
vanlaisia ajatuksia. (Otteet P. T. Rajun kirjasta Intian 
filosofia) 
       Radhakrishnan sanoo � � että Jumala (Iśvara) kor-
keimpana persoonallisena henkenä on alempana kuin abso-
luutti (Brahman). Edellistä sanotaan Alemmaksi Brah-
maniksi erotukseksi jälkimmäisestä, Korkeammasta Brah-
manista. Korkeammassa Brahmanissa kaikki on yhtä ilman 
ulkoisen ja sisäisen eroa. Aine on myös osa Brahmanista, jos-

sa aineellinen on muuttunut henkiseksi. Mutta alemmassa 
Brahmanissa maailma pysyy Hänestä erillisenä objektina, jo-
ka ei kuitenkaan saa valtaansa Hänen tietoisuuttaan. � � 
Alempi Brahman on olemassa niin kauan kuin maailma on 
olemassa. � � Maailma tarvitsee Hänen ohjaustaan ja kont-
rolliaan, ja sen vuoksi Hän on olemassa Maailmaa katsovana 
persoonallisuutena. Mutta kun koko maailma on saavuttanut 
pelastuksen, siis kun ei ole äärellisiä sieluja, jotka eivät vielä 
ole saavuttaneet pelastusta, maailma tulee yhdeksi Jumalan 
kanssa ja Jumalasta tulee absoluutti.  
       Intian filosofiassa on kaksi oppia pelastuksesta: 1) en-
simmäisen mukaan jokainen ihminen voi saavuttaa pelastuk-
sen, vaikka toiset eivät pelastu; 2) toisen mukaan kukaan 
yksilö ei voi saavuttaa pelastusta ennen kuin muutkin ovat 
saavuttaneet. Radhakrishnan uskoo viimeksi mainittuun ja 
esittää perustelunsa. Jumala ja maailma muodostavat orgaani-
sen ykseyden. Maailma koostuu aineesta ja yksilöllisistä äärel-
lisistä atmaneista. (Atman-käsitteeseen on viitattu Uran-
tia-kirjan kohdassa 1215:4: Hinduopettajat pääsivät at-
man-käsitteellään todella varsin lähelle ymmärrystä Suuntaa-
jan olemuksesta ja läsnäolosta � �.)  Niin kauan kuin Juma-
la, aine tai yksikään atmaneista on olemassa, toisten täytyy ol-
la olemassa sellaisinaan. Pelastus on tulemista yhdeksi Korke-
amman Brahmanin kanssa, ja tämä on mahdollista, kun Ju-
mala tulee yhdeksi Brahmanin kanssa. � � Mutta Jumala ei 
tule yhdeksi Brahmanin kanssa, jos yksikin atman on ilman 
pelastusta. Siksi valaistuneen atmanin on pysyttävä Jumalan 
tasolla ja työskenneltävä Hänen kanssaan toisien atmanien 
valaisemiseksi. � � Niiden on � � autettava Jumalaa kaik-
kien jäljellä olevien atmanien valaisemisessa. � � Valaistu-
neesta atmanista on luonnollista tehdä työtä muun maailman 
pelastamiseksi. 
 
Lopuksi 
 

Jotta kuolevaisen sielu pystyisi kaikkeen tähän suh-
teessaan Korkeimpaan Olentoon, se vaatii urhoollista 
luonteenlaatua, sillä Urantia-kirjassa kerrotaan, että 
ylösnousemukseen kuuluvan jokaisen tavoitteen saavuttaminen 
on tosiasiallinen sankariteko, � �. [435:0] 
 
Lähdekirjallisuutta 
 
1.    Urantia-kirja 
2.    Pierre Teilhard de Chardin: Tapaus ihminen 
3.    Laotse: Dao de jing 
4.    Robert M. Pirsig: Zen ja moottoripyörän kunnossapito 
5.    Simone Weil: Painovoima ja armo 
6.    P. T. Raju: Intian filosofia 
7.    Uusi sivistyssanakirja. (toim. A. Alkio, Otava) 
8.    Seppo Kanerva: Urantia-kirjan vierasperäisiä ja uu-

dissanoja 
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U rantia-kirjan suomennoksessa on johdonmukai-
sesti noudatettu seuraavaa politiikkaa: 

          ’spirit’ on itsenäisenä substantiivina esiintyes-
sään käännetty ’henki’; 
          ’spirit’ on substantiiviattribuuttina esiintyessään 
käännetty ’henki-’ tai ’henkinen’ siitä riippuen, kumpi 
on tuntunut luonnollisemmalta, mitään sisällöllistä 
eroa näiden kahden ratkaisun välillä ei ole; 
          ’spiritual’ on itsenäisenä adjektiivina tai attri-
buuttina käännetty aina ’hengellinen’. 
  
          Englanninkielinen lukija ei tee mitään eroa sub-
stantiiviattribuuttina käytetyn sanan ’spirit’ ja adjektii-
vin ’spiritual’ välillä, eli ’spirit beings’ ja ’spiritual 
beings’ tarkoittavat samaa, ja kumpiakin ilmauksia 
esiintyy kirjassa. 
          Kirjan suomennoksessa esiintyvää sanaa 
’henkinen’ ei tulisi ymmärtää yleisen kielenkäytön 
mukaisesti. Yleisessä kielenkäytössä ’henkinen’ ja 
’hengellinen’ eivät tarkoita samaa, sillä ’henkinen’ tar-
koittaa ihmisistä puhuttaessa jotakin sellaista, mikä ei 
ole aineellista, ei myöskään ’hengellistä’, mutta silti 
jotakin korkeampaa, kuten sieluun, henkisiin kykyi-
hin, kulttuuriin jne. liittyvää. Kyseisessä merkityksessä 
Urantia-kirjassa käytetään yleisimmin sanaa ’mieli-’ tai 
’mielellinen’, joskus ’psyykkinen’. Yleisessä kielenkäy-
tössä sana ’hengellinen’ puolestaan merkitsee jok-
seenkin samaa kuin ’uskonnollinen’. Urantia-kirjan 
suomennoksessa ’hengellinen’ on substantiivin 
’henki’ adjektiivimuoto tarkoittaen ’jotakin, joka on 
henkeä tai hengestä’. Joissakin yhteyksissä sen voi 
kuitenkin ymmärtää tarkoittavan jokseenkin samaa 
kuin ’uskonnollinen’. 
 
1. Mitä henki on? 
 

Hengen määritteleminen on mahdotonta; siitä voi-
daan esittää vain joitakin luonnehdintoja. Esipuheessa 
esiintyy seuraava tyhjentävä selvitys: Kaikkia ja mitä 
tahansa olevaisia, jotka reagoivat Pojan henkiyhteyspiiriin, 
kutsumme hengeksi. [9:3] Henki ei ole aineellisen gravi-
taation alainen, vaan siitä itsestään tulee lopulta kaik-
kien persoonallisten energiajärjestelmien liikkeelle pa-
neva voima (140:8). 
          Jumala on kolmessa mielessä henki: Hän itse on hen-
ki; Pojassaan hän ilmenee kvalifioimattomana henkenä; Myö-
tätoimijassa henkenä, joka on liitossa mielen kanssa. [100:3] 
Kokemuksellisella Jumaluudella eli Korkeimmalla 
Olennolla, Perimmäisellä Jumalalla ja Absoluuttisella 
Jumalalla on niin ikään henki ja he ovat henkeä. 

          Finiittinen olemassaolo jakaantuu henkeen, 
mieleen ja aineeseen, joista henki on alkuperäinen ja 
kaiken määränpää. Kaikkien persoonallisuuksien olemassa-
olon tavoite on henki. [140:9] Kaikilla näillä finiittisillä 
olemassaolon muodoilla on myös gravitaatio: aineelli-
nen, mielellinen tai hengellinen gravitaatio. Jumala 
kutsuu aineellista ihmistä kehittymään monilukuisten 
vaiheiden jälkeen henkipersoonallisuudeksi ja tule-
maan henkenä hänen, henkien Isän, tykö. Paikal-
lisuniversumeissa esiintyy lisäksi aine-mielen ja ensim-
mäisen asteen hengen välillä morontia-olomuoto. Ih-
misen sielu on morontiaa. 
          Henki on peräisin Jumalasta, joka on henki, 
mutta joka on myös enemmän kuin henki. Ensimmäi-
nen Lähde ja Keskus on se infiniittisyys, joka menee kvalifioi-
mattomasti kaiken mielen, kaiken aineen ja kaiken hengen 
tuolle puolen. [31:7] Infiniittisyydessä ja Paratiisissa ai-
netta ja henkeä ei voi erottaa, erillistää. Henki voi olla 
substanssin kaltaista. Hengellä voi olla erillinen iden-
titeetti, eli voi esiintyä henkientiteettejä. Henkientitee-
tit, -persoonallisuudet ja -olennot ovat aina tietoisia ja  
älyllisiä; hengellä on aina mieli (78:5; 102:2). On huo-
mattava, että hengen mieli ei tietenkään toimi välittä-
jänä aineen ja hengen välillä niin kuin toimii kosmi-
nen mieli, josta ihmisen mieli on osallinen. Henkienti-
teetillä ei ole välttämättä eikä aina hahmoa, mutta sillä 
on aina presenssi. Henki voi olla persoonatonta, esi-
persoonallista, persoonallista ja ylipersoonallista. 
          Paratiisissa fyysinen, mielellinen ja hengellinen 
energia ovat tasavertaisia. Evolutionaarisessa kos-
moksessa hallitsevassa asemassa on energia-materia 
eli aine. Mutta näin ei ole persoonallisuuden kohdalla, 
sillä persoonallisuudessa henki on mielen välityksellä 
pyrkimässä herruuteen. 
          Henki on muuttumaton, minkä vuoksi se ylittää 
kaikissa persoonallisuussuhteissa sekä mielen että ai-
neen, jotka kumpikin ovat muuttuvia. Persoonallisuuden 
kannalta henki on luomakunnan sielu; aine on varjomainen 
fyysinen ruumis. [82:2] 
          Kun sanotaan, että Alkuperäinen Isä, Jumala, 
erotti aktuaalisen henki- ja persoonallisuusaspektin-
sa erilliseksi jumaluuspersoonaksi, Iankaikkiseksi Po-
jaksi, silti mitään itsestään menettämättä, se ei ole fak-
taa eikä fiktiota, vaan toteamukseen sisältyy totuutta, 
sillä tällainen vääristävä ajallisesti peräkkäinen selvitys 
on ainoa, jonka aikasidonnainen kuolevainen voi kä-
sittää. Iankaikkinen Poika on kosmoksen hengen kes-
kus ja sen hengellisen hallinnon vallanpitäjä (74:1). 
Jumaluusabsoluutti sisältää nämä aspektit potentiaa-

