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Puheenjohtajan 
kynästä 

T ammikuun 2016 lopussa järjes-
tettyyn Urantia-kirjan lukijatapaa-

miseen Alkio-opistolla, Korpilahdella 
osallistui 35 lukijaa. On hienoa, että 
asiasta kiinnostuneita osallistujia riittää 
näihin yhdistyksemme järjestämiin 
avoimiin tapahtumiin vuodesta toi-
seen. Mukana tilaisuudessa oli meitä 
vanhoja lukijoita ja ilahduttavasti myös 
sellaisia, jotka ovat vasta löytäneet 
Urantia-kirjan ja aloittavat seikkailun-
täyteistä, mahdollisesti jopa elämän-
ikäistä tutustumistaan kirjan tekstiin. 
Suuret kiitokset teille kaikille, jotka 

teitte tapahtuman jälleen mahdollisek-
si! 

 Osalle kirjan lukijoista riittää se, 
että he lukevat kirjaa itsekseen, osa 
haluaa kuitenkin jakaa sen sanomaa 
sekä täydentää ja syventää näkemyksi-
ään ja kokemuksiaan myös toisten lu-
kijoiden kanssa. Nykypäivänä mielipi-
teiden vaihto onnistuu varsin hyvin 
sosiaalisen median kautta sähköisen 
tiedonvälityksen avulla. Se ei kuiten-
kaan korvaa sitä sosiaalista kommuni-
kointia, joka tapahtuu kasvokkain ih-
misten välillä. 

Kuvassa on talvipäivien iloisia osallistujia. 
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 Tällä hetkellä jäsenmäärämme ja aktii-
visten järjestäjien ja luennoitsijoiden 
määrä on sillä tasolla, että lukijatapaa-
misten järjestäminen on ollut mah-
dollista. Toivonkin, että yhdistyksem-
me kykenee jatkossakin pitkäjäntei-
sesti jatkamaan näitä kaikille avoimia 
lukijatapaamisia ja myös muuta tärke-
äksi kokemaamme toimintaa.  Jäsen-
kuntamme ikääntyy vuosi vuodelta ja 
siksi olisikin ensiarvoisen tärkeää, että 
joka vuosi yhdistykseemme liittyisi 
uusia jäseniä, jotka toisivat mukanaan 
uusia ideoita ja ottaisivat aktiivisesti 
osaa toimintaamme.  

Talvipäivätapahtuman johtavana 
teemana oli ihmisen pitkä ja seikkai-
luntäyteinen matka ajallisuudesta ikui-
suuteen, joka alkaa maallisen elämän 
epävarmoilla poluilla ja jatkuu seuraa-
vissa maailmoissa ja universumeissa, 
joissa kehitys tapahtuu pikkuhiljaa 
kohti hengellistä olomuotoa. Kehitys 
ei synny itsestään, ja se vaatiikin välil-

lä isoja ponnistuksia, sinnikkyyttä ja 
päämäärätietoisuutta. 

 * * * 

Alla on 3D-hahmotelma niistä paikal-
lisjärjestelmämme päämajaa ympäröi-
vistä maailmoista, joissa meidän on 
määrä herätä ja jatkaa maallisen elä-
mämme jälkeen, ja joista seuraavaksi 
etenemme pitkää seikkailun- ja kehi-
tyksentäyteistä matkaamme kohti pai-
kallisuniversumin sfäärejä. Kuvan 
keskellä sijaitseva pääkaupunki Je-
rusem on kooltaan 100 kertaa Uranti-
aa suurempi, seitsemän siirtymäkult-
tuurin maailmaa ovat kukin 10 kertaa 
suurempia ja ko. maailmoja kiertävät 
49 satelliittia ovat oman planeettam-
me kokoisia. 

Urantia-kirjassa kerrotaan mm. seu-
raavista asioista, joissa ylösnousemus-
kuolevainen näillä sfääreillä pääsee 
ahkeran opiskelun ansiosta kehitty-
mään (lyhyet lainaukset luvuista 47 ja 
48): 



HEIJASTE    1/2016 

 

5 

  Tämä on ylösnousemuskuolevaisten kannal-
ta loistava kausi, jonka kuluessa tavallises-
ti tapahtuu ihmismielen ja jumalallisen 
Suuntaajan täydellinen fuusioituminen.  
[47:8.3] 

Kaikki taivasmatkalaiset alkavat tiedostaa 
itsensä Jumalaa tunteviksi, Jumalaa ilmoit-
taviksi, Jumalaa etsiviksi ja Jumalan löytä-
viksi olennoiksi. [47:6.3] 

Teistä tulee aina vain ihailtavampia jättäes-
sänne taaksenne planetaarisen eläinalkupe-
ränne karkeat jäänteet. [47:8.7] 

Sinun pitäisi jo nyt oppia kastelemaan sy-
dämesi puutarhaa yhtä hyvin kuin etsimään 
tiedon kuivia hiekka-aavikoita. [48:6.22] 

Muodot ovat arvottomia, kun läksyt on 
opittu. Kananpoikaa ei voi saada ilman 
munankuorta, mutta kuorella ei ole enää 
mitään arvoa sitten, kun poikanen on kuo-
riutunut. [48:6.22] 

Kuolevaisen olemuksen varjo pienenee piene-
nemistään, sitä mukaa kun noustaan näitä 
maailmoja yksi toisensa jälkeen ylöspäin. 
[47:8.7] 

 
Tulevia tapahtumia 
 
Urantia-kirjan esilläpito on tärkeää toi-
mintaa ja siitä esimerkkinä on nyt ke-
väällä Tampere-talossa järjestettävät 
Hengen ja Tiedon messut 2.-3.4. Yh-
distyksemme jäsen Kari Kippo on 
monien vuosien ajan toiminut ko. ta-
pahtumassa käytännön asioiden jär-
jestäjänä ja kirjan esittelijänä.  Parhaat 
kiitokset siitä hänelle! Kari saattaa tar-
vita myös lisäapua, joten hänelle voi-

vat ilmoittautua kaikki, jotka tuntevat 
kutsumusta Urantia-kirjan ja sen sano-
man esittelemiseen. 
 
Ensi kesän lukijatapaaminen järjeste-
tään tällä kertaa Tallinnassa 10.-12.6. 
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja osal-
listumisesta löytyvät jäljempänä tässä 
lehdessä. Perinteiset Helsingin esitel-
mätilaisuudet järjestetään taas pienen 
tauon jälkeen Malmi-talolla. Kevään 
aikana pidetään kolme tilaisuutta.  
 
Kansainvälinen Urantia-kirjan euroop-
palaisille lukijoille tarkoitettu konfe-
renssi järjestetään syksyllä 15.-18.9. 
Budapestissä, Unkarissa. Suomalaisia 
lukijoita on ollut näissä tapahtumissa 
yleensä isolla joukolla mukana ja toi-
votaan, että nytkin mahdollisimman 
suuri joukko lähtisi tähän tilaisuuteen. 
Ilmoittautumisesta ja muista järjeste-
lyistä tiedotetaan myöhemmin. 
 
 
Hyvää ja valoisaa alkavaa kevättä kai-
kille lukijoille!   
  

Raimo Ala-Hynnilä  
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Y lläoleva otsikko antoi lupauksen 
kiinnostavista odotuksista Uran-

tia-kirjan talvisessa lukijatapaamisessa 
Korpilahdella 22.-24.1.2016. Sydäntal-
ven tulipalopakkasesta huolimatta pai-
kalle oli kerääntynyt kolmisenkym-
mentä osallistujaa keskustelemaan 
eräästä ihmiselämän merkittävimmäs-
tä tulevaisuuden visiosta. Teemaotsik-
ko oli jaettu kolmeen eri osioon, jotka 
käsittelivät elämäämme maan päällä, 
toiseksi kuolemaksi kutsumamme ta-
pahtuman jälkeistä tilaa ensimmäisen 
taivaan vastaanottomaailmoissa ja sen 
jälkeistä pyhiinvaellusmatkaa maail-
mankaikkeuden läpi sen keskustassa 
sijaitsevalle Universaalisen Isän, Ian-
kaikkisen Pojan ja Äärettömän Hen-
gen asuinsijalle Paratiisinsaarelle. 

Maahanmuuttajien kotouttaminen 

Pakolaistilanne kuumentaa mieliä jat-
kuvasti julkisessa keskustelussa ja sa-
ma aihe rantautui myös lukijatapaami-
seen. Miten selviämme kansakuntana 
maahan pyrkivien suuresta joukosta, 
niin että yhteiskunnan perusrakenteet 
pysyvät toimivina? Tähän etsittiin vas-
tauksia, mutta mitään todellisia toi-
mintaohjeita ei vielä löytynyt. Miten 
voimme yksilöinä vaikuttaa tänne jää-
vien henkilöiden kotoutumisen onnis-
tumiseen? Miten suhtautua niihin seu-
rausilmiöihin, joita on jo tullut Suo-

messa ja Saksassa? Kumpi valitaan, 
jos on vain kaksi huonoa vaihtoehtoa, 
kuten Onni Ylitapio alustuksessaan 
totesi? Pitäisikö valita vähemmän 
huono tai etsiä kolmatta tietä? Nykyti-
lanne pakottaa muutoksiin totutuissa 
menettelytavoissa ainakin työn jaka-
misen ja kielitaitovaatimusten suhteen. 
Maan hallituksen tehtävä ei ole help-
po, mutta kansalaisten tuki on välttä-
mätön pakolaisasian hallintaan saa-
miseksi. 

Historiallista pakolaisuutta 

Pakolaisuutta on ollut kautta histori-
an, myös Palestiinassa.  Jeesuksen ol-
lessa vauva hänen perheensä oli Hero-
deksen hirmutekojen takia maanpaos-
sa Egyptissä isä Joosefin varakkaiden 
sukulaisten hoivissa Aleksandriassa. 
Siellä Jeesus oli turvassa ja erään Joo-
sefin sukulaisen paljastettua memfis-
läisille ystävilleen, että Jeesus oli ”lu-
pauksen lapsi”, nämä lahjoittivat hä-
nelle täydellisen kopion heprealaiskir-
joitusten kreikankielisestä käännök-
sestä. Pakolaisuutta kesti noin kaksi 
vuotta. Kuultuaan uutisen Herodek-
sen kuolemasta he palasivat laivalla 
Joppaan elokuun lopulla vuonna 4 
eKr. 

Kun ihmiset lähtevät liikkeelle suu-
rina joukkoina, syynä on useimmiten 
joko työttömyys, luonnonkatastrofi tai 

Päätoimittajalta 
 

Matkamies maan ja taivaan – ihmisen matka Urantialla,  
mansiomaailmoissa ja sfääreillä kohti Paratiisinsaarta  
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  sota. Urantia-kirja kuvaa sotaa ihmis-
kunnan erääseen vaiheeseen kuuluva-
na ilmiönä, jolla on myös rotuja pa-
rantavia seurauksia, vaikka hintana on 
mittaamattomia kärsimyksiä yksilöille. 
Silloin kun sodat ovat kehittyneet sille 
tasolle, että niiden seurauksena me-
nehtyy kansakuntien parhaimmisto, 
ne ovat aikansa eläneet. Urantia-kirjan 
luvuissa tarkastellaan ihmiskunnan 
sotaisuutta luonnollisena eläimellisenä 
perintönä, jolla on oma aikansa ja teh-
tävänsä. Kuitenkin sodista täytyy jos-
sain vaiheessa luopua asioiden ratkai-
sukeinona ennen kuin niistä tulee ro-
dullisia itsemurhia. 

Matka Paratiisiin 

Päivien ehdottomasti kohottavin anti 
liittyi taivasnäkyihin tuonpuoleisuu-
dessa ja lupaukseen ikuisesta elämästä 
maallisen vaelluksen jälkeen. Urantia-
kirja tuo uuden käsitteen meille siitä 
olotilasta, jossa heräämme ylösnouse-
muksen jälkeen. Olemme taivaassa 
morontiaolentoja, jotka on varustettu 
lukuisilla aisteilla, joista emme voi 
uneksiakaan täällä. Tapaamme aikai-
semmin pois siirtyneitä henkilöitä, nä-
emme suojeluserafimme ja voimme 
kommunikoida suoraan Ajatuksen-
suuntaajan kanssa. Joudumme koh-
taamaan lukuisilta eri sfääreiltä tullei-
ta, omaan luokkaamme kuuluvia olen-
toja ja työskentelemään heidän kans-
saan. Siksi täälläkin harjoiteltu ryhmä-
työ palvelee esikouluna seuraavaan 
maailmaan. 

Taivaassa ei kuitenkaan pysähdytä, 
vaan matka jatkuu eteenpäin sitä mu-

kaa kuin eläinalkuperän puutteet on 
karsittu vähitellen luonteesta ja kor-
vattu uusilla hankituilla ominaisuuk-
silla sosiaalisuudessa, ryhmäetiikassa 
ja hengellisyydessä. Kun tasomme ko-
hoaa, nousemme seuraavalle kehitty-
neemmälle sfäärille opiskeluryhmänä. 
Meille on paljastettu päämääräksi Pa-
ratiisinsaari, Universaalisen Isän, Ian-
kaikkisen Pojan ja Äärettömän Hen-
gen asuinpaikka maailmankaikkeuden 
keskellä. Matka on pitkä, mutta aikaa 
on riittävästi ja kaikki, jotka todella 
haluavat, pääsevät perille. Ihminen 
syntyy maailmaan kuolevaisena ai-
neellisena olentona, aloittaa moron-
tiapersoonallisuutena mansiomaail-
moissa ja kokee 570 eri muutosta en-
nen kuin on lunastanut itsensä ensim-
mäisen asteen hengeksi paikal-
lisuniversumin päämajassa. Hän saa 
Luoja-Pojan ja Äiti-Hengen konfir-
maation ja luvan siirtyä superuniver-
sumiseikkailuun kaikkien koulutus-
maailmojen läpi ja lopuksi pitkälle 
lennolle Havonaan kuljetussekonafin 
matkassa. Heräämme Havonan ulko-
kehällä, annamme tunnustuksen kul-
jetusserafille ja lähetämme kiitollisen 
viestin Mikaelille hyvin sujuneesta 
matkasta ja alamme totutella Ha-
vonan elämään ja nousun viimeinen 
matka sen maailmoiden läpi Keskus-
saarelle voi alkaa. Havona on aina ol-
lut olemassa ja se poikkeaa täysin 
muusta universumista. Luonnonlait 
ovat erilaiset ja Havonan aine, triata, 
perustuu kolmialkuisuuteen ja alkuai-
neiden määrä on 1 000. Paratiisisaa-
rella pääsemme käymään, mutta vasta 
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 tunnistettuamme Paratiisin-Kolminai-
suuden kaikki persoonallisuudet 
saamme pysyvän oleskeluluvan siellä 
liityttyämme ensiasteiseen Kuolevais-
finaliittien Yhteisöön. Nousu-ura on 
viety päätökseen ja pyhiinvaeltaja on 
nyt kuudennen asteen henki ja fina-
liitti. Nousukertomus päättyy tähän, 
mutta se on vasta alkua uuden finalii-
tin palvelutehtävässä ikuisuudessa. 

