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Puheenjohtajan 
mietteitä

Kansainvälinen Urantia-yhdistys 
järjesti toisen eurooppalaisen lu-

kijakonferenssin Tallinnassa heinä-
kuun alussa. Paikalle saapui 84 luki-
jaa eri puolilta maailmaa. Runsainta 
osanotto oli lähialueilta Virosta, Suo-
mesta ja Liettuasta. Muita suurempia 
kansallisuusryhmiä edustivat amerik-
kalaiset, saksalaiset, espanjalaiset sekä 
hollantilaiset.

Järjestelyt aivan Tallinnan keskus-
tassa sujuivat hyvin ja isännät saivat 
ansaitsemansa kiitokset kaikilta vie-
railta. Viron yhdistyksen puheenjoh-
taja Karmo Kalda ja hänen vaimon-
sa Margit olivat tehneet suuren työn 
järjestelyiden kanssa. Tapahtumaan 
kuului myös oheisohjelmaa. Perjan-
tai-iltapäivänä osallistujat saivat op-
paan johdolla tutustua joko vanhaan 
kaupunkiin, Kumun taidemuseoon 
tai merimuseoon. Illan päätteeksi 
englantilainen Hara Davis opasti ha-
lukkaita pyhän tanssin saloihin. Lau-
antain maistuvaa gaalaillallista säes-
ti selloa ja pianoa soittava klassinen 
duo. Ilahduttavaa oli myös havaita, 
että Euroopasta ja Pohjois-Amerikas-
ta paikalle oli tullut parisen kymmen-

tä nuorta lukijaa jo edellisenä viikon-
loppuna.

Konferenssin teema koski siemen-
ten kylvämistä. Monet osallistujat kiit-
telivät sitä, että luennot keskittyivät 
uskollisesti annettuun teemaan – Jee-
suksen evankeliumin ytimeen – Juma-
lan isyyteen ja ihmisten väliseen vel-
jeyteen. Esitykset olivat sopivan ly-
hyitä ja kunkin alustuksen jälkeen 
pienryhmät saivat aikaa käydä läpi 
teemaan liittyviä tehtäviä ja kysymyk-
siä omalla äidinkielellään.

Alustukset käsittelivät sitä, kuin-
ka yksilö voi päästä paremmin yhte-
yteen sisimmässämme asuvan hen-
gen kanssa ja miten mieltä voi koor-
dinoida toimimaan yhä enemmän 
Isän tahdon mukaisesti. Välillä har-
joiteltiin Ajatuksensuuntaajalle an-
netun vakuutuksen antamista, poh-
dittiin Isän tahdon täyttämiseen liit-
tyviä esteitä sekä saatiin neuvoja ru-
koilua ja aitoon palvontaan hiljenty-
mistä varten.

UAI:n puheenjohtaja Chris 
Woods kävi läpi, miten Urantia-liik-
keen työ pikkuhiljaa ulottuu perus-
tehtävän, kirjojen jakelun ja kääntä-
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misen lisäksi koko ihmiskunnan kat-
tavaan palvelutehtävään seuraavien 
laajenevien kehien kautta:
1. Sisin kehä kattaa Urantia-kirjan 

painamisen, käännökset, jakelun 
sekä kirjan tekstin suojelun.

2. Toinen kehä kattaa opintoryh-
mätoiminnan. Siihen liittyy lu-
kijatapahtumien järjestäminen 
sekä yhteisön jäsenten valmenta-
minen johto- ja opetustehtäviin.

3. Kolmannella kehällä on Uran-
tia-kirjan tunnettuuden lisäämi-
nen. Kirja pyritään esittämään 
maailman uskontojen kulttuu-
rin luonnollisena osana. Tällais-
ta työtä tehdään jo Maailman 
uskontojen parlamentissa Poh-
jois-Amerikassa. Siihen kuuluu 
myös Urantia-kirjaa esittelevien 
YouTube-videoiden ja verkkosi-
vujen luonti.

4. Neljännellä kehällä on uskonnol-
linen levittäminen. Sillä tarkoite-
taan sellaista työtä, mitä lukijat 
voivat tehdä omassa uskonnol-
lisessa yhteisössään vahvistaak-
seen Urantia-kirjan opetuksen 
mukaisia käsityksiä. Tämä työ 
vertautuu samaan työhön, mitä 
Jeesus teki Välimeren kiertomat-
kallaan Roomassa erilaisten filo-
sofisten ja uskonnollisten yhtei-
söjen parissa.

5. Viidennellä kehällä on kirjan 
sosiaalinen levittäminen. Täl-
lä kehällä Jumalaan luottavan 
ihmisen usko eletään todeksi jo-

kapäiväisessä elämässä. Se kat-
taa kaikki elämän alueet arki-
askareista yhteiskunnalliseen 
suunnitteluun. Yksilön kosmiset 
ihanteet voivat tulla julki niin yk-
sittäisten taideteosten kuin vaik-
kapa vapaaehtoistyön kautta.

6. Kuudennella kehällä tehtävän 
työn tavoitteena on nostaa ih-
misfilosofian moraalia ja etiik-
kaa ohjaavia periaatteita. Tämä 
työ vaikuttaa koko sivilisaation 
ihanteisiin niin, että ihmiskun-
nan näkökulma tieteeseen, tai-
teeseen, filosofiaan ja uskontoon 
laajenee. Tämän työn tuloksena 
yksilön ja koko ihmiskunnan tu-
levaisuuden visio kristallisoituu.

Puheessaan Chris painotti, että en-
simmäisen kehän tehtävät ovat Uran-
tia-säätiön vastuualueella. Kahden si-
simmän kehän tehtävien tarkoitukse-
na on palvella Urantia-kirjaa lukevaa 
yhteisöä, kun taas muut tehtävät pai-
nottuvat elämän sisällön ja laadun 
parantamiseen kattamalla kaikki so-
siaalisen elämän osa-alueet aina per-
heestä koko ihmiskuntaan. Ilmoitus-
ta ei annettu ihmiskunnalle siksi, että 
ihmiset vain lukisivat Urantia-kirjaa. 
Ilmoitus annettiin ihmiskunnalle sik-
si, että sivilisaatio kehittyisi ja yhä 
suurempi osa ihmisten elämästä ku-
luisi pyyteetöntä palvelua suoritta-
malla.

Kuten koko maailmassa, myös 
Suomessa viime vuosisadan loppu-
puolella toiminnan painopiste oli en-
simmäisellä ja toisella kehällä. Suo-
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messa 1970-luvun alusta parikym-
mentä vuotta meni kirjan kääntämi-
sessä ja kun käännös valmistui, pai-
nopiste siirtyi 1990-luvulla kirjojen 
jakeluun. Nyt kun suomenkielinen-
kin kirja on useita vuosia ollut kaik-
kien luettavissa Internetissä, on myös 
Suomessa toiminta-alue laajentu-
nut luonnollisen kehityksen tulokse-
na muille kehille. Ne eivät kuitenkaan 
suoraan kuulu Urantia-seuran teh-
täväkenttään vaan jäävät kirjaa luke-
vien yksilöiden tai heidän muodosta-
mien ryhmien vastuulle.

Seura on toiminut ja tulee toimi-
maan tukena, kun Urantia-kirjan lu-
kijat pohtivat kaikkia niitä toimenpi-
teitä, joilla kirjan opetuksia levitetään 
eteenpäin. Kysymys on monien huu-
lilla ja aihetta on sivuttu useissa luki-
jatapaamisissa. Aihe kannattaisi ot-
taa kuitenkin vielä joidenkin kesä- tai 
talvipäivien teemaksi. Urantia-liike 
on ottamassa seuraavaa askelta eteen-

päin. Olemme olleet aina huolissam-
me siitä, kasvavatko Urantia-kirjan 
lukijamäärät. Pitäisikö meidän olla 
enemmän huolissamme siitä, etenee-
kö Jeesuksen evankeliumi ja rakas-
tammeko me lähimmäisiämme niin 
kuin itseämme?

Risto Mäntynen

Urantia-kirjan palvelutehtäviin  
liittyvät tasot

Päätoimittajalta

Vietin kesällä useita viikkoja syn-
tymäkaupungissani. Kaikki siel-

lä oli tuttua, oli helppo hengittää. Jo-
kaisessa kadunkulmassa tuli mieleen 
tietty tapahtuma tai ihminen. Nuo-
rena tuo tuttuus tuntui ahdistavalta, 
mutta ei enää. Nyt oli hyvä olla omil-
la juurillaan. Kun aikaa on kulunut ja 
kokemusta karttunut, elämän vaikei-

takin tapahtumia ymmärtää parem-
min.

Sukupolvien ketju oli myös läs-
nä. Hautausmaalla muistelin itselleni 
tärkeitä ihmisiä, keskusteluja ja tari-
noita. Tulipa mieleen myös mummin 
jutustelu siitä, että elämä tulee kiitä-
mään ohi hetkessä – ja niinhän se on 
tehnytkin. Raamatun mukaan ihmi-
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sen elinikä on 70–80 vuotta, nykyään 
kehittyneissä maissa hieman enem-
män lääketieteen kehityksen myötä. 
Meille työvälineeksi annettu keho ku-
luu väistämättä loppuun.

130:7.3 (1439.7) Aika on se soljuvien ajal-
listen tapahtumien virta, jonka luo-
dun olennon tietoisuus tajuaa. Olen 
aina vierastanut ajatusta, että elä-
mä olisi pelkkä jana; että mentäisiin 
vain pisteestä a pisteeseen b – ja sitten 
kaikki olisi ohi. Mitä järkeä tässä kai-
kessa silloin olisi? Tässä kaikessa täy-
tyy olla jokin suurempi suunnitelma 
takana.

Jeesuksen Karthagossa antama 
opetus antaa toivoa:

130:7. 8 [1439.7) Mutta kun ihminen nou-
see ylemmäs, kun hän etenee sisään-
päin, avartuva näkemys tästä ta-
pahtumain kulkueesta on sellainen, 
että se nähdään yhä enemmän koko 
laajuudessaan. Mikä aikaisemmin 
näytti peräkkäisten tapahtumien 
ketjulta, onkin silloin näyttäytyvä 
ehyenä ja täydellisesti suhteutettu-
na syklinä. 

Olet ehkä synnyttänyt lapsen tai ollut 
mukana synnytyksessä. Tai olet ollut 
läsnä, kun läheinen ihminen kuoli. 
Mistä elämänkipinä tuli syntyvään 
lapseen? Entä minne se meni, kun 
paikalla oli enää eloton työväline? 
Olit todistamassa valtavan isoja asioi-
ta. Ilma oli tiheänä enkeleistä.

Jokainen ihminen joutuu päättä-
mään itse, uskooko hän elämän jat-
kumiseen. Päätös on henkilökohtai-

nen ja kokemuksellinen. Kukaan ei 
voi tehdä sitä puolestasi eikä arvostel-
la valintaasi.

146:3.4 (1641.6) Ja Jeesus sanoi Tuomak-
selle: ”Vakuuttuneisuutesi siitä, et-
tä olet astunut Isän valtakuntaper-
heeseen ja että jäät ikiajoiksi eloon 
tämän valtakunnan lasten mukana, 
riippuu kokonaan henkilökohtaises-
ta kokemuksesta – luottamuksesta 
totuudelliseen sanaan”.

Ihmisille kertyy valtavasti muistoja ja 
kokemuksia. Mitkä niistä jäävät elä-
mään? Entä kohtaammeko oikeasti 
meille tärkeitä ihmisiä toisella puolel-
la?

112:5.22 (1235.4) Jos Suuntaaja on ol-
lut mukana jonkin ihmismielessä 
esiintyneen asian kehityksessä, nä-
mä arvokkaat kokemukset säily-
vät Suuntaajan ikuisessa tietoisuu-
dessa. Mutta suuri osa menneestä 
elämästäsi ja sen muistoista, niillä 
kun ei ole hengellistä merkitystä ei-
kä morontia-arvoa, tulee aineellis-
ten aivojen mukana tuhoutumaan. 
Suuri osa aineellisesta kokemukses-
ta katoaa tehtävänsä tehneenä tu-
kirakennelmana, joka toimi sinul-
le siltana morontiatasolle, eikä siten 
enää universumissa palvele mitään 
tarkoitusta.

Mutta persoonallisuus ja persoo-
nallisuuksien väliset suhteet eivät 
koskaan ole mikään tukirakennel-
ma; kuolevaisen persoonallisuus-
suhteita koskevalla muistiaineksel-
la on kosmista arvoa, ja se säilyy. 
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Mansiomaailmoissa sinä tunnet ja 
sinut tunnetaan, ja mikä vieläkin 
ihanampaa: muistat entiset kump-
panisi Urantialla viettämäsi lyhyen 
mutta jännittävän elämäsi ajalta, ja 
nämä muistavat sinut.

* * *
Tässä Heijasteessa julkaisemme Suo-
men Urantia-seuran kesäpäivillä esi-
tettyä aineistoa.

Riitta Tuori kertoi, mitä nykytiede 
on saanut selville ryhmätyöstä. Kari 
Kipon teemana oli palvonta ja ylistys. 
Sini Liljan koskettava kirje käsitteli 
Kolminaisuuden merkitystä. 

Risto Mäntynen ja Karoliina Au-
vinen tuovat kirjoituksissaan kuu-
lumisia Tallinnassa järjestetystä eu-
rooppalaisesta lukijatapaamisesta. 

Lehdessä on myös Pentti Lehtelän 
kooste Jeesuksen antamista lupauk-
sista ja Antti Roineen pohdintaa elä-
mästä. 

Tervetuloa Urantia-seuran luen-
to- ja keskustelutilaisuuksiin Mal-
mitalolle. Syyskauden käynnistyessä 
voit myös osallistua itsenäisiin Uran-
tia-kirjan lukupiireihin. Niiden yhte-
ystiedot löytyvät lehden viimeisiltä si-
vuilta.