Henki, henki-, henkinen ja hengellinen 
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leina. Myös ihminen on henki � potentiaalinen henkiper-
soonallisuus. [30:7] 
 
2. Iankaikkinen Poika on hengen 
absoluutti 
 

Iankaikkinen Poika on Jumalan persoonallisuuden ja 
hengen absoluuttisuuden täyteys, ja hän johtaa kos-
moksen hengellistä hallintoa (75:2). Hän on kosmisen 
henkitason liikkeellepaneva voima. Hän toimii henki-
gravitaation keskuksena sekä jumalallisten Poikien et-
tä näiden Poikien Paikallisuniversumipoikien kautta. 
Iankaikkinen Poika on hengellisessä merkityksessä 
läsnä kaikkialla. Hänen henkensä on koko ajan kans-
samme ja ympärillämme, mutta toisin kuin Isän lah-
joittama Ajatuksensuuntaaja, Pojan läsnäolo eli pre-
senssi ei ole sisällämme eikä ole osa itseämme. Ian-
kaikkinen Poika vetää lakkaamatta puoleensa kaikkia 
henkipersoonallisuuksia ja myös ihmisen kaltaisia po-
tentiaalisia henkipersoonia. Sekä Isän lahjoittama 
Opastaja että Pojan henkipresenssi toimivat hengelli-
sen edistymisemme, hengeksimuuttumisemme, hy-
väksi ikään kuin ne olisivat yksi. 
          Iankaikkisen Pojan henkigravitaatio, joka ulot-
tuu heikentymättömänä kaikkialle, on eloonjäävien 
ihmissielujen Paratiisiin-nousun salaisuus (84:2). Hen-
keä olevat entiteetit reagoivat Pojan hengellisen gravi-
taation vetovoimaan oman hengellisyytensä määrän 
mukaan. Tämä reagointi on yhtä todellista kuin on 
fyysisen aineen reagointi fyysiseen gravitaatioon 
(82:2). Koska ihmisen hengellisyys on varsin heive-
röistä, voimme arvella, että reagointimme henkigravi-
taatioon on vähäistä. Siitä huolimatta tämä samainen 
gravitaatio vaikuttaa jo nyt hengellistyneiden ja hen-
gellisten yksilöiden ja yksilöryhmien välillä, mikä nä-
kyy niiden hengellisenä yhteenkuuluvuutena (82:5). 
          Iankaikkinen Poika on monilukuisen ja moni-
tasoisen Jumalan Poikien yhteisön päällikkö. Ja yhden 
tällaisen  Jumalallisen Pojan henki, Totuuden Henki, 
vaikuttaa sisimpäämme. 
  
3. Ääretön Henki on mielen absoluutti 
 

Nimestään huolimatta Jumaluuden kolmas persoona, 
Ääretön Henki, ei ole hengen vaan mielen absoluut-
ti. Käytössämme oleva mieli on peräisin Äärettömältä 
Hengeltä, joka myös hoivaa mieltämme mielenautta-
jahenkiensä toimin. Ääretön Henki on Isän ja Pojan 
tahdon toimeenpanija; siksi Ääretöntä Henkeä kutsu-
taan myös Toiminnan Jumalaksi ja Myötätoimijaksi. 
Ääretön Henki on hoivaaja, hän on koko monilukui-
sen ja monitasoisen enkelikunnan päällikkö. Lisäksi 
Henki on voimaa kontrolloivien luotujen alkulähde ja 
kosmisten vahvuuksien aktivoija. Hän on liikkeen ja 
muutoksen alkuunpanija. 
          Mieli, joka käsittää ajattelun, älyllisyyden, tahto-
toiminnan, havainnoinnin, järjen, tajunnan, paikkan-

sapitävyyden tajun, kuvitelmat, mielikuvituksen, us-
komukset, moraalin (omatunto) ja etiikan, mutta 
myös tunteet ja kaikki ne kyvyt, joita yleisessä kielen-
käytössä kutsutaan henkisiksi kyvyiksi – kuten taiteel-
lisuus, musikaalisuus jne. – toimii yhdyssiltana aineen 
ja hengen välillä. Ihmisen mieli ei ole hengen mieltä, 
vaan aineellisuuteen sidoksissa olevaa mieltä. Ihminen 
on vapaa oman tahtonsa mukaan sitomaan mielensä 
tiukasti aineellisuuteen, mutta hän on myös yhtä va-
paa oman tahtonsa mukaan pyrkimään mielensä hen-
gellistämiseen. Hengellistyneestä mielestä tai mielen 
alueesta käytetään usein runollista termiä ”sydän”. 
          Ajatuksensuuntaaja sijaitsee ihmisen mielessä, 
ja sielu on mielen ja Ajatuksensuuntaajan yhteisluo-
mus. Mieli on ihmisen kohtalon kannalta ratkaisevan 
tärkeässä asemassa. Meille opetetaan, että nimen-
omaan ajatuksemme johtavat meitä kohti Jumalaa, ja 
jumalallinen olemus on tajuttavissa kuvaannollisesti 
ilmaistuna vain mielen silmin (1104:6).  
          Ja Äärettömän Hengen universumijälkeläisen, 
paikallisuniversumin Universaalisen Hoivaajan, henki 
eli Pyhä Henki vaikuttaa ihmisen mielessä. Mikael-
Pojan henki, Totuuden Henki, vaikuttaa ihmisen sy-
dämeen. Sen lisäksi elollisten, siis ihmisten lisäksi 
myös eläinten, mieleen vaikuttavat seitsemän per-
soonatonta ja yhteys- tai virtapiirinkaltaista mielenaut-
tajahenkeä, jotka ovat intuition henki (nopea tajuami-
nen, refleksinomaiset vaistot), ymmärryksen henki 
(spontaani ideoiden yhdistely; ripeä päätöksenteko), 
rohkeuden henki (moraalinen peräänantamattomuus), 
tiedon henki (tieteen henki, rohkeuden ja neuvon hen-
kien opastaja), neuvon henki (sosiaalisuus, laumavaisto), 
palvonnan henki (sen toiminta kohdistuu vain ihmisiin; 
uskonnollinen heräte) ja viisauden henki (kohdistuu 
vain ihmisiin; pyrkimys eteenpäin; koordinoi kaikkia 
muita mielihenkiä; viisaus – tieto yhdistyneenä koke-
mukseen – on mielellisen ja moraalisen olemassaolon 
päämäärä). 
  
4. Ihminen ja henki 
 

Puhtaasti hengellinen todellisuus on pelkästään ainetta olevalle 
olennolle näennäisesti olematonta. [120:4] Ihminen on var-
sin tietoinen fyysisestä, aineellisesta, olemuksestaan ja 
ylipäätään aineellisesta olemassaolon muodosta. Ihmi-
nen näkee fyysisen olemuksensa ruumiinsa silmin. 
Mieli tutkiskelee itseään, ja ihminen on täysin tietoi-
nen siitä, että hänellä on pelkän aineellisuuden ylittä-
viä kykyjä – kyky käsitellä asioita, ideoita ja arvoja – 
eli hänellä on mieli, vaikkei mieltä voikaan ruumiin 
silmin nähdä. Hengen suhteen tilanne on toisenlai-
nen. Henkeä ei voi nähdä ruumiin silmin. Hengen voi 
kuitenkin nähdä mielen silmin. Mielen kautta henki-
realiteeteista tulee luoduille kokemuksellisia. Ja jopa 
aineeseen sidoksissa oleva mieli on peräisin hengestä: 
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Jumaluuden Kolmannesta Lähteestä ja Keskuksesta, 
Äärettömältä Hengeltä. Uskoon sisältyvä ymmärrys 
eli hengellinen intuitio on ihmisessä ominaisuus, jon-
ka ovat antaneet Ajatuksensuuntaaja ja kosminen 
mieli. 
  