* * * 
Lukijapäivien aiheet olivat hyvin ajan-
kohtaisia ja vahvasti inspiroivia. Par-

haat kiitokset järjestelyistä ja aiheiden 
valinnasta Erja Kaleniukselle ja 
koulutuskomitean joukolle sekä jokai-
selle luennoitsijalle. Lukijapäivät ovat 
hyvä tilaisuus tutustuttaa eri puolelta 
maata tulevia lukijoita keskenään. Tu-
levaisuudessa voisi harkita myös kak-
sipäiväisiä tilaisuuksia kustannussyistä 
ja mieluusti kokouspaikkaan saisi olla 
myös hyvät julkisen liikenteen yhtey-
det. 

Pertti Leinonen 

Totuuden Henki – ”Tämä on se tie!” 
 

UAI Journal 3/2015, Julian McGarry, Australia:  
The Spirit of  Truth – ”This is the way!” 

Käännös suomen kielelle: Joel Rehnström 

 

Nämä ovat väliaikaisesti Urantialle 
määrätyn Voimallisen Sanansaattajan 
sanat: 

”Kerran ikuisen elämän tielle astuttuasi, 
tämän tehtävän vastaanotettuasi ja ete-
nemiskäskyn saatuasi, älä pelkää inhimilli-
sen unohtavaisuuden ja kuolevaiselle omi-
naisen epävakaisuuden vaaroja, älä anna 

epäonnistumisenpelon tai hätäännyttävän 
hämmennyksen vaivata itseäsi, älä horju 
äläkä epäile asemaasi ja arvoasi, sillä aina, 
kun näyttää pimeältä, aina kun eteenpäin 
ponnistellessasi tulet tienhaaraan, aina on 
Totuuden Henki puhuva sinulle sanoen: 
"Tämä on se tie." [34:7.8] 

Emmekö kaikki tämän planeetan 

T otuuden Henki on eräs avainvaikuttaja siinä hämmästyttävimmässä 
rakkauskertomuksessa, joka on koskaan kerrottu. Se on erään Luo-

ja-Pojan henki vuodatettuna lahjoitusmission päätteeksi kuolevaisille 
asukkaille maailmaan, joka kuuluu hänen paikallisuniversumiinsa. Tä-
mä ”henkiystävä”, tämä ”uusi opettaja” johtaa meitä aina oikeamieli-
syyden teille; kun olemme hämmentyneitä, epäileviä tai pelokkaita se 
osoittaa meille oikean suunnan sanoen: ”Tämä on se tie!” 
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  pelkkinä kuolevaisina olentoina ole 
kokeneet näitä inhimillisiä heikkouk-
sia? Joten mitä merkitsee, kun kirjassa 
lukee, että Totuuden Henki tulee aina 
ilmoittamaan ”Tämä on se tie”? 
Kuinka me henkilökohtaisesti koem-
me tätä opastusta? Onko se jotain, 
jonka koemme automaattisesti, vai pi-
tääkö meidän tehdä jotain saavuttaak-
semme sen? Nämä ovat kysymyksiä, 
joita haluan käsitellä artikkelissani. 
Mutta tutkikaamme ensin lyhyesti To-
tuuden Hengen ja kahden muun hen-
kilahjan välistä suhdetta. Yhdessä ne 
tekevät todelliseksi poikasuhdettam-
me Jumalaan. 

Kolminkertainen hengellinen lah-
jamme 

Ensimmäinen kontaktimme hengen 
kanssa tapahtuu mielenauttajahenkien 
– etenkin kuudennen ja seitsemännen 
auttajan – hoivan avulla: 
Kuolevainen ihminen kokee Hengen huolen-
pidon ensi kerran mielen yhteydessä, kun 
evolutionaaristen olentojen puhtaasti eläi-
mestä polveutuva mieli kehittää kyvyn pal-
vonnan- ja viisaudenauttajien vastaanotta-
miseen. Tämä kuudennen ja seitsemännen 
auttajan palvelus on osoitus siitä, että mie-
len kehitys on astumassa hengellisen huolen-
pidon kynnyksen yli. Ja tällaiset mielet, jois-
sa esiintyy palvonta- ja viisaustoimintaa, 
liitetään välittömästi Jumalallisen Hoivaa-
jan hengellisiin yhteyspiireihin. [34:5.3] 

Tämä on se seikka, joka erottaa 
meidät muista eläimistä ja tekee meis-
tä todella ihmisiä - kyky palvontaan ja 
viisauteen! Jotain ”hengellistä” tapah-
tuu. Meidät kytketään välittömästi Ju-

malallisen Hoivaajan hengellisiin vir-
tapiireihin; olemme Pyhän Hengen 
vaikutuspiirissä riippumatta siitä 
olemmeko saaneet Isän hengen ja Po-
jan hengen. 

Kaikkia ihmisen aidosti uskonnollisia 
reaktioita tukee palvonnanauttajan jo var-
haisessa vaiheessa ilmenevä huolenpito, ja 
niitä valvoo viisaudenauttaja. Ihmisen en-
simmäinen mielen ylittävä avu on persoonal-
lisuuden kytkeytyminen Universumin Luo-
van Hengen Pyhän Hengen yhteyspiiriin; ja 
jo kauan ennen kuin joko jumalalliset Pojat 
suorittavat lahjoittautumisensa tai Suuntaa-
jia lahjoitetaan yleismaailmallisesti, tämä 
influenssi toimii avartaakseen ihmisen etii-
kan, uskonnon ja hengellisyyden näkökul-
maa. [103:0.1] 

Pyhä Henki täyttää mielemme ky-
vyllä toimia tietoisesti tai tiedostamat-
ta yhdessä Universaalisen Isän, Aja-
tuksensuuntaajamme, kanssa. 

Päästyään näin osalliseksi Pyhän Hen-
gen hoivasta mielellä on kyky (tietoisesti tai 
tiedostamatta) tehdä valinta Universaalisen 
Isän läsnäolon – Ajatuksensuuntaajan – 
hyväksi. [34:5.4] 
 
Ennen kuin lahjoittautuva Poika vuo-
datti Totuuden Hengen, Ajatuksen-
suuntaaja ei asunut kaikissa normaali-
mielisissä kuolevaisissa. 

Aikoina, jotka edeltävät Totuuden 
Hengen vuodattamista evolutionaarisen 
maailman asukkaiden päälle, Suuntaajien 
lahjoittaminen näyttää määräytyvän monien 
henki-influenssien ja persoonallisuusasentei-
den perusteella. Emme täysin ymmärrä la-
keja, jotka säätelevät mainittuja lahjoitta-
misia. Emme ymmärrä, mikä nimenomai-
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 nen seikka ratkaisee niiden Suuntaajien 
vapaaksilaskemisen, jotka ovat tarjoutuneet 
asettumaan tällaisiin kehittyviin mieliin. 
[108:2.5] 

Mutta Totuuden Hengen saapues-
sa tapahtuu hämmästyttävä muodon-
muutos: 

Mutta vasta silloin kun lahjoittautunut 
Poika on vapauttanut Totuuden Hengen 
kaikille kuolevaisille annettavaan planetaa-
riseen hoivaan, kaikki normaalit mielet 
ovat automaattisesti valmiita Ajatuksen-
suuntaajan vastaanottamiseen. Totuuden 
Henki työskentelee ikään kuin se olisi yhtä 
Jumalallisen Hoivaajan henkiläsnäolon 
kanssa. Tämä kaksinainen henkien yhteys 
leijuu maailmojen yllä ja pyrkii opettamaan 
totuutta ja valaisemaan ihmisten mieltä 
hengellisesti, innoittamaan ylösnousemuksel-
listen rotujen luotujen sielua ja johtamaan 
evolutionaarisilla planeetoilla asuvia kanso-
ja pääsemään yhä lähemmäksi jumalallisen 
kohtalonsa Paratiisissa olevaa määränpää-
tä. [34:5.4] 

Paratiisin-Poikien lahjoittautumisten 
jälkeen vapautetulla Totuuden Hengellä on 
suunnaton vaikutus siihen, että ihmisen ky-
ky uskonnollisten totuuksien käsittämiseen 
laajenee. [103:0.1] 

Siinä missä Pyhä Henki ja Ajatuk-
sensuuntaajat pystyvät hoivaamaan 
meitä riippumatta siitä, teemmekö tie-
toisesti yhteistyötä niiden kanssa vai 
emme, Totuuden Hengen mahdolli-
suus laajentaa kykyämme tajuta us-
konnollisia totuuksia on sikäli rajoi-
tettu, että se riippuu siitä, otammeko 
henkilökohtaisesti vastaan lahjoittau-
tuvan Pojan mission. 

Vaikka Totuuden Henki vuodatetaan 
kaiken lihan päälle, tämä Pojan henki on 

toimintansa ja valtansa osalta rajoittunutta 
siten, että se lähes kokonaan määrittyy 
kunkin ihmisen henkilökohtaisesta vas-
taanottavuudesta kaikkea sitä kohtaan, 
mistä lahjoittautuneen Pojan tehtävässä on 
kaiken kaikkiaan ja itse asiassa kysymys. 
[34:5.5] 

Huolimatta siitä, että näistä juma-
lallisista hengistä jokaisella on eri teh-
tävä, toimii tämä kolminkertainen 
henkilahjoitus täysin harmonisesti ja 
antaa kuolevaisille mahdollisuuden 
toteuttaa täyden potentiaalinsa Uni-
versaalisen Isän poikina. 

Äärettömän Hengen Universumi-
Tyttären Pyhän Hengen, Iankaikkisen Po-
jan Universumi-Pojan Totuuden Hengen ja 
Paratiisin-Isän Suuntaaja-hengen läsnäolo 
evolutionaarisessa kuolevaisessa tai hänen 
tykönään osoittaa hengellisen varustamisen 
ja hoivan symmetrisyyttä ja antaa tälle kuo-
levaiselle kyvyn tietoisesti käsittää se uskon 
tosiasia, että hän on Jumalan poika. 
[34:5.7] 

Henkilökohtainen kokemuksem-
me Totuuden Hengestä 

Nyt kun olemme tutkineet Totuuden 
Hengen ratkaisevaa roolia Pyhän 
Hengen ja Ajatuksensuuntaajien hoi-
van yhteydessä, haluan keskittyä 
”mikronäkökohtaan” – henkilökoh-
taiseen kokemukseemme Totuuden 
Hengestä – sen tehtävään ja ilmene-
miseen jokapäiväisessä elämässämme. 
Haluaisin siirtää sinut mielessäsi ylä-
saliin, johon Jeesus ja hänen aposto-
linsa olivat kokoontuneet viettämään 
lopullista pääsiäistä ennen hänen pa-
luutaan Isänsä oikealle puolelle. 
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  Auttaakseni sinua eläytymään tä-
hän merkitykselliseen ja juhlalliseen 
tilaisuuteen, kehotan sinua ajattele-
maan, millaista olisi, jos olisit ollut yk-
si apostoleista ja elänyt Jeesuksen 
kanssa, päivästä toiseen, yö yön jäl-
keen koko hänen julkisen toimintansa 
ajan. Kuvittele, että eläisit rinta rinnan 
tämän Luoja-Pojan kanssa, tämän ai-
nutlaatuisesti tasapainoisen ja komean 
Jumala-ihmisen kanssa, syöden hänen 
kanssaan, kulkien hänen rinnallaan ja 
kuunnellen noita ikimuistettavia ilta-
nuotion keskusteluja.  

Kuvittele, että kokisit henkilökoh-
taisesti hänen ystävällisyyttään, luon-
teenlujuuttaan,  rehellisyyttään, järke-
vyyttään ja lähestyttävyyttään, hänen 
ryhtiään, hänen innostustaan, hänen 
yhdistynyttä persoonallisuuttaan, hä-
nen rakkauttaan ja myötätuntoaan ih-
misiä kohtaan, hänen iloisuuttaan, an-
teliaisuuttaan, rikkumatonta luotta-
mustaan Isäänsä, hänen hellyyttään 
masentuneita ja alas poljettuja ihmisiä 
kohtaan, hänen ylitsevuotavaa hyvyyt-
tään,  hyväntahtoisuuttaan … Meille 
kerrotaan, että Jeesus hymyili usein! 
Sanat ”hymy”, ”hymyt”, ”hymyili”, 
”hymyillen” ja ”hymyilemällä” esiinty-
vät yhteensä 27 kertaa Urantia-
kirjassa. Monesti ne liittyvät Jeesuk-
seen. Sanotaan että hänen hymynsä 
oli ”viehättävää” ja ”rauhoittavaa” ja 
että hänen silmänsä olivat ”ystäväl-
liset mutta ”tutkivat.” 

Ajattele kuinka rupeaisit rakasta-
maan häntä! Kuvittele, kuinka kiin-
tyisit häneen! Ajattele nyt, kuinka Jee-
sus alkaisi rakastaa sinua! Jeesus to-
della rakasti ihmisiä!  

Aseta itsesi teini-ikäisen Johannes 
Markuksen asemaan! Tämä poika ha-
lusi kovasti olla Jeesuksen kanssa yk-
sin; hän ei päästänyt irti ruokakorista 
ennen kuin Jeesus antoi hänen seura-
ta itseään päiväksi kukkuloille. Ajatte-
le sitä etuoikeutta, unohtumatonta 
haltioitumista, kun hän sai olla yksin 
Jumalan kanssa kukkuloilla kokonai-
sen päivän ajan!!! Ajattele, kuinka 
apostolit salaa kadehtivat häntä!  