Seuraa myös: 
• www.urantia.fi
• facebook.com/Urantiaseura 

Urantia Suomi-Finland (@Uran-
tiaFinland)

Kaija Lindström

Henkilökohtainen Kolminaisuus
Avauspuheenvuoro kesäpäivillä 7.—9.6.2019

Sini Lilja

Teksti on alunperin kirje ystäväl-
le, joka on luennoinut Kolminai-

suudesta.
Hei Eija! Eilinen hujahti niin no-

peasti. Tein taidetyötäni melkein viisi 
tuntia yhtä soittoa ilman taukoja. 
Luonnoskirjoittelua oli 13 sivua. Ja it-
se asiassa tuon luonnoksen kirjoitta-
minen oli eilen kaikkein tärkeintä. 
Otin rukouksen aiheeksi juuri tämän 
’henkilökohtaisen Kolminaisuuden”. 
Laitoin ensin ylös kaikki vaikeudet. 

Ensinnäkin minulla oli tunne, että 
Paratiisin-Isä on saavuttamattoman 
kaukana. Että eksyn valtavassa kos-
moksessa. Yksinkertaisesti rukoilin, 
että Johtotähti (=Ajatuksensuuntaa-
jani) ohjaisi palvontaani. Hetkinen! 
Minähän olin jo saanut vastauksen 
ennen kuin olin edes kunnolla sen 
esittänyt.

Eli Kolminaisuus toimii siten, et-
tä Johtotähti ja minä muodostamme 
me-partikkelin. Rukoilemme yhdes-

http://www.urantia.fi/
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sä ja käyttämäm-
me pronomini 
on me. Kuka on 
Johtotähti? Joh-
totähti on Aja-
tuksensuuntaa-
jani. Oikein tun-
nen sydämessä-
ni, kuinka Johto-
tähti hyppii rie-
musta, sillä nyt 
hänen kumppa-
ninsa Sini on vir-
voittavan ja ikui-
sen lähteen äärel-
lä. Johtotähti sa-
noi: ”Minun teh-
täväni on opettaa 
sinulle ajatuksia, joilla saat kontak-
tin Paratiisin-Isään, sellaisia ajatuk-
sia, joilla voit palvoa ja rukoilla Isää. 
Sinä onnenmyyryläinen osuit kulta-
suoneen: olet oivaltanut Ajatuksen-
suuntaajan perimmäisen tarkoituk-
sen. Sini! Eiköhän ryhdytä tuumas-
ta toimeen. Aloita rukous seuraavalla 
tavalla: ”Rakas Paratiisin-Isä, me ru-
koilemme ja palvomme sinua. Johda-
ta meidät askel askeleelta pyhän tah-
tosi virtapiireihin. Sekä anna Johto-
tähden suunnata juuri oikeat ja raik-
kaat ajatukset Sinille, jotta rukouk-
semme olisi tahtosi mukainen, ra-
kas Paratiisin-Isä. Ja Johtotähti, joh-
data Sini kysymysten äärelle! Johto-
tähti, suuntaa ajatukset kysymyksis-
sä Isän tahdon mukaisiksi! Me kuvit-
telemme olevamme Tyynen valtame-
ren rannalla. Valtava, valtava ulappa 

on edessämme.” Sini ottaa käteen-
sä yhden pienen hiekanmurun, joka 
symboloi kysymystä Paratiisin-Isälle. 
Valtavan iso meri, jossa on hiekan-
jyviä kuin tähtiä universumissa. Itse 
asiassa hiekanjyviä on ääretön määrä. 
Paratiisin-Isän palvonta ja rukoilemi-
nen ja hänelle kysymysten esittämi-
nen on ikuinen seikkailu. Joskus täy-
tyy sukeltaa syvälle, jotta löytäisi juuri 
oikean hiekanjyväsen.

Nyt ymmärrän pienen hitusen ver-
ran, miksi Kolminaisuus on välttä-
mättömyys maailmankaikkeudessa. 
Kolminaisuus on ehdottoman kom-
pakti ja elävä kokonaisuus. Rukouk-
sen täytyy ilmetä henkilökohtaisen 
Kolminaisuuden kautta. On kestä-
mätön ajatus, että sattumanvarai-
sesti joskus rukoilet Paratiisin-Isää 
ja sitten epämääräisesti lähestyt Aja-

Sini Liljan maalaus syntyi kansainvälisen opintoryhmän 
kokouksen innoittamana heinäkuussa. Kokoontumisen 
teemana oli totuus-kauneus-hyvyys.
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Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaaminen oli Päivölän opistolla, Valkeakos-
kella 7.-9.6.2019. Teemana oli: Perustakaa tuhansia ja tuhansia opintoryh-
miä. Sini Liljan laatima ja vetämä ohjelma oli monipuolinen sisältäen luen-
toja, ryhmätöitä, aitoa musiikkia ja luonnossa liikkumista. Kaunis kesäinen 
luonto inspiroi ja rauhoitti mielet ottamaan vastaan tapaamisen annin. Sun-
nuntaiaamun vaikuttava pyhiinvaellus tehtiin ammattimuusikoiden säes-
tyksellä. Ryhmätöissä vaihdettiin ajatuksia ja laadittiin yhteinen elämänpuu 
symboloimaan hengen hedelmiä. Lyhennelmät Riitta Tuorin ja Kari Kipon 
esitelmistä julkaistaan tässä lehdessä.

Laura Suominen-Raatikaisen käsittelemää hengellistä AA-ryhmää eli 
12-askeleen menetelmää esitellään seuraavassa Heijasteessa. 

tuksensuuntaajaa. Henkilökohtai-
nen Kolminaisuus on dynaaminen, 
voimaperäinen ja ihana keino saada 
kontakti Paratiisin-Isään ja omaan 

Ajatuksensuuntaajaan. Tämä on suu-
rin oivallus, jonka olen koskaan teh-
nyt.

☐

Elämänpuita ja hengen hedelmiä
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Mitä tiede on saanut selville ryhmätyöstä ja vertaistuesta?
(Psykologia, pedagogiikka, neurologia, sosiologia)

Esitelmä Urantia-seuran kesäpäivillä Valkeakoskella 7.– 9.6.2019
Riitta Tuori

Mikä on ryhmä?
Ryhmiä sekä ryhmätyöskentelyä on 
viime aikoina todella tutkittu, ja kun 
tutkimustuloksiin on perehdytty, on 
aivan ilmeistä, että ryhmätyö on kos-
moksen tärkein työmuoto. Ryhmä-
työskentelystä, silloin kun sitä teh-
dään oikealla tavalla, on tutkijoilla ai-
noastaan hyvää sanottavaa.

Ryhmä määritellään ihmisjoukok-
si, joka on helposti ryhmäksi tunnis-
tettava ja jolla on tietty yhteenkuulu-
vuus ja yhteinen tavoite. Kaikilla ryh-
män jäsenillä on oltava mahdollisuus 
kanssakäymiseen ja kaikkien tulee 
nähdä muiden kasvot. Ryhmän jäse-
niä pitäisi olla vähintään kolme, mut-
ta myös kahden työntekijän ryhmiä 
alettiin käyttää 1980-luvulla. Mak-
simin sanotaan olevan 10, etenkin 
opintoryhmissä se on sopiva yläraja. 
Hyvänä vinkkinä voisi pitää sitä, et-
tä Planeettaprinssin sadan organisaa-
tiossa oli 10 henkilön työryhmiä. Me 
ihmiset sosiaalisina olentoina kuu-
lumme elämämme aikana moniin eri 
ryhmiin. Meillä on tarve kuulua jo-
honkin emmekä voi olla yhteiskun-
nassa olevien ryhmien ulkopuolella.

Ryhmät, joihin kuulumme, jae-
taan tukiryhmiin, virallisiin ja epä-
virallisiin ryhmiin. Virallisiin ryh-

miin haetaan tai sinne määrätään jä-
senyys, kuten jonkin maan kansalai-
suus, jäsenyys jalkapallojoukkueessa 
jne. Epävirallisiin ryhmiin tunnem-
me kuuluvamme, ja ne muodostuvat 
spontaanisti sosiaalisten tarpeiden 
mukaan, kuten naapurit tai työtove-
rit, jotka lounastavat yhdessä.

Meidän elämämme ryhmät jaetaan 
edelleen vielä seuraavasti:
Referenssiryhmä. Sinne halutaan ja 
sitä ihaillaan, esim. lukiolainen ha-
luaa tiettyyn ammattiin, ehkä hän ha-
luaa tulla sosionomiksi. Tällöin so-
sionomit ovat hänen referenssiryh-
mänsä ja se, mitä sosionomit sanovat, 
painaa paljon enemmän kuin mitä 
muut, esimerkiksi apteekkarit, sano-
vat.
Primääriryhmä on meitä lähinnä: 
perhe, sydänystävät jne. Primääriryh-
mällä on suuri vaikutus ihmisen koko 
elämään, se on tärkeä. Esim. äidin 
mielipiteet, poliittiset tai uskonnolli-
set, painavat enemmän kuin kenen-
kään muun mielipiteet. Jeesus sanoi 
äidin suhteesta lapseen, että vain äi-
din rakkaus lasta kohtaan on myötä-
syntyistä. Toisaalta, olisivatko vedet 
Kaanaassa muuttuneet viiniksi, jos 
joku muu olisi ollut asialla kuin Jee-
suksen oma äiti?
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Roolit ja normit
Ryhmissä jäsenillä on roolinsa. Sa-
malla henkilöllä voi olla erilaiset roo-
lit eri ryhmissä: joissain hän on hiljai-
nen hissukka, joissain puhelias, jois-
sain ryhmän vetäjä, kuuntelija, klovni 
jne. Normeja vaaditaan yhteiskun-
nassa ja myös ryhmissä.

Ryhmädynamiikka
Kaikki se, mitä ryhmän sisällä tapah-
tuu, miten ryhmä selvittää asiat, rat-
kaisee ongelmat ja tekee päätökset, 
koko prosessi on ryhmädynamiikkaa.

Hyvä elävä esimerkki toimivas-
ta ryhmädynamiikasta ovat kaale-ro-
manit. He ovat edelleen samanlainen 
ihmisryhmä Suomessa ja Ruotsissa 
kuin he ovat olleet noin 500 vuoden 
ajan. Huonosta kohtelusta ja syrjin-
nästä huolimatta he ainoana romani-
ryhmänä elävät ja toimivat kuten ai-
na ennenkin, koska heillä on toimiva 
ryhmädynamiikka, roolit ja normit.

Työryhmissä jotkut ryhmät saavat 
työnsä tehtyä tehokkaasti, kun taas 
toiset jauhavat paikoillaan samojen 
asioiden ympärillä. Miksi? On tutkit-
tu, miten hyvä ja tehokas työryhmä 
saadaan aikaan, on jäsennelty ja teh-
ty malli, FIRO. Mallin tavoitteena on 
tehokas työryhmä. Se jakaa ryhmä-
työskentelyn ajallisesti kolmeen vai-
heeseen. Ensimmäisen vaiheen aika-
na opitaan tuntemaan muut ryhmän 
jäsenet ja luottamaan heihin. Toinen 
vaihe on roolietsintää, epäilyä toisten 
pätevyyksistä, törmäilyä sinne tänne, 
jumiudutaan ja lopulta hyvän ryh-

mänjohtajan avulla päästään vaihee-
seen kolme, joka lopulta on tehokas-
ta työntekoa.

Urantia-kirja sanoo ryhmätyöstä 
ja johtajuudesta seuraavaa:

(911.2, 81:6.37 13) Pystyvä ja viisas johta-
juus. Sivilisaatiossa on paljon, hy-
vin paljon sen varassa, että löytyy 
innostunutta ja tehokasta kuor-
mankiskomisen henkeä. Painavaa 
taakkaa nostettaessa ei kymmenes-
tä miehestä ole juurikaan enempää 
hyötyä kuin yhdestä, elleivät he nos-
ta yhdessä — kaikki samalla hetkel-
lä. Ja tällainen ryhmätyö — sosiaa-
linen yhteistyö — on johtajuuden 
varassa. Menneet ja nykyiset kult-
tuurisivilisaatiot ovat perustuneet 
siihen, että kansalaiset harjoittavat 
järkiperäistä yhteistyötä viisaiden 
ja edistyksellisten johtajien kanssa; 
ja aina siihen asti, kunnes ihminen 
kehittyy korkeammille tasoille, sivi-
lisaatio tulee edelleenkin olemaan 
viisaan ja tarmokkaan johtajuuden 
varassa.

Se, mitä ryhmässä tapahtuu, kaikki 
sanat ja ajatukset ovat prosessia, ja 
kaikki vaikuttaa kaikkeen. Periaate 
on samanlainen kaikenlaisissa ryh-
missä. Ryhmä on hyvä ja tehokas sil-
loin, kun sillä on hyvä ja osaava johta-
ja, tätä painottavat myös tutkijat.

Ryhmätyöskentely koulumaail-
massa
Tutkija Forslund-Frykedal Linkö-
pingin yliopistosta on tutkinut koulu-
maailman ryhmätyöskentelyä ja sa-
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noo, että ryhmätyön suosio työmuo-
tona on laskenut viime vuosikymme-
nien aikana. Hän syyttää siitä opetta-
jien puutteellisia tietoja ryhmätyöstä 
ja ryhmädynamiikasta.

Oikea ryhmätyö on sitä, että teh-
dään työ yhdessä. Tavallisesti ryh-
missä, alakoulusta yliopistoon, työs-
kennellään siten, että tehtävät jae-
taan, jokainen menee tekemään työn-
sä muualle ja tulee takaisin valmiin 
työn kanssa. Ja kun viimeinen mies 
on saapunut paikalle, on työ valmis. 
Ei siis mitään yhteistyötä. Tämä on 
väärä työskentelymuoto, mutta ta-
vallinen. Ajatellut ryhmätyön voitot 
jäävät saamatta: oppia yhteistyöhön 
ja kehittää tietojansa, älyllisiä ja sosi-
aalisia taitoja, käsityskykyä ja ongel-
mien ratkontaa, demokraattista työ-
tapaa, kielellistä kommunikaatiota ja 
kykyä yhteistyöhön.