          Salaperäinen Opastaja, Universaalisen Isän 
henki. Saatuaan persoonallisuuden, mielen ja Salape-
räisen Opastajan jokainen ihminen on luonnostaan 
tietoinen kaikista kolmesta finiittisen todellisuuden 
tasosta: aineellis-energiaalisesta, mielellisestä ja hen-
gellisestä.  Mutta silloin kun ihminen ei mielessään 
kykene sovittamaan henkitodellisuutta omaan näke-
mykseensä todellisuuden luonteesta, hän saattaa kiel-
tää henkitodellisuuden ja kiistää sen olemassaolon. 
Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, etteikö 
hän voisi sydämessään uskoa toisin. Hengen kieltämi-
nen on varsinkin tieteen mutta myös nykyajan filoso-
fian ja taiteen vitsaus. 
          Jokaisella normaaliälyisellä kuolevaisella on si-
simmässään puhdas henki. Tämä henki on Universaa-
lisen Isän osanen, Salaperäinen Opastaja. Ihmisten si-
simmässä olevat Ajatuksensuuntaajat ovat osa Paratiisin-Isän  
ikuista Jumaluutta. Ihmisen ei tarvitse mennä edemmäs kuin 
omaan sisäiseen kokemukseensa siitä, että hänen sielunsa tut-
kiskelee tätä hengellisen realiteetin läsnäoloa, löytääkseen Ju-
malan ja pyrkiäkseen kanssakäymiseen hänen kanssaan. 
[62:1] 
          Esipersoonallisella Salaperäisellä Opastajalla eli 
Ajatuksensuuntaajalla ei ole mitään mekanismia, jolla 
se saisi itsensä ilmaistuksi toimintansa kohteena ole-
valle mielelle. Se tapahtuu ihmisen siitä tietämättä ja 
sitä tiedostamatta. Ihmisellä ei ole mystistä valmiutta 
uskonnollisten tuntemusten vastaanottamiseksi. Tä-
mä henki, tämä Jumalan osanen, ottaa yhteyden ih-
mismieleen, mutta se ei tapahdu tunteiden eikä 
emootioiden muodossa, vaan hengellistyneen ajatte-
lun alueella. Nimenomaan ajatukset – eivät siis tun-
teet – vievät kohti Jumalaa ja henkeä. 
          Opastajan tärkein tehtävä on varmistaa koh-
teensa eloonjääminen, valmistella sielu ylös-
nousemuksellista elämänuraa varten. Suuntaaja on 
ihmisen mahdollisuus ikuisuuden saavuttamiseen, ih-
minen on Suuntaajan mahdollisuus persoonallisuuden 
saavuttamiseen. Suuntaajat työskentelevät kohteensa 
henkistämisen hyväksi siinä toivossa, että ne voisivat 
iäistää kohteensa ajallisen identiteetin ja fuusioitua 
kohteensa sielun kanssa. 
          Ajatuksensuuntaaja ”kääntää” muiden hengel-
listen vaikuttajien kehotukset muotoon, jolla on mah-
dollisuus tuottaa tuloksia ihmisen mielessä, sillä Suun-
taaja on ainoa henkivaikuttaja, joka on kirjaimellisesti 
mielen sisällä; muut henget toimivat mielen ulkopuo-
lelta. 

          Suuntaajalla on valta, jos ihminen sitä tahtoo ja 
siihen myöntyy, alistaa aineellisen mielen taipumukset 
niiden muuntavien toimien kohteeksi, jotka johtuvat 
kehittymässä olevan morontia-sielun tavoitteista ja 
päämääristä. Opastajat eivät pyri muuttamaan kenen-
kään ajattelua; ne pyrkivät ajattelun suuntaamiseen ja 
mielen hengellistämiseen. Näiden henkien, Jumalan 
osasten, tehtävä koskee enemmänkin tulevaa kuin ny-
kyistä elämää. Opastajat tarjoavat lakkaamatta virik-
keitä päätösten tekemiseen, sillä vilpittömiä päätöksiä 
tekemällä ihminen edistyy hengellistymisen tiellä 
(435:7). Suuntaajan tavoitteena on tehdä hengellisty-
misen tiellä edistymisestä eli hengellisestä kasvusta 
jatkuvaa, loputonta ja päättymätöntä.  Suuntaajat ko-
ettavat parhaansa mukaan vaihtaa ihmisen tuntemat 
pelot rakkauteen ja luottavaisuuteen perustuviksi va-
kaumuksiksi. Kun ihminen panee täytäntöön päätök-
siä, jotka vapauttavat hänet pelon kahleista, hän luo 
samalla sen tukipisteen, jonka varassa Opastaja voi 
nostaa ihmisen korkeammalle ja eteenpäin vievälle 
tielle. 
          Mutta vaikka Salaperäisen Opastajan toiminnan 
ensisijaisena tarkoituksena onkin ihmissielun aikaan-
saaminen ja sen jatkuva hengellistäminen ja sielun 
valmentaminen ylösnousemusta varten, ihminen on 
jo fyysisenkin elämänsä vaiheessa tästä hengestä suu-
resti riippuvainen: Ellei ihmisessä asuisi jumalallista ra-
kastajaa, hän ei kykenisi epäitsekkääseen ja hengelliseen ra-
kastamiseen. Ellei mielessä eläisi tulkitsijaa, ihminen ei kyke-
nisi todenmukaisesti tajuamaan maailmankaikkeuden ykseyt-
tä. Ellei ihmisen sisimmässä asuisi arvioijaa, hän ei voisi mi-
tenkään arvioida moraalisia arvoja eikä tiedostaa hengellisiä 
merkityksiä. Ja tämä rakastaja on peräisin itsestään infiniitti-
sen rakkauden lähteestä, tämä tulkitsija on osa Universaalis-
ta Ykseyttä, tämä arvioija on jumalallisen ja ikuisen todelli-
suuden sisältämien kaikkien absoluuttisten arvojen Keskuk-
sen ja Lähteen lapsi. [2094:14] 
          Ajatuksensuuntaaja on se kosminen ikkuna, jonka 
läpi finiittinen luotu voi uskon välähdyksinä nähdä rajatto-
man Jumaluuden, Universaalisen Isän, varmuuksia ja juma-
lallisuuksia. [1129:1] Todiste veljellisestä suhteestasi jumalal-
liseen Suuntaajaan koostuu kokonaan niiden hengen hedelmi-
en laadusta ja määrästä, jotka yksittäinen uskova elämän 
kokemuksessaan tuottaa. �Hedelmistään te heidät tunnet-
te.� [64:7] 
          Ajatuksensuuntaajien lisäksi ihmiseen kohdis-
tuu tässä ikuisen elämän vaiheessa viiden muun hen-
gen  vaikutus: Iankaikkisen Pojan henkiläsnäolo eli 
henkigravitaatio; Äärettömän Hengen henkiläsnäolo 
eli universaalinen henkimieli; Universumin Pojan 
henki eli Totuuden Henki; Universumin Äiti-Hengen 
henki eli Pyhä Henki ja Äiti-Hengen mielihenki eli 
seitsemän mielenauttajahenkeä. 
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          Totuuden Henki. Totuuden Henki, Mikaelin 
eli Luoja-Pojan henki, alkoi vaikuttaa koko ihmiskun-
taan kohdistuvasti helluntaina vuonna 30. Kristinus-
kon piirissä Totuuden Henki ja Pyhä Henki sekoittu-
vat samaksi hengeksi, josta käytetään yleisimmin ilma-
usta Pyhä Henki. 
          Totuuden Hengestä sanotaan, että hänen antin-
sa on hengellinen filosofia ja henkirealiteetteja koske-
va viisaus. Totuuden Hengellä on valtava vaikutus sii-
hen, että ihmisen kyky uskonnollisten totuuksien kä-
sittämiseen laajenee. Totuuden Henki ei ole totuuden 
kirjain tai totuuden laki, se ei ole mitään muodollista 
totuutta. Ja miten voisi muuten ollakaan tietäessäm-
me, että totuus on aina elävää, väräjävää ja dynaamis-
ta – ei paikoilleen jähmettynyttä eikä kuollutta. To-
tuuden Henki on vakuuttuneisuutta totuudesta, tietoi-
suus ja varmuus totuudellisista merkityksistä hengen 
tasoilla. Tämän hengen tehtävä on totuuden vaa-
liminen ja personoiminen, sillä totuuden käsittämi-
nen on ihmisen vapauden korkein muoto. �Tulette tun-
temaan totuuden, ja totuus tekee teidät vapaiksi.� [1593:7] 
Vaikka Totuuden Hengen vaikutus kohdistuu koko 
ihmiskuntaan, tämä henki on kuitenkin toimintansa ja 
vaikutuksensa puolesta rajoittunutta siten, että se lä-
hes kokonaan määräytyy kunkin ihmisen vastaanotta-
vaisuudesta kaikkea sitä kohtaan, mistä Mikaelin teh-
tävässä on kysymys. 
          Totuuden Hengen vuodattaminen mahdollisti 
Ajatuksensuuntaajien yleismaailmallisen lahjoittami-
sen. 
          Ihminen ei pääse selkeään älylliseen tietoisuu-
teen Totuuden Hengestä; eikä tämä henki siihen edes 
pyri, sillä tämän hengen tehtävänä on luoda tietoi-
suutta Mikaelin uskosta ja evankeliumista – ei itses-
tään. Totuuden Hengen on määrä esittää kullekin su-
kupolvelle Jeesuksen sanoma uudelleen eli esittää uusi 
ja ajanmukainen evankeliumin versio, juuri senlaatuinen 
omakohtaisen valaistumisen ja ryhmäkohtaisen opastuksen 
lähde, että se osoittautuu tulokselliseksi ratkaisuksi ihmisen 
alati uusiin ja moninaisiin hengellisiin vaikeuksiin [2060:6]. 
Miten tämä kaikki sitten ilmenee? Yksilöiden tasolla 
se ilmenee siten, että yksilöillä on omakohtainen käsi-
tys Jeesuksesta, joka käsitys ei välttämättä seuraile pe-
rinteisen uskonnon käsityksiä. Uskonnollisten yhtei-
söjen tasolla se ilmenee opillisina tarkistuksina, perin-
teisten käsitysten epäilemisenä ja hylkäämisenä – 
vaikka toki on niin, että tällä tasolla muutokset ovat 
hitaita ja usein tuskallisia. 
          Entä mitä on totuus, jota Totuuden Henki vaa-
lii?  Totuus on käsitteellisesti eri asia kuin tosiasia, 
fakta. Jumala on sekä totuus että tosiasia. Jumala on 
muuttumaton, näin ollen totuuskin on muuttumaton; 
mutta ihminen pääsee tietämään totuutta vain samas-
sa määrin kuin hän tuntee Jumalaa.  Jeesus sanoi: 
”Minä olen tie, totuus ja elämä.” Elävän totuuden tie-
täminen edellyttää elävää suhdetta Jumalaan ja Jee-
sukseen. Totuus on aina ilmoitus: se on yksilökohtai-
nen ilmoitus, silloin kun se on peräisin Suuntaajalta; 

