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Pääkirjoitus

SUZANNE KELLY

Yhdysvallat

Tervehdys, UAI Journalin lukijatoverit

T
ämä vuoden 2012 UAI Journalin numero sisältää
muutamia huhtikuussa UAI:n kansainvälisessä
Kolumbian-konferenssissa kuulluista esityksistä.

Erinomaisia esityksiä oli niin monta, että valinnan
tekeminen niiden välillä oli vaikeaa. Seuraavassa
numerossa julkaisemme lisää näitä valaisevia
kansainvälisiä luentoja. Toivottavasti nautit niistä yhtä
paljon kuin minä.

Ensimmäinen artikkelimme on Kolumbian-
yhdistyksen puheenjohtajan ja isäntämaan edustajan
Tamila Ragimovan avauspuhe. Hänen laajakantoiset
avaushuomionsa määrittelevät UAI:n kansainvälisen
tehtävät ja koskevat kaikkia kulttuureja ja etnisiä
ryhmiä: Me viidennen aikakautisen ilmoituksen opiskelijat
olemme korkean moraalisen elämän, epäitsekkään palvelun ja
vilpittömän rakkauden edistäjiä. Olemme samalla sekä
Urantia-kirjan opiskelijoita että sen opettajia. Opetusaineemme
on hengellisyyden tiede. Yritämme ohjata ihmisiä sille tielle, joka
vie Universaalisen Isän luo. Yritämme opettaa heille elämän
elämistä arvokkaasti, toisin sanoen, etenemistä aina kohti
totuutta kauneutta etsien, kun samalla palvelee hyvyyttä
osoittaen siinä tarkoituksessa, että jokainen ihminen saavuttaisi
eloonjäämisen. Jokainen Urantia-kirjan lukija on opettaja
– siinä kun yllämme uskossamme entistä parempaan,
siinä kun elämme arkielämäämme, se heijastuu
näkyvästi ja vaikuttavasti ympärillämme oleviin –
opetamme antamamme esimerkin kautta. Ei siinä
muusta ole kysymys.

Toisen artikkelimme Uversan kosmologia kirjoittaja
Sergei Tšupin on Venäjän Vladivostokista. Artikkeliin
kuuluu runsaasti kuvia ja piirroksia, jotka näköaistin
kautta auttavat oppimiskokemusta hänen viedessään
meidät kierrokselle Uversaan ja tarjotessaan meille
muutamia kiinnostavia johtopäätöksiä: nykytieteellä ja -
astronomialla on monia eroavia näkemyksiä Uversasta ja
Urantiaa ympäröivästä avaruudesta. Syy tähän eroavuuteen
löytyy Urantia-kirjasta. Yhtäältä tieteen erehdykset johtuvat
teknisistä vaikeuksista: – – Urantian tähtientutkijoiden
hämminki johtuukin osaksi niistä harhoista ja keskinäisistä
vääristymistä, jotka aiheutuvat seuraavista moninaisista
k i e r t o l i i k k e i s t ä :  (Lue  s i vu l t a  9  se lv i tys
kokonaisuudessaan). Uskon tämän artikkelin saavan
meissä jokaisessa piilevän fyysikon kiihdyksiin.

Seuraava artikkeli Mikael – rakkauden, totuuden ja
elämäntavan esikuva on perulaisen esitelmöitsijän
Lourdes Pizarro Antaramin tuotos. Se heijastaa täysin
Jeesuksen elämää ja hänen persoonallisuutensa ja
sielunsa olemusta.: Palataksemme pääteemaamme
”rakkauden valossa”, muistelkaamme Jeesuksen varauksetonta
rakkautta. Urantia-kirjasta löytyvät hämmästyttävimmät
esimerkit siitä, kuinka hän kehitti elämäänsä maan päällä.

Hän oli kaltaisemme ihminen siihen asti, kun hänen oli aika
muistaa, kuka hän oli (on). Jokaisena päivänä hän pyrki
tulemaan paremmaksi elämänsä kaikissa suhteissa!

Neljäs artikkeli Palvontaa kohti on senegalilaisen
Moustapha Ndiayen laatima. Siinä hän sitoo yhteen
palvonnanhalun ja luonnonmukaiseen impulssin.
Oivalsin, että palvonnan hengen vaikutuksesta palvontamme
perustuu todellakin tähän hengelliseen impulssiin, älylliseen
kykyymme Jumalan tuntemiseen yhdistettynä hengelliseen
haluumme Jumalan löytämiseksi. Tämä impulssi herää
luonnostaan, ja olen huomannut, että se saa eri yksilöiden
kohdalla sellaisia erilaisia muotoja. Palvonta on kuudes
mielenauttajahenki ja ensimmäinen, joka erottaa meidät
eläimen mielestä. Palvonta on riemastuttava
rakkaudentäyteinen viisauden edelläkävijä. Viisaus on
kaikkien muiden artikulaattori, kanssaihmisen
rakastamisen myötä saavutettu pyrkimys moraaliseen
edistymiseen. Aiemman kokemuksen ja nykyhetken
otollisen tilaisuuden koordinoiminen sitä edeltävien
kuuden soveltamisessa, se on mielellisen suorituskyvyn
korkein huippu ja infiniittisen olemassaolon
määränpää.

Viimeisen artikkelin Te olette kylväjiä on kirjoittanut
UAI:n presidentti ja konferenssipuhuja, kanadalainen
Gaétan Charland. Gaétankin näkee niin, että olemme
kaikki opettajia; että on jokaisen asia vastata
i lmoituksenantaj ien haasteeseen kosmisen
tietoisuutemme laajentamisesta ja hengellisen
käsityskykymme lisäämisestä. Hän avaa sulun, joka
estää meitä tulemasta opettajiksi, sillä hän kirjoittaa: Me
olemme kylväjiä. Jos emme me, niin kuka sitten? Emme ole
vain mitä tahansa kylväjiä; jos luemme vertausta kylväjästä,
keskitymme ehkä pääasiassa siihen, minne siemenet putoavat,
emmekä itse kylväjään. Nykyaikana emme voi kulkea
ympäriinsä saarnaamassa kuten Jeesus ja apostolit tekivät, vaan
tapamme opettaa on mukautettava nykymaailman oloihin.
Suurimman osan opetus- ja levitystoiminnastamme tulisi olla
henkilökohtaista tai tapahtua opintoryhmissä ja
tämänkaltaisissa konferensseissa pidettyjen esitysten muodossa
tai internetin kautta kuten UBIS-koulussa. Sen lisäksi, että
voimme opettaa päivittäin tapaamiamme tavallisia ihmisiä,
meidän on muistettava opettaa itseämme. Suurenmoisin keino
syventää hengellistä ymmärrystään on selittää se
jollekulle toiselle. On tarpeen toistaa, mitä Gaétan
sanoo: emme ole vain maailman valo ja maan suola, vaan
olemme myös niiden totuuden siemenien kylväjiä, jotka auttavat
tämän maailman hengellistä edistymistä.

Miellyttäviä ja valaisevia lukuhetkiä!

P.S.
Etsiskelen kaiken aikaa apulaistoimittajia ja henkilöä,
joka voisi harkita astuvani minun tilalleni UAI
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Journalin toimittajaksi. Mikäli sinua kiinnostaa ryhtyä
seuraavaksi toimittajaksi, ota ystävällisesti yhteyttä

minuun skelly@wtmi.net

Tervetulotoivotus
kymmenenteen kansainväliseen konferenssiin

TAMILA RAGIMOVA

Kolumbia

R
akkaat Urantia-kirjaa opiskelevat ystäväni, ha-
luan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi
kahdeksanteen kansainväliseen UAI:n Urantia-

kirjan lukijakonferenssiin.

Bienvenidos a todos, welcome everybody, bien-
venue, boas vindas, dobro požalovat’.

Ei ole sattumaa, että tämä kymmenes konferenssi
pidetään Etelä-Amerikan mantereella, täällä Kolum-
bian valtiossa ja tässä kauniissa Medellinín kaupun-

gissa. Tunnemme olevamme etuoikeutettuja järjestä-
essämme tämän konferenssin ja ollessamme vastuus-
sa niin tärkeiden vieraiden vastaanottamisesta kuin te,
hyvät Urantia-kirjan lukijat. Olemme tehneet kaik-
kemme pyrkiessämme varmistamaan sen, että me
kaikki nauttisimme tästä hienosta tapahtumasta niin
paljon, että näistä Urantia-perheen kanssa vietetyistä
yhteisistä päivistä tulisi yksi elämämme kohokohdista.

Muistamme, että aikaisemmin vuodesta 1996 alka-
en on järjestetty yhdeksän UAI:n maailmanlaajuista
konferenssia, jotka on pidetty seuraavissa paikoissa:

N:o Vuosi Kaupunki Valtio
 1 1993 Nahsville Yhdysvallat
 2 1994 Nashville Yhdysvallat
 3 1996 Nashville Yhdysvallat
 4 1998 Helsinki Suomi
 5 2000 New York Yhdysvallat
 6 2002 Dourdan Ranska
 7 2004 Chicago Yhdysvallat
 8 2006 Sydney Australia
 9 2009 Málaga Espanja
10 2012 Medellín Kolumbia

Tänä aamuna meillä oli mahdollisuus tavata ja
vaihtaa kuulumisia 20 erimaalaisen konferenssiin
osallistuvan delegaation kanssa, ja olemme tyytyväisiä
Urantia-kirjan lukijoiden laajasta osallistujajoukosta.

Kymmenennen kansainvälisen konferenssin jär-
jestäjäkomitea on tehnyt paljon työtä yli vuoden ajan,
jotta järjestelyt olisivat Urantia-kirjan lukijoiden an-
saitsemalla korkealla tasolla. Olimme henkilökohtai-
sesti yhteydessä miltei kaikkiin, jotka ilmaisivat halun-
sa tulla konferenssiin. Myös monet muut lukijat olisi-
vat halunneet tulla konferenssiin, mutta eivät pääs-
seet monista eri syistä johtuen. 

Päätimme tallentaa kymmenennen kansainvälisen
konferenssin esitykset muistona CD:lle, jonka löydät-
te tervetuliaispaketista. Esitelmien läpikäyminen on
hyvin tärkeää.

Tämän konferenssin tarkoituksena ei ole pelkäs-
tään luentojen kuunteleminen ja workshopeissa kes-
kusteleminen, vaan ihmisten tapaaminen ja yhdessä-
olo näiden neljän päivän ajan, niin työaikoina kuin
rentoutumishetkinä, jokaisen tämän tapaamisen het-
ken jakaminen muiden kanssa lounailla, päivällisillä,
retkillä, musiikkiesityksissä, tansseissa, yhteislaulussa
ja niin edelleen, paremmin sanottuna, tarkoituksena
on vahvistaa todellisen ystävyyden siteitä. Me olem-

me ihmisiä, joilla on samanlainen ajattelutapa, maail-
mankatsomus ja harras toive saada aikaan muutoksia,
herättää hengellisyyttä ja tehdä ihmisten elämää pa-
remmaksi tällä planeetalla.

Me viidennen aikakautisen ilmoituksen opiskelijat
olemme korkean moraalisen elämän, epäitsekkään
palvelun ja vilpittömän rakkauden edistäjiä. Olemme
samalla sekä Urantia-kirjan opiskelijoita että sen
opettajia. Opetusaineemme on hengellisyyden tiede.
Yritämme ohjata ihmisiä sille tielle, joka vie Univer-
saalisen Isän luo. Yritämme opettaa heille elämän
elämistä arvokkaasti, toisin sanoen, etenemistä aina
kohti totuutta kauneutta etsien, kun samalla palvelee
hyvyyttä osoittaen siinä tarkoituksessa, että jokainen
ihminen saavuttaisi eloonjäämisen.