Tämä on kosmoksen työtapa, yksi 
tärkeimpiä asioita, joita meidän kuo-
levaisina on opittava. Jälleen kerran 
kaunista ja hyvää kosmoksesta. Ja mi-
ten vaikeaa se on. Ruotsissa vallanpi-
täjät suunnittelevat paluuta vanhaan 
kateederiopetusmalliin, joka sopii 
vain viidennekselle oppilaista. Tut-
kija Forslund-Frykedal yrittää kui-
tenkin pelastaa koulujen ryhmätyön. 
Hän on tutkinut ja analysoinut niitä 
tekijöitä, joilla on vaikutusta työryh-
mään: tehtävän muotoilu, ryhmien 
kokoonpano, ryhmäprosessit, jotka 
luodaan, oppilaiden erilaiset yritte-
liäisyystasot.

Kuten kaikki tiedämme, on opetta-

jilla vaikeuksia saada kaikki oppilaat 
kantamaan vastuuta. Tutkijan mu-
kaan oppilaille on annettava enem-
män vapautta valita sisältö, aihe tai 
teema esim. esteettisissä tai käytän-
nön projekteissa, milloin se on mah-
dollista. Oppilaiden on luotettava toi-
siinsa sekä sosiaalisesti että suorituk-
sellisesti. Kaikkien on nähtävä, et-
tä jokaisen työpanos on tärkeä. Ra-
kennetaan ihmissuhteita, sommitel-
laan ja valmistellaan itse työtehtävää. 
Opettajien on perehdyttävä ryhmädy-
namiikkaan ja sitä on rakennettava.

Forslund-Frykedal on luonut tätä 
varten työmallin, ETG (Oppilaiden 
luottamuksen kehittäminen ryhmäs-
sä). Siellä, oppilasryhmässä, ovat pai-
kalla dirigentti, kuormankiskoja, joka 
Urantia-kirjan mukaan on tarpeelli-
nen koko sivilisaatiolle, sekä liftari et-
tä siivestäjä.

Mitä ovat ryhmätyötaidot kou-
lunterveyskirjasto.fi:n mukaan:
• Ryhmätaidoissa korostuu jousta-

vuus, taito kuunnella ja ystävälli-
syys.

• Ryhmätyössä on tärkeää saada jo-
kaisen ääni kuuluviin ja se pitää si-
sällään vastavuoroisuutta.

• Ryhmän jäsenet auttavat toisiaan 
tuomaan omaa osaamistaan esiin 
ja ryhmätyötaitoinen ihminen löy-
tää toisista vahvuuksia.

• Ryhmässä toimiminen on halua 
toimia niin, että jokainen ryhmän 
jäsen pääsee tuomaan omat par-
haat puolensa esille, ja se on moti-
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voitumista yhteisestä hyvästä.

• Ryhmässä on tärkeää, että jokai-
nen kokee psykologista turvaa, 
mikä tarkoittaa uskallusta tuoda 
omaa osaamista osaksi ryhmää ja 
uskallusta myös erehtyä ja epäon-
nistua.

Sinä päivänä, kun työryhmät työpai-
koilla ja oppilaitoksissa ovat edellä-
mainitunlaisia, on meidän planeet-
tamme jo huomattavasti lähempänä 
valon ja elämän aikakautta.

Meillä ryhmissä ovat apuna ryh-
mien enkelit, sielujen liitot, jotka vaa-
livat ja edistävät kaikkea Orvontonin 
puitteissa harjoitettavaa ryhmätyötä. 
Täydellisyyden sfäärejä kansoittavat 
ne, jotka ovat oppineet tämän taidon 
työskennellä yhdessä muiden olento-
jen kanssa. (312.1, 28:5.14)

Psykososiaaliset ryhmät
Ryhmässä hoitamisella on toisenlai-
sia etuja kuin yksittäisellä hoidolla. 
Sillä on juuret ”kaukana menneisyy-
dessä”: Epidauros oli antiikin kreik-
kalainen kaupunki, jossa olevaan 
temppeliin kokoontui ihmisryhmiä 
saamaan apua psyykkisiin vaivoihin-
sa jo noin 600 vuotta eKr. Hoitome-
netelmiä olivat keskustelu, suggestio 
ja luennot.

Meidän aikanamme moderni ryh-
mähoito syntyi 1900-luvun alussa 
USA:ssa, kun lääkäri Josef Pratt alkoi 
käyttää ryhmäkeskusteluja tuberku-
loosipotilaiden hoidossa. Hän huo-
masi, että potilaille oli paljon hyötyä 
keskinäisistä keskusteluista odotus-

huoneessa. Siellä keskusteltiin ongel-
mista, saatiin ohjeita toisilta ja tun-
nettiin yhteenkuuluvaisuutta. Täs-
tä Pratt sai idean käyttää hyväksi tä-
tä positiivista vaikutusta ja aloitti hoi-
totyön potilasryhminä. Meidän aika-
namme olivat mm. tupakkahuoneet 
sairaaloissa ja klinikoilla paikkoja, 
joissa potilaat saivat ”vertaistukihoi-
toa”.

Psykologisen ryhmäterapian aloit-
ti Adler, wieniläinen lääkäri ja psyko-
logi 1920-luvulla. Maailmansodan ai-
kana ryhmätyömetodi levisi nopeas-
ti ekonomisista syistä. Sosiaalisen 
sektorin ryhmämetodiikkaa alettiin 
käyttää USA:ssa 1920-1930 -luvuilla. 
Tähän ideaan ei liitetä ketään erikois-
ta henkilöä, vaan ihmisryhmiä.

Sosiaalisen ryhmätyön idea syn-
tyi samoihin aikoihin osittain ryhmä-
psykoterapian kokemusten tulokse-
na, osittain industrialismin seurauk-
sena syntyneissä liikkeissä sillä taval-
la, että kun maaseudun väestö muutti 
kaupunkiin, maahanmuuttajia virtasi 
USA:han maailman eri kolkilta, syn-
tyi slummikortteleita, mutta syntyi 
myös auttavia ryhmiä. Paikoilleen jo 
asettuneet auttoivat uusia tulokkaita 
erilaisten ryhmien muodossa. Myös 
pedagogiikasta tuli vaikutteita sosiaa-
lisen ryhmätyön ideaan sillä tavalla, 
että ryhmissä oppimista ja omaa toi-
meliaisuutta painotetaan. Sosiaali-
sen ryhmätyömetodiikan tavoitteek-
si tuli itsensä auttaminen, auttami-
nen omatoimintaan. Ihmisten sosi-
aaliset ongelmat ratkaistaan ryhmäs-
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sä osanottajien omia resursseja käyt-
täen. (Murphy 1959) Ryhmäterapias-
sa jäsenet löytävät oman auttavan ky-
kynsä.

Näitä ryhmiä ovat ne, joissa odote-
taan terapeuttista tai pedagogista tu-
losta, opintoryhmät, teemaryhmät, 
aktiviteettiryhmät, vanhempain ryh-
mät, miesryhmät, naisryhmät jne.

Miten ryhmät auttavat?
Erilaisia hoitavia tai parantavia teki-
jöitä ovat muun muassa:

1. Jäsen saa reagoida kaikenlaisiin 
vastoinkäymisiinsä.

2. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuksia, 
esim. parantaa sosiaalista var-
muutta, kykyä kommunikoida, 
tulla kuulluksi ja kuunnella.

Ryhmän johtajalla on tässä jälleen 
kerran tärkeä rooli varmistaa, että 
näin pääsee tapahtumaan. Hän tun-
tee tapoja, joilla hän voi seurata ja oh-
jata ryhmän toimintaa. Psykososiaa-
listen teorioiden pohjalta on kehitetty 
joukko harjoituksia, jotka valaisevat 
ilmiöitä ihmissuhteissa ja ihmisten 
elämässä. Näitä käytetään keskustelu-
jen lisäksi, ryhmätyön piristämiseen, 
hahmotteluun ja estämään jähmetty-
mistä, tekemään keskusteluista ra-
kentavampia, avaamaan tavoitteita, 
tuomaan esille ongelmia, joita muu-
ten voi olla vaikea lähestyä, jne.

Vertaistukiryhmät
Näitä ryhmiä ovat esim. Anonyymit 
Alkoholistit, Nimettömät Narkomaa-

nit, Voikukat jne. Minnesota-mallis-
sa, joka on kehitetty 1940-luvulla al-
koholismin hoitoon, on vertaistuella 
iso rooli. Myös omaiset ottavat osaa 
hoitoon. Alkoholismi nähdään sai-
rautena. 90 % potilaista, jotka ovat 
mukana kokonaisen vuoden, para-
nee. Neljä viikkoa ollaan klinikalla, 
loput ajasta toimitaan kotoa käsin.

Valistuksen enkelit ahertavat men-
taalisen ja moraalisen koulutuksen 
parissa, joka kohdistuu yksilöihin, 
perheisiin, ryhmiin, kouluihin, yh-
teisöihin, kansakuntiin ja rotuihin. 
Heillä on apureina kohtalon va-
rajoukot ja keskiväliolennot. (1256.1, 

114:6.11)

Kahden ryhmät
Vaikka ryhmän minimijäsenluku 
määritellään kolmeksi, on kahden 
henkilön työryhmä mielenkiintoinen 
siksi, että se oli apostolien työtapa. 
Kahden ryhmässä kaksi henkilöä 
työskentelee yhdessä yksin työskente-
lyn sijaan. Mestari laittoi opetuslapset 
kaksittain matkaan. Myöhemmin täs-
tä tavasta oli heille hyötyä, sillä ne 
apostolit, esim. Paavali ja Luukas, 
jotka eivät olleet mukana toiminnas-
sa Jeesuksen elinaikana, saivat tukea, 
apua ja tietoa niiltä, jotka puolestaan 
saivat kokemusta sekä opetusta itsel-
tään Mestarilta. Kahdestaan työsken-
telyssä on paljon hyviä puolia: jaettu 
menestys ja jaettu tappio, työntekijät 
täydentävät ja tukevat toisiaan, on 
enemmän tietoa, kokemusta jne. ver-
rattuna yksin työskentelyyn. Vastuu 
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jaetaan, joten kuorma kevenee. Ta-
vallinen esimerkki kahden ryhmästä 
on kaksi ryhmän vetäjää, esim. kätilö 
ja sosiaalisihteeri, jotka pitävät van-
hempain kursseja. Toisaalta tällaises-
sa työskentelytavassa tarvitaan avoi-
muutta kahteen suuntaan, mikä voi 
olla vaativaa. Vaatimuksena ovat sa-
mat arvot, tavoitteet ja metodit. Ei saa 
olla liikaa me-henkeä, jottei asiakas, 
ryhmäläinen tai potilas tunne itseän-
sä ulkopuoliseksi. Ei myöskään pitäisi 
väsyttää kuulijoita liialla puheella, 
vaan hengähdystaukoja pitää antaa.

Ryhmän evoluutioon kuuluu 
myös laulun evoluutio
Ryhmäidentiteettiä vahvistetaan lau-
lamalla. Ryhmissä lauletaan paljon: 
monissa tapahtumissa kuten juhlissa, 
kouluissa, urheilun parissa, uskon-
nollisissa ja poliittisissa tilaisuuksissa 
jne.

Puheella on tärkeä rooli evoluu-
tiossa, siitä ovat tutkijat yhtä mieltä. 
Mutta laululla ei ole ollut yhtä var-
maa vastausta. Mutta nyt on Harvar-
din tutkijoilla teoria laulun synnystä: 
Vahva ryhmäidentiteetti oli tarpeen 
aikoina, jolloin vieraat sekä petoeläi-
met olivat todellisia vaaroja. Itkevä 
lapsi houkutteli näitä vaaroja ryhmäl-
le, joten kun lapselle laulettiin, niin 
hän oli hiljaa.

Laulu täyttää evolutionäärisen 
funktion: ”Tuudittaa lapsi turvalli-
suuteen.” Laulun tehtävänä oli pitää 
lapsi hiljaisena, ettei hän houkuttele 
vaaroja ryhmälle. Samalla kun laulaa 

lapselle, voi huolehtia muista ryhmän 
jäsenistä, voi kerätä ravintoa.

Dalamatian Ilmoitususkonnon 
kollegio sepitti sen ajan ihmisille seit-
semän palvontalaulua ja yhden päi-
vittäisen kiitossäkeen. Siis tiedetään, 
että on laulettu ainakin jo puoli mil-
joonaa vuotta sitten. Voimme vain 
kuvitella, miten näitä lauluja laulet-
tiin. Jumalan palvontatemppelissä il-
man muuta, mutta ehkä myös lapsille 
äsken kerrotusta syystä. ( 66:5, s 745)

”Hengelliset ryhmät”
Urantia-kirja kertoo ryhmätyön tär-
keydestä. Tutkijat ovat tulleet samaan 
tulokseen, ja selventävät ja tarkenta-
vat, millä tavalla se on tärkeä työ-
muoto. Urantia-kirjan tarkoitus on 
laventaa kosmista tietoisuutta ja lisätä 
hengellistä ymmärrystä. (0:2, s 1) Se, 
että olemme nyt tutkineet ryhmätyö-
tä, laajentaa kosmista tietoisuutta, ja 
kun kosminen tietoisuus laajenee, 
niin myös hengellinen ymmärrys li-
sääntyy.
Urantia-kirjan äärelle kokoontunut 
opintoryhmä tai lukijapäiville ko-
koontunut lukijajoukko on pedagogi-
nen, psykologinen ja sosiaalinen ryh-
mä, siellä on tietty yhteenkuuluvuus: 
veljeys. Sillä on yhteinen tavoite: tai-
vastietä eteenpäin! Mutta se on myös 
hengellinen ryhmä, yksi niitä tär-
keimpiä ryhmiä tällä planeetalla. Ja 
miksi niin? Mikael korosti veljesyh-
teisöä. Veljeys ja palvelu ovat valta-
kunnan kulmakivet. Hän pyysi meitä 
osoittamaan, että vilpittömästi kuu-
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lumme Isän valtakunnan veljesyhtei-
söön. Veljeys pistää tulemaan veljes-
ryhmään. Jos siihen uskoo, niin sil-
loin mielellään tulee mukaan, jos 
suinkin voi. Jos ei voi, niin ehkä voisi 
ajatella ”yhden ryhmää” omassa ko-

dissa enkeleiden kanssa, kunnes siitä 
tulee lopulta kahden ryhmä jne. Näin 
saamme lopulta tuhansia ja taas tu-
hansia opintoryhmiä planeetallem-
me. (1932:2)

☐
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Palvonta ja ylistys Taivaan Isälle, Jeesukselle ja heidän 
organisaatiolleen

Esitelmä Urantia-seuran kesäpäivillä Valkeakoskella 7.– 9.6.2019
Kari Kippo

Kun aloin suunnitella alustustani 
kesäpäiville, aiheekseni oli sovit-

tu ja ohjelmaan merkitty Mitä Jeesus 
opettaa ryhmätyöstä. No, ei mennyt-
kään ihan otsikon mukaisesti: Mitä 
pidemmälle edistyin kirjoittamisessa, 
sen voimakkaammin minussa syttyi 
tunne, että minun pitää muuttaa esi-
tyksen teemaa. En osaa kertoa sanoil-
la tunnetta, joka minut valtasi. Tämä 
tunne valtaa minut aina, kun luen tai 
kuuntelen Urantia-kirjaa. Tästä joh-

tuen teemaksi muodostui: Palvonta 
ja ylistys Taivaan Isälle, Jeesukselle 
ja heidän organisaatiolleen! Puhun 
paljon minä-muodossa, koska meillä 
on kaikilla sama päämäärä, mutta eri-
lainen tie sen saavuttamiseksi. Myös 
lainaukset Urantia-kirjasta ovat hen-
kilökohtaisten mieltymyksieni mu-
kaisia. Tässä kirjoituksessa on vain 
pieni ripaus Urantia-kirjan sisällös-
tä, joka vaikuttaa mieleeni ja innoit-
taa suuresti! Käsittelemäni asiat ovat 

https://www.forskning.se/
http://www.st.org/
https://www.koulunterveyskirjasto.fi/
https://www.skolverket.se/
https://pedagogiskamagasinet.se/
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siinä järjestyksessä, kuin ne tulivat 
mieleeni. 