se on käänteentekevä ilmoitus ollessaan jonkun muun 
taivaallisen toimijan esittämä ja tavoitellessaan koh-
teekseen koko ihmiskuntaa. Totuutta etsiessään ihmi-
nen tavoittelee sitä, mikä on jumalallisesti todellista. 
Totuus on järkähtämätöntä � mitkään ohimenevät vaihtelut 
eivät siihen ikinä vaikuta, mutta koskaan se ei ole kuollutta 
eikä kaavamaista, vaan aina väräjävää ja mukautuvaista � 
säteilevän elävää. Mutta kun totuus kytketään faktaan, sil-
loin sekä aika että avaruus sävyttävät sen merkityksiä ja toi-
mivat sen arvojen viitekehyksinä. Tällaiset tosiasiatietoon kyt-
ketyt totuudelliset realiteetit muuttuvat käsityksiksi, ja tämän 
nojalla ne siirretään suhteellisten kosmisten realiteettien valta-
kuntaan. [1297:4] Totuus on elävää; Totuuden Henki joh-
taa valkeuden lapsia iäti hengellisen todellisuuden ja jumalalli-
sen palvelemisen uusiin maailmoihin. Teille ei anneta totuutta, 
jotta kangistaisitte sen vakiintuneiksi, turvallisiksi ja kunni-
oitetuiksi muodoiksi. [1917:3] 
                     

          Pyhä Henki. Kysymyksessä on Äärettömän 
Hengen Paikallisuniversumihengen, Luovan Hengen 
eli Äiti-Hengen henki, joka kristillisessä käsityksessä 
esiintyy Kolminaisuuden kolmantena jäsenenä. Pyhä 
Henki on Luovan Hengen yhteyspiiri; se ei ole per-
soona. Hengellinen järki eli sielun älyllisyys on 
Pyhän Hengen lahja ihmiselle, ja kytkeytyminen 
Pyhän Hengen yhteyspiiriin on ensimmäinen mielen 
tuolle puolen menevä ja mielellisyyden ylittävä avu ja 
kyky. Pyhä Henki luo palvontaa kaipaavalle ja viisaut-
ta tavoittelevalle mielelle kyvyn tiedostaa todeksi väit-
tämä ihmisen eloonjäämisestä – sekä teologisena kä-
sitteenä että persoonallisuuden kokemuksena; Pyhä 
Henki avartaa ihmisen etiikan, uskonnollisuuden ja 
hengellisyyden näkökulmaa. Jotta Pyhä Henki voi al-
kaa vaikuttaa ihmismieleen, tämä mieli on pitänyt pal-
vonnan ja viisauden auttajahenkien toimin sitä varten 
valmentaa. Mielen oleminen Pyhän Hengen vaikutus-
piirissä puolestaan mahdollistaa Ajatuksensuuntaajien 
asettumisen ihmisten mieleen. 
          Pyhä Henki, toisin kuin Totuuden Henki, ei ole 
riippuvainen ihmisen asenteista, mutta se on silti osit-
tain riippuvainen ihmisen tahdonvaraisista päätöksistä 
ja yhteistyöhalukkuudesta. Henki ei pakota vaikutus-
taan kenellekään. 
 

          Henget ovat kuin yksi Henki. Ihmiseen koh-
distuu suuri määrä hengellistä vaikutusta: Ajatuksen-
suuntaaja, Pojan henkigravitaatio, Totuuden Henki, 
Äärettömän Hengen henkiläsnäolo eli henkimieli, Py-
hä Henki, mielenauttajahenget ja serafien hoiva.  Mie-
lenauttajahenkien vaikutus ei edellytä ihmisen suostu-
musta, mutta kaikki muu hengellinen vaikutus on hy-
vin hienovaraista ja suurelta osin – jos kohta ei koko-
naan – riippuvaista ihmisen suostumuksesta ja myön-
tymisestä, jopa aktiivisesta halusta, mukanaolosta ja 
osallisuudesta. Tämä vaikuttaminen tapahtuu kuiten-
kin aina ihmisen tietoisuuden ulkopuolella. Vaikka 
hengellisiä vaikuttajia on monia, ne kaikki ovat kuin 
yksi. Mielen sisällä ja sielun suhteen henget toimivat 
alkuperänsä erilaisuudesta huolimatta kuin yksi henki 
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(95:7). Kohtalonsuojelijaserafi koordinoi kaikkien 
henkien vaikutuksen ihmisen mielessä ja sielussa ja 
niiden ympärillä. Monet näistä hengellisistä influens-
seista ovat ei-persoonallisia, ihmiset sen sijaan ovat 
persoonallisuuksia, ja ei-persoonallisten henkien on 
äärimmäisen vaikeaa saada suora yhteys aineellisiin ja 
yksilöittäin erilaisiin mieliin; suojelusenkelien hoivassa 
kaikki nämä vaikutukset kuitenkin suuremmassa tai 
pienemmässä määrin yhdistyvät (1244:2). Vaikka Ju-
malallisuus saattaa ilmetä monikollisena, ihmisen kokemuk-
sessa Jumaluus on yksiköllinen, aina yksi. Hengellinen hoi-
vakaan ei ole ihmisen kokemuksessa monikollista. Alkupe-
ränsä monikollisuudesta huolimatta kaikki henkivaikuttajat 
ovat toiminnallisesti yhtä. [380:3] 
 

          Mihin henki pyrkii? Henki toteuttaa Jumalan 
tahtoa ja pyrkii ihmisen hengellistämiseen, ihmisen 
hengelliseen kasvuun. Ihmisen olemus on kaksinai-
nen. Toisaalta hän on peräisin eläinkunnasta eläimel-
lisine taipumuksineen, ja toisaalta hänessä vaikuttaa 
henki hengestä juontuvine virikkeineen. Näiden ole-
musten yhteensovittaminen on monesti hankalaa. 
Mutta niitä ei tulisi nähdä niin, että ihmisen olemuk-
sessa vallitsee sotatila tai konflikti näiden kahden ten-
denssin välillä. Henki antaa lakkaamatta tukeaan aut-
taakseen ihmistä lihallisuuden alistamisessa Hengen 
johdatukseen. Aineellinen elämä tulee elää loppuun, 
ruumistaan ja sen fyysisiä tarpeita ei pääse pakoon, 
mutta mielelliset ihanteet ja tavoitteet muuttuvat hen-
gen vaikutuksesta yhä ylevämmiksi, kunhan ihminen 
sen omasta tahdostaan sallii. Sisimmässäsi vaikuttaa to-
dellakin hengellisten voimien salaliitto, jumalallisten voimien 
liittoutuma, jonka yksinomaisena tarkoituksena on saada ai-
kaan lopullinen vapautumisesi aineellisuuden orjuudesta ja 
finiittisen olemassaolon hankaluuksista. [381:3] Ihmisen 
niin tahtoessa tämä ”salaliitto” saa aikaan ihmisen 
hengellisen kasvun. Hengellinen kasvu on aina tiedos-
tamatonta; se tapahtuu ylitajuisesti. 
 