Kun samalla tavalla ajattelevat ihmiset saatetaan
yhteen, syntyy siitä sellainen mahtava voima, jolla voi
siirtää vuoria, taistella pahaa vastaan ja voittaa sen.
Työskentelemällä yhdessä edistämme ihmiskunnan
henkistä ja hengellistä kasvua, ja tällä tavalla tuotam-
me kunniaa Nebadonin Mikaelille Urantia-planeetal-
la. Tehtävänämme on edistää kosmista mieltä. Ne
taivaalliset olennot laittavat toivonsa meihin, jotka
tekevät väsymättä työtä tämän planeetan edistymisen

mailto:skelly@wtmi.net


18:S VUOSIKERTA / NUMERO  3  UAI JOURNAL   SYYSKUU 2012 3

ja evoluution puolesta.
Olen varma siitä, että tällä hetkellä tässä huonees-

sa on läsnä monia taivaallisia olentoja, jotka arvosta-
vat ja kuuntelevat meitä. Tämän konferenssin pitkän
valmisteluajan kuluessa minusta tuntui, että saimme
koko ajan apua näiltä ihastuttavilta olennolta, koska
meidän kannaltamme asiat sujuivat parhaalla mahdol-
lisella tavalla ja järjestelyihin liittyviin ongelmiin löytyi
aina nopea ratkaisu.

Konferenssin valmisteluaikana kävimme monissa
yrityksissä pyytämässä tukea, näytekappaleita tai apua
kuljetuksiin, simultaanitulkkaukseen ja niin edelleen.
Jokaisessa yrityksessä jouduimme esittelemään konfe-
renssin tarkoitusta ja kertomaan viidennestä ilmoi-
tuksesta ja hengellisyydestä selittämällä, mistä kaikes-
ta Urantia-kirjassa on kysymys. Tästä prosessista tuli
myös osa Urantia-kirjan levitystyötä ja monet tapaa-
mistamme ihmisistä ovat nyt kirjan lukijoita.

Tähän konferenssiin paikalle tulleet ihmiset edus-
tavat monia eri kansoja ja tapoja. Koska puhumme
eri kieliä, haittaa se asioiden ymmärtämistä nopeasti.
Siitä huolimatta uskon, että täällä yhdessä viettämis-
tämme päivistä tulee mieleen painuvia ja niiden aika-
na välillemme muodostuu oikeasta veljeydestä kerto-
vat ystävyyssiteet.

Totuuden opettaminen ei ole helppoa. Ei ole
helppoa opettaa todellista uskoa, uskoa ilman fanaat-
tisuutta ja tekopyhyyttä, elävää uskoa, toimivaa us-
koa, joka voi uhmata pahuutta ja voittaa sen. Meidän
tulee kuitenkin seurata tätä luojamme Nebadonin
Mikaelin polkua, sen Mikaelin, jonka elämä tällä pla-
neetalla oli vaikeaa 2 000 vuotta sitten, ja joka uhmasi
pappeja opettamalla uutta evankeliumia tietämättö-
mille ja uskonnottomille siitä huolimatta, että hänen
oma perheensä ei pystynyt ymmärtämään hänen per-
soonallisuutensa suuruutta ja hänen opetustensa to-
tuuksia.

Pyydänkin teitä olemaan yhtä vahvoja ja horju-
mattomia kuin Nebadonin Mikael oli maisen elämän-
sä aikana. Älkää lannistuko, kun teillä on vaikeuksia
ymmärtää toisia ihmisiä, uhmatkaa pahuutta ja laitta-
kaa kortenne kekoon sellaisten hyvien asioiden puo-
lesta, jotta ihmisten elämä tällä planeetalla muuttuisi
paremmaksi ja oikean hengellisyyden liekki syttyisi
ihmisten mieleen ja sydämeen.

Kääntänyt Risto Mäntynen

Uversan kosmologia

SERGEI TŠUPIN

VENÄJÄ

V
oimme tuntea ylpeyttä sivilisaatiomme tieteen
ja teknologian saavutuksista. Teknologinen
edistys saa meidät vakuuttuneiksi siitä, että

ymmärrämme luonnonlakeja. Olemme Urantia-kirjan
opiskelijoita ja kykenemme arvostamaan sitä kärsiväl-
lisyyttä ja rakkautta, joilla Urantia-kirjan laatijat opet-
tavat meille uutta tietoa. Se ylittää mielikuvituksemme
ja tieteemme. Käsillä oleva artikkeli analysoi Urantia-
kirjan kohtia, joissa se kuvailee universumia ja auttaa
meitä pääsemään oikeaan käsitykseen sen rakenteesta
ja jakautumista: Paratiisi, keskusuniversumi (Havona)
ja seitsemän superuniversumia. Siihen sisältyy myös
olettamus ulkoavaruuden neljän tason sijainnista ja
universumin mittasuhteista. Tarjoamme hypoteesin
avaruuden taustasäteilyilmiöstä.

Kaaviokuva universumin rakenteesta

Urantia-kirjan selvitykseen perustuva universumin
rakenne sisältää järjestelmällisen ja yksityiskohtaisen
kuvauksen universumista. Tähän kuvaukseen perus-
tuen voimme saada käsityksen siitä, miten suu-
runiversumi on rakentunut, missä Paratiisi sijaitsee ja
mikä on superuniversumin, paikallisuniversumimme
ja Urantia-planeettamme sijainti. Urantia-kirjan mu-
kaan koko universumin keskus on paikallaan pysyvä
ikuinen Paratiisin Saari, jota ympäröi Havonan kes-
kusuniversumi.

Paratiisista ulospäin läpäistyn avaruuden vaa-

kasuoraa tasoa edettäessä kohdataan kokonaisuniver-
sumin kuusi samankeskistä ellipsiä eli Keskussaarta
ympäröivät avaruustasot:

1. Keskusuniversumi – Havona
2. Seitsemän superuniversumia
3. Ensimmäinen ulkoavaruuden taso
4. Toinen ulkoavaruuden taso
5. Kolmas ulkoavaruuden taso
6. Neljäs ja uloin avaruuden taso [12:1.4–9].

Kuva 1. Kaavamainen
esitys läpäistyn avaruuden
rakenteesta

Kuvan 1 selostus

1. Paratiisi
2. Havona
3. S e i t s e m ä n  s u p e -

runiversumia
10–13. Neljä ulkoavaruuden tasoa

Kuviossa esiintyvät nuolet osoittavat suunnan
pohjoiseen, superuniversumien ja ulkoavaruuden ta-
sojen pyörimissuunnan suhteessa paikallaan pysyvään
Paratiisin Saareen. Yksinkertaistuksen vuoksi ulko-
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avaruuden tasot on piirretty ellipseiksi. Paratiisin eri-
koisrakenteen vuoksi ja sen vuoksi että se on liikku-
maton, voimme tehdä avaruudessa suunnanmääritte-
lyjä: Nämä mittasuhteiden erot yhdessä Saaren paikallaan
pysyvän aseman ja sen pohjoispäässä ilmenevän voima-energi-
an ulospäin suuntautuvan suuremman paineen kanssa tekevät
mahdolliseksi absoluuttisen suunnanmäärittelyn keskusuniver-
sumissa. [11:2.3]

Tänä aikakautena ja siten kuin suunta Urantialla käsi-
tetään, superuniversumi numero yksi tekee kierrosta melkein
suoraan pohjoiseen ollen jotakuinkin vastapäätä, idän suun-
nalla, Suurten Lähteiden ja Keskusten paratiisillista asuinsi-
jaa ja Havonan keskusuniversumia. Tämä sijainti, samoin
kuin vastaava sijainti läntisellä puolella, on kohta, jossa ajal-
liset sfäärit ovat fyysisessä mielessä lähimpänä ikuista Saarta.
[15:1.4]

Mikäli luotte mielikuvituksessanne äärellisen, mutta kä-
sittämättömän suuren V-kirjaimen muotoisen tason, joka on
suorassa kulmassa sekä Paratiisin ylä- että alapintaan näh-
den ja siten että sen kärki miltei koskettaa perifeeristä Para-
tiisia, ja sitten kuvittelette tämän tason kiertävän soikionmuo-
toista rataa Paratiisin ympäri, niin sen kierros hahmottelisi
suurin piirtein läpäistyn avaruuden tilan. [11:7.5]

Urantia-kirja opettaa, että läpäistyn avaruuden –
jossa me olemme – lisäksi universumissa on lä-
päisemätön avaruus, josta tiedämme vain, että se on
olemassa. Avaruuden pystysuuntainen poikkileikkaus
muistuttaa Maltan ristiä, jonka vaakasuorat haarak-
keet vastaavat läpäistyä avaruutta ja pystysuorat vas-
taavasti läpäisemätöntä avaruutta eli avaruuden reser-
viä (11:7.3).

Luemme Urantia-kirjasta: Avaruutta ei ole olemassa
millään Paratiisin pinnoista. Jos ”katselisi” suoraan ylös
Paratiisin yläpinnalta, ei ”näkisi” mitään muuta kuin lä-
päisemätöntä avaruutta virtaamassa ulos tai virtaamassa si-
sään — juuri nyt virtaamassa sisään. [11:7.1]

Kuvio 2: kaaviopiirros universumin rakenteesta
(pystysuuntainen leikkaus)

Kuvion 2 selostus

1. Liikkumaton ja ikuinen Paratiisin Saari
2. Paratiisin kolme kehää ja Havonan seitsemän

kehää
3. Pimeiden gravitaatiokappaleiden sisäkehä
4. Pimeiden gravitaatiokappaleiden ulkokehä
5. Superuniversumit
6. Läpäistyn avaruuden alue (ulkoavaruuden tasot

eivät näy)
7. Läpäisemättömän avaruuden taso
8. Väliavaruuden vyöhyke

Kuvion 2 analyysi

Kuviota 2 analysoidessamme voimme kysyä, onko
mahdollista nähdä suuruniversumin (siis superuniver-
sumien, jotka ovat Havonan ja Paratiisin takana) toi-
selle puolelle, ellei ole niin, että läpäisty avaruus päät-
tyy Paratiisin ulkoreunaan. Tähän kysymykseen vasta-
tessamme meidän ei sovi unohtaa, että Paratiisi on
ajallisuuden ja avaruuden ulkopuolella eikä voi estää
huomiointia. Toisaalta Urantia-kirja toteaa, että heti
ala-Paratiisin alapuolella läpäisty ja läpäisemätön ava-
ruus yhtyvät. Avaruus toisin sanoen alkaa ala-Paratii-
sin alapuolelta eikä siinä ole aukkoa, jos avaruus olisi
alkanut perifeerisestä Paratiisista.