[32:5.7] Jumalalla on mielessään suun-
nitelma, joka kattaa hänen suun-
nattomien valtakuntiensa jokai-
sen luodun, ja tämä suunnitelma 
on ikuinen tarkoitus, joka edustaa 
rajatonta mahdollisuutta, rajoit-
tamatonta edistymistä ja loputon-
ta elämää. Ja tällaisen verrattoman 
elämänuran loputtomat aarteet 
ovat teidän kilvoiteltavananne!
[32:5.8] Ikuisuutta oleva määränpää 
on edessänne! Kilpajuoksu täydel-
lisyyteen on meneillään! Jokainen 
halukas voi tulla mukaan, ja var-
ma voitto on kruunaava jokaisen 
ihmisen ponnistukset, kunhan hän 
juoksee uskon ja luottamuksen kil-
pajuoksun luottamalla matkan jo-
ka askeleella sisäisen Suuntaajan 
johdatukseen ja Universumin Pojan 
hyvän hengen opastukseen, hengen, 
joka on niin auliisti vuodatettu kai-
ken lihan ylle.

Rajoittamatonta edistymistä! Voitto 
on kruunaava jokaisen! Jokainen ha-
lukas voi tulla mukaan! Loputonta 
elämää! Voisinko hylätä tälläisen 
mahdollisuuden? Tässä kilpajuoksus-
sa ei palkita vain parhaita vaan jokai-
nen, kunhan hän juoksee uskon ja 
luottamuksen kilpajuoksun. Kilpaili-
jan tarvitsee noudattaa vain uskonsa 
sääntöjä. Hänen pitää valita oikea 
suunta, mitään sen suurempaa ei vaa-
dita. Aina kun luen vastaavaa tekstiä, 
mieleeni nousee suuri ylistyksen tun-

ne Taivaan Isää kohtaan. Oletteko sa-
maa mieltä? Seuraava lainaus kertoo 
Jumalan suuresta rakkaudesta vähäi-
siä luotujaan kohtaan.

[112:5.8] Meidän olisi mieluummin 
asetuttava alttiiksi sellaiselle, et-
tä kokonainen paikallisjärjestelmä 
nousee kapinaan kuin, että antau-
dumme vaaraan riistää yhdeltä-
kään jostakin evolutionaarisesta 
maailmasta saapuvalta, kamppai-
levalta kuolevaiselta sitä iloa, jonka 
hän kokee seuratessaan ylösnouse-
muksen elämänuraa.

Minkalainen tulevaisuus ja rajaton 
edistymisen mahdollisuus! Mieleeni 
nousee kunnioitus, luottamus, ylistyk-
sen tarve Taivaan Isälle! Näin korkeal-
le, näin tärkeäksi meidät asetetaan!

Luoja-Poikamme valmistautumi-
nen täysivaltaiseen johtamiseen
Jumalan hengen valtakunnassa ei pä-
tevyyttä saavuteta muuten kuin koke-
malla asioita ja näin edistymällä. Näin 
on myös meidän kuolevaisten laita; 
meistä sanotaankin, että olemme ko-
kemalla oppivia. Vaikka Mikael oli 
luotu täydelliseksi, niin Päivien Mui-
naiset asettivat vaatimuksen, että hä-
nen on lahjoittauduttava eritasoisina 
olentoina (luku 119):
1. Melkisedekinä
2. Lanonandek-Poikana
3. Aineellisena Poikana eli Aatamina
4. Serafina
5. Ylösnousemuskuolevaisena
6. Morontiakuolevaisena
7. Urantialaisena kuolevaisena.
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Ja minkä vuoksi tämä opintokoko-
naisuus ja kokeminen?

[120:0.1] Se, että Luoja-Poika elää täs-
mälleen senkaltaisen elämän, jollai-
sen hän määrää luomiensa älyllis-
ten olentojen elettäväksi, ja se, että 
hän näin lahjoittautuu erilaisten 
luomiensa olentoluokkien hahmoi-
sena, on osa sitä hintaa, jonka jokai-
sen Luoja-Pojan on maksettava itse 
tekemäänsä, olevaisista ja olennois-
ta koostuvaan universumiin koh-
distuvasta täysimääräisestä ja kor-
keimmasta hallitsijanvallasta.

Miksi Luoja-Pojilta vaaditaan 
näin perinpohjaista valmistautu-
mista?

[119:0.5] Mikael-Pojat alkavat univer-
sumin organisointityönsä tuntien 
täyttä ja oikeudenmukaista myö-
tätuntoa luomiaan erilaisia olen-
toluokkia kohtaan. Heillä on yltä-
kyllin armeliaisuutta osoitettavaksi 
kaikkia näitä toisistaan eroavia luo-
tuja kohtaan, jopa sääliä niitä koh-
taan, jotka harhailevat ja rämpivät 
itse aikaansaamassaan itsekkyyden 
suossa. Mutta tällaiset oikeuden-
mukaisuudesta ja vanhurskaudes-
ta kertovat avut eivät Päivien Mui-
naisten käsityksen mukaan vielä 
riitä. Nämä superuniversumien kol-
miyhteiset vallanpitäjät eivät kos-
kaan anna vahvistusta Luoja-Pojan 
asemalle Universumin Hallitsijana 
ennen kuin tämä on tosiaan hank-
kinut itselleen omien luotujensa 
katsantokannan aktuaalisella ko-

kemuksella näiden elinpiirinä ole-
vasta ympäristöstä ja näiden luotu-
jen hahmossa elämällä. Tällä tavoin 
näistä pojista tulee järkeviä ja ym-
märtäväisiä hallitsijoita, näin he 
pääsevät siihen, että tuntevat ne 
moninaiset ryhmät, joita he hallit-
sevat ja joihin nähden he käyttävät 
universumin toimivaltaa. Elävän 
kokemuksen avulla he hankkivat it-
selleen käytännön armeliaisuutta, 
tasapuolista arvostelukykyä ja si-
tä kärsivällisyyttä, joka syntyy ko-
kemuksellisesta luotujen olemassa-
olosta.

Armon tase on niin valtava että sitä 
on miltei mahdoton ammentaa tyh-
jiin. Tämä esimerkki herättää minus-
sa käsittämättömän suuren kunnioi-
tuksen ja ylistyksen Taivaan Isän jär-
jestelmällistä suunnittelua kohtaan 
kaikkien luotujen kehityksen eteen-
päin viemiseksi. Kaiken päällä on 
rakkaudellinen armo!

Sanottakoon tähän väliin, ettei 
Taivaan Isä tee mitään, minkä voi an-
taa muiden tehtäväksi! Jos ihmisen 
tehtäviin usein kelpaa muodollisesti 
pätevä, taivaan valtakunnan tehtäviin 
vaaditaan, että Luoja-Poika hankkii 
itselleen luotujensa katsantokannan 
luotujen hahmossa elämällä. Uran-
tia- kirjan mukaan meillä kuolevaisil-
la on samanlainen edistyksen tie kuin 
oli Jeesuksella, joskin se vie meiltä 
huomattavasti pitemmän ajanjakson. 
Luoja-Pojan hengen tason saavutta-
miseen minulla on ikuisuus aikaa! 
(Lue s. 1405.4.)
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Seuraavassa lainauksessa tulee esil-

le se suuri armo, joka on meille kulle-
kin asetettu!

[111:1.5] Eikä eloonjäämistä niinkään 
varmista se, mitä mieli käsittää, 
kuin se, mitä mieli haluaa käsittää. 
Henkeensamastumista ei niinkään 
ole se, mitä mieli on, kuin se, mitä 
mieli pyrkii olemaan. Universumis-
sa tapahtuvaan ylösnousemukseen 
ei niinkään johda se, että ihminen 
on tietoinen Jumalasta kuin se, et-
tä ihminen kaipaa Jumalaa. Se, mi-
tä sinä tänä päivänä olet, ei ole yhtä 
tärkeää kuin se, mitä sinusta päivä 
päivältä ja ikuisuudessa tulee.

Jeesus opettaa kolmeakymmen-
täkahta Rooman johtajaa
Tuohon aikaan Rooman keisarikun-
taan kuuluivat koko Etelä-Eurooppa, 
Vähä-Aasia, Syyria, Egypti ja Luo-
teis-Afrikka. Sen asujaimistoon kuului 
itäisen pallonpuoliskon jokaisen maan 
kansalaisia. Rooma itsessään oli noin 
kahden miljoonan asukkaan kaupun-
ki. Jeesuksen aikaisilla juutalaisilla oli 
vapaus kulkea keisarikunnan alueella, 
ei ollut pelkoa merirosvoista. Myös 
maantiet olivat turvallisia.

Kuinka Jeesus valmisteli tie-
tä opetustensa leviämiselle Roo-
maan?
Vieraillessaan Roomassa tämä da-
maskuslainen kirjanoppinut eli Jee-
sus tapasi keisari Tiberiuksen. Jeesus 
keskusteli pitkään keisarin kanssa. 
Kun Jeesus poistui keisarin luota, tä-

mä lausui adjutantilleen seuraavan-
laisen huomion Jeesuksesta:

[132:0.1] ”Jos minulla olisi tuon kave-
rin kuninkaallinen ryhti ja hienos-
tunut käytös niin olisinpa oikea kei-
sari täh?”

Johtavien stoalaisten joukosta hän 
valitsi viisi, kyynikoista yksitoista ja 
mysteerikulttien johtajista kuusitois-
ta. Tämä damaskuslainen kirjanoppi-
nut käytti suuren osan vapaa-ajastaan 
läheiseen yhdessäoloon näiden us-
konnonopettajien kanssa.

Emme tiedä, miten tarkasti Jeesus 
aavisti, että juutalaiset tulisivat tor-
jumaan hänen sanomansa, mutta on 
varmaa, että hän aavisti, kuinka hä-
nen sananviejänsä ennen pitkää saa-
puisivat Roomaan julistamaan sanaa 
taivaan valtakunnasta. Siksi hän ryh-
tyi mitä hämmästyttävimmällä taval-
la valmistelemaan tietä sille, että näi-
den sanoma otettaisiin sitäkin pa-
remmin vastaan.

[132:0.5] Ja hänen opetusmenetelmänsä 
oli seuraavanlainen: Hän ei kertaa-
kaan takertunut heidän erehdyk-
siinsä eikä sanallakaan takertunut 
heidän opetuksessa esiintyviin puut-
teellisuuksiinsa. Kussakin tapauk-
sessa hän tapasi ottaa erikseen esille 
heidän opetuksiinsa sisältyvän to-
tuuden ja jatkaa sitten keskustelua 
siten, että tämä totuus kävi heidän 
mielessään entistäkin houkuttele-
vammaksi ja valaistummaksi niin, 
että tämä totuuden painottuminen 
varsin lyhyessä ajassa työnsi tehok-
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kaasti tieltään siihen liittyneen er-
heen. Ja näin nämä Jeesuksen opet-
tamat miehet ja naiset valmentuivat 
varhaiskristillisten lähetyssaarnaa-
jien opetuksiin sisältyneiden uu-
sien ja samankaltaisten totuuksien 
myöhempään tunnistamiseen. Juu-
ri tämä varhaisessa vaiheessa ta-
pahtunut evankeliuminjulistajien 
opetusten hyväksyminen antoi tun-
temamme voimakkaan sysäyksen 
kristinuskon nopealle leviämiselle 
Roomaan ja sieltä koko valtakun-
nan alueelle.
[132:0.6] Tämän huomionarvoisen 
teon merkitys käy paremmin ym-
märrettäväksi, kun toteamme lisäk-
si sen seikan, että tämän Jeesuksen 
opettaman kolmenkymmenenkah-
den Rooman uskollisen johtajan 
ryhmän kohdalla ponnistelut osoit-
tautuivat turhiksi vain kahden koh-
dalla. Noista kolmestakymmenestä 
tuli keskushenkilöitä aikana, jol-
loin Roomassa laskettiin kristinus-
kon perusteet.