          Miten henki löytyy? Koska ihminen on valta-
osin aineellinen olento, hänen voi olla vaikea löytää 
yhteyttä henkeen. Jumala, joka on henki, on jo löytä-
nyt ihmisen. Henki ottaa yhteyden ihmiseen, mutta ei 
tunnekuohujen ja emootioiden kautta vaan ylevän ja 
hengellistyvän ajattelun alueella. Mekanismi, jolla ih-
minen löytää Jumalan – joka on henki – on hänen 
mielensä mekanismi, hänen ajattelunsa. Mielen aree-
nalla ihminen joko iäistää tai tuhoaa itsensä (1216:4). 
Kysymyksessä on uskon ponnistus. Hengen löytämi-
nen voi olla verrattoman yksinkertaista ja helppoa. Se 
voi olla yksinkertainen ja nöyrä – mutta samalla urhea 
ja syvällinen – ymmärrys siitä, että on Jumalan lapsi. 
Se voi olla myös äärimmäisen tuskallista ja kuluttavaa, 
loputonta kyselyä ja epäilyä, lähes päättymätöntä epä-
varmuutta ja rohkeuden puutetta; puuttuvaa valmiut-
ta antautua jonkin sellaisen vietäväksi, jota ei voi ai-
neellisen ymmärryksen mukaisesti todistaa eikä oike-
aksi osoittaa. Tämä uskon teko voi tapahtua yhdessä 

hetkessä, tai se voi olla prosessi, joka jatkuu vuosikau-
sia. Joka tapauksessa kysymys on uudesta syntymästä; 
ihminen syntyy hengestä. Se on tietoista ja tiedostet-
tua halua olla Jumalan poika, halua täyttää Jumalan 
tahto ja tulla hengen eli Jumalan kaltaiseksi. Ihminen 
pääsee lopulta siihen, ettei hänellä hänen mielensä 
omaksuman kannan ja hänen sielunsa omaksuman 
asenteen mukaan ole mitään oikeutta olla usko-
matta Jumalaan. Hän on vakuuttunut siitä, että Ju-
malan epäileminen tai epäluottamus hänen hyvyyt-
tään kohtaan olisi samaa kuin osoittaisi olevansa us-
koton todellisimmalle ja syvimmälle, mitä ihmis-
mielessä ja -sielussa on: jumalalliselle Suuntaajalle 
(1105:4). 
          On hyvä huomata, että yleinen käsitys, jonka 
mukaan pelkkä pinnallinen Jumalaan uskominen on 
taikakeino, jolla varmistetaan pelastuminen ja ikuinen 
elämä, ei ole todenmukainen. Jumala ei palkitse tällai-
sesta uskosta ikuisella elämällä. Ellei usko ole todellis-
ta ja syvää vakaumusta, joka näkyy hengen hedelminä, 
se on arvotonta; se ei ole uskoa ollenkaan, vaan se on 
jonkinlainen mielellinen uskomus. Vastaavasti väite 
siitä, ettei usko Jumalaan, ei johda rankaisutoimiin ei-
kä saa Jumalaa tuomitsemaan tällaista kieltäjäänsä 
ikuiseen kadotukseen. Jeesus piti selviönä, että ihmi-
set uskovat Jumalaan. Jumala ei ole ilmoittanut tahto-
vansa, että ihmiset uskovat häneen. Ateistiksi tunnus-
tautuva puhuu tietynlaista jumalakuvaa vastaan, sel-
laista jumalakäsitystä vastaan, jota hän ei voi hyväk-
syä. Ateisti ei puhu itseään Jumalaa vastaan. Vain paa-
tunut syntinen, joka tietoisesti ja tahallaan kapinoi Ju-
malan tahtoa vastaan, puhuu ja toimii myös itseään 
Jumalaa vastaan. Jeesus sanoi, että Jumalan tosiasian 
tietäminen ei ole läheskään yhtä tärkeää kuin on se, 
että kyky Jumalan läsnäolon tuntemiseen kasvaa hetki 
hetkeltä eli että tuntee taukoamatta olevansa Jumalan 
kasvojen edessä. Vain sellainen usko, joka tuottaa ha-
lun täyttää Jumalan tahto eli joka tuottaa hengen he-
delmiä, osoittaa, että uskova on jo taivaan valtakun-
nassa. Jumala ei palkitse eikä rankaise. Aikanaan vain 
todetaan, mitä ihminen itse on päättänyt ja tahtonut 
eli todetaan, onko kyseinen kuolevainen halukas täyt-
tämään Isän tahdon ja elämään ikuisesti vai onko hän 
tietoisesti ja tahtoen hylännyt Isän tahdon. Hengen 
voi siis myös hylätä, jolloin hylkääjä lakkaa tuottamas-
ta hengen hedelmiä. Yksi mieleenpainuvimmista Voi-
mallisen Sanansaattajan kehotuksista kuuluu: Kerran 
ikuisen elämän tielle astuttuasi, tämän tehtävän vastaanotet-
tuasi ja etenemiskäskyn saatuasi, älä pelkää inhimillisen 
unohtavaisuuden ja kuolevaiselle ominaisen epävakaisuuden 
vaaroja, älä anna epäonnistumisenpelon tai hätäännyttävän 
hämmennyksen vaivata itseäsi, älä horju äläkä epäile asemaa-
si ja arvoasi, sillä aina, kun näyttää pimeältä, aina kun 
eteenpäin ponnistellessasi tulet tienhaaraan, aina on Totuuden 
Henki puhuva sinulle sanoen: �Tämä on se tie.� [383:2] 
          Henki ei milloinkaan pakota, ainoastaan johdattaa. 
[381:5] Jumala ei pakota ihmistä mihinkään, vaan hän 
antaa ihmiselle vapauden tehdä oman tahtonsa mu-
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kaisen valinnan täyttää Jumalan tahto tai olla täyttä-
mättä. Jumalan tahto on, että ihminen pelastuu ja että 
hänellä on iankaikkinen elämä. Henki auttaa tämän 
päätöksen tekemisessä, mutta henki ei pakota mihin-
kään. Henki johdattaa hellästi ja lempeästi Jumalan 
poikauden ja hengellisen edistymisen tietä, mutta jo-
kainen tällä tiellä astuttu askel on astuttava halullises-
ti, älyllistä ja riemullista mukanaoloa osoittaen. Suun-
taajat manipuloivat kyllä ihmisen mieltä, mutta ne eivät kos-
kaan vastoin ihmisen tahtoa sitä hallitse. Suuntaajien kannal-
ta ihmisen tahto on korkein vallankäyttäjä. Ja tällä tavoin ne 
suhtautuvat tahtoon ja kunnioittavat sitä samalla, kun ne 
kehittyvän ihmisälyn lähes rajattomalla areenalla pyrkivät 
saavuttamaan ajattelun suuntautumiseen ja luonteen muuttu-
miseen kohdistuvat hengelliset tavoitteet. [1217:3] 
          On äärimmäisen tärkeää huomata ja tietää, ettei 
kukaan ihminen voi arvioida, onko joku toinen löytä-
nyt hengen, eli lausua tuomiota toisen ihmisen hen-
gellisyyden määrästä. Jumalia lukuun ottamatta ku-
kaan ei rohkene antaa päätöstä siitä, missä määrin jo-
ku on hengellinen (294:2). 
  
          Jumalan tahto. Mitä on se Isän tahto, jonka 
täyttämisen halu merkitsee Jumalan poikautta ja kuu-
lumista taivaan valtakuntaan? Universaalinen Isä – 
joka on henki – on ilmoittanut tahtonsa lukematto-
mat kerrat. Hän sanoo: ”Olkaa täydelliset niin kuin 
minä olen täydellinen.” Tämä käsky tulla täydelliseksi 
hengeksi on koko inhimillisen olemassaolon perusta, 
sisältö ja määränpää. Jumala tahtoo, että ihminen tu-
lee hengeksi muuttuneena hänen luokseen. Jumalan 
tahto on, että tämä hengeksi tuleminen tapahtuu elä-
mällä ja eläen jokainen ikuisen elämän vaihe kyseisen 
vaiheen ehdoilla, Paratiisiin nousun ja evoluution 
puitteissa ja että se tapahtuu kasvuna hengen, mielen 
ja myös energian alalla (102:6). Isän tahto on, että ih-
minen elää maisen elämänsä sen ehtojen mukaisesti 
eli aineellisena olentona, joka pyrkii edistymään hen-
gellisesti, mielellisesti, älyllisesti ja jopa fyysisesti ja 
joka työskentelee sinnikkäästi ja johdonmukaisesti 
kohentaakseen omaa tilaansa maan päällä. Isän tahto 
on, että ihminen edistyy; koko maailmankaikkeuden 
tunnussana on edistys. Ettekö voisi edistyä käsityksessän-
ne Jumalan toimista ihmisen suhteen sellaiselle tasolle, että 
tunnistaisitte maailmankaikkeuden tunnussanaksi sanan 
edistys? [54:5], kysyy Jumalallinen Neuvonantaja. 
Kaikki edellä sanotut seikat ovat hengen hedelmiä. 
Jumalan tahto on, että usko tuottaa hengen hedelmiä. 
          Jeesus piti taivaan valtakuntaa ja Jumalan tah-
toa samana asiana. Siksi hän sanoi: ”Tulkoon sinun 
valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi.” Tästä voi 
päätellä, että taivaan valtakunta, jossa Jumala Isä hal-
litsee ja jossa Jumalan pojat toimivat veljellisesti sen 
kansalaisina, on Jumalan tahto. Jumalan isyys ja ih-
misten veljeys on Jeesuksen evankeliumi ja Jumalan 
tahto. 
 