Syynä siihen, miksi voimme nähdä universumin
toiselle puolelle on se, että pimeät gravitaatiokappa-
leet ovat valon suhteen läpinäkyviä. Nämä pimeät gra-
vitaatiokappaleet eivät heijasta eivätkä ime valoa; ne eivät
reagoi fyysis-energiaaliseen valoon [14:1.14]. Tässä yh-
teydessä sanaa ”läpinäkyvyys” käytetään vain ymmär-
ryksen vuoksi. Olisi erhe verrata pimeiden gravitaa-
tiokappaleiden ominaisuuksia sellaisten tunnettujen
materiaalien ominaisuuksiin, jotka ovat jollakin taval-
la läpinäkyviä. Tämän ymmärtääksemme kuvitel-
kaamme vaikka, mitä tapahtuu kun valonsäde osuu
kohteeseen (tämän kohteen ominaisuudet vastaavat
pimeiden gravitaatiokappaleiden ominaisuuksia). Ky-
seinen kohde ei ime eikä heijasta valonsädettä, eikä se
reagoi valoon fyysisenä energiana. Kysymys: Entä
valonsäde? Vastaus: Säde kulkee kohteen läpi, sillä
mikä tahansa puuttuminen säteen kulkuun (taittumi-
nen, imeytyminen, heijastuminen tai jokin niiden yh-
distelmä) merkitsee kohteen reagointia valoon fyy-
sisenä energiana, mikä Urantia-kirjan tekstin mukaan
on poissuljettua.

Universumin keskuksen läpinäkyvyys perustuu
lopulta keskusuniversumin fyysisen energian kolmin-
kertaiseen organisoitumaan, kun taas ajallisuuden ja
avaruuden (superuniversumien ja ulkoavaruuden)
organisoituma on kaksinkertainen (11:8.7). Jos Uranti-
an kuolevainen voitaisiin kuljettaa Havonaan, hän olisi siellä
kuuro ja sokea, eikä hän siellä tuntisi mitään muitakaan
aistimuksia; hän kykenisi toimimaan vain rajoitettuna itseta-
juisena olentona, vailla kaikkia ympäristön tarjoamia virik-
keitä ja niihin reagoimista. [14:2.4]

Organisoitu luomistulos ja sen asutettu osa, johon
kuuluvat keskusuniversumi ja seitsemän superuniver-
sumia, on nimeltään suuruniversumi. Kullakin supe-
runiversumilla on yksi seitsemäsosa Havonan-jälkei-
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sestä organisoidusta luomistuloksesta. Urantia-kirjan
esittämä kuvaus antaa ymmärtää, että superuniversu-
mimme Orvonton on rakenteeltaan litteä ja on sa-
massa tasossa Paratiisin ja Havonan keskusuniversu-
min kanssa.

Määritelläkseni superuniversumimme mittasuhteet
olen pohtinut tällaista ratkaisua: galaksit, tähtijoukot
ja -ryhmät muodostavat systeemin, jota voi kutsua
supertähtijoukoksi. Tällaisilla superklustereilla on
litteä rakenne, ja niiden välinen avaruus on lähes tyh-
jä; siellä ei ole galakseja eikä tähtijoukkoja. Kun tämä
ja muut olosuhteet otetaan huomioon, voidaan pää-
tellä, että superuniversumi on maantieteellisesti valta-
va tähtimerien keskittymä? Galaksien tihentymä eli
tähtitiheys vähenee asteittain reunoja kohti. Ovatko
ne superklusterin reunat?

Jäljempänä Urantia-kirja esittää yksityiskohtaisesti
seitsemän superuniversumin sijainnin suhteessa Para-
tiisiin: Tänä aikakautena ja siten kuin suunta Urantialla
käsitetään, superuniversumi numero yksi tekee kierrosta mel-
kein suoraan pohjoiseen ollen jotakuinkin vastapäätä, idän
suunnalla, Suurten Lähteiden ja Keskusten paratiisillista
asuinsijaa ja Havonan keskusuniversumia. Tämä sijainti,
samoin kuin vastaava sijainti läntisellä puolella, on kohta,
jossa ajalliset sfäärit ovat fyysisessä mielessä lähimpänä ikuis-
ta Saarta. Superuniversumi numero kaksi on pohjoisessa val-
mistautuen kääntymään länteen, kun numero kolmella sen
sijaan on nyt hallussaan suuren avaruusradan pohjoisin loh-
ko, ja se on jo kääntynyt kaarteeseen, joka johtaa etelään.
Numero neljä on menossa verrattain suoraviivaisesti kohti
etelää, ja sen etummaiset alueet ovat nyt lähestymässä kohtaa,
jossa ne ovat Suuria Keskuksia vastapäätä. Numero viisi on
miltei jo jättänyt asemansa Keskuksien Keskusta vastapäätä
jatkaessaan suoraviivaista eteläistä kurssiaan, joka edeltää
kaarrosta itään päin. Numero kuusi täyttää suurimman osan
eteläisestä kaarteesta, lohkon, jonka oma superuniversuminne
on miltei jo sivuuttanut.

Nebadonin paikallisuniversuminne kuuluu Orvontoniin,
seitsemänteen superuniversumiin, joka kiertää superuniversu-
mien numero yksi ja numero kuusi välissä. Eikä ole kauan
(meidän ajanlaskutapamme mukaan) siitä, kun se kiersi
superuniversumien avaruustason kaakkoista kaarretta. Tä-
nään aurinkokunta, johon Urantia kuuluu, on jo ohittanut
muutamalla miljardilla vuodella eteläisen kaarteen, niin että
juuri nyt olette etenemässä kaakkoiskaarteen tuolle puolen ja
liikutte nopeasti pitkin pitkää ja verrattain suoraviivaista
pohjoiseen johtavaa rataa. Orvonton tulee lukemattomat aika-
kaudet seuraamaan tätä miltei suoraa pohjoista kurssia.
[15:1.4–5]

Pyrin siis edellä esitettyjen tietojen ja nykyisten
superklusterikarttojen perusteella suhteuttamaan sen,
mitä galaksisuperklusterista tiedämme, Urantia-kirjan
selostuksiin. Lähtökohtana pidin paikallista superga-
laksijoukkoamme ja pohjoista suuntaa. Urantia-kirjan
kuvauksen (kuva 1) mukaan sijaintipaikastamme poh-
joiseen tulisi olla havaittavissa kolme superklusteria
(omamme niistä yhtenä). Niiden edellä olevien kah-
den superklusterin täytyy olla nk. absoluuttisen tyh-
jän avaruuden (kohta, jossa keskusuniversumi sijait-
see) erottamia. Joten pohjoisessa ja etelässä täytyy
olla kummassakin yksi superklusteri. Mihin tämä joh-

taa, esitetään kuviossa 3, ja selkeyden vuoksi esitetään
oheinen skemaattinen kuva Paratiisin ikuisesta Saa-
resta ja keskusuniversumista.

Kuvion 3 selostus

Kuvio 3 esittää Paratiisin, keskusuniversumin ja
seitsemän superuniversumin keskinäiset sijainnit.

1. Paratiisin stationaarinen ja ikuinen Saari.
2. Havona – keskusuniversumi
3. Ensimmäinen superuniversumi
4. Toinen superuniversumi
5. Kolmas superuniversumi
6. Neljäs superuniversumi
7. Viides superuniversumi
8. Kuudes superuniversumi
9. Seitsemäs superuniversumi
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Urantia-kirjassa on kuvaus keskusuniversumista.
Sen mukaan keskusuniversumin koko on valtava, ja
se on organisoitu erillisten fyysisten periaatteiden
mukaisesti, mikä tekee siitä ajallisuuden ja avaruuden
aineellisille maailmoille näkymättömän. Tämä tilanne
saa vahvistuksensa siinä, että läsnä on valtava ”tyhjän
avaruuden” tila (Karhunvartijan tyhjiö?) noin 100
megaparsekin [326 000 000 valovuoden; käänt.
huom.] etäisyydellä paikallisen superklusterimme kes-
kuksesta ja kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn läh-
teestä (johon palataan jäljempänä). Kuvio 3 osoittaa
superklusterien sijainnin täysimääräisesti (lukumää-
ränsä, suhteellisen sijaintinsa ja pohjoissuuntansa
puolesta), mikä on yhteisymmärryksessä Urantia-kir-
jan seitsemää superuniversumia koskevan selostuksen
kanssa.

Yritämme tehdä johtopäätöksiä ja arvioida oletta-
mustemme paikkansapitävyyttä. Tätä varten vertaam-
me kuviota 1 (Urantia-kirjan mukaista) kuvioon 3,
joka osoittaa nykyisten superklusterikarttojen mukai-
sen Paratiisin, keskusuniversumin ja seitsemän supe-
runiversumin keskinäisen sijainnin.

Kuvio 4 osoittaa, että kummatkin ovat täysin yh-
teensopivia ja ettei mitään ristiriitaa ole niiden välillä.
Päättelemme siis olettamuksemme oikeaksi.

Uversan tähtientutkijat panevat merkille, että suuruniver-
sumia kehystävät tähti- ja planeettaparvien sarjan esivai-
heet, jotka ympäröivät samankeskisinä ulkouniversumien
renkaina nykyistä asutettua luomistulosta sen joka puolel-
ta. [12:2.4]

Kuvio 4

Jos otaksumme, että laajat galaksijoukot, Perseus-
Pegasus-Keatsin tähdistö, Haarahaukka ja Kuvan-
veistäjä ovat kukin kohdallaan ensimmäinen, toinen
ja kolmas ulkoavaruuden vyöhyke, voimme otaksua,
että voimme näine tietoinemme arvioida kokonaisu-
niversumin mittasuhteet. Mikäli kuvion 3 alareuna
osoittaa sellaista osaa universumia, joka kuuluu nel-
jänteen ulkoavaruuden tasoon, silloin kokonaisuni-

versumin koon tulisi ilmetä ellipsinä, jonka keskukse-
na on Paratiisi. Neljännen tason raja on kuvion 3 ala-
reunassa. Ellipsin pitemmän ja lyhyemmän akselin
tulisi olla yhteneväisiä keskusuniversumin ja Paratii-
sin vastaavien akseleiden kanssa. Kokonaisuniversu-
min summittaiset mittasuhteet esitetään kuviossa 5.

Kuvio 5

Kuvion 5 selostus

Kuvio 5 osoittaa koko-
naisuniversumin summittaiset mittasuhteet.

1. Ensimmäinen ulkoavaruuden taso
2. Toinen ulkoavaruuden taso
3. Kolmas ulkoavaruuden taso
4. Neljäs ulkoavaruuden taso.

(Nuolet osoittavat pyörimissuuntaa suhteessa Pa-
ratiisiin.)

Mikroaaltotaustasäteily, RMF. Toinen todiste suu-
runiversumin ehdotetun rakenteen oikeellisuudesta
on mikroaaltotaustasäteily. Se on kosmista säteilyä,
jolla on luonteenomainen spektrimusta olemus noin
3 K:n lämpötilassa. Se havaittiin 1960-luvulla. Mikro-
aaltotaustasäteilyn intensiteetin jakautuminen avaruu-
dessa ilmenee kuviosta 6.

Kuvio 6

Avaruuskartassa näkyvä mikroaaltotaustasäteilyn
intensiteetti. Numerot luonnehtivat taustasäteilyn
poikkeamia keskimääräisestä. Seuraavassa esitetään
mikroaaltotaustasäteilyn ominaisuudet:

1. RFM:n spektri vastaa varsin täsmällisesti mus-
tan kappaleen säteilyä lämpötilassa T = 2,73 K.

2. Ei mikään tähti, ei mikään radiogalaksi eikä
mikään tähtien välinen kuuma kaasu tai näky-
vän valon purkaus voi omata mikroaaltotaus-
tasäteilyn kaltaisia ominaisuuksia. RFM:n koko-
naisenergia on äärimmäisen korkea, eikä sen
spektri ole samankaltainen tähtien spektrin eikä
radiospektrin kanssa.