Jeesuksen opetusmenetelmä otti aina 
huomioon opetettavan vastaanotto-
kyvyn, Jeesus otti aina oppilaan yksi-
lönä huomioon opetustilanteessa. 
Näissä Roomassa tapahtuvissa ope-
tustapahtumissa ei koskaan ollut kuin 
kaksi tai kolme kuulijaa kerrallaan, 
näin hän pystyi muokkaamaan ope-
tuksen mahdollisimman tuloksek-
kaaksi. Oppilaat saivat itse tuntea vir-
kistävän ahaa-elämyksen. (Lue s. 
1765.)

Jeesus opetti vertauksilla
Apostolit kuulivat Jeesuksen opetta-
van kansaa vertauksia käyttämällä. 
Häneltä kysyttiin, mikä on näiden 
”hämärien” lausumien tarkoitus. Hän 
oli vastikään esittänyt kylväjäver-
tauksen. Hän vastasi: 

[151:1.4] ”Olen koko kuluneen ajan 
opettanut teitä kärsivällisesti. Tei-
dän on suotu tietää taivaan val-
takunnan mysteerit, mutta väki-
joukoille, jotka eivät osaa erottaa 
totuutta, ja niille, jotka tavoittelevat 
turmiotamme, valtakunnan mystee-
rit esitetään tästä lähtien vertauksi-
na. Ja tämän me teemme, jotta ne, 
jotka todella haluavat astua sisäl-
le valtakuntaan, kykenevät näke-
mään opetuksen merkityksen ja löy-
tävät pelastuksen, kun taas ne, jotka 
kuuntelevat vain meidät satimeen 
saadakseen, joutuvat yhä pahem-
min ymmälle sikäli, että he näkevät 
näkemättä ja kuulevat kuulematta. 
Lapseni, ettekö käsitä hengen lakia, 
joka säätää, että sille jolla on, anne-
taan, jotta hänellä olisi yltäkylläi-
syys; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan 
pois sekin, mitä hänellä on. Käytän 
kansalle puhuessani siis vastedes 
paljon vertauksia, jotta ystävämme 
ja ne, jotka haluavat tietää totuu-
den, kykenevät löytämään, mitä et-
sivät, kun taas vihamiehemme ja ne, 
jotka eivät totuutta rakasta, kuule-
vat ilman, että ymmärtävät. Mo-
ni näistä ihmisistä ei kulje totuuden 
tietä. Profeetta tosiaan kuvaili kaik-
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kia tällaisia sieluja, jotka eivät osaa 
nähdä totuutta, sanoessaan: ’Sillä 
tämän kansan sydän on käynyt yli-
mieliseksi, ja sen korvat ovat puutu-
neet kuulemaan, ja silmänsä se on 
sulkenut, jottei se totuutta erottaisi 
eikä sitä sydämessään ymmärtäisi.’”

Jeesus kertoi lukuisia muita vertauk-
sia, mm. vertaukset leivisköistä, huk-
kaan joutuneesta pojasta, nokkelasta 
taloudenhoitajasta, kahdesta pojasta, 
hääjuhlasta, laupiaasta samarialaises-
ta ja monta muuta. Jeesuksella oli tai-
to asetella sanansa kuulijoiden vas-
taanottokyvyn mukaisiksi. Tätä tär-
keää opetuksen vastaanottokykyyn 
kohdistuvaa huomiota selitetään seu-
raavassa lainauksessa.

[151:3.1] ”Rakkaani, teidän tulee aina 
osata eriyttää opetuksenne niin, et-
tä sovitatte totuuden julkituontinne 
sen mukaiseksi, minkälaista ajatus-
maailmaa kuulijanne edustavat ja 
minkälainen heidän sydämensä on. 
Kun seisotte väenpaljouden edessä, 
joka ei ole älykkyydeltään eikä mie-
lenlaadultaan yhtenäistä, ette voi 
puhua eri sanoja jokaiselle erillisel-
le kuulijoiden luokalle, mutta voitte 
sen sijaan kertoa tarinan, joka välit-
tää opetuksenne. Ja silloin jokaisel-
la ryhmällä, jopa jokaisella yksilöllä, 
on mahdollisuus tehdä esittämäs-
tänne vertauksesta oma tulkintansa 
omien älyllisten ja hengellisten avu-
jensa mukaisesti. Teidän on määrä 
antaa valonne loistaa, mutta tehkää 
se viisaasti ja harkitusti. Ei kukaan, 

joka sytyttää lampun, peitä sitä as-
tialla tai pane sängyn alle, vaan hän 
panee lamppunsa lampunjalkaan, 
jotta kaikki voisivat nähdä sen va-
lon. Sanonpa teille, ettei taivaan 
valtakunnassa ole mitään kätket-
tyä, jota ei tuotaisi julki; eikä siel-
lä ole mitään salaisuuksia, joita ei 
lopulta tehtäisi tunnetuksi. Kaikki 
nämä seikat tulevat lopulta valoon. 
Älkää ajatelko pelkästään kansan-
joukkoja ja sitä, miten ne kuulevat 
totuuden, vaan pitäkää vaarin myös 
itsestänne ja siitä, miten te kuulette. 
Muistakaa, että olen monta kertaa 
sanonut teille: Sille, jolla on, anne-
taan lisää; kun sen sijaan siltä, jolla 
ei ole, otetaan pois sekin, mitä hän 
luulee, että hänellä on.”

[159:5.17] Mitä tahansa Jeesus opet-
ti, hän ei kertaakaan eksynyt käyt-
tämään sekoittavia yksityiskohtia. 
Hän karttoi kukkaiskieltä ja kaih-
toi pelkkää runollisen maalailun 
sananhelinää. Hän piti tapana pu-
kea suuret merkitykset koruttomiin 
ilmaisuihin. Asioita havainnollis-
taakseen Jeesus käänsi monien käy-
tössä olevien sanojen merkityksen 
aivan toiseksi. Tällaisia sanoja oli-
vat muiden muassa suola, hapate, 
kalastus ja pikkulapset. Hän käyt-
ti erittäin tehokkaasti antiteesiä ja 
vertasi yhtä hetkeä loputtomuuteen, 
ja niin edelleen. Hänen kielikuvansa 
olivat osuvia, kuten esimerkiksi ”so-
kea, joka taluttaa sokeaa”. Mutta 
hänen kuvailevan opetuksensa suu-
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rin väkevyys piili sen luonnollisuu-
dessa. Jeesus toi uskonnon filosofian 
taivaasta maan päälle. Hän toi jul-
ki sielun perustarpeet tavalla, jossa 
kuvastui uusi ymmärrys ja uusi rak-
kauden lahjaksi antaminen.

Naisten evankelistaryhmä
Oli varmaan melkoinen järkytys kah-
delletoista apostolille, kun Jeesus ker-
toi: ”Huomisaamuna asetamme kym-
menen naista valtakunnan hoivatyö-
hön.” Voin hyvin kuvitella kysymys-
merkkejä opetuslasten ajatuksissa!

[150:1.3] Oli mitä hämmästyttävintä ol-
la todistamassa tuohon aikaan, jol-
loin naisia ei laskettu edes synago-
gan pääsaliin (hehän pääsivät vain 
naisten lehterille), miten heidät tun-
nustettiin uuden valtakunnan evan-
keliumin täysivaltaisiksi opettajiksi. 
Valtuutus, jonka Jeesus antoi näil-
le kymmenelle heidät evankeliu-
min opetus- ja hoivatyöhön aset-
taessaan, oli vapauden julistus, joka 
antoi vapautuksen kaikille naisille 
ja kaikiksi ajoiksi. Miehen ei enää 
käynyt pitää naista itseään hengel-
lisesti alempiarvoisena. Tämä oli il-
meinen järkytys jopa kahdelletoista 
apostolille. Siitäkin huolimatta, et-
tä he olivat monet kerrat kuulleet 
Mestarin sanovan, ettei ”taivaan 
valtakunnassa ole rikasta eikä köy-
hää, ei vapaata eikä orjaa, ei mie-
henpuolia, eikä naisenpuolia, vaan 
että kaikki ovat yhtälailla Jumalan 
tyttäriä ja poikia”, he kirjaimelli-
sesti järkyttyivät Jeesuksen ehdot-

taessa, että hän valtuuttaisi nämä 
kymmenen naista virallisesti uskon-
nonopettajiksi ja, että hän jopa sal-
lisi näiden matkustaa heidän mu-
kanaan. Tämä menettely kuohutti 
koko maata, ja Jeesuksen vihamie-
het löivät mynttiä tämän mielipi-
teen kustannuksella, mutta hyvään 
sanomaan uskovat naiset seisoivat 
kaikkialla vankkumatta näiden va-
lituksi tulleiden sisartensa takana 
ja toivat julki empimättömän hy-
väksyntänsä tälle vihdoinkin saa-
dulle tunnustukselle siitä että nai-
sella oli paikkansa uskonnollisessa 
työssä. Tätä naisten vapauttamista, 
joka antoi naisille heille kuuluvan 
aseman, apostolit sovelsivat käy-
täntöön välittömästi, kun Jeesus oli 
poistunut tästä maailmasta, vaikka 
myöhempien sukupolvien keskuu-
dessa palattiinkin ikivanhoihin ta-
poihin. Naispuolisista opettajista ja 
työntekijöistä käytettiin kristillisen 
kirkkokunnan alkuvuosina nimitys-
tä diakonissa, ja he nauttivat yleistä 
arvonantoa. Mutta vaikka Paavali 
myönsi tämän kaiken teoriassa, hän 
ei koskaan sisäistänyt sitä omaan 
näkemykseensä, ja hän oli henkilö-
kohtaisesti sitä mieltä, että asiaa oli 
käytännössä vaikea toteuttaa.

Niinpä niin, Paavali hyväksyi teorias-
sa, mutta toteutus käytäntöön jäi on-
tuvaksi. Kun katselette ja kuuntelette 
ympäristöänne, huomaatte, että tämä 
ongelma kukoistaa yhteiskunnallisis-
sa ja yksilökohtaisissa asioissa sekä 
monissa instituutioissa.
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Opastusta opettajille
Jeesus kehotti opettajaa opetustilan-
teessa kunnioittamaan opetuksen 
kohdettaan eikä millään muotoa alis-
tamaan tai loukkaamaan hänen per-
soonaansa. Eräs johtaja lähihistorias-
samme sanoi, että kaikki menetelmät 
ovat sallittuja, jotta tavoite saavute-
taan. Olisikohan ollut Lenin tai Stalin?

Jeesus opetti tällä tavalla:
[159:3.2] Kunnioittakaa aina ihmi-
sen persoonallisuutta. Oikeamielis-
täkään asiaa ei tulisi koskaan ajaa 
väkipakolla; hengellisiä voittoja voi-
daan saavuttaa vain hengellisellä 
voimalla. Tämä kehotus pidättäy-
tyä aineellisten vaikutuskeinojen 
käyttämisestä koskee psyykkistä vä-
kivaltaa samoin kun fyysistä voi-
mankäyttöä. Musertavia argument-
teja ja mentaalista etevämmyyttä ei 
tule käyttää keinona, jolla miehiä 
ja naisia pakotetaan valtakuntaan. 
Ei ole tarkoitus, että ihmisen mieli 
muserretaan jo pelkällä loogisuuden 
painokkuudella tai, että se saadaan 
pelon valtaan taitavalla sanankäy-
töllä. Vaikkei tunne-elämää voida 
ihmisen päätöksiin vaikuttavana te-
kijänä kokonaan eliminoida, niiden 
opetuksissa, jotka haluaisivat edis-
tää valtakunnan asiaa, ei siihen pi-
täisi kuitenkaan suoranaisesti vedo-
ta. Vedotkaa suoraan jumalalliseen 
henkeen, joka asuu ihmisten mie-
lissä. Älkää vedotko pelkoon, sää-
liin tai pelkkään tunteiluun. Olkaa 
ihmisiin vedotessanne rehellisiä, 

harjoittakaa itsehillintää ja osoit-
takaa asian vaatimaa maltilli-
suutta. Osoittakaa asianmukaista 
kunnioitusta oppilaidenne persoo-
nallisuutta kohtaan. Muistakaa mi-
nun sanoneen: ”Katso, seison ovella 
ja kolkutan, ja jos joku avaa, tulen 
sisälle.”
[159:3.3] Älkää ihmisiä valtakuntaan 
tuodessanne kaventako tai hävittä-
kö heidän itsekunnioitustaan. Vaik-
ka liiallinen itsekunnioitus saat-
taakin hävittää asianmukaisen 
nöyryyden ja johtaa ylpeyteen, hal-
veksuntaan ja ylimielisyyteen, itse-
kunnioituksen menettäminen toi-
saalta johtaa usein tahtotoiminnan 
halvaantumiseen. Tämän evanke-
liumin tarkoituksena on palauttaa 
itsekunnioitus niille, jotka ovat sen 
kadottaneet, ja hillitä sitä niissä, 
joilla sitä on. Älkää tehkö sitä vir-
hettä, että vain tuomitsette, mikä 
oppilaidenne elämässä on väärää, 
vaan muistakaa myös osoittaa yltä-
kylläisesti tunnustusta seikoille, jot-
ka heidän elämässään ovat kaikkein 
ylistettävimpiä. Älkää unohtako, et-
tä mikään ei pidätä minua palaut-
taessani itsekunnioituksen niille, 
jotka ovat sen menettäneet ja jotka 
tosissaan haluavat saada sen takai-
sin.
[159:3.4] Pitäkää huoli, ettette haa-
voita arkojen ja pelokkaiden sielu-
jen itsekunnioitusta. Älkää antako 
itsellenne vapautta tehdä pilkkaa 
mieleltään yksinkertaisten veljie-
ni kustannuksella. Älkää olko kyy-
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nisiä pelon vallassa olevia lapsiani 
kohtaan. Toimettomuus on itsekun-
nioitukselle tuhoisaa. Kehottakaa 
sen vuoksi veljiänne pysymään alati 
toimeliaina valitsemiensa tehtävien 
parissa ja tekemään kaikkensa jär-
jestääkseen työtä niille, jotka eivät 
ole työllistettyjä. Älkää milloinkaan 
syyllistykö sellaiseen arvottomaan 
taktiikkaan, että koetatte pelotella 
miehiä ja naisia liittymään taivaan 
valtakuntaan. Rakastava isä ei pe-
lottele lapsiaan, jotta nämä suostui-
sivat alistumaan hänen oikeuden-
mukaisiin vaatimuksiinsa.