          Miten henki ja hengellistyminen näkyvät? 
Hengen löytymiseen kuuluu Jumalan idean mielelli-
nen käsittäminen. Sitä seuraa Jumalan ihanteen ta-
juaminen eli sielullinen tietoisuus. Lopuksi koittaa 
henkitietoisuus eli Jumalan hengellisen todellisuu-
den ja reaalisuuden tajuaminen (69:6). 
          Eräs suurinta hämmästystä herättävistä uskonnollisen 
elämäntavan tunnusmerkeistä on tuntemamme dynaaminen ja 
ylevä rauha, se rauha, joka käy kaiken inhimillisen ymmär-
ryksen yli, se kosminen tasapainoisuus, joka osoittaa kaiken 
epäilyn ja kuohunnan olevan poissa. [1101:1] Hengen löy-
täminen tuo sisäisen rauhan, mutta hengen tarkoituk-
sena ei ole tehdä elämästä rauhallista ja helppoa. Hen-
ki pyrkii ihmisen jatkuvaan hengelliseen kasvuun. 
Hengen tehtävä koskee pääasiassa tulevaa elämää, ei 
maista ja fyysistä elämää. Henki pitää mieluumminkin 
huolen siitä, että elämästä tulee kohtuullisen vaikeaa 
ja hankalaa, jotta päätöksenteko saa aina uusia virik-
keitä ja uusia tilaisuuksia. Taivaan valtakunnan avaimet 
ovat: vilpittömyys, lisää vilpittömyyttä ja yhä enemmän vilpit-
tömyyttä. Jokaisella ihmisellä on nämä avaimet. Ihmiset käyt-
tävät niitä  � edistyvät henkisyyden suhteen � tekemällä pää-
töksiä, lisää päätöksiä ja yhä enemmän päätöksiä. [435:7] 
          Hengellisistä hedelmistämme meidät tunnetaan. 
  
          Mitä hengen hedelmät ovat? Hengellisyys on 
samaa kuin usko: luottavainen, kyselemätön, lap-
senomainen, jopa sokea usko. Tällainen usko ei voi 
olla näkymättä, vaan se tulee esille tekoina, asenteina, 
ajatteluna, suhtautumisena ja luonteen kasvuna, joita 
kutsutaan yhdessä runollisesti hengen hedelmiksi.  
Usko ei ole vain uskoa Jumalaan ja joidenkin käsitys-
ten älyllistä totena pitämistä, jonkinlainen filosofinen 
oppirakennelma. Sellainen on mielen – ei hengen – 
hedelmä. Elävän hengen hedelmänä ilmenevä usko 
on elävää, se on elävä kokemus, se ottaa valtaansa; 
siinä on kysymys hengellisistä merkityksistä, jumalalli-
sista ihanteista ja arvoista. Hengen hedelmät kertovat 
suuruudesta ja jaloudesta. Todellinen usko eli henki-
lökohtainen usko ja uskonto on yhtä kuin elävää 
rakkautta, palvelevaa elämää. Usko elähdyttää, luo 
tarmoa ja saa aikaan toimintaa; aito usko toimii. Us-
konto ei ole mikään elämän erityisalue, vaan se 
on pikemminkin elämäntapa. Usko saa irtautu-
maan paljosta sellaisesta, joka on pelkästään ajallista 
ja joutavaa, mutta se ei missään nimessä johda eristäy-
tymiseen; se ei ota mitään pois, mutta se tuo elämään 
uusia merkityksiä ja uusia arvoja. Usko johtaa parem-
paan itsekuriin, vähentää tunne-elämän ristiriitaisuut-
ta ja tekee elämästä todella elämisen arvoista. Ihmisel-
lä on oikeus nauttia fyysisestä mielihyvästä ja tyydyt-
tää mieltymyksensä; hän hyötyy siitä, että on uskolli-
nen yhteiskuntaa ja ajallisia instituutioita kohtaan. 
Mutta kuolematonta persoonallisuutta ei rakenneta 
muille kuin uskon perustuksille. 
          Ilmoitus opettaa, että hengen hedelmiä ovat 
rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, kärsivällisyys, mie-
lenlujuus, suvaitsevuus, lempeys, hyvyys, usko, sävyi-
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syys ja itsehillintä. 
          Morontia-Jeesus luetteli Tyyrossa 16. päivänä 
toukokuuta vuonna 30 suuren joukon hengen hedel-
miä. Hän sanoi: Ja hengestä syntyneiden ja Jumalaa tuntevi-
en kuolevaisten elämässä esille tulevat jumalallisen hengen he-
delmät ovat rakastava palveleminen, epäitsekäs antaumus, 
peloton lojaalisuus, vilpitön rehellisyys, valistunut vilpittömyys, 
kuolematon toivo, epäilemätön luottamus, armelias huolenpito, 
pettämätön hyvyys, anteeksiantava pitkämielisyys ja pysyvä 
rauha. Elleivät uskoviksi tunnustautuneet tuota elämässään 
näitä jumalallisen hengen hedelmiä, he ovat kuolleita; Totuu-
den Henki ei ole heissä; he ovat elävän viinipuun hyödyttömiä 
oksia, ja kohta heidät karsitaan pois. Isäni edellyttää uskon 
lasten kantavan runsaasti hengen hedelmiä. [2054:3] 
          Hengen synnyttämä usko saa etiikan ja moraa-
lin edistymään. Usko saa aikaan loputonta rohkeutta 
ja luottamusta. Katkeran pettymyksen ja musertavan 
tappion hetkellä luottavaisuus Jumalan hyvyyttä koh-
taan ei murru eikä lopu. Sairaus, ankarat kärsimykset, 
pahoinpitelyn ja räikeänkin vääryyden uhriksi joutu-
minen, luonnononnettomuudet, luonnonilmiöiden 
aiheuttamat äärimmäisetkään tappiot, fyysiset kata-
strofit, kohtalon julmuudet, mikään näistä ei horjuta 
hengen hedelmiä tuottavan uskovan luottavaisuutta, 
tasapainoisuutta, tyyneyttä, levollisuutta ja lannistu-
matonta uskoa. Filosofiset viisastelut, logiikan päin-
vastaiset todistelut, valheellisen tieteen petokselliset 
väitteet ja nykysivilisaation lukemattomat turhuudet 
eivät muuta hengen hedelmiä tuottavan luottamusta 
siihen, että hyvä saa voiton pahasta, että Jumalan tah-
to viime kädessä toteutuu, että sielun eloonjääminen 
on tosiasia. Hengen hedelmiä tuottavan uskonharjoit-
tajan altruismi, lähimmäisenrakkaus, pysyy jatkuvasti 
elossa, vaikka hän näkee ihmisen itsekkyyden, ahneu-
den, sosiaaliset ristiriidat ja poliittiset epäkohdat, jotka 
kaikki puhuvat lähimmäisenrakkautta vastaan. Hen-
gen hedelmiä on myös se, ettei hätäänny eikä piittaa, 
vaikka kansakunnat kukistuvat, vaikka aikakausi päät-
tyy tai kaikki näkyvä sortuu; hengen hedelmiä tuotta-
va tietää, että elämä on Jumalalta saatu lahja ja että se 
on ikuisesti turvattu. 
          Hengen hedelmiä tuottava jatkaa mistään tai 
kenestäkään piittaamatta, sumeilematta Jumalan pal-
vomista, riemua siitä, että on jatkuvasti Jumalan kas-
vojen alla. Palvonta on omaehtoista syvää kiitollisuut-
ta Jumalaa kohtaan, uskonnollisen todellisuuden ko-
kemista, yhteenkuuluvuutta jumalallisen kanssa; se on 
vakuuttuneisuutta ikuisesta elämästä, noususta Juma-
lan palvelijan asemasta Jumalan pojan riemuun ja va-
pauteen. 
 