Apostolit käyttivät tämän päivän enim-
mäkseen siihen, että he käyskelivät Öljymä-
ellä ja seurustelivat heidän kanssaan leiriy-
tyneiden opetuslasten kanssa. Mutta ilta-
päivän alkupuolella he jo alkoivat kovasti 
toivoa, että he näkisivät Jeesuksen palaa-
van. Mitä pitemmälle päivä ehti, sitä huo-
lestuneemmiksi he kävivät hänen turvalli-
suudestaan. Ilman häntä he tunsivat itsensä 
selittämättömän yksinäisiksi. Koko päivä 
käytiin paljon väittelyä siitä, olisiko heidän 
ollenkaan pitänyt antaa Mestarin mennä 
kukkuloille yksikseen vain asiapoika seu-
ranaan. Vaikkei kukaan avoimesti sillä 
tavoin tuonutkaan ajatuksiaan julki, hei-
dän joukossaan ei Juudas Iskariotia lu-
kuun ottamatta ollut ketään, joka ei olisi 
halunnut olla Johannes Markuksen tilalla. 
[177:3.1] 

Vähemmässä kuin päivässä aposto-
lit alkoivat tuntea itsensä ”sanomat-
toman yksinäisiksi ilman häntä.” He 
olivat alkaneet rakastaa tätä Jumala-
ihmistä – etkö sinä olisi? He olivat 
myös tulleet hyvin riippuvaisiksi hä-
nestä – ja hän tiesi tämän! Jeesus alkoi 
olla yhä enemmän huolissaan siitä, 
miten he tulisivat toimeen sen jäl-
keen, kun hänet olisi pidätetty ja hän 
olisi lopullisesti lähtenyt Urantialta. 
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 Hän tiesi, että he olivat haavoittuvia! 
Hän rakasti heitä niin paljon! 

Katsele nyt mielessäsi näkymää 
vain tunteja ennen kuin hänet kavalle-
taan ja pidätetään. Kuvittele sitä valta-
vaa painetta, jonka alla Jeesus oli. Hä-
net tultaisiin ottamaan heiltä pois, 
kursailematta, kuten tavallinen rikolli-
nen. Kuinka he voisivatkaan tulla toi-
meen ilman häntä? Vastaus tähän ky-
symykseen on yhtä ajankohtainen 
meille, jotka elämme melkein 2 000 
vuotta näitten tapahtumien jälkeen. 
Haluan ottaa esille kertomuksen lu-
vusta 180, ”Jäähyväispuhe.” Jeesus ja 
apostolit olivat juuri viettäneet pääsi-
äistä yläsalissa … 

Irtautuminen apostoleista oli kokemus, 
joka rasitti Jeesuksen ihmissydäntä suuresti. 
Tämä rakkaudesta johtuva murhe oli otta-
massa hänet kokonaan valtoihinsa ja teki 
hänelle entistäkin vaikeammaksi kohdata 
sellainen kuolema, jollaisen hän hyvin tiesi 
itseään odottavan. Hän tajusi, miten heik-
koja ja miten tietämättömiä hänen aposto-
linsa olivat, ja häntä kauhistutti jättää hei-
dät. [182:3.9]  

Kutsun teidät tiiviisti seuraamaan 
Jeesuksen sanoja tänä kriittisenä het-
kenä Urantian historiassa! 

Totuuden Henki: lohduttaja ja to-
tuuden opettaja 

Jeesus jatkoi opetustaan sanoen: "Kun olen 
mennyt Isän tykö, ja sen jälkeen kun hän 
on antanut täyden hyväksyntänsä työlle, jon-
ka olen tehnyt hyväksenne maan päällä, ja 
kun minulle on annettu lopullinen hallitsi-
janvalta omaan toimipiiriini, sanon Isälleni: 
Koska olen jättänyt lapseni yksikseen maan 

päälle, on antamani lupauksen mukaista 
lähettää heille toinen opettaja. Ja sitten kun 
Isä katsoo hyväksi, vuodatan Totuuden 
Hengen kaiken lihan päälle. Jo nyt Isäni 
henki on sydämessänne, ja kun mainitsema-
ni päivä tulee, teillä on luonanne myös mi-
nut samalla tavalla kuin teillä nyt on Isä. 
Tämä uusi lahja on elävän totuuden henki. 
Epäuskoiset eivät aluksi kuuntele tämän 
hengen opetuksia, mutta valon pojat ottavat 
hänet kaikki iloiten ja täysin sydämin vas-
taan. Ja te tunnette tämän hengen, kun hän 
saapuu, samoin kuin olette tunteneet minut, 
ja vastaanotatte tämän lahjan sydämeenne, 
ja hän jää luoksenne.” [180:4.1]   
 

Näillä muutamilla sanoilla Jeesus 
lupasi lähettää heille ”toisen opetta-
jan”, ”Totuuden Hengen”, jonka hän 
vuodattaisi ”kaiken lihan ylle”. Tämä 
henki tulisi asumaan heidän sydämis-
sään aivan kuten heillä jo oli Isän 
henki (Ajatuksensuuntaajansa) sydä-
missään. Jeesus viittaa uuden uskon-
non perusteisiin näillä avainsanoilla: 
”elävä totuus” ja ”täysin sydämin”. 

”Nyt ymmärrätte, etten aio jättää teitä 
avutta ja opastuksetta. En jätä teitä loh-
duttomiksi. Tällä hetkellä voin olla kans-
sanne vain ollessani omakohtaisesti paikal-
la. Tulevina aikoina olen kanssanne ja 
kaikkien muiden ihmisten kanssa, jotka 
haluavat minun olevan läsnä, olittepa missä 
hyvänsä, ja teistä itse kunkin kanssa sa-
manaikaisesti. Ettekö näe,  että on parem-
pi, että menen pois; että lihallisen hahmossa 
jätän teidät, jotta voin olla sitäkin parem-
min ja sitäkin täydemmin kanssanne hen-
gessä?” [180:4.1] 

Jeesus viittaa etuun olla ”kanssanne 
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  hengessä” verrattuna olla ”kanssanne 
vain henkilönä”; hän voi olla heidän 
kanssaan missä tahansa he ovat ja 
heistä jokaisen kanssa yhtaikaa.  

”Vain muutaman tunnin kuluttua maa-
ilma ei enää minua näe; mutta tunnette mi-
nut edelleenkin sydämessänne, aina siihen 
hetkeen saakka, kun lähetän teille tämän 
uuden opettajan, Totuuden Hengen. Niin 
kuin olen omassa persoonassani elänyt 
kanssanne, niin olen minä silloin elävä teis-
sä; tulen olemaan yhtä teidän henkilökoh-
taisen kokemuksenne kanssa hengen valta-
kunnassa.  Ja sitten, kun tämä on tapahtu-
nut, tiedätte varmasti, että olen Isässä ja 
että koska teidän elämänne on kätkettynä 
Isän myötä minuun, myös minä olen teissä. 
Olen rakastanut Isää ja olen pitänyt hänen 
sanansa, te olette rakastaneet minua ja tu-
lette pitämään minun sanani. Samoin kuin 
Isäni on antanut minulle henkeään, niin 
olen minäkin antava teille henkeä-
ni.” [180:4.2] 

Miten apostolit mahtoivat ymmär-
tää tällaisen merkillisen ilmaisun: 
”Olen minä silloin elävä teissä”, ei 
vain ”teidän kanssanne”? Ja sitten 
Jeesus rauhoittaa heitä näillä lohdutta-
villa sanoilla: ”Elämänne on kätketty-
nä Isän myötä minuun”. He ovat hä-
nessä ja hän on 
heissä! Nämä 
ovat ne hedel-
mät, joita Isä on 
odottanut ikui-
suuden. Hänen 
lapsena turvalli-
sesti asettuneina tämän Mestaripojan 
suojelevaan syleilyyn. 

”Ja tämä Totuuden Henki, jonka vuo-

datan teille, opastaa ja lohduttaa teitä ja 
lopulta se johdattaa teidät kaikkeen totuu-
teen.” [180:4.2] 

Opastusta, lohdutusta ja johdatusta 
kaikkeen totuuteen, nämä ovat tämän 
henkiystävän luvatut lahjat. 

”Kerron teille näitä asioita niin kauan, 
kun vielä olen luonanne, jotta olisitte entistä 
paremmin varustautuneita kestämään koet-
telemukset, jotka jo nyt ovat päällämme. Ja 
kun tämä uusi päivä koittaa, sisimmässän-
ne asuu sekä Poika että Isä. Ja nämä tai-
vaan lahjat työskentelevät iäti toistensa 
kanssa niin kuin Isä ja minä olemme uu-
rastaneet maan päällä ja silmienne edessä 
yhtenä persoonana, Ihmisen Poikana. Ja 
tämä henkiystävä palauttaa mieleenne kai-
ken, mitä olen teille opettanut.” [180:4.3]  

On myöhäinen ilta ja apostolit ovat 
hyvin väsyneitä. Ymmärtäisivätkö he 
Jeesuksen sanojen tärkeyden: ”sekä 
Poika että Isä on asuva teissä. Ja nämä 
taivaan lahjat tulevat aina toimimaan 
yhdessä …” 

 Kun Mestari piti lyhyen tauon, Juudas 
Alfeus rohkaistui esittämään yhden niistä 
harvoista kysymyksistä, jotka hän tai hä-
nen veljensä koskaan julkisesti esittivät Jee-
sukselle. Juudas sanoi: "Mestari, olet elänyt 
keskellämme aina ystävänä; kuinka me nyt 

tunnemme sinut, kun et enää 
tuo itseäsi meille ilmi muutoin 
kuin tämän hengen kautta? 
Jos maailma ei sinua näe, 
niin miten voimme olla var-
moja sinusta? Miten sinä 
näyttäydyt meille?” [180:4.4] 

Juudas Alfeus, joka oli tottumaton 
esittämään kysymyksiä ja joka suuresti 
ihaili Jeesuksen vaatimattomuutta, 

”Uusi opettaja on va-
kuuttuneisuus totuu-
desta, tietoisuus ja 
varmuus totuudellisis-
ta merkityksistä - - -” 
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 esitti kysymyksen, jonka kaikki muut-
kin todennäköisesti halusivat esittää! 
Ja kuinka hänen Mestarinsa vastasi?  

Jeesus katseli heitä kaikkia, hymyili ja 
sanoi: "Lapsukaiseni, olen menossa pois, 
menossa takaisin Isäni tykö. Vähän ajan 
päästä ette näe minua sellaisena kuin näette 
minut täällä, jossa olen lihaa ja verta. Var-
sin lyhyen ajan kuluttua lähetän teille hen-
keni, joka tätä aineellista ruumistani lu-
kuun ottamatta on aivan minun kaltaise-
ni.” [180:4.5] 

Tilaisuuden vakavuudesta ja juhlal-
lisuudesta huolimatta, Jeesus suuntasi 
katseensa heihin kaikkiin – ja hymyili! 
Hän ymmärsi heidän pelkonsa ja 
hämmennyksensä ja hän puhui heille 
lempeästi – miten voimallinen ja kos-
kettava hetki! Totuuden Henki on Jee-
suksen henki. Se on kaikki mitä Jeesus 
on lukuun ottamatta hänen aineellista 
ruumistaan. 

”Tämä uusi opettaja on Totuuden Hen-
ki, joka elää teistä itse kunkin kanssa, tei-
dän sydämessänne, ja niin kaikista valon 
lapsista tehdään yksi, ja he tuntevat vetoa 
toisiaan kohtaan. Ja nimenomaan tällä ta-
valla Isä ja minä voimme elää teistä jokai-
sen sielussa samoin kuin kaikkien muiden 
sellaisten ihmisten sydämessä, jotka rakas-
tavat meitä ja jotka tekevät omissa koke-
muksissaan tästä rakkaudesta todellisen 
siten, että he rakastavat toisiaan niin kuin 
minä nyt rakastan teitä.” [180:4.5] 

Jeesuksen viimeiset sanat ilmoitta-
vat meille yksiselitteisesti, että Isä ja 
Poika asuvat jokaisen uskovan sielus-
sa ja sydämessä – niiden jotka rakasta-
vat toinen toistaan aivan kuten Jeesus 
rakastaa heitä. 

Totuuden Henki: mikä on totuus? 

Keskiväliolento, joka esittää tämän sä-
vähdyttävän kertomuksen Jeesuksen 
aineellisen elämän viimeisistä tunneis-
ta apostoliensa kanssa, ottaa nyt esille 
kysymyksen siitä, mitä Mestari tar-
koittaa sanalla ”totuus”. 

Uusi auttaja, jonka Jeesus lupasi lähet-
tää uskovien sydämeen, vuodattaa kaiken 
lihan ylle, on Totuuden Henki. Tämä ju-
malallinen anti ei ole totuuden kirjain tai 
totuuden laki, sen ei myöskään ole määrä 
toimia totuuden muotokielenä tai totuuden 
ilmiasuna. Uusi opettaja on vakuuttunei-
suus totuudesta, tietoisuus ja varmuus to-
tuudellisista merkityksistä todellisilla hen-
gen tasoilla. Ja tämä uusi opettaja on elävän 
ja kasvavan totuuden, laajenevan, avautu-
van ja mukauttavan totuuden henki. 
[180:5.1] 

Totuuden Henki ei ole totuuden 
kirja, kirjelmä, uskontunnustus, laki 
tai opinkappale; se on ”vakaumus to-
tuudesta”. 

Jumalallinen totuus on hengessä 
havaittua ja elävää todellisuutta. To-
tuus on olemassa vain korkeilla hen-
gen tasoilla, joilla tajutaan jumalalli-
suus ja ollaan tietoisia yhteydestä Ju-
malaan. Voit tuntea totuutta ja voit 
elää totuutta; voit kokea totuuden 
kasvua sielussa ja nauttia vapauden 
sen valaistumisesta mielessä, mutta et 
voi vangita totuutta inhimillisen käyt-
täytymisen kaavoihin, koodeihin, us-
kontunnustuksiin tai älyllisiin mallei-
hin.  