Loppusanat
Olkaamme kiitollisia, että meillä on 
Urantia- kirja, ja vielä suomen kielel-
lä. Kiitos myös kaikille heille, jotka 
edesauttoivat kirjan kääntämistä. Nyt 
meillä on mahdollisuus ammentaa 
ilosanomaa omalla kielellämme ja ky-
kymme mukaisesti sekä rakentaa 
oma elävä uskomme Jeesukseen. Mi-
nua Urantia-kirja auttaa sanoinku-
vaamattomasti uskomaan Rakkau-
den Jumalaan. Kirja avaa kuvan mil-
tei äärettömästä maailmankaikkeu-
desta, joka ei ole sattumalta syntynyt, 
maailmasta, jota johdetaan suunni-
telmallisesti.

☐

Jeesuksen meille antamista lupauksista, osa 1
Esitelmätilaisuus Malmitalolla 27.4.2019

Pentti Lehtelä

Jeesus antoi Urantia Foundationin 
erään opintoryhmän tekemän kar-

toituksen (v. 1975) mukaan kaikkiaan 
25 suullista lupausta kannustuksena 
sanoman saattajille heidän opettaes-
saan kohtaamilleen kuolevaisille Jee-
suksen evankeliumia Jumalan isyy-
destä ja ihmisten veljeydestä. Näitä 
lupauksia on käsitelty kaikkiaan kah-
dessatoista Urantia-kirjan eri luvus-
sa. Osa lupauksista menee lomittain 
vain vahvistaakseen meidän uskoam-
me hengellisen kasvumme tiellä.

Esitelmäni motto on: 70 UUDEN 
OPETTAJAN KOULUTUS JA 
KENTTÄTYÖ (4.11.–30.12.29 jKr.)

163:6.7 ”Olette ryhtyneet tähän suu-
renmoiseen työhön, jonka tarkoi-
tuksena on opettaa kuolevaiselle 
ihmiselle, että hän on Jumalan poi-
ka (*tai vastaavasti Jumalan tytär). 
Olen osoittanut teille tien; menkää 
ja tehkää velvollisuutenne, älkääkä 
uupuko hyvää tehdessänne. Teille 
ja kaikille, jotka kautta aikojen seu-
raavat jälkiänne, tahdon sanoa: Sei-
son aina lähellä, ja kutsuni kuuluu 
ja tulee aina kuulumaan: Tulkaa 
minun tyköni kaikki työtätekevät ja 
raskautetut, niin annan teille levon. 
Ottakaa kantaaksenne minun ikee-
ni ja oppikaa minusta, sillä olen tosi 
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ja uskollinen, ja löydätte hengellisen 
levon sielullenne.”
163:6.8 Ja he havaitsivat Mestarin sa-
nojen olevan totta pannessaan hä-
nen lupauksensa koetteille. Ja sen 
päivän jälkeen lukemattomat tu-
hannet ovat hekin näiden lupaus-
ten paikkansapitävyyttä koetelleet 
ja kokeilleet.

LUKU 137: ODOTTELUA GALI-
LEASSA, osio 8. SAARNA VALTA-
KUNNASTA. Lauantaina 22.6.26 jKr. 
Jeesus totesi: ”Isän hetki on tullut.”

137:8.14 ”Ja maksoipa se teille tämän 
maailman hyvyyksissä mitä tahan-
sa, maksoittepa taivaan valtakun-
taan päästäksenne minkä hinnan 
hyvänsä, saatte vastikkeena monin-
kertaisesti enemmän iloa ja hengel-
listä edistymistä tässä maailmassa 
ja ikuisen elämän tulevana aika-
kautena.”

LUKU 140: KAHDENTOISTA APOS-
TOLIN VIRKAANASETTAMINEN, 
osio 1. ALUSTAVAT OHJEET. Sun-
nuntaina 12.1.27 jKr.

140:1.2 ”Uusi valtakunta, jonka Isä-
ni kohta pystyttää maisten lasten-
sa sydämeen, on oleva ikiaikainen 
valtapiiri. Tämä Isäni valta niiden 
sydämessä, jotka haluavat täyttää 
hänen jumalallisen tahtonsa, ei kos-
kaan pääty.”

140:1.5 ”Olkoon teidän sanoman-
ne tälle maailmalle: Etsikää en-
sin Jumalan valtakuntaa ja hänen 

vanhurskauttaan, ja ne löytäes-
sänne saatte niiden myötä kaiken 
muun, mikä on ikuisen eloonjäämi-
sen kannalta tarpeellista.”

140:1.6 ”Jokainen, joka haluaa olla 
suuri Isäni valtakunnassa, olkoon 
hän kaikkien hoivaaja; ja jokainen, 
joka haluaa olla joukossanne ensim-
mäinen, tulkoon hänestä veljiensä 
palvelija. Mutta niin pian kuin tei-
dät on kiistatta otettu vastaan tai-
vaallisen valtakunnan kansalaisiksi, 
ette ole enää palvelijoita, vaan poi-
kia, elävän Jumalan poikia (ja Ju-
malan tyttäriä). Ja näin tämä valta-
kunta tulee edistymään maailmassa 
kunnes se murtaa jokaisen esteen ja 
tekee kaikki ihmiset tietoisiksi Isäs-
täni ja panee heidät uskomaan sii-
hen pelastavaan totuuteen, jota olen 
tullut julistamaan.”

LUKU 143: MATKA SAMARIAN 
HALKI, osio 1. SANANJULISTUSTA 
ARKELAIKSESSA. 1.–15.8.27 jKr.

143:1.5 ”Mutta kuka teille sanoi, että 
evankeliumini olisi tarkoitettu vain 
(sairaille, köyhille,) orjille ja sur-
kimuksille? Muistutatteko te, vali-
tut apostolini, surkimuksia? Näytti-
kö Johannes Kastaja surkimukselta? 
Olenko minä mielestänne pelon or-
juuttama? On totta, että tämän 
sukupolven köyhille ja sorretuille 
saarnataan evankeliumia. Tämän 
maailman uskonnot ovat suhtau-
tuneet välinpitämättömästi köy-
hiin, mutta Isäni ei katso henkilöön. 
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Tämän päivän köyhät ovat sitä 
paitsi ensimmäiset, jotka ottavat 
vaarin katumuskehotuksesta ja ke-
hotuksesta tunnustautua Juma-
lan pojiksi (ja Jumalan tyttäriksi).” 
”Mutta valtakunnan evankeliumia 
on määrä saarnata kaikille ihmisil-
le – juutalaisille ja ei-juutalaisille, 
kreikkalaisille ja roomalaisille, rik-
kaille ja köyhille, vapaille ja orjille – 
ja yhtäläisesti sekä nuorille että van-
hoille, sekä miehille että naisille.”

LUKU 144: GILBOALLA JA DEKA-
POLIISSA, osio 2. LUENTO RU-
KOUKSESTA. Syys-lokakuu 27 jKr.

144:2.3 ”Rukous on sielun hen-
käys, ja sen tulisi johtaa teidät 
olemaan peräänantamattomia 
yrityksessänne päästä selville sii-
tä, mikä on Isän tahto. Jos jollakul-
la teistä on naapuri, ja menet hänen 
luokseen keskellä yötä ja sanot: ’Ys-
tävä, lainaa minulle kolme leipää, 
sillä muuan ystäväni on matkallaan 
tullut luokseni, eikä minulla ole mi-
tään, millä häntä kestitsisin’; ja jos 
naapurisi vastaa: ’Älä kiusaa mi-
nua, sillä ovi on jo teljetty, ja lapset 
ja minä olemme vuoteessa; siksi en 
voi nousta sinulle leipää antamaan, 
niin sinä olet itsepintainen ja selität, 
että ystäväsi on nälissään, eikä si-
nulla ole tarjota hänelle ruokaa.’Mi-
näpä sanon sinulle, että vaikkei 
naapurisi nousekaan vuoteestaan 
antamaan sinulle leipää sen vuok-
si, että hän on ystäväsi, hän kuiten-
kin nousee siksi, että olet hellittämä-

tön, ja hän antaa sinulle niin monta 
leipää kuin tarvitset. Jos siis itsepin-
taisuus tuottaa ystävänpalveluksia, 
kun on kysymys vain kuolevaisesta 
ihmisestä, kuinka paljon enemmän 
saattekaan hengessänne osoittamal-
lanne itsepintaisuudella itsellenne 
elämän leipää taivaassa olevan Isän 
anteliaista käsistä. Sanon teille sa-
nomasta päästyäni: Anokaa, niin 
teille annetaan; etsikää, niin te löy-
dätte; kolkuttakaa, niin teille ava-
taan. Sillä jokaiselle anovalle anne-
taan, etsijä löytää, ja kolkuttavalle 
avataan pelastuksen ovi.

LUKU 146: ENSIMMÄINEN GALI-
LEAN-SAARNAMATKA, osio 3. 
PY SÄHDYS RAAMASSA. Sunnun-
taina 18.1.28 jKr.

146:3.5 ”Ja Pojan luonnollisiin varus-
tuksiin kuuluu Isästä oleva elämä. 
Koska teille on annettu Isän elä-
vä henki, (Ajatuksensuuntaaja) sii-
tä johtuu, että olette Jumalan poikia 
(ja Jumalan tyttäriä). Elämästän-
ne tässä lihallisuuden aineellisessa 
maailmassa te selviydytte tuonpuo-
leiseen siksi, että samastutte Isän 
elävään henkeen, (Ajatuksensuun-
taajaan) ikuisen elämän lahjaan. 
Monilla, toden totta, oli tämä elä-
mä, jo ennen kuin tulin Isän tyköä, 
ja monet muut ovat saaneet tämän 
hengen, koska he uskoivat minun 
sanani; mutta teen tiettäväksi, että 
sitten kun palaan Isän luo, hän lä-
hettää henkensä kaikkien ihmisten 
sydämeen.
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146:3.6 Ensi vaiheessa uskotte olevanne 
Jumalan poikia (ja Jumalan tyttä-
riä) siksi, että opetukseni on tehnyt 
teidät tietoisemmiksi teissä olevan 
Isämme läsnäolon sisäisistä johda-
tuksista; mutta hyvin pian vuodate-
taan Totuuden Henki kaiken lihan 
ylle, ja se elää ihmisten keskuudes-
sa ja opettaa kaikkia ihmisiä, ku-
ten minä nyt elän keskuudessan-
ne ja puhun teille totuuden sanoja. 
Ja tämä Totuuden Henki, joka pu-
huu sielunne hengellisten varus-
tusten puolesta, auttaa teitä tietä-
mään, että olette Jumalan poikia (ja 
Jumalan tyttäriä). Se todistaa pet-
tämättömästi sisimmässänne ole-
van Isän läsnäolon, henkenne, kans-
sa, joka silloin on kaikkien ihmisten 
sisimmässä, kuten se nyt on muuta-
missa, ja kertoo teille, että olette to-
dellisuudessa Jumalan poikia (ja Ju-
malan tyttäriä).

146:3.7 ”Jokainen maan lapsi, joka 
noudattaa tämän hengen johdatus-
ta, tulee lopulta tietämään, mikä Ju-
malan tahto on; ja joka antaa perik-
si Isäni tahdolle, hän pysyy ajasta 
aikaan. Teille ei ole selvitetty tietä, 
joka johtaa maisesta elämästä ikui-
seen olotilaan, mutta sellainen tie on 
olemassa, sellainen on aina ollut, ja 
olen tullut tekemään tästä tiestä uu-
den ja elävän. Joka astuu valtakun-
taan, hänellä on jo ikuinen elämä 
– hän ei koskaan menehdy. Mutta 
tässä on paljon sellaista, jonka ym-
märrätte paremmin, sitten kun olen 

palannut Isän tykö ja teillä on mah-
dollisuus tarkastella tämänhetkisiä 
kokemuksianne takautuvasti.”

LUKU 156: OLESKELU TYYROSSA 
JA SIIDONISSA, osio 2. OPETUSTA 
SIIDONISSA. Perjantaina 10.6.29 
jKr.

156:2.1 Siidoniin saapuessaan Jeesus ja 
hänen työtoverinsa kulkivat erään 
sillan yli. Monille se oli heidän en-
simmäinen koskaan näkemänsä sil-
ta. Heidän kävellessään tätä siltaa 
pitkin Jeesus sanoi muun muassa: 
”Tämä maailma on vain silta. Voit-
te kulkea sen yli, mutta teidän ei tu-
le ajatella, että rakennatte sen pääl-
le asuinpaikan.”

156:2.5 Mestari sanoi opetuslapsilleen 
ensi kerran sanat ”Vaikka taivas ja 
maa katoaisivat, totuuden sanani 
eivät katoa.”

LUKU 159: KIERTOMATKA DE-
KAPOLIISSA. osio 3. OPASTUSTA 
OPETTAJILLE JA USKOVILLE. 
Torstaina 18.8.29 jKr.

159:3.2 Kunnioittakaa aina ihmisen 
persoonallisuutta. Oikeamielistä-
kään asiaa ei tulisi koskaan ajaa vä-
kipakolla; hengellisiä voittoja voi-
daan saavuttaa vain hengellisellä 
voimalla. Ei ole tarkoitus, että ih-
misen mieli muserretaan jo pelkällä 
loogisuuden painokkuudella tai että 
se saadaan pelon valtaan taitavalla 
sanankäytöllä. Vaikkei tunne-elä-
mää voida ihmisen päätöksiin vai-
kuttavana tekijänä kokonaan eli-
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minoida, niiden opetuksissa, jotka 
haluaisivat edistää valtakunnan 
asiaa, ei siihen pitäisi kuitenkaan 
suoranaisesti vedota. Vedotkaa suo-
raan jumalalliseen henkeen, joka 
asuu ihmisten mielessä. Älkää ve-
dotko pelkoon, sääliin tai pelkkään 
tunteiluun. Olkaa ihmisiin vedo-
tessanne rehellisiä, harjoittakaa it-
sehillintää ja osoittakaa asian vaa-
timaa maltillisuutta. Osoittakaa 
asianmukaista kunnioitusta oppi-
laidenne persoonallisuutta kohtaan. 
Muistakaa minun sanoneen: ”Kat-
so, seison ovella ja kolkutan, ja jos 
joku avaa, tulen sisälle.”