3. RMF on isotooppinen vain rinnakkaisessa sys-
teemissä, joka liittyy laajeneviin galakseihin
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(systeemi laajenee universumin myötä). Kaikis-
sa muissa rinnakkaisissa systeemeissä säteilyn
intensiteetti riippuu suunnasta.

4. Intensiteetin vaihteluiden lähes täydellinen
puuttuminen.

5. RFM:n jakautumisessa esiintyy kaksikohtioinen
komponentti: Leijonan tähdistön suunnalla
tämän säteilyn lämpötila on enemmän kuin 3,5
mk, mutta vastakkaisella Vesimiehen tähdistön
suunnalla se on tätä vähemmän. Voimme sen
vuoksi sanoa, että mikroaaltoinen taustasäteily
on ainutlaatuinen ilmiö, jolle ei löydy vertaa
universumissa.

On otettava huomioon intensiteetin jakautuminen
taivaansfäärillä laajamittaisine kaksikohtioisine anisot-
ropioineen ja sitten verrattava sitä Urantia-kirjassa
esitettyyn tietoaineistoon. Silloin käy ymmärrettäväk-
si, että RFM on Paratiisi-Havona-järjestelmästä saa-
puvaa säteilyä. Jos tämä pitää paikkansa, siinä tapauk-
sessa meidän tulee päätellä, mitkä kyseisen järjestel-
män elementit voivat tuottaa sellaista säteilyä.

Urantia-kirjan mukaan: Mikäli luotte mielikuvitukses-
sanne äärellisen, mutta käsittämättömän suuren V-kirjaimen
muotoisen tason, joka on suorassa kulmassa sekä Paratiisin
ylä- että alapintaan nähden
ja siten että sen kärki miltei
koskettaa perifeeristä Para-
tiisia, ja sitten kuvittelette
tämän tason kiertävän soi-
kionmuotoista rataa Paratii-
sin ympäri, niin sen kierros
hahmottelisi suurin piirtein
läpäistyn avaruuden tilan.
[11:7.5]

Urantia-kirjassa sano-
taan myös: Tämän suunnattoman suuren keskusuniversu-
min laitamilla, kaukana havonamaailmojen seitsemännen
vyön ulkopuolella, kiertää uskomaton määrä valtavia pimeitä
vetovoimakappaleita. Nämä suurilukuiset pimeät massat ovat
monilta yksityiskohdiltaan aivan erilaisia kuin muut avaruu-
den kappaleet; ne ovat jopa muodoltaan varsin erilaisia. Nä-
mä pimeät gravitaatiokappaleet eivät heijasta eivätkä ime
valoa; ne eivät reagoi fyysis-energiaaliseen valoon, ja ne ympä-
röivät ja verhoavat Havonan niin täydellisesti, että ne kätke-
vät sen jopa aivan lähistöllä sijaitsevien ajallisuuden ja ava-
ruuden asutettujen universumien näkyviltä.

Pimeiden gravitaatiokappaleiden suuren vyön jakaa kah-
teen yhtäläiseen elliptiseen kehään ainutlaatuinen avaruustun-
keuma. Sisävyöhyke pyörii vastapäivään, ulompi pyörii myö-
täpäivään. Nämä vuoroittaiset pyörimissuunnat yhdessä pi-
meiden kappaleiden poikkeuksellisen suuren massan kanssa
yhtenäistävät niin tehokkaasti Havonan gravitaatiolinjat, että
ne tekevät keskusuniversumista fyysisesti tasapainossa olevan
ja täydellisesti vakaan luomuksen.

Pimeiden gravitaatiokappaleiden sisempi vyöhyke on järjes-
tetty putkimaiseksi rakenteeksi, joka koostuu kolmesta sisäk-
käisestä, pyöreästä putkesta. Tämän kehän poikkileikkaus
toisi näkyville kolme samankeskistä, suunnilleen yhtä tiheää
ympyrän kehää. Pimeiden gravitaatiokappaleiden ulompi ke-
hä on rakentunut pystysuorasti, ja se on sisempää kehää kym-

menentuhatta kertaa korkeampi. Ulomman kehän ylhäältä
alas mitattu läpimitta on viisikymmentuhatkertainen poikit-
taiseen läpimittaan verrattuna.

Näiden gravitaatiokappaleista muodostuvien kahden ke-
hän väliin jäävä avaruus on ainutlaatuista sikäli, ettei koko
laajassa maailmankaikkeudessa missään muualla esiinny
mitään samankaltaista. Tälle vyöhykkeelle ovat tunnusomai-
sia valtavat ylös–alas suuntautuvat aaltoliikkeet, ja sen kyl-
lästävät tuntemattomaan luokkaan kuuluvat suunnattomat
energiatoiminnot.

Olemme sitä mieltä, ettei ulkoavaruuden tasojen tulevai-
suudessa tapahtuvaa kehittymistä luonnehdi mikään senkal-
tainen ilmiö kuin keskusuniversumin pimeät gravitaatiokap-
paleet. Pidämme näitä gravitaatiota tasapainottavia, suunnat-
toman suurten kappaleiden muodostamia ja vastakkaisiin
suuntiin kiertäviä järjestelmiä kokonaisuniversumissa ainut-
laatuisina. [14:1.14–18]

Urantia-kirjan selostusten perusteella kuvio 7 esit-
tää kaksi poikkileikkausta Paratiisi-Havonan järjestel-
mästä, pimeiden gravitaatiokappaleiden vöistä ja su-
peruniversumeista. RFM:n lähde ja suunta käy sum-
mittaisesti selville tästä kuviosta.

Kuvio 7

Kuvio 7, Paratiisi-Havona-järjestelmän läpileik-
kauskuva ja näkymä ylhäältä (läpäisemättömään ava-
ruuteen liittyvää aluetta ei näytetä). Kuvien 7 a ja b
selostus.

1. Paratiisi
2. Paratiisin satelliittien kolme kehää ja Havonan

seitsemän kehää
3. Pimeiden gravitaatiokappaleiden sisävyö
4. Pimeiden gravitaatiokappaleiden ulkovyö
5. RFM:n lähde ja suunta
6. Läpäistyn avaruuden alue
7. Superuniversumit
8. Havona

Mikroaaltoisen taustasäteilyn lähde on pimeät gra-
vitaatiokappaleet. Tähän päätelmään tultiin poissulke-
misperiaatetta noudattaen. Voimme Paratiisi-Havo-
nan systeemissä erottaa kolme kohderyhmää, jotka
kykenevät tuottamaan sellaista säteilyä: Paratiisi, sen
satelliitit (mukaan lukien keskusuniversumin miljardi
maailmaa) ja pimeiden gravitaatiokappaleiden vyöt.
Mielestäni on ilmeistä, että Paratiisia itseään tai sen
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satelliitteja ei voida mieltää säteilylähteeksi, jolle on
luonteenomaista kappaleen pimeys. Samalla Urantia-
kirjan kertomus saa pitämään pimeiden vetovoima-
kappaleiden vyötä parhaana ehdokkaana RFM:n läh-
teeksi. Säteilyspektrissä pitää huomata kaksi erillistä ja
selvää piikkiä: toisen niistä (ulkovyönä pidetyn) tulee
olla suurempi kuin toisen (joka vastaa sisävyön sätei-
lyä). Urantia-kirjan selvityksen mukaan sisävyö koos-
tuu kolmesta samankeskisten vöiden ryhmästä. Niin-
pä tarkoissa mittauksissa voidaankin havaita kaksi
pienempää lisäpiikkiä RFM-spektrissä. Yksittäiset
pimeät kappaleet aiheuttavat pienemmät piikit kul-
manmukaisessa lämpötilan jakautumassa ja sen virtai-
luissa. Kuvion 8 spektrissä näkyvät intensiteetin versus
kulman vaihtelut mikroaaltotaustasäteilyssä. WMAP
(Wilkinson, Microwave Anistropy Probe) ja muiden ko-
keiden tulokset.

Kuvio 8

Spektri, joka WMAP-tietoaineiston ja muiden ko-
keiden mukaan osoittaa mikroaaltotaustasäteilyn
vaihteluiden kulmajakautuman. Pystysuuntainen
koordinaatti osoittaa vaakasuoraan koordinoituneet
vaihtelut ja harmoniikkojen lukumäärän (yhdestä
kahteen) kulma-asteikoissa. Mustat pisteet osoittavat
havaintotietoja, punainen viiva osoittaa litteän ava-
ruuden teoreettisen mallin, harmaa palkki osoittaa
hyväksyttävän virheen teoreettisissa ennusteissa. Mei-
dän on tässä yhteydessä huomautettava siitä, että teo-
reettinen alkuräjähdys ja RFM:n mittaustulokset
eivät käy yksiin. Kyseisen teorian ongelmallisuutta ei
selvitetä. Muuan ongelmallisuus on kahden alimman
multipolin (sfäärimäisen harmoniikan) varsin matala
amplitudi; RFM:n kvadrupoli ja oktupoli. Havaittiin,
että kvadrupolin amplitudi on vain 1/7 teorian en-
nustamasta, ja oktupolin amplitudi on 72 % teorian
mukaista alempi. Poikkeamat ovat liian suuria ja han-
kalia selittääkseen havaittuja vaihteluja kosmisessa
mikroaaltotaustasäteilyssä. Pulma oli tiedossa jo
aiemmin, mutta vasta WMAP-tietoaineisto on tark-
kuudellaan nostanut taas esille tämän häkellyttävän
ongelman. Kukaan ei ole esittänyt mitään fyysistä
mekanismia, joka voisi painaa näiden kahden har-
moniikan amplitudit näin alas.

Kuvio 9

Kuvio 9 osoittaa skemaattisesti Paratiisi-Havona-
järjestelmän suhteellisen sijainnin, mikroaaltoisen
taustasäteilyn suunnan ja superuniversumimme
liikesuunnan (Urantia-kirjan selostuksen mukaises-
ti, mikä on saanut vahvistuksen mikroaaltotaus-
tasäteilyn kaksikohtioisesta anisotropiasta Leijonan
tähdistön suunnalla). Kuviosta 9 voidaan johtaa
seuraava päätelmä: Olettamus sellaisen suuren
attraktorin olemassaolosta, joka vetää puoleensa
kokonaista galaksiryhmää, on väärä. Laaja-alainen
mikroaaltoisen taustasäteilyn kaksikohtioinen
anisotropia aiheutuu niiden sijainnista suhteessa
säteilyn lähteeseen, kuten kuvio 9 osoittaa. Kaksi-
kohtioisuus on nähtävissä missä tahansa kohdassa,
joka on pimeiden gravitaatiokappaleiden ulomman
vyön ja kokonaisuniversumin ulkorajan välissä.
Havainto selvittää sijaintimme. Suuren attraktorin
olemassaolo on näennäinen. Se johtuu ulkoava-
ruuden ensimmäisen ja toisen tason vastakkaisista
pyörimissuunnista. Vastakkaisten pyörimissuun-
tien vaikutus on syynä oman superklusterimme ja
Valaan superklusterin sekä Perseus-Pegasus-Keat-
sin superklusterien näennäiselle konvergenssille.