Totuutta voidaan tajuta vain kor-
keilla hengen tasoilla tietoisessa Juma-
la-yhteydessä. Se on jotain, mitä voit 
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  tuntea ja elää, mutta sitä ei voi vangita 
kaavaan tai uskontunnustukseen – se 
ei ole älyllistä 
tietämistä!  

Kun ryhdyt-
te antamaan 
jumala l l i s e l l e 
totuudelle ihmis-
peräistä sana-
muotoa, se varsin nopeasti kuolee. Vangitun 
totuuden kuoleman jälkeen tapahtuva pelas-
taminen voi parhaimmillaankin päätyä vain 
siihen, että tuloksena on omalaatuista älyl-
listettyä ja jalostunutta viisautta. Staattinen 
totuus on kuollutta totuutta, ja vain kuol-
lutta totuutta voidaan pitää teoriana. Elävä 
totuus on dynaamista, ja sillä voi ihmismie-
lessä olla vain kokemuksellinen olemassaolo. 
[180:5.1] 

Elävä totuus on voimallista ja aina 
liikkuvaa; se on hengellistä kokemista, 
ei vain älyllistettyä viisautta. Jeesuksen 
Roomassakäynnin aikana hän sanoi 
jotakin tämänkaltaista kreikkalaisjuu-
talaiselle Nabonille, Mitra-uskonnon 
korkealle papille.  

Totuus ei ole sanoin määriteltävissä; se 
on määriteltävissä vain elämällä. Totuus on 
aina enemmän kuin tietoa. Tieto liittyy 
kohteisiin, joista tehdään havaintoja, mutta 
totuus nousee tällaisten puhtaasti aineellis-
ten tasojen yläpuolelle siinä, että se kulkee 
käsi kädessä viisauden kanssa, ja siinä, 
että siihen kuuluu sellaisia mitattaviksi kel-
paamattomia seikkoja kuin inhimillinen 
kokemus ja jopa hengellisiä ja eläviä reali-
teetteja. Tiedon alkulähde on tiede, viisau-
den lähde on oikea filosofia, totuuden lähde 
on hengellisen elämän uskonnollinen koke-
mus. Tiedossa on kysymys tosiasioista, vii-

saudessa on kysymys suhteista, totuudessa 
on kysymys todellisuusarvoista. [132:3.2] 

Ilmoittaja jatkaa esitystään siitä, 
mikä on totuus: Äly versoo aineel-
lisesta olemassaolosta, kun sitä valai-
see kosmisen mielen läsnäolo. Vii-
saus sulkee sisäänsä tietoisuuden tie-
dosta, joka on nostettu uusille merki-
tystasoille ja jota aktivoi viisau-

denauttajana tunnettu universumiantimen 
läsnäolo. Totuus on sellainen hengellinen to-
dellisuusarvo, jonka vain hengellä varustetut 
olennot kokevat, olennot, jotka toimivat 
universumitietoisuuden yliaineellisilla tasoil-
la ja jotka totuuden oivaltamisen jälkeen 
sallivat sen aktivoivan hengen elää ja hallita 
sielunsa sisällä. [180:5.3]    

Näyttää olevan kolme ehtoa totuu-
den tajuamiseksi: Totuuden voivat ta-
juta ne,  
1) jotka ovat hengellä varustetut 
2) jotka toimivat universumitietoi-

suuden yliaineellisilla tasoilla, ja 
3) jotka totuuden tajuamisen jälkeen 

antavat aktivointihengen elää ja 
hallita heidän sieluissaan. 

Aito universumiymmärrystä omaava lapsi 
etsii elävää Totuuden Henkeä jokaisesta 
viisaasta sanonnasta. Jumalaa tunteva yksi-
lö on kaiken aikaa kohottamassa viisautta 
jumalallista tuloksiinpääsyä merkitseville 
elävän totuuden tasoille; hengellisesti edisty-
mätön sielu on kaiken aikaa kiskomassa 
elävää totuutta alas kuolleille viisauden ta-
soille ja pelkän ylevöityneen tiedon valta-
kuntaan. [180:5.4] 

Tässä kohtaa Ilmoittaja käyttää 
”kultaista sääntöä” (tehkää toisille, 
kuten haluaisitte heidän tekevän teille) 
osoittaakseen, että on eroa ”totuu-

”Elävä totuus on dy-
naamista, ja sillä voi 
ihmismielessä olla 
vain kokemukselli-
nen olemassaolo.” 
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 den” ja pelkän eettisen toiminnan, yh-
teiskunnallisten sääntöjen tai ylevien 
periaatteiden välillä. Johtopäätöksenä 
hän esittää: 

Mutta ylevin oivallus ja totuudenmukai-
sin tulkinta kultaisesta säännöstä sisältää 
tietoisuuden tällaiseen jumalallisen julistuk-
sen mukaiseen kestävään ja elävään reali-
teettiin kätkeytyvästä totuuden hengestä. 
Tämän universaalista kanssakäymistä kos-
kevan säännön oikea kosminen merkitys 
paljastuu vasta silloin kun se oivalletaan 
hengellisesti, vasta kun Pojan henki tulkit-
see käyttäytymistä koskevaa lakia Isän 
hengelle, joka asustaa kuolevaisen ihmisen 
sielussa. Ja kun tällaiset hengen johdatta-
mat kuolevaiset oivaltavat tämän kultaisen 
säännön todellisen merkityksen, he täyttyvät 
ylitsevuotavuuteen saakka siitä vakuuttu-
neisuudesta, että he ovat ystävällisen univer-
sumin kansalaisia, ja heidän ihanteensa 
henkitodellisuudesta tyydyttyvät, vasta kun 
he rakastavat kanssaihmisiään niin kuin 
Jeesus meitä kaikkia rakasti, ja tämä on 
Jumalan rakkauden käsittämisestä seuraa-
va realiteetti. [180:5.8] 

Kun täysin ymmärrämme Urantia-
kirjan määritelmän totuudesta, käsi-
tämme paremmin, miksi Totuuden 
Hengestä tuona helluntaipäivänä lä-
hes 2 000 vuotta sitten, tuli uuden us-
konnon alkuunpanija.  

Totuuden Henki ja uusi uskonto 

Tämä kaikki osoittaa vanhan uskonnon ja 
uuden uskonnon välillä vallitsevan eron sel-
västi. Vanha uskonto opetti itsensä uhraa-
mista, uusi uskonto opettaa vain itsensä 
unohtamista, yhä laajempaa todellistumista 
ja itsensä ymmärtämistä toisiinsa liittyvissä 

sosiaalisessa palvelussa ja universumin kä-
sittämisessä. Vanhan uskonnon motiivina 
oli pelkotietoisuus; uutta valtakuntaevanke-
liumia hallitsee totuusvakaumus, ikuisen ja 
universaalisen totuuden henki. [180:5.12] 

”Vanhaa tietä kulkiessanne koetatte 
alistua, totella ja mukautua elämisen sään-
töihin; uudella tiellä Totuuden Henki ensin 
muuttaa teidät, ja sillä tavoin te sisimmäs-
sänne olevassa sielussanne vahvistutte siitä, 
että mielenne jatkuvasti uudistuu hengelli-
sesti, ja näin saatte kyvyn täyttää varmasti 
ja riemullisesti Jumalan armollisen, hyväk-
syttävän ja täydellisen tahdon.” [143:2.4] 

Tämä on se tie – hengellinen muo-
donmuutos! Näin saamme sieluumme 
lujuuden ja voiman toteuttaa Jumalan 
täydellistä tahtoa. Vanha uskonto 
opetti meille, että toimiaksemme Ju-
malan tahdon mukaan meidän täytyy 
uhrautua, pelätä Jumalaa, tukahduttaa 
primitiiviset vaistomme ja tarpeemme 
sekä totella Jumalan lakeja ja mukau-
tua niihin – ja millä tuloksella? Toistu-
vasti petymme ja turhaudumme lattei-
siin suorituksiimme! Tai meistä tulee 
omahyväisiä ja ylpeitä! Jeesus näytti 
meille uuden tien – Totuuden Hen-
gen tien: itsensä unohtamisen, koho-
tetun itsensä tajuamisen ja sosiaalisen 
palvelun, universumin ymmärtämisen, 
totuusvakaumuksen ja jatkuvan mie-
lemme hengellisen uudistumisen.  
Olemmeko tajunneet uuden uskon-
non vapahtavan sanoman vai kamp-
pailemmeko edelleen täyttääksemme 
vanhan uskonnon vaatimuksia? 

”Älkää unohtako, että nimenomaan 
omakohtainen uskonne Jumalan äärimmäi-
sen suurenmoisiin ja kallisarvoisiin lupauk-
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  siin takaa, että pääsette osallisiksi jumalal-
lisesta olemuksesta. Näin teistä siis oman 
uskonne ja hengen suorittaman muutostyön 
kautta tulee todellisuudessa Jumalan temp-
peleitä, ja silloin hänen henkensä asuu tosi-
asiassa sisimmässänne. Jos siis henki asuu 
sisimmässänne, ette enää ole lihallisuuden 
kahleorjia, vaan vapaita ja vapautettuja 
hengen poikia. Uusi hengen laki antaa teille 
minän kahleorjuuteen ja itsensä kieltämisen 
orjuuteen pohjautuvaan pelkoon perustuneen 
vanhan lain sijalle itsehillinnän tuottaman 
vapauden.” [143:2.4] 

Mutta Totuuden Henki antaa meil-
le enemmän! Voimme päivittäin, hetki 
hetkeltä, olla yhteydessä Nebadonin 
Mikaelin kanssa! 

Totuuden Henki: yhteenkuulu-
vuus Mikaelin kanssa  

Aikaisemmin tässä artikkelissa pyysin 
teitä kuvittelemaan olevanne joku Jee-
suksen apostoleista –eläen melkein 
neljän vuoden ajan jokapäiväistä elä-
mää tämän Jumalan Pojan, tämän 
Luoja-Pojan, tämän Jumala-ihmisen 
kanssa. Näimme kuinka Jeesus lupasi, 
että me kuolevaiset, jotka elämme tä-
nään Urantialla, voisimme saada tuon 
saman kokemuksen sen seurauksena, 
että Totuuden Henki on vuodatettu 
kaiken lihan ylle. 

”Tulevina aikoina olen kanssanne ja 
kaikkien muiden ihmisten kanssa, jotka 
haluavat minun olevan läsnä, olittepa missä 
hyvänsä, ja teistä itse kunkin kanssa sa-
manaikaisesti. Ettekö näe, että on parempi, 
että menen pois; että lihallisen hahmossa 
jätän teidät, jotta voin olla sitäkin parem-
min ja sitäkin täydemmin kanssanne hen-

gessä?” [180:4.1] 
Sillä, että Jeesus oli halukas luopu-

maan aineellisesta ruumiistaan ja läh-
temään tältä planeetalta, hän pystyi 
lupaamaan meille jotain enemmän 
kuin sen, minkä apostolit olivat koke-
neet hänen aineellisen elämänsä aika-
na: ”ollakseen täydellisemmin kans-
sanne hengessä”. Ja tästä tiedämme, 
että olemme saaneet Totuuden Hen-
gen. 

Älkää tehkö sitä virhettä, että odotatte 
pääsevänne voimakkaaseen älylliseen tietoi-
suuteen vuodatetusta Totuuden Hengestä. 
Tämä henki ei koskaan herätä tietoisuutta 
itsestään, vaan ainoastaan tietoisuuden Mi-
kaelista, Pojasta. Jeesus opetti alusta alka-
en, ettei henki puhuisi itsestään. Todistus 
kumppanuudestasi Totuuden Hengen kans-
sa ei sen vuoksi löydy siitä, että olisit tietoi-
nen tästä hengestä, vaan paremminkin siitä, 
että koet, miten kumppanuutesi Mikaelin 
kanssa laajenee. [194:2.4] 

Kohotettu yhteenkuuluvuus Mika-
elin, paikallisuniversumimme hallitsi-
jan, kanssa – mikä mahtava etuoikeus 
ja ilo!  Mutta muistakaa Jeesuksen sa-
nat valon pojista – mutta valon pojat ot-
tavat hänet kaikki iloiten ja täysin sydämin 
vastaan. Ja te tunnette tämän hengen, kun 
hän saapuu, samoin kuin olette tunteneet 
minut, ja vastaanotatte tämän lahjan sydä-
meenne, ja hän jää luoksenne. [180:4.1] 

Henkilökohtaisen Mikael-koke-
muksemme laatu riippuu sydämemme 
laadusta: olemmeko avoinna hänelle 
ja haluammeko täydestä sydämestäm-
me jakaa elämämme hänen kanssaan? 

Vähitellen apostolit ja monet opetuslap-
set alkoivat oppia, mitä merkitsi Jeesuksen 
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 jo varhaisessa vaiheessa esittämä julistus: 
"Ellette synny uudesti, synny hengestä, ette 
voi astua Jumalan valtakuntaan." Kuiten-
kin kaikkien kohdalla, jotka ovat sydämel-
tään rehellisiä ja uskossaan vilpittömiä, py-
syy ikuisena totuutena lause: "Katso, minä 
seison ihmisten sydämen ovella ja kolkutan, 
ja jos joku vain avaa minulle, astun sisälle 
ja illastan hänen kanssaan, ja ravitsen hän-

tä elämän leivällä; meillä on oleva yhteinen 
henki ja tarkoitus, ja niin tulemme olemaan 
ikiajat veljiä siinä pitkässä ja hedelmällises-
sä palvelussa, jota suoritamme etsiessämme 
Paratiisin-Isää.” [166:3.7] 

 
Antakaamme koko sydämestämme 

kiitokset Isällemme Totuuden Hen-
gen verrattomasta lahjasta. 

T elevisio-ohjelma Pomo piilossa esittää johtajia valepukuisina omis-
sa yhtiöissään. Tyypillisesti, he muuttavat ulkonäköään, hankkiutu-

vat töihin tehtaalleen tai kaupan tiskille ja kokevat millaista on olla työn-
tekijänä omassa firmassaan. Ennen pitkää he kertovat totuuden, paljas-
tavat todellisen minänsä ja antavat lahjoja, palkankorotuksia ja merkittä-
viä rahasummia ansioituneille työntekijöilleen. Toisinaan he myös alen-
tavat tai jopa erottavat työntekijöitään, jotka eivät ole ansioituneita. 