159:3.3 Älkää ihmisiä valtakuntaan 
tuodessanne kaventako tai hävittä-
kö heidän itsekunnioitustaan. Vaik-
ka liiallinen itsekunnioitus saat-
taakin hävittää asianmukaisen 
nöyryyden ja johtaa ylpeyteen, hal-
veksuntaan ja ylimielisyyteen, itse-
kunnioituksen menettäminen toi-
saalta johtaa usein tahtotoiminnan 
halvaantumiseen. Tämän evanke-
liumin tarkoituksena on palauttaa 
itsekunnioitus niille, jotka ovat sen 
kadottaneet, ja hillitä sitä niissä, 
joilla sitä on. Älkää tehkö sitä vir-
hettä, että vain tuomitsisitte, mikä 
oppilaidenne elämässä on väärää, 
vaan muistakaa myös osoittaa yltä-
kylläisesti tunnustusta seikoille, jot-
ka heidän elämässään ovat kaikkein 
ylistettävimpiä. Älkää unohtako, et-
tä mikään ei pidätä minua palaut-
taessani itsekunnioituksen niille, 

jotka ovat sen menettäneet ja jotka 
tosissaan haluavat sen saada takai-
sin.

159:3.4 Pitäkää huoli, ettette haavoi-
ta arkojen ja pelokkaiden sielujen 
itsekunnioitusta. Älkää antako it-
sellenne vapautta tehdä pilkkaa 
mieleltään yksinkertaisten veljie-
ni kustannuksella. Älkää olko kyy-
nisiä pelon vallassa olevia lapsiani 
kohtaan. Toimettomuus on itsekun-
nioitukselle tuhoisaa. Kehottakaa 
sen vuoksi veljiänne pysymään alati 
toimeliaina valitsemiensa tehtävien 
parissa ja tekemään kaikkensa jär-
jestääkseen työtä niille, jotka eivät 
ole työllistettyjä.

159:3.5 Älkää milloinkaan syyllistykö 
sellaiseen arvottomaan taktiikkaan, 
että koetatte pelotella miehiä ja nai-
sia liittymään valtakuntaan. Rakas-
tava isä ei pelottele lapsiaan, jotta 
nämä suostuisivat alistumaan hä-
nen oikeudenmukaisiin vaatimuk-
siinsa.

159:3.6 Tulee aika, jolloin valtakun-
nan lapset tajuavat, etteivät tun-
ne-elämän voimakkaat kuohut ole 
samaa kuin jumalallisen hengen 
johdatukset. Sellainen, että on saa-
nut voimakkaan ja oudon tunte-
muksen, joka vaatii tekemään jota-
kin tai menemään johonkin tiettyyn 
paikkaan, ei välttämättä merkitse 
tällaisten mielijohteiden olevan ih-
misessä asuvan hengen johdatuksia.
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159:3.7 Varoittakaa ennakkoon 
kaikkia uskovia, että on olemas-
sa ristiriitatilanteesta muodostuva 
rajamaasto, jonka läpi kaikkien li-
hallisuudessa eletystä elämästä hen-
gessä elettävään korkeampaan elä-
mään siirtyvien on kuljettava. Jotka 
elävät jotakuinkin kokonaan jom-
massakummassa valtakunnassa, 
eivät juurikaan joudu kokemaan 
ristiriitaa tai hämmentyneisyyt-
tä, mutta kaikkien osana on kokea 
enemmän tai vähemmän epävar-
muutta aikoina, joina he siirtyvät 
yhdeltä elämisen tasolta toiselle. 
Valtakuntaan astuessanne ette voi 
paeta vastuita, jotka sen myötä tule-
vat, ettekä välttää sen asettamia vel-
vollisuuksia, mutta muistakaa, että 
evankeliumin ies on helppo ja totuu-
den taakka on kevyt.

159.3.8 Maailma on täynnä nälkään 
nääntyviä isoavia sieluja, vaikka 
elämän leipä on suoraan heidän 
edessään; ihmiset kuolevat etsies-
sään sitä nimenomaista Jumalaa, 
joka elää heidän sisimmässään. Ih-
miset etsivät valtakunnan aarteita 
kaihoisin sydämin ja jalkansa vä-
syttäen, vaikka he ovat kaikki elä-
västä uskosta vain kädenojennuk-
sen päässä. Usko on hengellisyydelle 
samaa, mitä purjeet ovat laivalle, se 
merkitsee voiman lisäystä, ei lisät-
tyä elämän kuormaa. Valtakuntaan 
astuvia odottaa vain yksi kamppai-
lu, ja se on hyvä uskon kilvoitus. Us-
kova käy vain yhden taistelun, ja se 

käydään epäilyä - epäuskoa - vas-
taan.

159:3.9 Valtakunnan evankeliumia 
saarnatessanne opetatte yksin-
kertaisesti vain ystävyyttä Juma-
lan kanssa. Ja tämä kumppanuus 
vetoaa yhtäläisesti sekä mie-
hiin että naisiin, sillä kummat-
kin löytävät siitä sen, mikä 
tosimmin vastaa heidän luonteen-
omaisia kaipauksiaan ja ihanteitaan. 
Kertokaa lapsilleni, että minä sen 
lisäksi, että suhtaudun hellästi hei-
dän tunteisiinsa ja pitkämielises-
ti heidän heikkouksiinsa, olen myös 
armoton syntiä kohtaan ja suvaitse-
maton paatumuksen suhteen. Olen 
toden totta nöyrä ja alamainen Isä-
ni edessä, mutta olen yhtä säälimät-
tömän kova, kun kohtaan tahallista 
pahantekoa ja synnillistä kapinoin-
tia taivaassa olevan Isäni tahtoa 
vastaan.

159:3.10 Älkää välittäkö minusta opet-
tajastanne kuvaa surujen miehenä. 
Tulevien sukupolvien tulee tietää 
myös, miten ilomme oli sädehtivää, 
miten hyvä tahtomme oli ylitsevuo-
tavaa, miten hyväntuulisuutem-
me oli innoittavaa. Julistamme ilo-
sanomasta kertovaa viestiä, jonka 
muuntava vaikutus on tarttuvaa. 
Evankeliumimme – Jumalan isyy-
destä ja ihmisten veljeydestä - sykkii 
uutta elämää ja uusia merkityksiä. 
Ilo täyttää tämän opetuksen vas-
taan ottavat, ja sydämessään heillä 
on pakottava tarve iloita iäti ja ai-
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na. Lisääntyvä onnellisuus on aina 
kaikkien niiden kokemuksena, jotka 
ovat varmoja Jumalasta.

159:3.11 Opettakaa kaikille uskovil-
le, että he kaihtaisivat nojautumis-
ta vääränlaisen myötätunnon tar-
joamaan epävarmaan tukeen. Ette 
voi kehittää lujia luonteita itsesää-
liä hellimällä; pyrkikää rehellisesti 
välttämään pelkän surkeudenyhtei-
syyden petollista vaikutusta. Osoit-
takaa myötätuntoa urheille ja roh-
keille, samalla kun epäätte liiallisen 
säälin niiltä pelkurimaisilta sieluil-
ta, jotka elämiseen kuuluvat koet-
telemukset kohdatessaan nousevat 
kamppailemaan vain varaukselli-
sesti. Älkää tarjotko lohdutusta niil-
le, jotka kilvoittelematta antautuvat 
vaikeuksiensa edessä. Älkää pelkäs-
tään sen vuoksi suhtautuko suo-
peasti kanssaihmisiinne, että nämä 
puolestaan suhtautuisivat suopeas-
ti teihin.

159:3.12 Kunhan lapseni tiedostavat 
varmuuden jumalallisesta läsnäole-
vasta Isän hengestä, niin tällainen 
usko on laajentava mieltä, jalostava 
sielua, vahvistava persoonallisuutta, 
lisäävä onnellisuutta, syventävä 
hengen käsittämisen kykyä ja li-
säävä rakastamisen ja rakastettuna 
olemisen kykyä.

LUKU 180: JÄÄHYVÄISPUHE, osio 
1. UUSI KÄSKY, osio 2. VIINIPUU 
JA SEN OKSAT.

Muistoehtoollisen päätteeksi tors-

taina 6.4.30 jKr. Jeesus ja 11 apostolia 
lauloivat yhdessä psalmin 118. Judas 
Iskariot oli jo lähtenyt huoneesta. Jee-
sus nousi taas seisaalleen ja jatkoi yh-
dentoista apostolin opettamista:

180: 1.1 ”Teille on tuttu se käsky, jo-
ka kehottaa teitä rakastamaan toi-
sianne; rakastamaan lähimmäis-
tänne niin kuin itseänne. Mutta en 
ole täysin tyytyväinen edes siihen, 
että lapseni osoittavat tuonkaltais-
ta vilpitöntä kiintymystä. Tahtoisin, 
että teette vieläkin suurempia rak-
kauden tekoja uskovan veljesyhtei-
sön valtakunnassa. Siksi annankin 
teille uuden käskyn: Rakastakaa toi-
sianne niin kuin minä olen rakasta-
nut teitä. Ja tämän myötä kaikki ih-
miset tietävät teidän olevan minun 
opetuslapsiani, jos näin toisianne 
rakastatte.

180: 1.2 ”Tämän uuden käskyn teil-
le antaessani en laske taas uut-
ta taakkaa sielunne kannettavak-
si, vaan mieluumminkin tuon teille 
uutta iloa ja teen teille mahdollisek-
si kokea uutta mielihyvää siitä, et-
tä tunnette riemut, joiden lähde on 
sydämestänne kumpuavan kiinty-
myksen osoittaminen kanssaihmi-
siänne kohtaan. Tulen kohta ko-
kemaan ylimaallisen ilon – vaikka 
ulkonaisesti näyttääkin, että joudun 
kestämään murhetta –, kun vuoda-
tan rakkauteni teille ja kuolevaisto-
vereillenne.

180: 1.3 ”Kehottaessani teitä rakasta-
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maan toisianne niin kuin minä olen 
teitä rakastanut, pidän edessänne 
oikean rakkauden korkeinta mitta-
puuta, sillä suurempaa rakkautta ei 
kenelläkään voi olla kuin, että hän 
antaa henkensä ystäviensä puoles-
ta.”

180: 2.1 ”Minä olen oikea viinipuu, ja 
Isäni on viinitarhuri. Minä olen vii-
nipuu, ja te olette oksat. Ja Isä edel-
lyttää minulta vain, että te kannatte 
paljon hedelmiä. Viinipuun karsi-
misen tarkoituksena on vain sen ok-
sien satoisuuden lisääminen. Jokai-
sen minusta versovan oksan, joka ei 
kanna hedelmää, Isä karsii pois. Jo-
kaisen hedelmää tuottavan oksan 
Isä puhdistaa, jotta se kantaa en-
tistäkin enemmän hedelmiä. Olet-
te jo puhtaat sen sanan kautta, jon-
ka olen puhunut, mutta teidän tulee 
myös pysyä puhtaina. Teidän täytyy 
pysyä minussa, ja minun teissä, sil-
lä oksa kuihtuu, jos se erotetaan vii-
nipuusta. Niin kuin ei oksakaan voi 
kantaa hedelmää, ellei se pysy viini-
puussa, niin ette tekään voi tuottaa 
rakastavan palvelun hedelmiä, el-
lette pysy minussa. Muistakaa, et-
tä minä olen se oikea viinipuu, ja 
te olette sen elävät oksat. Joka elää 
minussa ja minä hänessä, kantaa 
runsain määrin hengen hedelmiä 
ja kokee ylintä iloa siitä, että tuot-
taa tämän hengellisen sadon. Jos 
tahdotte pitää tämän elävän hen-
gellisen yhteyden minuun, kannatte 
runsaan hedelmäsadon. Jos pysytte 

minussa ja jos sanani elävät teissä, 
kykenette esteettömään kanssakäy-
miseen kanssani, ja siinä tapauk-
sessa elävä henkeni voi niin täyttää 
teidät, että voitte pyytää, mitä hen-
keni ikinä tahtoo, ja tehdä kaiken 
tämän täysin vakuuttuneina siitä, 
että Isä suostuu pyyntöömme. Isä 
kruunataan kunnialla sillä, että vii-
nipuussa on paljon eläviä oksia ja 
että jokainen oksa kantaa runsaasti 
hedelmää. (joita mm. ovat rakkaus, 
ilo, rauha, pitkämielisyys, lempeys, 
hyvyys, usko, sävyisyys ja itsehil-
lintä.) Ja kun maailma näkee nämä 
hedelmiä kantavat oksat – ystäväni, 
jotka rakastavat toisiaan niin kuin 
minä olen heitä rakastanut, – niin 
kaikki ihmiset tietävät teidän toti-
sesti olevan opetuslapsiani.”

180: 2.2 ”Niin kuin Isä on minua ra-
kastanut, niin olen minäkin teitä 
rakastanut. Eläkää rakkaudessani, 
niin kuin minä elän Isän rakkau-
dessa. Jos niin teette kuin olen teil-
le opettanut, pysytte rakkaudessani, 
samoin kuin minä olen pitänyt Isän 
sanan ja pysyn alati hänen rakkau-
dessaan.”

Esitelmän toinen osa julkaistaan Hei-
jasteessa 4/2019

*Kirjoittajan tekemät tekstimuutok-
set (lisäykset) on merkitty sulkeisiin.

☐
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Taivaallinen Isäni
Sain Sinun osoitteesi jo lapsena, kun minulle opetettiin iltarukous polvillaan 
sängyn vieressä. Pyhäkoulu jatkoi opastusta kiiltokuvineen. Ja hieman myö-
hemmin nunnakoulun epätoivoisten yritysten jälkeen valistustani jatkoivat 
koulujen uskonnonopettajat.

Myöhemmin eksyin.

Minä olen yksi niistä laumasi lampaista, joka eksyi ja jonka löysit. Se, jonka 
huudon kuulit ja kannoit kotiin vuonna 1971. Tarkoitan kotia Sinun luonasi, 
vaikka olin kaukana kotimaastani.