Lopuksi

Tulokset osoittavat, että nykytieteellä ja -ast-
ronomialla on monia eroavia näkemyksiä Uversas-
ta ja Urantiaa ympäröivästä avaruudesta. Syy tähän

eroavuuteen löytyy
Urantia-kirjasta. Yh-
täältä tieteen ereh-
dykset johtuvat tek-

nisistä vaikeuksista: Urantian tähtientutkijoiden häm-
minki johtuukin osaksi niistä harhoista ja keskinäisistä
vääristymistä, jotka aiheutuvat seuraavista moninaisista
kiertoliikkeistä:

1. Urantian kierto Aurinkonsa ympäri.
2. Aurinkokuntanne kierto entisen Andronoverin

tähtisumun ytimen ympäri.
3. Andronoverin tähtiperheen ja siihen liittyvien tähti-

joukkojen pyöriminen Nebadonin tähtipilven yhdis-
tyneen kierto- ja painovoimakeskuksen ympäri.

4. Nebadonin paikallisen tähtipilven ja siihen liittyvi-
en luomusten pyörimisliike piensektorinsa Jousimie-
hessä olevan keskuksen ympäri.

5. Sadan piensektorin — Jousimies mukaan luettuna
— kiertoliike suursektorinsa ympäri.

6. Kymmenen suursektorin kiertoliike — niin kutsu-
tut tähtiajautumiset — Orvontonin Uversa-pääma-
jan ympäri.

7. Orvontonin ja kuuden muun superuniversumin liike
Paratiisin ja Havonan ympäri, superuniversumien
avaruustason vastapäiväinen kiertosuunta.
[15:3.7–14]

Toisaalta erehdystemme pääsyynä on todennä
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köisimmin erityisesti se, että [e]llei mieli kykene pää-
semään perille lopputuloksista, ellei se kykene tunkeutu-
maan varsinaisille alkulähteille saakka, tuo mieli vääjää-
mättä postuloi lopputuloksia ja keksii alkulähteitä, jotta
sillä näiden mielen luomien postulaattien puitteissa olisi
loogiseen ajatteluun tarvittavat välineet. [115:1.1]

Työn perinpohjaisen tarkastelun jälkeen voim-
me sanoa:

1. Paratiisin Saari on Karhunvartijan tähdistön
(”Karhunvartijan tyhjiön” keskusta kuviossa
4) suunnalla noin 150 megaparsekunnin
[490 000 000 valovuoden; käänt. huom.]
etäisyydellä oman paikallisen superkluste-
rimme keskuksesta.

2. Kosminen mikroaaltotaustailmiö ei ole alku-
räjähdyksen seuraus, vaan tämä säteily on
peräisin Paratiisi-Havona-systeemin pimei-
den gravitaatiokappaleiden vöistä. Summit-
tainen etäisyys osoittaa ”Karhunvartijan tyhji-
ön” keskuksen kuviossa 4 (mutta Paratiisi
on avaruuden ja ajallisuuden tuolla puolen).
Sitä paitsi keskusuniversumi (”Karhunvarti-
jan aukko” kuviossa 4) on organisoitunut
omanlaatuisin fyysisen todellisuuden periaat-
tein, joista sanoin kertomattomat etäisyydet
ovat yksi.

Kääntänyt Seppo Kanerva
Valitan kuvien teknisesti ala-arvoista tasoa. Pyyn-

nöistäni huolimatta en saanut parempiakaan

Mikael – rakkauden, totuuden ja elämäntavan esikuva

LOURDES PIZARRO ANTRAM

Peru

J
okainen tässä konferenssissa tietää, minkälaista
esimerkkiä omasta elämästään ja minkälaista
oman elämänsä perintöä Mikael edustaa.
Tämän konferenssin teemana on ”Rakkauden

valossa”, ja juuri Nebadonin Mikael – joka lahjoit-
tautui tälle planeetalle Jeesus Nasaretilaisena – tun-
netaan ”maailman valona”. Hänen kautaan me
voimme tavoittaa tuon valon, ja me voimme yllä-
pitää sitä tietoisesti ponnistelemalla. Sitä paitsi aja-
tuksena ei ole ainoastaan valon säilyttäminen, vaan
se, että meistä tulee todellisia kirkkaita soihtuja,
niin että voimme säteillä hänen valoaan, minne
tahansa menemmekin.
Kun olemme tietoisia ja valppaita, meistä tulee
valosoihtuja. Voimme siis tehdä paljon palveluksia;
levittää valoa sinne, missä sitä tarvitaan, huomaa-
mattomasti, aktiivisesti ja henkilökohtaisesti.
Voimme seurata hänen esimerkkiään palvelemises-
ta – erilaisin tavoin, joita hän opetti – tutkimalla
hänen elämäänsä ja pyytämällä opastusta ja innoi-
tusta häneltä. Ehkä me sen tähden voimme tehdä
paljon enemmän lähimmäistemme hyväksi valites-
samme tämän elämämme tarkoitukseksi.

Voimme tietoisesti tuoda valoa sinne, missä on
pimeää. Kun esimerkiksi katselemme uutisia,
voimme pyytää palvelusvuorossa olevia enkeleiltä
levittämään valoa meidän kanssamme. Enkelit ei-
vät yleensä voi puuttua meidän vapaaseen tah-
toomme, mutta silloin kun heitä kutsutaan avuksi,
he suorittavat iloisesti tämän palveluksen. Olemme
täällä kaikki toden totta Urantia-kirjan lukijoita,
mutta meidän on kysyttävä itseltämme: kuinka
pitkän ajan, jokaisena päivänä, itse asiassa tiedos-
tamme tämän ja sovellamme näitä ihmeellisiä va-
lon opetuksia?

Hiljaista ja tietoista palvelusta suorittaessamme
me saamme todellisen lahjan taivaasta: jumalallista

palsamia. Hiljainen ja tietoinen palveleminen on
esimerkki, jonka rakastettu Jeesuksemme jätti
meille, ja sitä kuvaillaan useissa Urantia-kirjan koh-
dissa.

Hiljaisen palvelumme toimittamisen kannalta
on kuitenkin hyvin tärkeää olla nöyrä, johdonmu-
kainen ja uskollinen. Harjoitellessamme saamme
kokemusta, kuten elämässämme kaikessa muussa-
kin. Tällainen kokemus muuttuu valistuneeksi us-
koksi. Hiljainen ja tietoinen palvelumme toimii
soihtuna, jota kosmos tarvitsee valaistakseen
Maan, samoin kuin energiayhtiö tarvitsee kaapelei-
ta valaistakseen kaupungin. Universumi tarvitsee
meidän henkilökohtaista ja epäitsekästä palvelu-
amme – ilman että odotamme mitään vastineeksi
tai että haluamme erottua muista eduksemme tai
että tavoittelemme henkilökohtaista tunnustusta.

Merkittävän vaikutuksensa vuoksi hiljaisen pal-
velun tarve on suuri, mutta vain harvat pystyvät
toimimaan siten. Sellainen ei houkuttele meitä,
koska siihen ei liity välittömiä tuloksia. Sitä harjoit-
telemalla voitte kuitenkin löytää voimaa, innoitusta
ja ajatuksia palvelemiseen toisin tavoin. Per-
soonaton palvelu on todella ihanaa eikä estä meitä
palvelemasta henkilökohtaisesti toinen toistam-
me ja levittämästä niitä opetuksia, jotka Mikael
meille jätti.

On toinenkin erittäin tärkeä kysymys, joka mei-
dän on esitettävä itsellemme: kuinka paljon enem-
män voisimme yrittää joka päivä elää jatkuvasti
valossa? Kehotan jokaista kysymään sitä itseltään
ja vastaamaan siihen mahdollisimman rehellisesti.
Mitä voisin tehdä tänään, että pysyisin valon sätei-
lyssä ja että minusta tulisi tuo valo, josta on tullut
osa tietoista toimintaa? Kuinka moneen tämänkal-
taiseen konferenssiin olen osallistunut? Kuinka
paljon siitä, mitä olen aikonut tehdä, olen itse
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asiassa toteuttanut? Kuinka paljon olen saanut ai-
kaan?

On totta, että kun menemme takaisin kotiim-
me, päivittäiset askareet ja tehtävät vievät meidät
mukanaan, ja unohdamme todelliset päämääräm-
me. Jätämme huomiseksi sen, minkä voisimme
tehdä tänään, eikä meillä ole aikaa toimia päätös-
temme mukaisti. Jos silti teemme suunnitelman ja
tosiaankin teemme oman osuutemme, sen seu-
rauksena energiamme ja tietoisuutemme lisääntyy,
niin että kykenemme keskittymään ja tekemään
kaiken sisimmästämme käsin ja pystymme siten
saamaan itsemme järjestykseen ja käyttämään osan
ajastamme valon siementen istuttamiseen ja täyttä-
mään tarkoituksemme.

Nämä siemenet puolestaan tuottavat hedelmää
muiden syötäväksi, samoin kuin mekin syömme
siitä, mitä muut ovat menneisyydessä istuttaneet.
Kun levitämme Jeesuksen opetuksia, valo ja juma-
lallinen ilo täyttävät meidät, ja meistä tulee järjes-
tyksen, valon ja elämän suuren universaalisen per-
heen aktiivisia jäseniä.

Palataksemme pääteemaamme ”rakkauden va-
lossa”, muistelkaamme Jeesuksen varauksetonta
rakkautta. Urantia-kirjasta löytyvät hämmästyttä-
vimmät esimerkit siitä, kuinka hän kehitti elämään-
sä maan päällä. Hän oli kaltaisemme ihminen sii-
hen asti, kun hänen oli aika muistaa, kuka hän oli
(on). Jokaisena päivänä hän pyrki tulemaan parem-
maksi elämänsä kaikissa suhteissa! Kuinka suuri
etuoikeus onkaan olla syntynyt hänen lahjoittautu-
misensa kohdemaailmaan! Ja kuinka ihana asia on
se, että Urantia-kirja on osa elämäämme, niin että
voimme tutkia hänen elämäänsä ja olla uskollisia
kaikelle sille, mille hän on uskollinen!

Hänen suuri rakkautensa, palvelunsa ja an-
taumuksensa ovat esimerkkejä, joita meidän tulisi
olemuksemme koko voimalla seurata. Jos kai-
paamme juuri sitä, meidän on huomattava, että
kosmisessa tarkoituksessa palvelemisen etuoikeus
on taivaan lahja. ”Palveleminen on elämistä.”

Näihin riveihin liittyen voimme edelleen kysyä
itseltämme: Pystynkö sanomaan, mikä tai kuka
minä olen? Tiedänkö tosiaankin elämäni tarkoituk-
sen? Jos tiedän, niin montako tuntia päivässä tie-
dostan mahdollisuuteni palvella ja olen valppaana
sen suhteen? Pystynkö kommunikoimaan sisimpä-
ni kanssa tietoisuuteni korkeammalla tasolla? An-
nanko oman olemukseni ilmaista itseään? Kuinka
pitkä tuo aika päivittäin on? Olenko huomannut,
että voin olemuksestani – ytimestäni – löytää
oman toimintasuunnitelmani? Missä tarkoituksessa
Urantia-kirja on tullut minun käsiini?