Yllätyksiä piilossa olevalta pomolta  
 

UAI Journal 3/2015, Marion Steward, Uusi-Seelanti:  
Undercover Boss  

Käännös suomen kielelle: Laura Suominen-Raatikainen  

Tutkiessani muistiinpanojani esityk-
seeni, joka perustuu Urantia-kirjan 
osaan IV, Jeesuksen elämä ja opetuk-
set, huomasin yhtäläisyyksiä piilossa 
olevan pomon ja Jeesuksen Urantia-
kokemusten välillä. Myös Jeesus 
muutti ulkonäköään, meni töihin teh-
taalleen, toisin sanoen tuli ihmiseksi 
ja koki elämän vaatimattomana kuole-
vaisena.  Myös hän paljasti ennen pit-
kää itsensä Pomona ja antoi meille, 

"työntekijöilleen" monia suurenmoi-
sia lahjoja – hänen vertaansa vailla 
olevan esimerkillisen elämänsä, ope-
tuksensa ja Totuuden Hengen. (Hä-
nen agendaansa ei kuulunut ansaitse-
mattomien kuolevaisten alentaminen 
tai erottaminen.) 

Näin tämä tarttuva otsikko syntyi – 
entä sitten sisältö? Pohtiessani konfe-
renssin teemaa, asioita taivaassa ja 
maan päällä, joista emme omassa filo-
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  sofiassamme ole edes osanneet kuvi-
tella – kysyin itseltäni mitä ideoita, ar-
voja, totuuksia, tosiasioita ja filosofi-
oita Urantia-kirjan osassa IV on mi-
nulle yllättäen paljastunut ja joita en 
ollut aikaisemmin osannut kuvitella-
kaan. Eräs etu esitystä laadittaessa on, 
että laatija voi esittää omia näkökan-
tojansa. Niinpä olen valikoinut sellai-
sia näkökantoja, jotka olivat ja ovat 
tervetulleita ja ovat hämmästyttävästi 
laajentaneet omaa filosofiaani, kun 
olen lukenut tätä kiehtovaa tarinaa 
Pomomme elämästä Maa-planeetalla. 
Toivon, että tämä henkilökohtainen 
valintani saa vastakaikua teissä ja ehkä 
rohkaisee teitä miettimään, kuinka 
oma filosofianne on hyötynyt tästä 
ällistyttävästä kirjasta. 

Olen jakanut esitykseni kahteen 
osaan ja seitsemään (merkittävä luku) 
kappaleeseen. Aluksi esitän lyhyen 
katsauksen eräisiin kiehtoviin seikkoi-
hin, joista minulla ei ollut aavistusta-
kaan ennen tätä kirjaa tai joista minul-
la oli väärä käsitys. Nämä ovat aikai-
semmat kuusi lahjoittautumista, Jee-
suksen syntymä ja varhaislapsuus sekä 
eräät kiehtovat piirteet hänen elämäs-
sään nuorena miehenä. Sen jälkeen 
puhun minun mielestäni ihailtavan 
tärkeistä käsitteistä ja aloitan henkilö-
kohtaisesta suosikistani: naiset ja mie-
het ovat tasavertaisia universumissa!  
Sitten tutkin Pomoa keskivertomiehe-
nä - miksi hän teki niin kuin teki ja 
miten hän pystyi siihen? Tämä joh-
dattelee hyvin uhri-käsitteeseen, alue 
missä Urantia-kirja on voimakkaasti 
eri mieltä kristinuskon päävirran 
kanssa. Lopuksi ja tärkeimpänä poh-

din Jeesuksen elämää inspiraation läh-
teenä meille kaikille. 

Kiehtovat tosiasiat. Kuusi aikai-
sempaa lahjoittautumista/Piilossa 
olevan pomon vierailut: 

 Ensimmäinen lahjoittautuminen  
– Melkisedek 

 Toinen lahjoittautuminen   
– Lanonandek-Poika 

 Kolmas lahjoittautuminen   
– Aineellinen Poika 

 Neljäs lahjoittautuminen   
– Serafiopetuksen neuvoja 

 Viides lahjoittauminen   
–  Eventod, pyhiinvaeltaja 

 Kuudes lahjoittauminen    
–  morontiakuolevainen 

 
Lahjoittautumiset olivat hämmästyttä-
vä ilmoitus – kenelle olisi tullut edes 
mieleen, että emme olleet ensimmäi-
nen, vaan viimeisin vierailun paikka! 
Mikael työsti tiensä alas taivaasta 
maan päälle  – ikään kuin universu-
minsa korkeimmasta Pojan tasostaan 
kuolevaisen alimmalle tasolle. Hänellä 
oli taipumus valita kapinan repimiä 
maailmoja aina kun voi.  

Ensin hän palveli Melkisedekinä ja 
lähti suorittamaan 24 hätätilatehtävää. 
Sen jälkeen hänestä tuli Lanonandek- 
Poika ja hän palveli järjestelmässä, jo-
ka yritti toipua kapinasta. Hänen kol-
mas tehtävänsä oli Aineellisena Poika-
na karanteenissa olevassa maailmassa 
vailla yhteyksiä muuhun universu-
miin. Täällä hän työskenteli yksin yh-
den planetaarisen sukupolven ajan. 
Näiden lahjoittautumisten arvo on 
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 kuvattu tässä lainauksessa: Tämän eris-
tyksissä ja kapinatilassa olleen maailman - 
- - kukaan Nebadonin Aineellisista Pojista 
tai Tyttäristä ei ole koskaan tuntenut kiu-
sausta valittaa toimeksiannoistaan tai moit-
tia planeettatehtäviinsä liittyviä vaikeuksia. 
[119:3.6] 

Neljäs lahjoittautuminen oli sera-
fiopetuksen neuvojana ja hän työs-
kenteli 22:ssa eri maailmassa. Seuraa-
vaksi hän oli Uversassa ylösnouse-
muskuolevaisena pyhiinvaeltajana 
käyttäen nimeä Eventod. Hän oli 
Uversassa 11 vuotta sikäläistä aikaa 
ennen paluutaan Salvingtoniin. 
Mikael esiintyi hyvin paljon valepu-
kuisena juuri ennen kuudetta lahjoit-
tautumistaan. Virallisesti hän oli aina 
jollain selittämättömällä missiolla. Ja 
nämä sanat lausuttuaan Nebadonin Mika-
el katosi kaikkien paikalle kerääntyneiden 
näkyviltä, eikä hän ilmaantunut nähtäville 
ennen kuin standardiajanlaskun mukaan 
oli kulunut kaksikymmentä vuotta. 
[119:1.2] 

Mutta tietenkin, kun vieras Poika 
tai serafi ilmestyivät yht´äkkiä niin 
paikalliset universumin valvojat spe-
kuloivat heti, keitä nämä oikeasti oli-
vat. He olivat todellakin huonoimmin 
pidetty salaisuus paikallisuniversumis-
sa. Mikael lopulta paljastui virallisesti 
juuri ennen kuudetta lahjoittautumis-
taan julistaessaan kaikille Salvingto-
nissa suunnitelmiaan kuudenneksi ja 
seitsemänneksi lahjoittautumiseksi,  
morontiakuolevaiseksi ja sitten kuole-
vaiseksi. 

Mikä on näiden lahjoittautumisten 
tarkoitus? Ne antavat Luoja-Pojille 
mahdollisuuden saada näkökulmaa 

(omiin) luotuihinsa kokemalla itse 
näiden elinpiirinä olevaa ympäristöä 
ja elämällä näiden luotujensa hahmos-
sa. Näin tehdessään he saavat 
"kärsivällisyyttä, joka syntyy kokemukselli-
sesta luotujen olemassaolosta" [19:0:6] 

Jeesuksen syntymä 

Ja sitten menemme seitsemänteen 
lahjoitukseen Urantialle, Mikaelin Po-
mo piilossa -elämään täällä. Vaikka 
tämä ei ollut salaisuus muulle univer-
sumille, se todellakin oli salaisuus pla-
neettamme ihmisille. Urantia-kirjassa 
on yllätyksekseni paljastettu monia 
totuuksia Jeesuksen syntymästä. 

Ensiksikin, ei ollut neitseellistä syn-
nytystä, sillä Maria oli jo naimisissa 
Joosefin kanssa tullessaan raskaaksi. 
Ei ollut mitään Beetlehemin tähteä, 
kirja antaa tähtitieteellisen selityksen 
tähtitarinan synnystä – toukokuun 29. 
päivän ja syyskuun 29. päivän sekä 
joulukuun 5. päivän välisenä aikana 
Jupiter ja Saturnus olivat konjunktios-
sa. Oli kyllä kolme viisasta miestäkin, 
mutta he eivät tosiasiallisesti käyneet 
Jeesuksen luona ennen kuin hän oli 
kolmen viikon ikäinen. Jotakin mys-
tistä tässä kuitenkin on, kuten seuraa-
vassa lainauksessa kuvataan: "Jotkut 
tämän maailman viisaat tiesivät Mikaelin 
odotettavissa olleesta saapumisesta. Niiden 
yhteyksien kautta, joita yhdellä maailmalla 
on toiseen, nämä hengellistä ymmärrystä 
omaavat viisaat saivat tietää lähestymässä 
olevasta Mikaelin lahjoittautumisesta 
Urantialle." [119:7.6] 

Mitä nämä kontaktit ovat? Visioita? 
Unelmia? Mistä maailmasta? Selvästi 
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  on vielä paljon opittavaa tästä kiehto-
vasta tapahtumasta; luultavasti mei-
dän täytyy odottaa mansiomaailmaa 
saadaksemme tietää. 

Jeesuksen nuoruusvuodet 

Yksi kiehtovimmista kertomuksista 
Urantia-kirjan osassa IV on Jeesuksen 
kasvutarina – kunpa koko maailma 
vain tuntisi sen! Tarina täydensi pieniä 
yksityiskohtia myöten hänen persoo-
nallisuuttaan ja varhaista elämäänsä, 
joista emme tienneet ennen kuin 
saimme Urantia-kirjan. 

Esimerkiksi, Jeesus oli lahjakas tai-
teilija ja taiteen rakastaja. Jeesuksesta oli 
mieluisaa niin piirtää maisemia kuin muo-
vailla savesta mitä erilaisimpia esineitä. 
[124:1.3] 

Julkisen elämänsä aikana hän kävi 
kreikanjuutalaisen Flaviuksen luona ja 
ihaili suuresti tämän taidekokoelmaa - 
Flaviuksen yllätykseksi. Jeesus selitti, 
että epäjumalanpalvonta Mooseksen 
aikana oli tosiasia, mutta hänen nykyi-
sen tehtävänsä aikana Maan ihmiset 
eivät enää sekoittaneet Luoja-Isää ki-
visiin idoleihin tai kultaisiin ja hopei-
siin kuviin. ”Älylliset ihmiset saavat tästä 
alkaen nauttia taideaarteista tarvitsematta 
sekoittaa tällaista materiaalista kauneuden 
arvostamista Paratiisissa olevan Isän - - - 
palvomiseen ja palvelemiseen.” [142:4.3] 

Taiteen rakastamisen lisäksi hän oli 
myös taitava harpunsoittaja ja rakasti 
kaikkea musiikkia ja rohkaisi nuoria 
ystäviään laulamaan. 

Hän oli myös kiistatta urheilukilpai-
lujen voimakas kannattaja. Juutalaiset 
paheksuivat suuresti ajan kreikkalaisia 
atleetti- ja urheilukilpailuja pitäen nii-

tä pakanallisina turhamaisuuksina ja 
olivat sitä mieltä, että voittajakoroke 
oli lähellä epäjumalanpalvontaa. 
"Joosef  oli sanoinkuvaamattoman järkytty-
nyt huomatessaan, millä innostuksella hä-
nen poikansa näitä "pakanallisia" turha-
maisuuden näytöksiä katseli" [124:3.7] 

Juutalaiset eivät olleet tottuneet 
alastomuuteen tai homoseksuaalisuu-
teen, jotka taas olivat tavallisia asioita 
kreikkalaisten elämässä. Kun Jeesus 
ilmaisi voimakkaan kiinnostuksensa 
urheiluareenan rakentamiseksi Nasa-
retiin, Joosef  puhui varmaan ainoan 
kerran heidän yhteiselonsa aikana hä-
nelle vihaisesti. Jeesus ei koskaan pu-
hunut asiasta enää. Mutta hän koetti 
koko elämänsä ajan sisällyttää omiin hen-
kilökohtaisiin suunnitelmiinsa terveen vir-
kistäytymisen ajatuksen, ja niin laajasti 
kuin juutalaisten käytäntö sellaisen salli, 
hän yritti tuoda sitä esille myöhemmin käyt-
töön otetussa kahdentoista apostolinsa sään-
nöllisessä toimintaohjelmassa. [124:3.9] 

Vastustamattoman hienoja käsit-
teitä 

Yksi miellyttävimmistä yllätyksistä, 
joita koin lukiessani Urantia-kirjan 
osaa IV oli: Universumissa miehet ja 
naiset ovat tasavertaisia.  Jeesus oli 
meidän päiviemme mittapuun mu-
kaan voimakas feministi.  

Ensimmäinen todiste tästä tuli hä-
nen mennessään 13-vuotiaana pääsi-
äisen viettoon Jerusalemiin. Naiset oli-
vat harvoin mukana Jerusalemin pääsiäis-
juhlilla, heiltä ei edellytetty läsnäoloa. Jeesus 
kuitenkin itse asiassa kieltäytyi lähtemästä, 
ellei hänen äitinsä lähtisi mukaan. 
[125:0.2] 
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 Tämä rohkaisi muita Nasaretin nai-
sia ja heitä lähti Jerusalemiin enem-
män kuin aikaisemmin. 