          Epähedelmät. Henki vaikuttaa mielen kautta, 
ja mieli saattaa muokata ja vääristää hengen vaikutus-
ta. Näin ilmaantuvat hengen – itse asiassa mielen – 
epähedelmät. Henki on elävää ja vapaata. Sitä ei voi 
kangistaa eikä kiteyttää dogmeiksi, opinkappaleiksi, 
käyttäytymissäännöiksi eikä erilaisiksi ja välillä mitä 
eriskummallisimmiksi ”totuuksiksi”. Sellainen mie-

len – ei siis hengen – hedelmä on kuollut. Jos Juma-
lan tahdon täyttäminen jäykistetään säännöiksi ja la-
eiksi, joita noudatetaan rangaistuksen pelossa tai palk-
kion toivossa, sellainen ei ole hengen hedelmöintiä,
vaan kysymyksessä on mielen tuottama epähedelmä. 
Jeesus sanoi: Kun Isän tahto on lakinne, olette tuskin vie-
lä valtakunnassa. Mutta kun Isän tahdosta tulee aidosti tei-
dän tahtonne, silloin toden totta olette valtakunnassa. � � 
Kun Jumalan tahto on lakinne, olette jaloja orja-alamaisia. 
Mutta uskoessanne tähän uuteen evankeliumiin, jonka mu-
kaan olette Jumalan poikia, Isäni tahdosta tulee teidän tah-
tonne, ja teidät korotetaan siihen korkeaan asemaan, joka on 
Jumalan vapaiden lasten, valtakunnan vapahdettujen poikien, 
asema. [1588:5] 
          Jos usko saa aikaan fanaattisuutta, ristiretkeläis-
mielialaa, standardisoimisen ja yhtenäistämisen halun, 
halun pakottaa muutkin ihmiset uskomaan siten kuin 
minä uskon, tällainen asennoituminen ei ole hengen 
hedelmä; se on mielen epähedelmä. Taivaan valtakun-
nan yhtenäisyys on hengen yhtenäisyyttä; se ei ole 
ajattelun, mielipiteiden, näkemysten tai käyttäytymi-
sen samankaltaisuutta. On hyvä muistaa Jeesuksen 
sanat apostoli Jaakobille, joka halusi, että apostolit 
näkisivät asiat samalla tavalla: Jaakob, Jaakob, milloin 
olen teille opettanut, että teidän kaikkien pitäisi nähdä asiat 
samalla tavalla? Olen tullut tähän maailmaan julistamaan 
hengellistä vapautta siinä tarkoituksessa, että kuolevaiset sai-
sivat kyvyn elää Jumalan edessä omintakeisuuden ja vapauden 
värittämää yksilöllistä elämää. [1591:6] 
          Jos toisaalta usko  johtaa elämään kuuluvien 
ongelmien ratkaisemisvelvollisuuden kaihtamiseen; 
jos uskonnosta tulee pakotie päästä pois elämän aset-
tamista hermostuttavista vaatimuksista, jos uskosta 
tulee elämästä syrjäänvetäytyvää mystiikkaa, tunnel-
mointia ja toimettomuutta, se ei ole hengen hedelmä, 
vaan mielen tuottama epähedelmä. 
          Jos usko tyytyy toiminnan sijasta pelkkään ajat-
teluun ja filosofointiin, sekään ei ole hengen hedelmä 
vaan mielen epähedelmä. Dogmaattinen, institutio-
naalinen uskonto on hyvin vähässä määrin hengen 
hedelmä; se on valtaosin mielen epähedelmä. Jos in-
stitutionaalinen uskonto laiminlyö ja unohtaa hengel-
lisen missionsa ja ryhtyy sosiaalivirastoksi tai poliitti-
seksi instituutioksi, sellainen kehitys ei ole hengen he-
delmä; se on mielen epähedelmä. 
 

          Hengellisyys on omakohtaista uskoa ja us-
kontoa. Yksi tärkeimmistä Urantia-ilmoituksen ope-
tuksista on selvitys siitä, mitä oikea uskonto on. Us-
konto on persoonallista uskoa, luottamusta ja vakuut-
tuneisuutta. 
          Oikea usko on järkkymätöntä, täysin vakuuttu-
nutta, omakohtaista ja elävää uskoa Jumalaan ja halua 
täyttää hänen tahtonsa. Se on katkeamatonta yhteyttä 
Jumalaan. Se on kaikkea sitä, millaisina hengen hedel-
mät ilmenevät. 
          Henkeen perustuva uskonto merkitsee ponnis-
telua, kamppailua, ristiriitaa, uskoa, päättäväisyyttä, 
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rakkautta, lojaalisuutta ja edistymistä. Mieleen ja teo-
logiseen arvovaltaan perustuva perinteinen uskonto 
sen sijaan ei juurikaan edellytä muodollisilta kannatta-
jiltaan hengen uskonnon sisältämiä ponnistuksia. Pe-
rinne on turvallinen pakopaikka ja helppo tie niille 
pelokkaille ihmisille, jotka karttelevat lähtöä elävän 
uskon tuntemattomille merille, tutkimattoman totuu-
den ulapoille. 
          Aito uskonto on syvää todellisuuden ymmärtä-
mistä, se ei ole dogmaattisista uskonkappaleista koos-
tuvan kokonaisuuden älyllistä hyväksymistä. Aito us-
konto ei ole filosofinen uskomusten kokoelma tai jär-
jestelmä, joka voidaan osoittaa luonnosta saatavin to-
distein oikeaksi. Tunne ja emootio ovat uskonnon 
seurausilmiöitä, mutta ne eivät sinänsä ole uskontoa. 
Oikea uskonto ei ole hurmiontunteista koostuva mie-
likuvituksellinen ja mystinen elämys, josta voivat 
nauttia vain mystiikanpalvojat. Uskonto ei ilmaannu 
mystisistä meditaatioista tai mietiskelystä; silti se on 
puhtaasti älyllisen järkeilyn ja filosofisen logiikan ter-
mein enemmän tai vähemmän salaperäistä ja aina 
määrittelemättömissä ja selittämättömissä. Uskonto ei 
ole järjen tuote, mutta sisältä käsin tarkasteltuna se on täysin 
järjellistä. [1104:4] Ei logiikka, järjellistäminen, eikä 
emootio, tunne, ole oleellinen uskonnollisen koke-
muksen osa, mutta ne voivat toki liittyä todellisuuden 
hengellisen ymmärtämisen etenemiseen, sen mukaan 
mikä uskonharjoittajan kannalta on mielekästä ja hä-
nen temperamenttinsa puolesta luontevaa. 
          Institutionaalisilla ja perinteisillä uskonnoilla on 
edelleen sijansa ihmiskunnan piirissä. Mutta mitä il-
moitus niistä sanookaan: Siihen saakka kunnes roduista 
tulee verrattoman älyllisiä ja huomattavasti nykyistä sivis-

tyneempiä, vallalla pysyvät monet sellaiset lapsekkaat ja tai-
kauskoiset seremoniat, jotka ovat varsin luonteenomaisia al-
kukantaisten ja takapajuisten kansojen kehitysuskonnon ta-
voille. Kunnes ihmisrotu edistyy sille tasolle, että uskonnollisen 
kokemuksen realiteetit tiedostetaan paljon nykyistä paremmin 
ja yleisemmin, siihen saakka miehet ja naiset tulevat suurin 
joukoin edelleenkin osoittamaan henkilökohtaista mieltymystä 
niitä arvovaltaan perustuvia uskontoja kohtaan, jotka eivät 
vaadi muuta kuin älyllistä myöntymystä, toisin kuin hengen 
uskonto, joka edellyttää mielen ja sielun aktiivista osallistu-
mista rohkeutta kysyvään uskonponnistukseen � �. [1729:3] 
 

          Haaste. Sen sijaan tai ehkä sen lisäksi, että 
hengen uskon vallassa olevat yrittävät ymmärtää pe-
rinteisiä uskontoja ja saada niitä muuttumaan aidoksi 
uskonnoksi, Urantia-ilmoitus esittää meille haasteen: 
Kuluvan aikakauden uskonnollinen haaste kohdistuu niihin 
kaukonäköisiin ja eteenpäin katsoviin miehiin ja naisiin, jot-
ka omaavat hengellistä ymmärrystä ja uskaltavat rakentaa 
uuden ja kiehtovan elämisen filosofian laajentuneista ja erin-
omaisen yhdentyneistä, nykyaikaisista kosmisentotuuden, uni-
versumin kauneuden ja jumalallisen hyvyyden käsityksistä. 
Sellainen uusi ja oikeamielinen moraalinäkemys on vetoava 
kaikkeen siihen, mikä ihmismielessä on hyvää, ja on oleva 
haasteena sille, mikä ihmissielussa on parasta. Totuus, kaune-
us ja hyvyys ovat jumalallisia realiteetteja, ja kun ihminen 
nousee ylemmäs hengellisen elämän portaikkoa, nämä Ian-
kaikkisen ylivertaiset ominaisuudet käyvät yhä koor-
dinoidummiksi ja yhtenäisemmiksi Jumalassa, joka on rak-
kaus. [43:3] 
          Onko nyt sopiva aika ryhtyä vastaamaan esitet-
tyyn haasteeseen?  