Jokaisen meistä asia on vastata näihin kysymyk-
siin. Pyydän teitä kaikkia etsimään vastauksia niistä
kirjan kohdista, joihin Jeesuksen elämä sisältyy.
Olkaa vilpittömiä, älkää pettäkö tai valehdelko it-
sellenne, ja kaiken lisäksi, älkää uskoko olevanne
”suurin”. Jos arvioitte tietoisesti vastauksianne,
saatte ehkä vision siitä, kuinka paljon enemmän
voitte ponnistella antaaksenne rakkautta, aivan
kuten Jeesus – rakkauden ja paljon muun Herra –

teki. Sen saavuttamiseksi meillä on käytettävissäm-
me Jeesuksen elämä, sen kätketyt vuodet mukaan
lukien, syvällisine pohdintoineen, jotka voisivat
auttaa meitä nousemaan itse rakkauden tasolle.

Mitä me odotamme? Miksi emme aloittaisi tä-
nään? Emme tiedä lopputulosta emmekä saa elä-
mänkokemusta, mikäli emme tee sitä! Mikä estää
meitä sitä tekemästä? Pelkoko? Epävarmuusko?
Siihen on tilaisuus tässä ja nyt; huominen ei ehkä
koskaan tule ja eilinen on jo mennyttä.

Jos teemme jokaisesta päivästä analyysin jälki-
käteen ja katsomme, minkä verran olemme käyttä-
neet aikaa valon, rakkauden, totuuden, kauneuden,
viisauden, järjestyksen ja muiden arvojen kylvämi-
seen, saamme selvän näkemyksen siitä, kuinka tie-
toisia tai kuinka unissamme me todella olemme. Se
kannustaa meitä ponnistelemaan entistä enemmän
ja toimimaan paremmin jokaisena päivänä.

Mikael on esimerkki rakkaudesta. On tullut
aika tehdä mahdoton tuodaksemme julki tämän
rakkauden jokaisessa teossa, ajatuksessa ja tuntees-
sa. Tulkoon meistä todellisia valosoihtuja ja valais-
kaamme näin rakastaen kaikkea ympärillämme ole-
vaa: omaa pientä maailmaamme, kotiamme, työ-
paikkaamme, kulkemaamme polkua ja paikkoja,
joissa käymme.

Pystymmekö ilmaisemaan tätä rakkautta, edes
vähäisin määrin? Voimmeko pysyä tietoisina ja
yhteydessä hänen suureen rakkauteensa? Silloin on
aika herätä, aika päästä irti viivyttelyn ja epäjoh-
donmukaisuuden tilasta. Aika analysoida tietoisesti
sitä, missä määrin kykenemme noudattamaan hä-
nen esimerkkiään!

On totta, että ajat ovat kovat, mutta sen tulee
motivoida meitä pysymään tietoisina, tarkkaavaisi-
na ja valppaina. Täytyykö meidän melkein aina
ponnistella tosissamme? Tietenkin! Mikaelin itse,
universumimme Luojan, täytyi toimia niin tällä
planeetalla eläessään. Onko meidän aikomuk-
senamme ponnistelemisen sijasta pitää hauskaa?
Mikael osoitti, että evoluutiosuunnitelman mukai-
nen luodun ylösnousemuelämä on mahdollinen. Ja
juuri tätä evoluutio merkitsee: sitä, että selviydym-
me elämän meille joka päivä asettamista haasteista,
ja että teemme sen nöyrästi. Kaikki se hyvä, mitä
olen saavuttanut, on tapahtunut Ajatuksensuuntaa-
jan, sisimmässämme olevan Isämme, ansiosta. Mi-
nun velvollisuuteni on sovittaa se kaikki negatiivi-
nen, jonka olen kylvänyt.

Entä sitten ne asiat, jotka eivät ole hyviä eivätkä
pahoja? Onko olemassa sellaisia neutraaleja toi-
mintatapoja, joissa ei ole positiivista eikä negatii-
vista latausta? Mielestäni sellaisia on olemassa. En-
tä sitten nuo mielentilat, jolloin tunnen itseni une-
liaaksi, ollessani ikään kuin automaattiohjauksessa?
Entä ne kerrat, jolloin olen ajankohtaisten asioiden
vietävänä ja elämäni tuntuu olevan vain oleilua?
En yksinkertaisesti pysty määrittelemään, mitä ha-
luan elämässäni, enkä ponnistelemaan saavuttaak-
seni sen. Voitte elää tuolla tavalla vuosikausia osa-
na yhteisöä, joka oikeuttaa mitä tahansa. Aivan
niin! Jotta tuollaisesta mielentilasta voi päästä
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eroon, on ehdottoman välttämätöntä oppia rakas-
tamaan kuten Mikael rakasti; oppia rakastamaan
oman, universumimme Luojan osoittamalla taval-
la. Rakkauden ja kunnioituksen itseämme kohtaan
sekä elämäntavoitteiden, joilla on meille merkitys-
tä, tulee olla tuollaisen rakkauden lähtökohtina.

Tähän aiheeseen liittyy vielä lisää kysymyksiä.
Olennaista on, että vastauksemme ovat rehellisiä ja
että me haastamme itsemme. Elänkö totuudessa?
Olenko totuudellinen? Minkälainen määrä totuutta
ohjaa elämääni? Toiminko johdonmukaisesti kai-
paamani totuuden suhteen? Tarkistanko päivit-
täin aikomuksieni syyn ja tarkoituksen? Pystynkö
olemaan yhteydessä sisimmässäni olevaan Totuu-
den Henkeen? Mitä muita kysymyksiä seuraa näi-
hin kysymyksiin vastaamisesta?

Totuus on se, että me olemme geeniperimäm-
me vuoksi täynnä ”totuuden puutetta” tai johtuen
siitä yhteisöstä, jossa olemme kasvaneet. Annam-
me ulkoisten vaikutteiden manipuloida itseämme.
Jos todella haluamme elää totuutta – ja olen var-
ma, että jokainen enemmän tai vähemmän sitä
kaipaa – on ehdottoman tärkeää, että me tarkaste-
lemme toimiamme, jotka heijastuvat minuuteem-
me joka päivä. Vain silloin pystymme seuraamaan
hänen yksinkertaisella, mutta omistautuneella ja
määrätietoisella elämällään antamaansa esimerkkiä.
Hänen esimerkkinsä myötä meillä on kaikki.
Urantia-kirjan viimeisessä 75 luvussa ja viimeisellä
774 sivulla on kaikki evoluutioomme tällä planee-
talla tarvittava. Jos rohkenemme olla lojaaleja Isää
kohtaan ja elää kuten Jeesus eli omistautumalla ja
ilman ehtoja kanssaihmisiämme palvelemalla ja
jatkuvasti tarkkanäköisinä itseämme kohtaan,
olemme matkalla kohti sielumme eloonjäämistä.
Sen vuoksi ehdotankin, että aloitamme tänään!

Meillä on elämän tarkoitus.
• Pyrimme ilmaisemaan Jeesuksen meille opetta-

maa rakkautta.
• Elämme totuudessa, sitä oppaanamme käyttä-

en, itseämme puolustamatta tai mukauttamatta
totuutta sopiviin olosuhteisiin tai siihen, mitä
yhteiskunta meille sanoo.

• Olemme suoraselkäisiä, sillä vanhurskaus on
eräs suurimmista Jeesuksen julistamista hyveis-
tä.

Nämä ajat vaativat meiltä tietoista ponnistelua
pitääksemme huolta siitä, että levitämme ympäril-
lemme rakkautta ja valoa, jotka ovat välttämättö-
miä planeettamme nykyisille olosuhteille. Jostain
syystä saimme nämä opetukset. Jokainen meistä
täällä on jollakin tavalla anonut tätä mahdollisuut-
ta, ja sen vuoksi pyyntöihimme on vastattu. Siksi
onkin ehdottoman tärkeää olla mukana välittämäs-
sä sitä rakkautta ja sitä totuutta, jotka hän meille
opetti.

Mikael on elämän tie. Mitä tämä tarkoittaa?
Onko näillä sanoilla vastakaikua? Mitä tulee mie-
leen? Polkuja on monia, mutta elämän tie on se
polku, joka täyttää minut oikealla elämällä. Mutta

herää kysymyksiä: Minkälaista elämää tavoittelen?
Oliko tarkoitukseni koskaan kulkea Jeesuksen
meille jättämää polkua?

Meillä on ollut suuri onni saada nämä opetuk-
set ja vielä suurempi onni saada mahdollisuus seu-
rata Jeesuksen elämän tietä. Elämme upeita aikoja,
ja paljon tekemistä riittää kaiken sen suhteen, mitä
olemme saaneet. Monilla ihmisillä on totuuden
nälkä, ja he haluavat oppia nämä opetukset.

Kannamme suurta vastuuta, sillä olemme kohta
viettäneet neljä päivää rakkauden valosta kertovan
lipun alla. Mahdollisuutemme toteuttaa tätä vas-
tuuta käytännössä ovat myös suuret, koska meillä
on innoitusta, välineitä, kaipausta ja halua palvella.
Se antaa meille mahdollisuuden seurata tuota ih-
meellistä polkua, joka antaa todellisen elämän toi-
sille totuutta etsiville veljille ja sisarille.

Jokainen meistä pystyy kertomaan, kuinka
Urantia-kirja tuli elämäämme. Kun muistelemme
mennyttä, huomaamme, että tavalla tai toisella jo-
ku johdatti meidät sen pariin joko siitä puhumalla
tai antamalla sen meille arvoituksellisella tavalla.
Joskus tuo joku on oma sisimpämme. Tänä päivä-
nä tiedämme, kuinka hyödyllisiä Urantia-kirjan ope-
tukset ovat olleet. Kokemuksemme kertoo meille,
kuinka paljon enemmän voimme tehdä saattaak-
semme nämä opetukset kanssaihmistemme käyt-
töön. Elämme laajentumisen aikaa, antamisen ai-
kaa ja transsendenttisten päätösten aikaa, aivan
kuten Mikaelin aikana. Meidän tulee käyttää kaikki
voimamme ja antaa itsemme kokonaan toisille.

Meidän ei pidä ainoastaan näinä päivinä elää
rakkauden valossa vaan sallia se, että nämä päivät
auttavat meitä saamaan tarmoa siitä valosta ja rak-
kaudesta, jonka Jeesus jätti meille! Lähtekäämme
tästä konferenssista täynnä voimaa, tahtoa ja halua
palvella ja levittää näitä ihania opetuksia!

Emme myöskään voi jättää huomiotta muuta-
mia muitakaan kysymyksiä. Kuinka monella veljel-
lä ja sisarella ei ole ollut tilaisuutta oppia näitä to-
tuuksia? Mitä muuta voin omassa pienessä maail-
massani tehdä tuodakseni tämän totuuden sitä tar-
vitsevien ulottuville? Minkälaisia ajatuksia mieleeni
tuli kaiken sen myötä, mitä olen saanut tässä kon-
ferenssissa? Mitä teen sen eteen, että tämä valon ja
rakkauden voima ei laimenisi, vaan päinvastoin
kantaisi hedelmää?

On ehdottoman tärkeää, että rohkenen kantaa
hedelmää ja antaudun asialle. Jos päätös on tehty
vilpittömästi, kaikki sujuu. Kaikenlaisia asioita ta-
pahtuu Ajatuksensuuntaajani, suojelusenkeleitteni,
keskiväliolentojen ja Totuuden Hengen avulla
koordinaatiossa vapaan tahtoni kanssa.