Saman vierailun aikana Jeesus jär-
kyttyi, kun hänen äitinsä jätti heidät 
mennäkseen naisten parvelle. Jeesuksen 
mieleen ei ollut koskaan juolahtanut, ettei 
hänen äitinsä tulisi hänen mukanaan vih-
kimystilaisuuteen ja hän oli perin juurin 
närkästynyt siitä, että tämä joutui koke-
maan niin epäoikeudenmukaista syrjintää. 
[ 125:0.4] 

Päivää myöhemmin keskustelles-
saan pappien kanssa hän muun muas-
sa kysyi: Miksi Israelin äidit piti pitää 
erillään miespuolisista temppelihartauden 
harjoittajista?  [125:5.4] 

Hän jatkoi pienin ja suurin elein 
yrityksiään parantaa oman kulttuurin-
sa tyttöjen kohtelua. Toimiessaan per-
heen päänä Joosefin kuoleman jäl-
keen hän varmisti, että hänen sisaren-
sa saivat jonkin verran koulutusta. Ta-
vallisesti juutalaisperheiden tyttärien opetus 
jäi varsin vähäiseksi, mutta Jeesus oli sitä 
mieltä, (ja Maria yhtyi tähän mielipiteeseen) 
että tyttöjen pitäisi käydä koulua siinä 
kuin poikienkin, ja kun synagogakoulu ei 
suostunut ottamaan heitä oppilaikseen, ei 
auttanut muu kuin pitää kotikoulua erityi-
sesti heitä varten. [127:1.5] 

Matkoilla Gonodin ja Ganidin 
kanssa Tarentumin satamassa syntyi 
kuuluisa välikohtaus; kun Jeesus näki 
miehen sättivän vaimoaan, hän lem-
peästi meni väliin ja muiden kom-
menttiensa lisäksi totesi:  - - -ettei mie-
hellä ole mitään oikeutettua ylivaltaa nai-
seen nähden ellei nainen ole omasta tahdos-
taan ja vapaaehtoisesti antanut miehelle täl-

laista valtaa. Rakastava huolenpito ja huo-
maavaisuus, joita mies on halukas osoitta-
maa vaimolleen ja heidän yhteisille lapsilleen 
ovat mittana siitä miten pitkälle tuo mies 
on edennyt luovan ja hengellisen itsensä tie-
dostamisen korkeampien tasojen saavutta-
misessa. Taivaassa oleva Isä kohtelee maail-
mankaikkeuden lasten Henki-Äitiä vertai-
senaan. [133:2.2] 

Tämä poikkeaa suuresti Raamatun 
ja kristittyjen kirkon luomasta kuvasta 
sukupuolten välisistä suhteista.  Koko 
nuoruuteni aikana anglikaanisen kir-
kon jäsenenä en koskaan saanut vih-
jettäkään Henki-Äiti käsitteestä, joten 
näiden sanojen lukeminen Urantia-
kirjasta oli hämmästyttävä paljastus. 

Kaiken kruunaa tietoisuus naisten 
tasa-arvosta kuningaskunnassa - nais-
ten evankelistaryhmä. 
"Mikaelin maan päällä suorittaman lähe-
tystehtävän hämmästyttävin ja vallanku-
mouksellisin piirre oli hänen suhtautumi-
sensa naisiin. Aikana ja sellaisen sukupol-
ven keskuudessa, jonka mielestä miehen ei 
julkisella paikalla sopinut tervehtiä edes 
omaa vaimoaan, Jeesus rohkeni kolmannen 
Galilea-matkansa yhteydessä ottaa naisia 
mukaan evankeliumin opettajiksi. Näin 
menetellessään Hän osoitti äärimmäistä 
rohkeutta, olihan sellainen vastoin rabbien 
opetusta, joka julisti, että oli "parempi 
vaikka polttaa lain sanat kuin antaa niitä 
naisten käsiin." [149:2.8] 

Apostolit ovat yllättyneitä ja järkyt-
tyneitä, kuten oli jokainen juutalainen 
mies, kun taas naiset olivat luonnolli-
sesti ylpeitä. Naisten ryhmä pystyi 
työskentelemään "kyseenalaisen mai-
neen" saaneiden naisten kanssa ja 
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  voittamaan heitä kuningaskunnan 
puolelle – huomionarvoisimpana Ma-
ria Magdaleena. 

Pomo keskivertomiehenä 

Löysin lisää vastustamattoman hie-
noja asioita, joista minut hiukan yllätti 
mielikuva Jeesuksesta keskivertomie-
henä. Mikaelin päämääränä maan 
päällä oli olla tavallisille ihmisille 
mahdollisimman helposti lähestyttävä 
ja elää keskivertoelämää kuten kuka 
tahansa muu planeetan asukas. Hän 
kävi läpi tavalliset poikavuodet ja koki 
myös murrosiän, kunnes Joosefin 
kuollessa hän 14-vuotiaana joutui toi-
mimaan perheensä huoltajana.  Viisi-
toistavuotiaasta kaksikymmenvuoti-
aaksi hän eli hyvin haasteellista elä-
mää, kamppaillen teini-iän ongelmien 
kanssa samalla huolehtien perhees-
tään. Lempilainaukseni teinin äitinä 
on tämä: 

Kun Ihmisen Poika oli tällä tavoin itse 
sen todellisuudessa kokien tullut tietämään 
mitä on elää nuoruusvuotensa pahuuden 
saartamassa ja synnin raastamassa maail-
massa, hänestä tuli siksi täysin tietoinen 
siitä, millaisena Nebadonin kaikkien maa-
ilmojen nuoriso kokee elämän, ja niin hä-
nestä tuli ikiajoiksi ymmärtäväinen tuki ja 
turva pulassa oleville ja hämmentyneille 
nuorille ajatellen kaikkia aikakausia ja 
kaikkia maailmoja koko tämän paikal-
lisuniversumin piirissä. [127:0.3] 

Hän sai jopa avioliittotarjouksen, 
josta hän pahoitellen joutui kieltäyty-
mään sanoen kuitenkin erittäin kau-
niisti: "- - -se tulee ilahduttamaan ja loh-
duttamaan minua kaikkina elinpäivinä-
ni." [127:0.3] 

Kuten aikaisemmissakin lahjoittau-
tumisissaan, hänen kokemuksensa 
elää luotujensa elämää mahdollisti hä-
nen täydellisen eläytymisensä kamp-
pailuihimme ja myös auttoi meitä  
ymmärtämään, että Mikael todella ta-
juaa mitä me läpikäymme, koska hän 
on itsekin läpikäynyt samat asiat. 

Uhraus 

Urantia-kirjan osa IV luo myös uutta 
valoa käsitykseen Jeesuksesta uhraa-
massa itsensä meidän edestämme. 
Uhraus-sanalla on Websterin sanakir-
jan mukaan kaksi selitystä: 

1. Eläimen,  kasvin tai ihmisen uhraa-
minen jumalalle sovituksena tai 
kunnianosoituksena. 

2. Jonkin arvostetun ja haluttavan 
luovuttaminen tai tuhoaminen sel-
laisen asian puolesta, jolla on kor-
keampi tai pakottavampi vaade. 

Ymmärtääkseni kristillisen kirkon val-
tavirran mukaan Jeesuksen uhraus oli 
kohdan 1. kaltainen. Kirkko sijoittaa 
hänen kuolemansa keskeiseen ase-
maan uskonjärjestelmässään ja uskoo, 
että tämä "uhraus" sovittaa lankee-
muksen, palauttaa Jumalan rakkauden 
ja ystävyyden, jotka hän veti pois, kun 
Aatami ja Eeva eivät noudattaneet hä-
nen sääntöjään. 

Tämä viittaa siihen, että Jumala veti 
meiltä rakkautensa pois Aatamin ja 
Eevan ja Jeesuksen ristinkuoleman 
välisiksi tuhansien vuosien ajaksi; tä-
mä ei minusta ole loogista eikä jär-
keen käypää. Kuten Jeesus tähdensi 
temppelissä ihmisisälleen Joosefille: 
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 "Taivaallinen Isä ei voi rakastaa lapsiaan 
vähemmän kuin sinä rakastat minua. Ja 
tiedän vallan hyvin, että teinpä minkä hy-
vänsä harkitsemattoman teon, et koskaan 
vuodattaisi vihaasi päälleni etkä purkaisi 
kiukkuasi minuun." [125:0.6] Jos Juma-
la on rakkauden Jumala, niin tällainen 
ei todellakaan ole hänen luonteensa 
mukaista. 

Jeesuksen Urantialla 
koko elämänsä aikana te-
kemät uhraukset ovat sel-
keästi kohdan 2. selityk-
sen mukaisia ja heijastavat 
hänen ylivoimaista itsehillintäänsä. 
Hän hillitsi kaikkia luovia tarpeitaan -
taidetta ja urheilukilpailujen kannatus-
ta – sopeutuakseen sekä paikallisiin 
että perheensä tapoihin. 
   Ollessaan 19-vuotias hänen täytyi 
myydä harppunsa, jotta Juuda, hänen 
nuorempi veljensä pääsisi kouluun. 
Näin hän menetti viimeisenkin virkistystä 
tuottaneen ajankulunsa. Hän soitti tavatto-
man mielellään harppua aina tuntiessaan 
mielensä uupuneeksi ja ruumiinsa väsyneek-
si. Mutta nyt hän lohduttautui ajatuksella, 
että harppu ainakin olisi turvassa veron-
kantajilta. [127:4.10] 

Enemmän kuin näitä inhimillisiä 
uhrauksia hän läpi koko lahjoittautu-
misensa ajan luopui suvereniteetistään 
ja "yliluonnollisista" voimistaan. 
Useimmat ihmeet tapahtuivat vahin-
gossa, seurauksena yliluonnollisen 
henkilön uskonsa kautta kokemasta 
kokonaisvaltaisesta kuolevaisen elä-
mästä. Hän vaati saada elää normaalia 
elämää loppuun asti. 

Minulle oli valtaisa yllätys todeta, 
että sovitusoppi on virheellinen ja et-

tä jos päätämme "seurata Jeesusta" 
niin tämä tarkoittaa uhrautumista pa-
remman hyvän puolesta kuten koh-
dassa 2. selitetään – huomattavan jalo 
hanke minun mielestäni!  

Hänen elämänsä inspiraation läh-
teenä 

Paras yllätys minulle  
lukiessani Urantia-
kirjan osaa IV oli taju-
ta, että Mikael/Jeesus 
ei kuollut puolestam-
me, vaan hän eli meil-

le eikä ainoastaan meille, vaan koko 
paikallisuniversumille, jossa kaikki 
seurasivat tapahtumia,  ikään kuin ei 
olisi mitään muuta showta koko uni-
versumissa – paljon suositumpaa kat-
sottavaa epäilemättä kuin Pomo pii-
lossa -TV-show tää l lä  Maa-
planeetalla. Hän oli ja on valtava roo-
limalli, mutta nimenomaan inspiraa-
tiona, ei esimerkkinä. Meidän ei tar-
vitse yrittää elää Jeesuksen elämää, 
mikä ei olisi edes mahdollista. Meidän 
päämäärämme on "elää elämämme 
omana aikanamme ja sellaisina kuin 
me olemme – samalla tavoin kuin hän 
eli omansa." (129:4.7) 

Me voimme myös pyrkiä elämään  
todellisen ja aidosti inhimillisen elämän 
[129:4.7] ja laajentamaan sekä rikas-
tuttamaan elämänfilosofiaamme tutki-
malla meidän Pomomme piilossa -
elämää omassa maailmassamme ja 
muistaa joka päivä, että hän todella 
koki tavallisen ihmiselämän ja ym-
märtää tämän kokemuksensa kautta 
ne haasteet, jotka meitä odottavat. 

”Taivaallinen Isä ei 
voi rakastaa lapsiaan 
vähemmän kuin sinä 
rakastat minua.” 
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”Mitä Jeesus tekisi?” 

Risto Mäntynen 

U rantia-kirja kertoo paljon roduista ja esittää laajan selvityksen väril-
listen rotujen synnystä ja myöhemmin paremman aatamilaisen ro-

tuaineksen, violetin rodun, sekoittumisesta muihin rotuihin. Kaksi lu-
kua käsittelee pelkästään Eedenin puutarhan perillisten, andiittien, le-
viämistä Lähi-idästä ja Turkestanista länteen Eurooppaan ja itään Aasi-
aan. Kansat ovat aina olleet liikkeessä eikä siirtolaisuus, maahanmuutto, 
pakolaisuus saati rotujen sekoittuminen ole pelkästään nykyaikaan liit-
tyvä ilmiö.  

Suomen niemeä asutettiin viimeisen 
jääkauden jälkeen etelästä Virosta me-
ren yli ja myöhemmin myös idästä 
Karjalan kannaksen kautta. Suomen 
niemellä metsästäneet saamelaiset il-
meisesti siirtyivät sitä mukaa pohjoi-
semmaksi, kun kantasuomalaiset asut-
tivat Suomea Virosta käsin. Vuonna 
98 jaa. julkaistussa teoksessaan Germa-
nia roomalainen historioitsija Tacitus 
kuvaa Koillis-Euroopassa, ilmeisesti 
Fennoskandiassa, asuvaa kansaa näin: 

”Fennit ovat ihmeen villejä, vihe-
liäisen köyhiä. Ei heillä ole aseita, ei 
hevosia, ei asuntoja. Ravintona ovat 
kasvit, vaatteina nahat, makuusijana 
maa. Ainoa varallisuus on nuolissa, 
joita he raudan puutteessa terästävät 
luilla. Metsästys elättää yhtäläisesti se-
kä miehiä, että naisia. Nämä näet seu-
raavat miehiä kaikkialle ja pyytävät 
osan saaliista. Lapsillakaan ei ole 
muuta suojaa villieläimiltä ja rajuil-
moilta kuin jonkinlainen oksista pu-
nottu katos.” 

1100-luvulta lähtien Ruotsin vallan 

aikana Suomen rannikkoseuduille 
muutti ruotsalaisia siirtolaisia. Vaikka 
osa heidän jälkeläisistään on vaihtanut 
myöhemmin äidinkieltään, he loivat 
pohjan nykyiselle suomenruotsalaisel-
le vähemmistölle. 1800-luvun alkuun 
saakka Suomi oli Ruotsin kuningas-
kunnan köyhä itäinen maakunta. Suo-
malaisen identiteetin rakentaminen 
alkoi 1800-luvulla Venäjän vallan alai-
sella autonomian aikakaudella, jolloin 
kansallisromantiikka oli vallitseva aa-
tesuuntaus koko Euroopassa. 