Kerroin, mitä oli tapahtunut ja sain Sinulta turvan ja pelkoni väistyi, voimani 
palasivat. Yön ja tarkoituksettomuuden ja tarpeettomuuden kauhut olivat jää-
neet taakse. Tunsin turvaa ja läheisyytesi. Miksi jouduin hukkaan? Omat vää-
rät valintani ja varomattomuuteni minut sinne veivät.

Siellä missä olin, syvällä pimeydessä, olin yksin. Et jättänyt minua yksin pi-
meyden autiuteen etkä jättänyt minua yksin tyhjään itseeni. Täytit tyhjyyden 
rakkaudellasi.

Tunnen läsnäolosi ja olen kiitollinen siitä kärsivällisyydestä, jolla olet luotsan-
nut minua viimeiset vuosikymmenet ja vetänyt ajoissa takaisin laumaasi sil-
loin, kun navigointini on alkanut reistailla.

”Hyvässä tallessa”

Kokemuksia Tallinnan lukijatapaamisesta

Perheemme yhteisen kesäleirin vuok-
si ehdin mukaan Tallinnan lukija-
konferenssiin vasta lauantaina yh-
deksi vuorokaudeksi. Tupaten täynnä 
olevassa luentosalissa oli vastassa 
lämmin ilmapiiri sekä monia tuttuja 
ja paljon myös uusia kasvoja. Valitet-
tavan lyhyeksi jääneestä konferenssi-
vierailusta parhaiten mieleen jäivät 
seuraavat kolme tapahtumaa.

1. Yhteinen meditaatio- ja ru-
koushetki sunnuntaiaamuna
Mukana hetkessä oli vähintään 60 
Urantia-kirjan lukijaa. Taivaan Isän 
rakastava läsnäolo tuntui huoneessa 
uskomattoman intensiivisesti. Tämä 
Jumalan lupaus konkretisoitui voi-
mallisesti: ’Minä olen loistavien lois-
tavuus, hyvien hyvyys. Missä kaksi tai 
kolme kokoontuu, siellä minäkin 
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olen.’ [131:4.3] Olen ikuisesti kiitollinen 
tuosta hengellisestä kokemuksesta, 
jonka sain kokea yhdessä muiden lu-
kijoiden kanssa. Taivaan Isän rak-
kaus ja armo oli aistittavissa yhteises-
sä palvontahetkessämme poikkeuk-
sellisen voimakkaasti.

2. Keskustelut muiden Uran-
tia-kirjan lukijoiden eli “hengen-
heimolaisteni” kanssa
Ympäri maailmaa muiden lukijoiden 
kohtaaminen on aina uskomattoman 
inspiroivaa, lohduttavaa ja voimaan-
nuttavaa, koska vietän suurimman 
osan vuodesta agnostikkojen ja ateis-
tien ympäröimänä. Keskustelut mui-
den lukijoiden kanssa maailman me-
nosta ja ongelmista, äitini kuolemas-
ta, Jumalasta, Jeesuksesta sekä kirjan 
opetuksista ja teksteistä ovat valtavan 
antoisia. Tänä vuonna sain kuulla 
monia hyviä näkemyksiä ja ymmär-
rykseni parani merkittävästi esimer-
kiksi rukoiluun liittyen.

3. Uuden lukijan tapaaminen
Nainen oli kotoisin jostain päin Balti-
an maita. Hän oli koulutukseltaan 
fyysikko ja mieleltään hän oli ihan 
selvä “totuuden etsijä”. Hänellä oli 
valtava määrä kysymyksiä ja hän oli 
keskellä eksistentiaalista kriisiä. Hä-
nen kysymyksiään olivat esimerkiksi: 
“Miksi Jumala sallii pahan ja esimer-
kiksi sen, että äiti menettää lapsensa 
ja traumatisoituu lapsen kuolemasta 
loppuelämäkseen? Mitä kirja sanoo 
jälleensyntymästä ja elämän tarkoi-
tuksesta?” Yritin vastata parhaani 
mukaan hänen kysymystulvaansa, ja 
tietenkin kannustin lukemaan kirjaa, 
koska tiesin että siitä löytyy vastaus 
joko suoraan tai rivien välistä hänen 
kysymyksiinsä. Tapio Pulli lahjoitti 
hänelle ystävällisesti venäjänkielisen 
Urantia-kirjan. Toivon naiselle siu-
nausta ja että hän löytäisi kirjasta loh-
tua ja vastauksia, kuten minäkin olen 
saanut aikoinaan ja saan koko ajan 
vieläkin.

Karoliina A.

Viron Urantia-seura (Eesti Urantia Assotsiatsioon – EUA) järjesti Euroo-
pan toisen Urantia-konferenssin 11.–14.7.2019 Tallinnassa. Teemana oli: 
Siementen kylväminen – Kuinka voimme kasvaa sisäisesti Hengessä ja ul-
koisesti lisätä Urantia-kirjan lukijoiden määrää?

Tapaamisessa kuultiin kokemuksia Euroopasta ja muista maanosista, ja 
mitä eri maissa on tehty uusien lukijoiden löytämiseksi ja opintoryhmien 
perustamiseksi. Näiden esitysten pohjalta ryhmät suunnittelivat keinoja 
uusien lukijoiden mukaan saamiseksi omassa maassaan.
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Olemme kaikki stagella

Uusia kykyjä etsivillä televisio-oh-
jelmilla ei ole pulaa taitavista 

esiintyjistä, koska monilla ihmisillä on 
hinku päästä näyttämään kykyjään ja 
todellista luonnettaan esiintymislaval-
le.

Ihmiset kaipaavat elämässään kii-
tosta, hyväksyntää, ihailua ja mieli-
hyvää monissa eri muodoissa. Monet 
hakevat näitä esiintymislavalta, urhei-
lusta ja peleistä tai haalimalla itselleen 
valtaa politiikan, liike-elämän tai va-
rallisuuden kautta. Jotkut taas etsivät 
tyydytystä huumeiden, rikosten tai so-
dan avulla, kun positiiviset ja rakenta-
vat keinot eivät enää riitä.

Ikävä kyllä mitkään näistä ulkoisis-
ta keinoista eivät tuota kestävää rat-
kaisua, koska todellinen mielenrauha 
syntyy oman elämämme stagella ojen-

tamalla auttava kätemme kanssaihmi-
sille ajattelematta, mitä hyötyä siitä 
meille on. Voimme epäonnistua, mei-
dät voidaan tyrmätä ja unohtaa, mutta 
kaikesta huolimatta meidän kannattaa 
tehdä hyvää ja parantaa maailmaa.

Terve itsetunto ja itsekunnioitus 
syntyy kuuntelemalla ja auttamalla 
muita ihmisiä tavallisessa arjessa, sekä 
avoimella persoonallisuudella, joka ei 
pelkää haavoittumista. Pelkän oman 
edun tavoittelu ja oman persoonal-
lisuuden piilottaminen johtaa oma-
hyväiseen itsekeskeisyyteen sekä ka-
peaan ja mitättömään elämään.

Yhteiskunnan hyvinvointia yrite-
tään parantaa erilaisten yksityisyyden 
suojaa lisäävien lakien avulla. Ikävä 
kyllä riskinä on, että samalla kuljem-
me kohti suljettua yhteiskuntaa, jossa 

Ryhmäkuva Tallinnan konferenssin osallistujista 13.7.2019
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turvallisuus perustuu salailuun, ihmi-
set piiloutuvat rikollisilta ja muuttu-
vat anonyymeiksi. Sen sijaan meidän 
tulisi luoda avoin yhteiskunta, jossa 
erilaisuus on rikkaus ja ihmiset us-
kaltavat ylpeänä olla oma itsensä su-
kupuolisista mieltymyksistä, rodusta, 
uskonnosta, älykkyydestä tai ulkonä-
östä riippumatta.

Ihmisen aineellinen menestys 
maallisilla estradeilla riippuu pitkäl-
ti hänen saamistaan syntymälahjoista 
kuten älykkyydestä ja fyysisestä ole-
muksesta. Ihmisen hengellinen koh-
talo riippuu kuitenkin siitä, miten 
suuren osuuden näistä lahjoistaan 
hän käyttää kanssaihmisten tukemi-
seen. Parempaa yhteiskuntaa voidaan 
rakentaa monin eri tavoin; tosin aito 
myötätunto, ystävälliset sanat ja hy-
my ovat usein arvokkaampia kuin ra-
ha.

Tieteellisten havaintojen mukaan 
elämme fyysisellä näyttämöllä, jossa 
ympärillämme olevat upeat kulissit 
muodostuvat tyhjää täynnä olevista 

atomeista, joissa materiaa ei ole juuri 
lainkaan. Vaikuttaa siis siltä, että tä-
mä fysikaalinen areenamme on vain 
henkisen todellisuuden varjo. 

Viime kädessä ihmisen elämän 
tärkein päätös on valinta uskon ja 
ateismin välillä. Kyse ei ole valinnas-
ta fiktion ja faktan välillä, koska usko 
perustuu omakohtaiseen henkiseen 
kokemukseen, jota tieteen fysikaali-
set sensorit eivät voi mitata. Tiede ja 
usko eivät voi olla ristiriidassa keske-
nään, koska ne toimivat eri ulottu-
vuuksissa. Uskon avulla ihminen ke-
ventää sielunsa taakkaa hankkimalla 
kaukokatseisen näkemyksen elämän-
uransa jatkumisesta maailmankaik-
keudessa.

Tämä mahtava näyttämö on ole-
massa, jotta voisimme itse kokea vir-
heellisten ja oikeiden valintojen seu-
raukset; löytää totuus ja kauneus – ja 
ennen kaikkea oppia tuntemaan ja 
rakastamaan lähimmäisiämme.

Antti Roine, Ulvila 7.8.2019

Tulevia tapahtumia
Talvipäivät
Suomen Uranta-seuran talvipäivät pidetään hotelli Waltikassa Valkeakos-
kella 24.–26.1.2020. Lisää tietoa seuraavassa Heijasteessa ja verkkosivuilla.

Kansainväliset tapahtumat
• UAI:n kansainvälinen konferenssi pidetään 22.–25.4.2021 Perussa 

Cuscossa.
• Euroopan lukijakonferenssi pidetään syksyllä 2022 Espanjassa Aurinko-

rannikolla.
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Seuran hallitus ja yhteystiedot

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

Avoimet Urantia-aiheiset luentotilaisuudet
Tilaisuudet pidetään Malmitalolla, osoitteessa Ala-Malmintori 1, Helsinki.
Paikka on Malmin rautatieasemalta noin 200 m. Tilaisuuksissa on joko esi-
telmä tai Urantia-äänikirjan kuuntelua ja keskustelua sen pohjalta.
Tilaisuudet ovat lauantaisin klo 13:15 – 16:00. Tilaisuuden väliajalla voi 
käydä Malmitalon kahvilassa.

• La 21.9.2019: Urmian luennot (kappale 134) / Risto Mäntynen
• La 19.10.2019:  Pohdintaa anteeksiantamisesta Urantia-kirjan  

 opastuksella  /Kaija Lindström
• La 30.11.2019:  Aihe avoin / Taavi Kassila

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

Malmitalo (karttalinkki)

mailto:puheenjohtaja%40urantia.fi?subject=
mailto:varapuheenjohtaja%40urantia.fi?subject=
mailto:sihteeri%40urantia.fi?subject=
mailto:rahastonhoitaja%40urantia.fi?subject=
mailto:jasenkomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:julkaisukomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:koulutuskomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:konferenssikomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:internetpalvelut-pj%40urantia.fi?subject=
https://goo.gl/maps/dZxf6DtRDNx
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Urantia-äänikirja 

Äänikirja on saatavana MP3-muodossa CD- ja USB-tallenteena. Kirja sisältää 
157 h ääntä ja datan määrä on 5.3 Gb. Lukijana on yksi miesääni ja kaksi nais-
ääntä. Äänikirjaa voi kuunnella tietokoneella, älypuhelimella tai kannettavilla 
musiikinkuunteluun tarkoitetuilla laitteilla, joilla voi toistaa MP3-muotoista 
sisältöä. Tallenne sisältää myös Urantia-kirjan tekstin kokonaisuudessaan 
(html). Myyntipakkauksessa on lisäksi käyttöohjevihko, jossa on aikaindek-
soitu sisällysluettelo kirjan luvuista: lukujen kokonaisaika sekä alilukujen al-
kamisajankohta luvun alusta, min:sek. Täten halutun aliluvun alkamiskohta 
löytyy helposti.

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

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

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

Myynti: Suomen Urantia-seura ry.

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

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

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

http://www.urantia.fi/urantia-kirja.php?pg=audiobook
mailto:audiokirjat%40urantia.fi?subject=
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Opintoryhmät tiedottavat

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviä-
mistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssi-
teenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja opin-
toryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-kirjan ope-
tusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri tällaiseen opis-
kelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan väärentämättö-
mien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja 
kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa 
yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista Urantia-kirjan lukijoista. 
Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa 
vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kui-
tenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden 
toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen talou-
dellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoit-
taa koulutuskomitean puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi.

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

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

Helsinki
Helsingin opintoryhmä kokoontuu 
parittomien viikkojen torstaina klo  
17-19 alkaen 29.8. Paikka on Taival-
lahden peruskoulu, luokka 101, Ete-
läinen Hesperiankatu 38. Lisätietoja: 
Kaija  Lindström, puh. 045 245 9009, 
kaija.lindstrom@kolumbus.fi

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

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

tmi.leinonen@kolumbus.fi
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Hyvinkää
Lisätietoja: Kari Haavisto, puh. 040 
507 3048. karijolami@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

040 502 6604.
reijo.hamari@luukku.com

Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori, 
puh. 040 748 4289.
anja.m.vuori@gmail.com

Rovaniemi
Lisätietoja antaa Rauni Välikangas, 
puh. 040 771 3732.

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

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

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

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

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

Vieraskielisistä kirjoista löytyy lisätietoja verkkosivulta.

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

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

Urantia-säätiö Suomen-toimisto
Tapio Pulli

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