Lopetan lainaamalla joitakin kohtia Urantia-kir-
jasta:

Varmistakoon jokainen, että luonteen älylliset ja mo-
raaliset perustukset ovat sellaiset, että ne riittävässä määrin
tukevat sitä laajenevan ja jalontuvan hengellisen olemuksen
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muodostamaa ylärakennetta, jonka on sanotulla tavalla
saatava aikaan muutos kuolevaisen mielessä ja jonka on
sen jälkeen – – saatava aikaan kuolemattoman kohtalon
omaavan sielun kehittyminen. [156:5.2]

Hengellinen olemuksenne – yhdessä luotu sielu – on
elävä verso, mutta yksilön mieli ja moraali ovat se maape-
rä, josta näiden ihmiskehityksen ja jumalallisen kohtalon
korkeampien ilmentymien on noustava. Kehittyvän sielun
maaperä on inhimillinen ja aineellinen, mutta tämän mie-
len ja hengen yhteisen luomuksen kohtalo on hengellinen ja

jumalallinen. [156:5.2]

Ja Mestarin seuraajien sopii kaikkina aikoina oppia
huolehtimaan muista siinä, kun ”he kulkevat ohi” – teke-
mään epäitsekästä hyvää siinä, kun he toimittavat päivit-
täisiä velvollisuuksiaan. [171:7.10]

Kääntänyt Jouni Nurmi

Palvontaa kohti

MOUSTAPHA NDIAYE

Senegal

I
hmisinä emme alkuun ole tietoisia hengellises-
tä todellisuudesta. Olemme tietoisia vain ai-
neellisista esineistä, ja tällä alueella tiede on

osoittanut meidän rajallisuutemme. Saamme tietoa
tästä aineellisesta todellisuudesta siten, kuten sil-
mämme sen näköaistin aallonpituusalueella näke-
vät, kuten korvamme sen kuuloaistin aallonpituus-
alueella kuulevat ja mitä unohtavainen muistimme
antaa siitä muistaa solujemme menettäessä elinvoi-
maansa vuosien saatossa. Kuinka näissä olosuh-
teissa sitten on mahdollista ymmärtää mitään suh-
teesta hengelliseen todellisuuteen, sen korkeim-
paan henkirealiteettiin, itse Jumalaan?

Joka tapauksessa meillä ihmisinä on riippuma-
ton tietoisuus todellisuudesta (itsemme, toisten
olentojen ja koko luomakunnan todellisuudesta) ja
synnynnäisistä rajoitteistamme. Ja näistä lähtökoh-
dista ihomme väristä, paikasta ja ajasta tai kulttuu-
rista huolimatta nousee väistämätön ja universaali-
nen kysymys, joka koskee ainoastaan itse elämän
tarkoitusta ja päämäärää. Näyttääkin siltä, että
kuolevaisen kannalta tähän kysymykseen ei ole
ihmisperäistä vastausta tai ratkaisua. Koska ihmi-
set ovat tosiasiassa menneisyydessä palvoneet an-
taumuksella niin mineraaleja, puita, luonnonvoi-
mia, eläimiä, muita ihmisiä ja sekä todellisia että
kuviteltuja henkiolentoja, riittää se osoittamaan,
kuinka tietämätön ja jääräpäinen ihminen on tä-
män ongelman äärellä.

Nämä menneisyyden harhaiset palvonnan
muodot kuvaavat sitä suurta eroa, joka on suurim-
man hengellisen realiteetin (Ajatuksensuuntaajan
kautta läsnä oleva Jumalan) ja vähäisimmän juma-
lallisen päämäärän omaavan älyllisen olennon (ih-
misen) välillä. Tämän havainnon tulisi tehdä meis-
tä entistä nöyrempiä ja hillitä meissä kaikenlaista
sellaista ylpeyttä, joka voi haitata palvonntaamme.
Itse asiassa ihmisen jumaloinnissa universumito-
dellisuuden ääripäät kohtaavat. Sen vuoksi ihmiset
niin menneisyydessä kuin nykyisyydessäkin kehit-
tävät yleisen kunnioituksen ja passiivisen nöyryy-
den tunteen kaikkia palvonnan kohteita kohtaan ja
olettivat pitävänsä hallussaan ikuisen elämän salai-

suutta.
Nykyään asianlaita on kuitenkin toinen, sillä

tiede on parantanut ihmiskunnan fyysistä turvalli-
suuden tunnetta, mutta jättänyt ihmiset epävar-
muuden valtaan ihmisrodun perimmäistä kuole-
man jälkeistä kohtaloa koskevassa kysymyksessä.
Tieteistä ei kuitenkaan ole muuhun, koska ne kä-
sittelevät vain sellaisia ilmiöitä, jotka kuuluvat vii-
den alimman mielenauttajahengen (intuitio, ym-
märrys, rohkeus, tieto ja neuvo) toimialueelle, kun
taas tämä ihmisen elämän tarkoitusta koskeva ky-
symyksenasettelu liittyy kahteen ylimpään mie-
lenauttajahenkeen, palvonnan ja viisauden hen-
keen. Viisauden hengen läsnäolo täydentää viiden
alemman mielenauttajahengen toiminnan ja luo
sellaisen uuden näkökulman, jota ei voi ymmärtää
pelkästään loogiseen tieteelliseen metodiin kuulu-
van lähestymistavan kautta. Tämä selittää myös
ihmiskunnan jääräpäisyyden sellaisten syvälle juur-
tuneiden epärationaalisten ja alkukantaisten pal-
vontamuotojen osalta, joita ilmoitus ei ole kohen-
tanut. Ja näin pääsenkin kertomaan omista henki-
lökohtaisista kokemuksistani palvonnassa.

Kuten monet muutkin ihmiset johdin vuosi-
kausia omaa yksinäistä löytöretkeäni kohti olemas-
saolon ongelman lopullista vastausta. Tieteellisestä
koulutuksestani tuntui olevan hyötyä tässä tehtä-
vässä kyseenalaistamisen kautta, mutta se oli myös
hirmuisen hyödytön kiviriippa, koska tiedostamat-
tani odotin materiaalisiin lähtökohtiin ja tieteelli-
seen logiikkaan perustuvaa rationaalista vastausta.
Lukemalla sekä uskonnollista kirjallisuutta että
useiden kuuluisien kirjailijoiden ja totuudenetsijöi-
den pohdiskeluja ja mietiskelyjä yritin löytää vas-
tauksen siihen perustavaa laatua olevaan ongel-
maan, mikä on elämän tarkoitus. Tämä kysymys
kääntyi nopeasti ja oudosti uuteen muotoon: Mik-
si kuitenkin jotain eikä ei mitään? Kun muutamia
vuosia myöhemmin perehdyin syvällisesti Urantia-
kirjan opetuksiin, minulle selvisi, miksi tähän kysy-
mykseen oli tuolloin niin vaikea löytää mitään hy-
väksyttävää vastausta. Vastaus löytyi vasta, kun
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olin saanut oman kokemuksen kautta paremman
käsityksen, eikä pelkästään älyllisellä tasolla, siitä
miten harjoitan palvontaa yhteydenpitona Juma-
laan.

Silloin myös ymmärsin, että Jumala vastasi pal-
vontaani, vaikken vielä kyennytkään ymmärtä-
mään sitä selkeästi. Minulla oli siitä joka tapauk-
sessa heikko intuitio, ja se auttoi minua jatkamaan.

Tiede esittää kysymyksiä fyysisestä todellisuu-
desta käyttämällä rationaalista materiaalisen maail-
man ja viiden alimman mielenauttajahengen lo-
giikkaa. Palvonnassa ihminen luo yhteyden hen-
keen palvonnan hengen välityksellä. Samalla vii-
sauden henki auttaa meitä realisoimaan materiaali-
sen maailman ja hengellisen todellisuuden kak-
sinaisia viisauden yhdistelmiä ensin sieluumme,
myöhemmin koko minuuteemme, käyttämällä
hyväksemme arkielämämme tarjoamia mahdolli-
suuksia ja sitä, että pidämme mielemme avoinna.

Tämä ihmismielen kehitys yhdistymästä aineen kanssa
liitoksi hengen kanssa johtaa siihen, että kuolevaisen olen-
non mielen potentiaalisesti hengelliset osa-alueet muuntau-
tuvat kuolemattoman sielun morontiarealiteeteiksi. [1:3.7]

Voimme siis kasvaa inhimillistä ja jumalallista lo-
giikkaa yhdistelemällä. Ainoastaan viiden mie-
lenauttajahengen toiminnan koordinoituminen
yhtenäiseksi voi johtaa kannaltamme tyydyttävään
lopputulokseen retkellämme Jumalan löytämisek-
si. Tähän yhtenäiseksi koordinoituneeseen toimin-
taan liittyy sellaisia morontia-aspekteja, joita ei voi
ymmärtää pelkästään ihmisjärjen avulla, vaan sii-
hen tarvitaan myös palvonnan tuomaa apua.

Meidän tulee myös muistaa, että kosminen vii-
saus, joka edellyttää eri todellisuuksien materian
yläpuolisilla tasoilla tapahtuvaa koordinoitumista
yhtenäiseksi, syntyy vain hengen avulla ja ihmisen
tapauksessa lähinnä hänen sisimmässä asuvan
hengen, Ajatuksensuuntaajan, avulla.

Se, että tällainen jumalallinen Suuntaaja on läsnä ih-
mismielessä, paljastuu kolmesta kokemuksellisesta ilmiös-
tä: 

1. Älyllinen kyky Jumalan tuntemiseen – jumalatietoi-
suus.

2. Hengellinen halu Jumalan löytämiseen – Jumalan
etsintä.

3. Persoonallisuuden kaipaus päästä jumalankaltai-
suuteen – varaukseton halu täyttää Isän tahto. [1:2.3–6]

Oivalsin, että palvonnan hengen vaikutuksesta
palvontamme perustuu todellakin tähän hengelli-
seen impulssiin, älylliseen kykyymme Jumalan tun-
temiseen yhdistettynä hengelliseen haluumme Ju-
malan löytämiseksi. Tämä impulssi herää luonnos-
taan, ja olen huomannut, että se saa eri yksilöiden
kohdalla sellaisia erilaisia muotoja (jopa ateisteina
itseään pitävien ihmisten kohdalla), jotka ilmentä-
vät yksinkertaisesti vain ihmispersoonallisuuksien
erilaisuutta palvonnan hengen toimiessa. Ainoa

Jumalan asettama edellytys kohdallamme on älylli-
nen kykymme tunnistaa hänet, ja tämä tulee var-
mistetuksi mielenauttajahenkien kyvykkään toi-
minnan avulla (eikä hedelmättömän oppineisuu-
den avulla). Tälle tasolle pääsee kuka tahansa nor-
maali ihminen, joka kokee vilpittömästi viiden
alimman mielenauttajahengen antaman jokapäiväi-
sen hoivan. Kokemus mielenauttajahenkien toi-
minnasta on avain päivittäisten ongelmiemme rat-
kaisemiseen. Se johdattaa meidät myös perusta-
vanlaatuisten kysymysten äärelle ja synnyttää meis-
sä sellaisia sisäisiä toiveita, joihin löytyy ratkaisu
vain hengellisestä valtakunnasta.