1800-luvun lopulla Suomesta alet-
tiin muuttaa siirtolaisiksi Pohjois-
Amerikkaan ja myöhemmin 1960-ja 
1970-luvulla yli 300 000 suomalaista 
muutti Ruotsiin paremman elintason 
ja työn perässä. Viime vuosisadan jäl-
kipuoliskolla Ruotsissa syntyi suoma-
laissiirtolaisia kuvannut käsite finnjävel, 
joka vapaasti suomennettuna tarkoitti 
juopottelevaa suomalaista puukko-
junkkaria. Ruotsissa suomalaiset oli-
vat yksi ensimmäisistä suurista siirto-
laisryhmistä ja vielä 1970-luvulla 
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 Ruotsin tabloidit tekivät näyttäviä ot-
sikoita pahanteosta kiinni saaduista 
suomalaisista: ”En finne igen!”  

Suomalaisten vaaleatukkaisuus ja 
sinisilmäisyys viittaa violetilta rodulta 
saatuun perimään. Suomen kielisuku-
laiset eivät useinkaan kuulu samaan 
geneettiseen ryhmään, vaan monet 
pohjoisilla leveysasteilla asuvat suo-
malais-ugrilaiset kansat ovat andoniit-
tien tai sinisten sekoittumarotuja. 
”Lappalaiset ja eskimot ovat andoniittisen 
ja sangik-sinisen rodun sekoittu-
mia.” [81:4.9]. Kielisukulaisuus on 
syntynyt vuosituhansia sitten, kun eri-
rotuiset kansat ovat asuneet pitkiä ai-
koja lähekkäin samoilla seuduilla. 
Myöhemmin kielet ovat eriytyneet, 
kun kansat ovat pikkuhiljaa vaeltaneet 
uusille asuinsijoilleen, yksi Keski-
Euroopan pustalle, toinen Pohjois-
Siperian tundralle ja joku kolmas Fen-
noskandian havumetsiin.  

Rotujen merkitys 

Eugeniikka, rotuoppi, ei ole ollut suo-
sittu tieteenlaji viime aikoina, ja mo-
net ajattelevat, ettei distinktiivisiä, sel-
västi erottelevia, rotupiirteitä edes ole 
olemassa. Rotujen suhteen Urantia-
kirja muistuttaa seuraavista seikoista: 

On monta hyvää ja pätevää syytä siihen, 
miksi avaruuden maailmoihin on tapana 
kehittää joko kolme tai kuusi värillistä ro-
tua. Vaikka Urantian kuolevaisilla ei lie-
nekään edellytyksiä osata täysin arvostaa 
kaikkia näitä syitä, tahtoisimme silti kiin-
nittää huomiota seuraaviin näkökohtiin: 

Moninaisuus on välttämätöntä, jotta 
luonnollinen valinta – korkeampien perintö-

ainesten erillinen selviytyminen – pääsee vai-
kuttamaan mahdollisimman laajalti. 

Toisistaan eroavien kansojen risteytymi-
sestä on saatavissa voimakkaampia ja oi-
vallisempia rotuja, silloin kun nämä eri ro-
dut kantavat korkeammantasoisia perintö-
tekijöitä. Urantian rodut olisivat hyötyneet 
tällaisesta alkuvaiheessa tapahtuneesta yh-
teensulautumisesta edellyttäen, että tätä yh-
teensulautunutta kansakuntaa olisi voitu 
tehokkaalla tavalla myöhemmin kohentaa 
sen perinpohjaisella sekoittumisella Aata-
min verrattomaan sukuhaaraan. Nykyisten 
rotuolosuhteiden vallitessa tällaisen kokeilun 
yrittäminen Urantialla olisi sangen tuhoi-
saa. 

1. Rotujen erilaistuminen kannustaa ter-
veellä tavalla kilpailua. 

2. Rotujen väliset samoin kuin kunkin 
rodun sisäisten ryhmien väliset statu-
serot ovat inhimillisen suvaitsevaisuu-
den ja altruismin kehittymiselle välttä-
mättömiä. 

3. Ihmisrodun homogeenisuus ei ole toi-
vottavaa, ennen kuin kehittyvän maa-
ilman kansanheimot saavuttavat ver-
rattain korkeat hengellisen kehityksen 
tasot. [64:6] 

Mene ja tee samoin 

Erilaisuus ja erilaisuuteen liittyvät pe-
lot ovat nousseet esille nykytilantees-
sa, jossa toistuvat konfliktit, jatkuva 
sota, yhteiskunnan rakenteiden sortu-
minen ja kaaos ovat ajaneet miljoonat 
ihmiset asuinsijoiltaan Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrikassa. Syyrian sodan 
vuoksi 9 miljoonaa ihmistä on joutu-
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  nut kodittomaksi. Syyrian naapuri-
maissa Turkissa, Libanonissa ja Jeme-
nissä on yli kolme miljoonaa pakolais-
ta ja viime vuonna miljoona erimaa-
laista pakolaista anoi turvapaikkaa 
Euroopasta.  

Kertomus laupiaasta samarialaises-
ta on yksi lainatuimmista Jeesuksen 
kertomuksista:  - - - tämä kertomus on 
jatkuvasti edistänyt veljellistä rakkautta 
kaikkien niiden keskuudessa, jotka myö-
hempinä aikoina ovat uskoneet Jeesuksen 
evankeliumiin. [164:1.4] 

- - - Jeesus - - - ryhtyikin kertomaan 
kuulijoilleen tarinaa – tarinaa, jonka jo-
kainen jerikolainen kuulijakunta olisi ar-
vostanut korkealle. Jeesus sanoi: "Muuan 
mies taittoi matkaa Jerusalemista Jerikoon, 
kun hän joutui julmien maantierosvojen 
kynsiin. Nämä ryöstivät hänet, riisuivat 
hänet alastomaksi ja mukiloivat, ja paikal-
ta poistuen he jättivät hänet puolikuoliaana 
niille sijoilleen. Ei aikaakaan, kun sattu-
moisin eräs pappi kulki samaa tietä, ja tul-
lessaan haavoissaan makaavan miehen koh-
dalle hän tämän surkean tilan nähtyään 
meni ohi tien toista puolta. Ja samalla ta-
voin teki myös muuan leeviläinen. Kun tä-
mä tuli paikalle ja näki miehen, hänkin 
kulki ohi tien toista laitaa. Kävikin niin, 
että hetken päästä muuan Jerikoon matkal-
la oleva samarialainen kohtasi tämän haa-

voitetun miehen, ja kun hän näki, miten 
tämä oli tullut ryöstetyksi ja mukiloiduksi, 
sääli sai hänestä vallan, ja hän meni miehen 
luo, sitoi tämän haavat ja lääkitsi niitä öl-
jyllä ja viinillä. Sitten hän nosti miehen 
oman juhtansa selkään ja toi hänet tänne 
majataloon ja piti hänestä huolta. Ja aamul-
la hän kaivoi kukkarostaan jonkin sum-
man rahaa ja antaessaan sen majatalon 
isännälle sanoi: ’Pidä hyvää huolta ystäväs-
täni, ja jos kulut ovat suuremmat, maksan 
sinulle lisää tullessani taas takaisin.’ Salli-
kaa minun nyt kysyä teiltä: Kuka näistä 
kolmesta osoittautui ryövärien käsiin joutu-
neen lähimmäiseksi?” Ja kun lainoppinut 
huomasi langenneensa omaan kuoppaansa, 
hän vastasi: ”Se, joka osoitti hänelle lau-
peutta.” Ja Jeesus sanoi: ”Mene ja tee sa-
moin.” [164:1.3]  

Mietelause 26. marraskuuta 

”K annatte kaunaa ja haudotte kostoa suorassa suhteessa siihen, 
missä määrin olette tietämättömiä lastenne ja kanssaihmisten-

ne sisäisestä olemuksesta ja todellisista kaipauksista.” 

[Urantia-kirja, 1898:5] 
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Marja Olamo in memoriam 

Kun ensimmäiset Urantia-kirjat saatiin Suomeen, Marja ajoi aktiivisesti kirjan 
suomentamista. Tämän lisäksi hän valmisteli Urantia-säätiön tukemana oman 
seuran perustamista Suomeen.  

Seura perustettiin vuonna 1989 juhlallisessa tilaisuudessa Pieksämäellä. Uran-
tia-kirjan ensimmäinen suomenkielinen painos valmistui vuonna 1993. Sen sy-
vällisyys antoi voimia levittäjilleen ja halu kirjan sanoman jakamiseen lukuryh-
mien avulla oli erittäin vilkasta.   

Urantia-kirja koettiin ensimmäiseksi teokseksi, joka loi tajuttavan kuvan maa-
ilmankaikkeuden henkisestä ja fyysisestä olemuksesta. Sen ilmaisu on vapaa ja 
sopusoinnussa kristillisen maailmankatsomuksen kanssa. Kirkon varauksellinen 
teologinen näkemys on ymmärrettävää, sillä uskonnot ovat ajan kuluessa kitey-
tyneet opillisiksi. Kirjan ilmoituksen mukaan ymmärtämätön tai epäilevä ihmis-
polo ei joudu tuomiolle, vaan häntä tartutaan kädestä ja tuetaan eteenpäin. Ar-
kipäivien sadat huolet lientyvät hyvän kokonaiskuvan avulla haastaviksi tehtä-
viksi. Mieli saa muuta tekemistä kuin huolehtia elämän pienistä toisarvoisuuk-
sista.  

Marja Olamo antoi aikaansa Urantia-kirjan hyväksi, ja kirja puolestaan toi hä-
nelle arvokasta sisältöä koko loppuelämän ajaksi. Marja oli eturivin ”auto-
nainen” ja perheestään huolta kantava rakastava äiti. Hän oli lahjakas ja voima-
kastahtoinen ihminen, jonka iskunkestävän kuoren alla sykki herkkä sydän. 

 
Bey Heng  

S uomen Urantia-seuran perustajajäsen ja sen ensimmäi-
nen presidentti MARJA OLAMO jätti aikamme 10.12.2015 
vaikean sairauden murtamana.  

Mietelause 9. heinäkuuta 

”R auha tässä elämässä, eloonjääminen kuolemassa, täydellisyys 
seuraavassa elämässä, palvelu ikuisuudessa — kaikki nämä saa-

vutetaan (hengessä) tällä hetkellä, kunhan luodun persoonallisuus 
suostuu alistamaan — päättää alistaa — luodun olennon tahdon 
Isän tahdolle. Ja Isä on jo katsonut hyväksi alistaa osasen itsestään 
luodun olennon persoonallisuuden tahdon alaiseksi.” 

[Urantia-kirja, 1221:5] 
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Urantia-kirjan lukijapäivät Tallinnassa 10.–12.6.2016 
Paikka: SAS Radisson Park Inn -hotelli, puh. +372 633 9800 
Osoite: Narva maantie 7C 10117, Tallinna 

Suomen Urantia-seuran kesäpäivät pidetään Tallinnassa, ja mukaan on pyydetty 
myös virolaisia lukijoita. Itse ohjelma on kuitenkin suomenkielinen, mutta tar-
peen vaatiessa järjestetään myös viron- ja englanninkielistä pienryhmätyösken-
telyä. Teemana on Urantia-liike, muut uskonnot ja nykypäivän hengellisyys. 
Teeman puitteissa luodataan Urantia-liikkeen suhdetta nykypäivän hengellisyy-
teen ja pohditaan maailmanuskontojen suhdetta Urantia-kirjan opetuksiin. 

HINNAT: 
Majoituspaketti täysihoidolla 
 2 hh 128,20 € /hlö (pe-su) 
 1 hh 193,20 € /hlö (pe-su) 
 Täysihoito sisältää la-su aamiaisen, 

lounaan ja iltapäiväkahvin sekä lau-
antaina illallisen. 

 Paketissa ei ruokailuja perjantaina 

Ilmoittautumismaksu 
Osallistujilta kerätään myös noin 20 
€ suuruinen ilmoittautumismaksu 
kokoustilavuokrien kattamiseksi.  

MUUTA: 
 Matkan Tallinnaan hoitaa kukin itse 
 Ohjelma la klo 9:00 – su klo 14:00 
 Lisätietoja myöh. nettisivuillamme 

Ilmoittautumiset 15.5. mennessä: 
 Risto Mäntynen (050 390 3040) 

risto.mantynen@gmail.com , tai  
 konferenssikomitea-pj@urantia.fi 

Park Inn by Radison -hotellin esittely:  
http://www.parkinn.fi/hotel-
centraltallinn 
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Kaikki tarvittavat tiedot konferenssipaikan ohjelmasta, osoitteesta, majoituk-
sesta, aterioista ja viimeisestä ilmoittautumisajankohdasta jne. ilmoitamme 
verkkosivullamme www.urantia.fi ja seuraavassa Heijasteen numerossa 2/2016. 

 

Sydämeni laulu 
Sirkka-Liisa Brandelin  

Haluan tervehtiä Heijasteen luki-
joita välittämällä teille ajatonta ru-
non suuruutta kauneimmillaan. 
Tekstit on poimittu Aleksis Kiven 
romaanista Seitsemän veljestä .   

Kerranpa kesällä, eräänä sunnuntai-
iltana, koska aurinko kallistui luotee-
seen ja tyyni oli ilma ja metsä, istui 
hän yksin lapsen kanssa, Saunalan lii-
natukkainen Anna. Hän pienoisensa 
luokse kyykistyy kehtohon alas, ja hän 
haasteli: 

”Ah tämä maailma on kavala ja myrs-
kyinen ja moni purjehtija on vaipunut 
sen meren ikuiseen kohtuun.  Sano-
pas, lapseni, sano, etkö tahtoisi täältä 
purjehtia rauhan ikisatamaan pois, 
koska vielä puhtaana väikkyy lapsuu-
tesi valkea viiri?  

Rannalla sumean, tyynen järven sei-
soo Tuonelan kartano tumma, siellä 
himmeä lehdistön, kasteisen viidan 

kohdussa on lapselle valmiina kehto 
ja valkeat liinat. Sen tähden kuule 
mun lauluni. Oi, kuule lauluni, mun 
sydämeni laulu!  

Tuonen lehto, öinen lehto! 
Siell’ on hieno hietakehto, 
Sinnepä lapseni saatan. 

Siell’ on lapsen lysti olla, 
Tuonen herran vainiolla 
Kaitsea Tuonelan karjaa. 