 

Tiedote opintoryhmille 
 
Suomessa toimii eri paikkakunnilla 15–20 Urantia-kirjaa opiskelevaa opintoryhmää. Kirjaa on myyty Suomessa 
jo muutama tuhat, ja siitä päätellen kirjan yksittäisiä, aktiivisia lukijoita voisi olettaa olevan useita satoja. Luki-
joissa on varmaan monia, jotka eivät jostain syystä ole halunneet ryhtyä opiskelemaan kirjaa opintoryhmissä tai 
olisivat kuitenkin halukkaita mutta eivät ole vielä tietoisia tällaisesta antoisasta opintotoiminnasta. 
         Suomen Urantia-seuran hallitus päätti kokouksessaan 9.6.2006 tukea eri paikkakunnilla toimivia opinto-
ryhmiä myöntämällä niille rahallista tukea joko uusien lukijoiden tavoittamiseksi tai uusien ryhmien perustami-
seksi. Tuki myönnetään erikseen anottaessa, ja se on tarkoitettu opintoryhmän toiminnasta tiedottamiseen pai-
kallislehdessä olevan ilmoituksen muodossa. 
         Pyydämme ottamaan yhteyttä asiassa joko koulutuskomiteaan tai seuran hallitukseen. 
 

Suomen Urantia-seuran hallitus 

 

Seuran viiri 
Hallitus on hankkinut seuralle oman viirin, joka esiteltiin kesäpäivien osanottajille. Kesäpäivien yhteydessä  ko-
koontunut vanha ja vuosikokouksessa valittu uusi hallitus tekivät osaltaan päätöksen viirien jaosta. Viiri päätet-
tiin myöntää seuraaville henkilöille: 

Seppo Kanervalle, kirjan suomentajalle, ja Joel Rehnströmille, käännöstukiryhmän 
perustajalle ja kirjan ruotsintajalle, sekä täydet kaksi kautta palvelleille puheenjohtajil-
le: Raimo Ala-Hynnilälle, Kalevi Eklöfille ja Tapio Talvitielle.  
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HALLITUS JA KOMITEAT 

 
 

Raimo Ala-Hynnilä, puheenjohtaja            Lahjaharjuntie 32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ  
                                                                       Puh. 040 717 2933   gadonia@kolumbus.fi 
 
 
Matti Tossavainen, varapuheenjohtaja      VANTAA  
                                                                       Puh. 050 310 9184   matti.tossavainen@elisanet.fi 
 
 
Hanna Holopainen, sihteeri                       Linnankatu 47 A 41, 20100 TURKU  
                                                                       Puh. (02) 237 3073   h.anna.h@luukku.com 
 
 
Martti Vanninen, rahastonhoitaja               ESPOO  
                                                                       Puh. 040 727 8714   martti.vanninen@kolumbus.fi 
 
 
Tuula Parviainen, jäsenkomitean pj.          LAMMI   
                                                                       Puh. 050 013 1430    
 
 
Kalevi Eklöf, julkaisukomitean pj.              KLAUKKALA   
                                                                       Puh. (09) 879 9474; 040 830 1200   kalevi.eklof@kolumbus.fi 
 
 
Kalevi Krekilä, koulutuskomitean pj.         LEMPÄÄLÄ  
                                                                       Puh. 050 595 1942    
 
 
Jorma Salojärvi, konferenssikomitean pj.   ESPOO  
                                                                       Puh. (09) 888 44954   jorma.salojarvi@dnainternet.fi 

 

ESITELMÄTILAISUUDET  HELSINGISSÄ 
 

Esitelmätilaisuudet Helsingissä 
Seura järjestää syyskaudella 2006 neljä esitelmätilaisuutta Helsingin Kruununhaassa osoitteessa 
Meritullinkatu 13 G (erillisen piharakennuksen 2. kerros). Tilaisuudet pidetään lauantaisin, al-
kaen kello 15.00.  Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! 
 

        16.9.2006    Pekka Siikala          Vapauden ja vastuun keskinäinen suhde Urantia-kirjan mukaan 
      14.10.2006    Avoin                       Avoin 
       11.11.2006    Avoin                       Avoin 
        9.12.2006    Avoin                       Avoin 

Aili Nurmiaho      * 29.6.1914  k. 2.12.2004  90v. 
Maija Välimäki    * 4.2.1914 
Antero Huovinen * 13.6.1928 

 Iäisyysmatkalle lähtenyt 
 

    Aili Nurmiaho     2.12.2004   90 v 

 



                                                   HEIJASTE  2/2006                                                  19 

Opintoryhmät tiedottavat 
 

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja asiallista levittämistä sekä toi-
mia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja 
opintoryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-kirjan opetusten ymmärtämistä. Haluam-
mekin kannustaa lukijoita juuri tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan väärentä-
mättömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka 
puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista Urantia-kirjan lu-
kijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryh-
mille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opinto-
ryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, 
kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Tukipyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitealle tai suoraan seuran halli-
tukselle.  
    Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryh-
mää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. 
Seura julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan mutta 
samalla muistuttaa, että viime kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja me-
netelmistään. 

Helsingin seutu 
 

The English Study Group meets every second Tuesday at 
Seppo Kanerva�s home, Aurinkoranta 6 B 22, 00990 HELSINKI, 
phone (09) 694 7989  (seppo.kanerva@mediakoti.fi).  
 
Ryhmä, yhteyshenkilönä Helena Juola, puh. (09) 884 9783; 
050 530 7785 (helena.juola@kolumbus.fi), kokoontuu 
tiistaisin parittomina viikkoina (alkaen 15.8.) klo 17.00 
Meritullinkatu 13 G, HELSINKI.   
 
Uskonyhteyttä vaaliva opintoryhmä kokoontuu 
sunnuntaisin klo 14.30–17.00  (1.10., 29.10., 26.11. ja  
10.12.) os. Meritullinkatu 13 G, HELSINKI.  Joel Rehnström,   
puh. (09) 221 3125   (joel.rehnstrom@pp.inet.fi). 
 
Kauklahden opintopiiri kokoontuu lauantaisin klo 10.00,  
os. Kirkkomäki 1, 02780 ESPOO. Lisätietoja: Pentti Lehtelä, 
puh. 0400 609 790 (pentti.lehtela@kolumbus.fi). 
 
Hyvinkää 
Tietoja toiminnasta antaa Kari Haavisto, puh. (019) 461 421  
(kari.haavisto@pp.inet.fi). 

 

Jyväskylä 
Ryhmä kokoontuu parillisina tiistaina klo 18.00–19.30. Raimo 
Ala-Hynnilä, Lahjaharjuntie 32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ, puh. 
(014) 635 176  (gadonia@kolumbus.fi). 
 

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

Lammi 
Lammin ja ympäristön toiminnasta kiinnostuneille antaa tietoja 
Tuula Parviainen, Haapainojantie 33, 16900   LAMMI, puh. 
(03) 674 3226. 
 

Lappeenranta 
Tietoja antaa Yrjö Kuikko, puh. (05) 414 1542.  
 

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

Oulu 
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kosteperänk. 2 A 84, 90100 OULU, 
puh. (08) 342 046;  040 502 6604.  
 

Pieksämäki 
Tietoja antaa Johannes Partanen, Häyrisentie 23–25 B 47,       
76100 PIEKSÄMÄKI, puh. 040 562 0745. 
 

Rauma 
Tietoja antaa Anja Vuori, Kirsikkatie 13, 26660 RAUMA, puh. 
(02) 822 3043; 040 748 4289 (anja.vuori@pp.inet.fi). 
 

Rovaniemi 
Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 17.00 Raija Vallaksella 
Valtakatu 32 A 4, 96200 ROVANIEMI. Lisätietoja: Raija Val-
las,  puh. 040 536 0432. 
 

Tampere 
Ryhmä kokoontuu parillisina keskiviikkoina Metsossa.  Lisätie-
toja: Kaarin Köntti, puh. (03) 265 0578. 
 

Turku 
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 
21610 KIRJALA, puh. (02) 454 4927 (tapio.pulli@kolumbus.fi). 
 

Vaasa 
Lisätietoja: Tapani Härkönen, puh. (06) 312 1832. 
 

Málaga, Espanja 
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja antaa  Pentti 
Suutarinen, puh. +34 626 792 501. 
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Mikä ”ihana” elämä? 
 

Maantiekartta – edessä elämä kokematon, 
valtatie leveä – valtaväylät täynnä tienristeyksiä. 

Käännynkö oikeaan vai vasempaan – teen valinnan, 
tuntuivat oikeilta silloin – nyt virheellisiltä – vääriltä. 

Tuottivat vain surua ja murhetta illoin, 
mietin ja ajattelin – tätäkö sisältää elämä? 

 
Pitkä vaikea taival ”elämänpolkua” kulkien, 

matkalla polku usein katkesi – hävisi aamusumuun. 
Jatkoin jalat märkinä polkua aamukasteessa, 

monet vaarat polulla kohtasin, selvitin ja selvisin. 
Olisi pitänyt ymmärtää kääntyä takaisin ja –  aloittaa uusi elämä. 

 
Päivän jälkeen iltarusko taivaan rannalla –  

ihminen matkasta väsyneenä ja tuttu polku –  peittyy pimeään yöhön. 
Ihminen nukahtaa – levähtää hetkisen ja 
aamuaurinko herättää takaisin ”työhön”. 

 
Matti Hulkkonen 

 