Siell’ on lapsen lysti olla, 
Illan tullen tuuditella 
Helmassa Tuonelan immen. 

Onpa kullan lysti olla, 
Kultakehdoss’ kellahdella, 
Kuullella kehräjälintuu. 

Tuonen viita, rauhan viita! 
Kaukana on vaino, riita, 
Kaukana kavala maailma” 

Ja niin hän lauloi lapsellensa, eikä 
kantele niin heleästi helise kuin hänen 
äänensä silloin sunnuntailakeassa tu-
vassa.  

Paikka:  
Unkarin pääkaupun-
gissa Budapestissä 
15.-18.9.2016. 

Päivien teema:  
”Kuka Jeesus on”. 

Kansainvälinen konferenssi eurooppalaisille Urantia-kirjan lukijoille. 
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Y stävääni Martti Vannista Alzheimer raapaisi ensimmäisen kerran syys-
kuussa 2014. Martti oli silloin tuomassa autollaan Heijasteen 3/2014 aineis-

toa Pohjoiselle Hesperiankadulle. Leena Karin luona lehti on tehty toimituksen 
yhteistyönä talkoilla postituskuntoon. Martti oli hieman myöhässä. Ennen kuin 
ehdimme huolestua, hän soitti ja kertoi, että poliisit ovat pysäyttäneet hänet pa-
ri kilometriä ennen perille tuloa. Lähdimme (Pertti Leinonen ja minä) paikalle, 
ja siellä ilmeni, että Martin autossa oli peltivaurioita ja lisäksi oikea eturengas oli 
tyhjä. Poliisit kertoivat seuranneensa auton liikkumista ja huomanneensa siinä 
epävarmuutta, minkä vuoksi he olivat pysäyttäneet sen. Martti ei muistanut ti-
lannetta, jossa auto oli vauriot saanut. Olimme Pertin kanssa sen verran luotet-
tavia, että poliisit ottivat tilanteessa vain Martin ajokortin haltuunsa ja antoivat 
meidän hoitaa auton siihen kuntoon, että sillä voi jatkaa matkaa. Saimmekin 
renkaan vaihdetuksi ja Heijasteen aineiston talkoopaikalle, jotta pääsimme työs-
tämään lehden lähetyskuntoon. Minä ajoin Martin auton Espoonlahteen. Tästä 
alkoi Martin kanssa yhteistyö, joka muutaman kuukauden aikana syveni ystä-
vyydeksi.  

Alzheimerin raapaisu, johon ehkä jo toinenkin kynsi syksyn aikana osallistui, 
toi Heijasteen toimittamiseen haasteita. Yhteistyönä Martin ja muiden toimitta-
jien kanssa seuraavat kaksi lehteä saatiin aikataulun mukaan valmiiksi, vaikka 
Martin osaamista oli todella vaikea korvata. Seuranneen syksyn ja talven aikana 
Alzheimerin kynnet tunkeutuivat ja kaivautuivat syvemmälle eikä niiden ottees-
ta enää löytynyt irtipääsyä. Martti luopuikin talven aikana kokonaan Heijasteen 
toimitusvastuusta. Olen saanut Martilta luvan viestiä tilanteesta. Olen tavannut 
hänet aika usein kuluneen runsaan vuoden aikana. Näiden tapaamisten aikana 
olemme puhuneet paljon Urantia-kirjasta, ja olen kokenut Martin hengellisenä 
valmentajana. Hän on ollut esimerkillinen malli sille näkemykselle, että hengel-
liset arvot ja merkitykset säilyvät, vaikka aineellisen kehon ja mielen ominaisuu-
det tuntuvat hitaasti hiipuvan. Martti on kuvannut tilanteen ikkunana, joka hi-
taasti kapenee, ja on odotettavissa, että se jonkin ajan kuluttua sulkeutuu koko-
naan. Martti kuitenkin kertoo olevansa onnellinen. Elämästä löytyy vielä tavoit-
teita. Hän on löytänyt esimerkkejä siitä, mitä Fight Back -strategialla voi saada 
aikaan tilanteissa, jotka ensi näkemältä näyttävät toivottomilta. Vähän aikaa sit-
ten hän aloitti Urantia-kirjan kuunteluna ihan alusta, ja tavoitteena on kuunnella 
kirja järjestyksessä loppulukuun saakka. Viimeisimmän keskustelumme eräänä 

Alzheimerin kynnet  
Onni Ylitapio 

Havaintoja yhteistyöstä ja ystävyydestä  
(Alla olevan tekstin on Martti Vanninen lukenut ja hyväksynyt julkaistavaksi). 
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Avoimet Urantia-aiheiset luentotilaisuudet 

Kevätkausi 2016 

Tilaisuudet osoitteessa Ala-Malmintori 1 , Helsinki. Paikka on Malmitalo, 
Malmin rautatieasemalta noin 200 m. Tilaisuuksissa on joko esitelmiä tai 
Urantia-äänikirjan kuuntelua ja keskustelua sen pohjalta.  

Tilaisuudet ovat lauantaisin klo 13:15 – 16:00. Tilaisuuden väliajalla voi 
käydä Malmitalon kahvilassa. 

 La 27.2.2016: 
Luku 72: Erään naapuriplaneetan hallitusjärjestelmä /Pertti Leinonen 

 La 2.4.2016: 
Jeesuksen tulevaa koskevat lupaukset apostoleille / Pentti Lehtelä 

 La 14.5.2016: 
Luku 140: "Kahdentoista apostolin virkaanasettaminen" / Eija Seppä-
nen-Bolotinskij 

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

aiheena oli pohdiskella sitä, tekevätkö meidän Ajatuksensuuntaajamme ja muut 
kuolevaisten hoivasta huolehtivat henkiolennot tällaisissa tilanteissa yhteistyötä. 
Uskomme on, että ystävyys on rakentanut siltaa henkisten hoivaajien yhteis-
työlle, ja sen myötä olemme onnistuneet siirtämään jotakin uutta pysyvään per-
soonalliseen tietoisuuteemme. Käsite Alzheimerin kynnet on Martin oma il-
maisu sille muutokselle, jonka kohteeksi hän on joutunut.  

Martti pyysi välittämään terveisensä kaikille lukijoille. Hänellä on vaikeuksia 
käyttää entistä vahvaa osaamistaan sähköisen viestinnän käytössä. Siksi hän 
pyytää välittämään kiitoksensa kaikille niille, jotka muistivat hänen syntymäpäi-
vänsä 3.2. Seuraava Viisauden Täydellistäjän viesti on hyvä muistaa, kun mieli 
tekee arvioita aineellisen olemassaolon merkityksestä:  

Seikkailunhalua, uteliaisuutta ja yksitoikkoisuuden kammoa — näitä kehittyvän ih-
misluonnon synnynnäisiä piirteitä — ei ole istutettu teihin vain ärsyttämään ja kiusaamaan 
teitä sen lyhyen aikaa, jonka oleskelette maan päällä, vaan pikemminkin vihjaamaan teille, 
että kuolema ei ole muuta kuin alku loputtomalle, seikkailuntäyteiselle elämänuralle, odo-
tuksentäyteiselle ikuiselle elämälle, ikuiselle tutkimusmatkalle. [159:6] 
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Seuran hallitus ja yhteystiedot 
Puheenjohtaja: puheenjohtaja@urantia.fi 
 Raimo Ala-Hynnilä Jyväskylä. Puh. 0400 889 732  

varapuheenjohtaja@urantia.fi
 Eija Seppänen Vantaa. 

Sihteeri sihteeri@urantia.fi 
Tapio Talvitie Espoo. Puh. 050 332 2739 

rahastonhoitaja@urantia.fi
Tapio Pulli Parainen. Puh. 050 540 4582 

. jasenkomitea-pj@urantia.fi 
 Helena Juola Espoo. Puh. 050 530 7785 

julkaisukomitea-pj@urantia.fi
 Pertti Leinonen Espoo. Puh. 0500 41 6336 

Koulutuskomit. pj. koulutuskomitea-pj@urantia.fi 
Erja Kalenius Tampere. Puh. 040 705 5572 

Konferenssikom. pj. konferenssikomitea-pj@urantia.fi 
Henrik Perelló Tampere. Puh. 040 411 1404 

internetpalvelut-pj@urantia.fi
 Osmo Saarela Sipoo. Puh. 0400 81 5379 

Malmitalo Helsingin  
Malmilla (luennot) 

Messutapahtumia 
 

Suomen Urantia-seura on mukana Hengen ja Tiedon messuilla Tampe-
reella, 2.-3.4.2016, os. Yliopistokatu 55,   33100 Tampere. 
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 Opintoryhmät tiedottavat 
 

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja 
asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä. Osallis-
tuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja opintoryhmiin on 
suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-kirjan opetusten ymmärtä-
mistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri tällaiseen opiskelumuotoon, jossa 
annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan väärentämättömien opetusten julkitulolle. 
Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka 
puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran 
jäseniä muista Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijai-
sesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdolli-
suuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esi-
merkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luen-
nointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen 
vuokra. Pyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitean puheenjohtajalle:  
koulutuskomitea-pj@urantia.fi.  

Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Mi-
käli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. Ha-
lukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seura julkaisee 
näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita opintoryhmä-
toimintaan, mutta samalla muistuttaa, että viime kädessä opintoryhmät kuiten-
kin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetelmistään. 

Helsinki 
 

Helsingin opintoryhmä kokoontuu 
parittomien viikkojen torstaina klo  
17-19 Taivallahden peruskoululla 
(Käsityöluokka 2, 1. krs.) os. Eteläinen 
Hesperiankatu 38. Lisätietoja: Helena 
Juola, puh. 050 530 7785,  
juola.helena@gmail.com 
 

Espoo 
 

Espoon keskustan opintopiiri (ent. 
Kauklahden opintopiiri) kokoontuu 
lauantaisin klo 10-12 Villa Apteekin 
yläsalissa. Osoite: Pappilantie 5, 02770 
ESPOO. Lisätietoja:  
 Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790 

(pentti.lehtela@pp1.inet.fi)  

Verkko-opintoryhmä 
Suomenkielinen verkko-opintoryhmä kokoontuu kerran viikossa sunnuntaisin 
klo 19 ryhmäpuhelutoimintoa käyttäen. Osallistuminen edellyttää Skype-tiliä ja 
viestintäohjelmistoa tietokoneella, älypuhelimessa tai tabletissa. Lisätietoja saa 
Risto Mäntyseltä. 
(risto.mantynen@gmail.com) 



HEIJASTE    1/2016 

 

35 

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

 
Hyvinkää 

Lisätietoja:  
Kari Haavisto, puh. 040 507 3048  
kari.haavisto@pp.inet.fi 
 
Jyväskylä 
Lisätietoja: Raimo Ala-Hynnilä,  
puh. 040 717 2933  
raimoalah@gmail.com

Lahti 
Lisätietoja: Kalervo Juntunen, 
puh. 044 078 4155 
 
Lammi 
Lammin ja ympäristön toiminnasta 
kiinnostuneille antaa tietoja Tuula Par-
viainen, Lamminraitti 12 as. 7, 16900 
LAMMI, puh. 0500 131430 
parviainen.tuula@hotmail.com 
 
Lempäälä 

viikkojen keskiviikkoina klo 18.00–
21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä, 

puh. 050 595 1942  
kalle.krekila@gmail.com 
 
Oulu 
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasarmin-
tie 20 A 84, 90130 OULU, puh. 040 
502 6604  
reijo.hamari@luukku.com 
 
 
 

Rauma 
Tietoja antaa Anja Vuori,  
puh. 040 748 4289 
anja.m.vuori@gmail.com 
 
Rovaniemi 
Lisätietoja antaa Rauni Välikangas, 
puh. 040 771 3732  
 
Tampere 
Tampereen opintoryhmä kokoontuu 
parillisten viikkojen keskiviikkona. 
Kokoontumispaikka vaihtelee. Lisätie-
dot: Kari Kippo, puh. 050 327 1045  
kr.kippo@pp.inet.fi 

Turku 
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja Ta-
pio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 KIRJA-
LA, puh. 050 540 4582  
tapio.pulli@kolumbus.fi 

Stockholm, Sverige 
Urantia-träffen i Stockholm på jämna 
veckors lördagar kl. 14.00. 
Ring Riitta +467 3758 2458  
riitta.p.tuori@gmail.com 
 
Málaga, Espanja 
Espanjan suomalainen keskusteluryh-
mä. Tietoja antaa Pentti Suutarinen, 
puh. +34 626 792 501 
pentti.os@gmail.com 
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Urantia-äänikirja  
Äänikirja on saatavana MP3-muodossa CD- ja USB-tallenteena. Kirja sisältää 157 h 
ääntä ja datan määrä on 5.3 Gb. Lukijana on yksi miesääni ja kaksi naisääntä. Ääni-
kirjaa voi kuunnella tietokoneella, älypuhelimella tai kannettavilla musiikinkuunte-
luun tarkoitetuilla laitteilla, joilla voi toistaa MP3-muotoista sisältöä. Tallenne sisältää 
myös Urantia-kirjan tekstin kokonaisuudessaan (html). Myyntipakkauksessa on lisäksi 
käyttöohjevihko, jossa on aikaindeksoitu sisällysluettelo kirjan luvuista: lukujen ko-
konaisaika sekä alilukujen alkamisajankohta luvun alusta, min:sek. Täten 
halutun aliluvun alkamiskohta löytyy helposti. 

 CD-ROM-tallenne, 9 CD-levyä  ..... Hinta 35,- € 
 USB-tallenne, 1 USB-muisti, 8Gt ... Hinta 45,- € 
 Molemmat yhdessä (CD+USB) ...... Hinta 65,- € 

Myynti: Suomen Urantia-seura ry. 
 Internetissä: http://www.urantia.fi → Urantia-kirja  
 Käteismyyntiä tilaisuuksissa, joihin seura osallistuu (messut) tai mitä seura itse 

järjestää (esitelmät, lukijapäivät). 

Tiedustelut: audiokirjat@urantia.fi tai p. 0500 416 336 (Pertti L.) 

Tarkistetut hinnat! 
Lisäksi Urantia-kirjan 

hiljattain (alle 3kk) osta-
neille 10 € lisäalennus. 