Toisaalta palvonnan kohteena on Universaali-
nen Isä, Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen per-
soonallisuus. Meidän tulisi välttää kahta palvon-
taan liittyvää ansaa. Palvontamme ei tulisi vertau-
tua vain päivittäisistä mielen tason toimintatavois-
tamme johtuvaksi älylliseksi pohdiskeluksi eikä
sellaiseksi mystiseksi jumaloinniksi, joka vain nu-
kuttaa tai johtaa alitajunnasta kumpuavien ideoi-
den sekavaan tulvaan. Olen kokenut, kuinka kaik-
ki Urantia-kirjan opetusten totuudet Isän, Pojan tai
Hengen tai heidän yhteenliittymiensä luonteesta,
toiminnasta tai ominaisuuksista voi johtaa täsmäl-
liseen ja menestykselliseen palvontaan. Vaikka
palvomme vain Isää, muistakaamme, että Univer-
saalinen Isä on läsnä Iankaikkisessa Pojassa ja hä-
nen kanssaan Äärettömässä Hengessä. Palvonnan
aikana on tärkeää pitää mielessä todellisuuden yk-
seys, Luojat ja luodut siihen sisällyttäen, eikä mi-
tään mieleen pyrkiviä todellisuuden ykseyttä kos-
kevia tuntemuksia tulisi torjua.

Aivan kuten nuoruutemme aikaisessa koulussa-
kin vaadittiin sellaisen kurinalaisen mielen kehittä-
mistä, jonka käytöstä on ilahduttavan paljon hyö-
tyä myöhemmin päivittäisessä elämässämme, niin
aivan samalla tavalla palvonnasta tulee helpompaa
ja tehokkaampaa, kun sitä harjoitetaan säännölli-
sesti, ja sisimmässämme oleva henki voi tehdä
siihen tarpeen vaatimia parannuksia. Ajan myötä
oivalsin, millaisia erikoisteemoja mietiskelyssä
kannattaa suosia hengellisinä virikkeinä kulloises-
sakin henkilökohtaisen tai sosiaalisen elämäni ti-
lanteessa. Samanlaisia havaintoja olivat tehneet
myös ne hengelliset veljeni, joiden kanssa opiske-
len näitä opetuksia. On myös tärkeää antaa hen-
gen johdattaa mieltämme, jottei meiltä arki-
huoliemme vuoksi jäisi Ajatuksensuuntaajan anta-
mia virikkeitä huomaamatta. Tässä mielessä on
hyödyllistä käyttää ensi alkuun palvontaan kaikki
liikenevät vapaa-ajan hetket, ennen kuin palvonta
onnistuu kaikissa jokapäiväisen elämän tilanteissa.
Jos mielemme on täynnä huolia, on syytä pyrkiä
analysoimaan niitä etukäteen ja hahmottelemaan
niille jokin ratkaisu, jotta mielemme rauhoittuisi
niin, etteivät ne häiritsisi palvontaa. Meidän tulisi
myös pyrkiä sellaiseen tapaan, että ennen palvon-
taa uskomme Jumalalle rukouksessa kaikki miel-
tämme painamat huolet ja vaivat jonkin ratkaisun
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löytämiseksi. Missään tapauksessa meidän ei tulisi
koskaan aloittaa palvontaa huolien rasittamassa
mielentilassa.

Vaikkei palvonnassa esitetä mitään sellaista
pyyntöä kuin rukouksessa, voimme olla varmoja
siitä, että Jumala vastaa palvontaan. Universaalinen
Isä on persoonallisuuden reaalisuuden, persoonallisuuden
lahjoittamisen ja persoonallisuuden määränpään salaisuus.
[0:V:5] Palvonnassa itseltään Jumalalta saamamme
persoonallisuus on yhteydessä Universaalisen Isän
persoonallisuuteen. Sisin henkemme sovittaa täl-
laisiset (suurelta osin potentiaalisiksi Jumalan ja
meidän välisten erojen vuoksi jäävät) kanssakäy-
misen tulokset korkeammaksi ajatteluksi sielumme
sisimmässä. Tämä sisin henkemme odottaa voi-
dakseen souojelusenkelin auttaman Ajatuksen-
suuntaajan toimesta selvittää nämä tulokset ihmis-
mielellellemme yhdessä kosmisen mielen sen osan
kanssa jota Jumalan palvontaamme antama vas-
taus valaisee. Sitä pitää yllä ja sen välittää Pyhä
Henki, joka yhä laajemmin koordinoi mielenautta-
jahenkien toimintaa.

Palvonnan kautta Universaalisen Isän merkitys
ja rooli tulee selvemmäksi päivittäisessä elämäs-
sämme Ajatuksensuuntaajan tehtävän mukaisesti.
Löydämme kuitenkin Jumalan kanssa elämisen
täyteläisyyden ja riemun vasta, kun olemme kou-
linneet kykyämme rakastaa ja palvella, niin kuin
Isä itse rakastaa ja palvelee itse kutakin meistä.
Tämän vuoksi palvonta lipsahtaa usein rukouk-
seksi tai palvelua koskeviksi ajatuksiksi ja suunni-
telmiksi. Toisin sanoen sen lisäksi, että palvonta
selventää tietoista käsitystämme Isästä, sen ydin-
tehtävänä on valmistella meitä elämään tässä maa-
ilmassa isän tahdon mukaisesti. Siksi meidän tu-
lisikin ajatella, että Jumalan palvonta loppujen lo-
puksi merkitsee myös Pojan rukoilemista ja palve-
lua Hengen kanssa. Emme voi ymmärtää Jumalaa
muuten kuin elävänä Jumalana. Sen tulisi johtaa
siihen, että hyväksymme Hengen johdatuksen Py-
hän Hengen mieleemme tekeminä muutoksina ja
Totuuden Hengen persoonallisuuteemme tekemi-
nä muutoksina. Silloin meistä tulisi todellakin sekä
Jumalan poikia että ihmisen poikia . .

Toden totta jos palvonnastamme tulee sään-
nöllistä ja panostamme siihen kunnollisesti, meissä
syntyy todellakin väistämätön tarve jakaa hengelli-
siä uskomuksiamme ja palvella rajoituksetta. Sitten
meidän tulee antaa vain Jumalalle – Ajatuksen-
suuntaajallemme – tarpeeksi aikaa uuden orasta-
van todellisuuden hahmottamiseksi ja liittämiseksi
sielun ja mielen osaksi ilman kiirehtimistä, kuten
Jeesuskin teki lihallisen elämänsä aikana. Näistä
lähtökohdista, kun vielä jatkuvasti pyrimme ana-
lysoimaan ympäristöämme, palvonta parantaa ky-
kyämme tulla uskollisiksi Jumalan kumppaneiksi
maan päällä. Meidän tulee vain muistaa, että elämä

on energian, mielen ja hengen yhdistämistä per-
soonallisuuksien toimesta  henkilökohtaisella, yh-
teisöllisellä ja maailmanlaajuisemmalakin tasolla, ja
kumppanuus Jumalan kanssa on se keino, joka
johdattaa meidät toimijoiksi tässä itseämme, per-
hettämme, yhteisöämme sekä koko ihmiskuntaa
koskevassa yhdistymisessä ja vielä yleismaailmalli-
simmillakin tasoilla.

Palvonnan kautta luotu henkilökohtainen suh-
de Universaalisen Isän persoonallisuuteen on se
ensisijainen suhde, josta kaikki muut luotujen väli-
set suhteet juontuvat. Hengellistyneet yksilöt pitä-
vät tämän vuoksi palvontaa kaikkein pyhimpänä
aktiviteettina. Paratiisin jumaluuksien eksistentiaa-
liset suhteet paljastuvat meille Korkeimman Juma-
lan aikaan ja avaruuteen sidotussa toiminnassa ja
palvonta valmistelee meitä avaamaan mieltämme
Korkeimman Jumalan kumppanuutta varten. Mei-
dän tulee kuitenkin muistaa, että tämä palvonta
tulee ulottaa arkielämän alueille muuan toisen im-
pulssin kautta, ja se on halu olla Jumalan kaltainen
toteuttamalla hänen tahtonsa, niin kuin hänen käs-
kynsä kuuluu: Olkaa tekin täydelliset niin kuin minä
olen täydellinen. [56:0:1] Kaikesta tästä meille syntyy
monia uusia tilaisuuksia toimia sosiaalisissa ympä-
ristöissämme, niin lähellä kuin kaukana, siten, että
sisin henkemme voi muokata sielussa todennetun
säännöllisen palvelun hengellisiksi saavutuksen
tunteiksi omassa mielessämme.

Koska olemme varmoja siitä, että Jumalan tah-
to aina toteutuu ja että meidän on maailmassa teh-
tävä oma osamme sen hyväksi, valmistelee Jumala
(Universaalinen Isä ja Ajatuksensuuntaaja) miel-
tämme sielusta käsin kohti luontaista rauhaa ja
vakuuttuneisuutta kaikkien maailman vaikeuksien
edessä. Näin hän tekee meistä jotain enemmän
kuin mitä olimme. Aivan samaan tapaan kuin pik-
kulapsi (ihmisen poika) saa alkunsa sikiöstä, aivan
samaan tapaan Jumalan poika saa alkunsa ihmisen
pojasta palvonnan virittämän hengellisen synty-
män kautta.

Tällä tavalla Isän viisaus ihmistä kohtaan saa
alkunsa niistä lihallisen elämän sekä ajan ja avaruu-
den luontaisista rajoitteista, jotka olivat hallitsevia
ennen löytöretkeämme palvontaan. Palvonta ei
enää merkitse passiivista ja alistuvaa asennetta
tuntemattoman Paratiisin Hallitsijan edessä, vaan
aktiivisen kumppanuussuhteen valmistelua Uni-
versaalisen Jumala-Isän kanssa Ajatuksensuuntaa-
jan avulla ja Korkeimman Jumalan kanssa Pojan ja
Hengen antaman hoivan avulla. Ja kepeäksi sen
tekee Mikaelin, Jumalan Pojan ja ihmisen pojan,
elämä maan päällä ja nykyinen asema taivaassa.

Kääntänyt Risto Mäntynen
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Te olette kylväjiä

GAÉTAN CHARLAND

Kanada

U
rantia-kirjan esipuheessa ilmoituksen esittä-
jät kertovat, että heidän ensisijaisena ta-
voitteenaan on kosmisen tietoisuuden la-

ventaminen ja hengellisen ymmärryksen lisäämi-
nen.  Julkaisuvaltuutuksessa (Publication Mandate)
meitä neuvotaan perustamaan tuhansittain opinto-
ryhmiä sekä kouluttamaan johtajia ja opettajia.

Useimmat meistä tänään paikalla olevista kuu-
luvat tähän maailmanlaajuiseen Kansainväliseen
Urantia-yhdistykseen (UAI), jonka tehtävänä on
edistää Urantia-kirjan opiskelua ja levittää sen opetuk-
sia. UAI luo tilaisuuksia kehittää opettajia ja johtajia
luonnon- ja evoluutionmukaisella eli tekemällä oppimisen
menetelmällä. [UAI:n peruskirja 2006]

Löytäessämme Urantia-kirjan saatoimme tuskin
tajuta, mikä sen merkitys olisi maailmallemme ja
mikä meidän osuutemme sen tehtävässä voisi olla. 
Siitä lähtien, kun Urantia-liike alkoi vuonna 1955
järjestäytyä Urantia-veljeskunnan perustamisen
myötä, on tehty muutamia vakavia yrityksiä opet-
tajien kouluttamiseksi, mutta monetkaan näistä
aloitteista eivät ole jääneet pysyviksi. Myös paikal-
lisia aloitteita ja opettamiselle omistettuja internet-
sivustoja on syntynyt, mutta odotuksiamme vas-
taavia konkreettisia tuloksia emme toistaiseksi ole
nähneet.

Nykyajan maailmassa ja nykykulttuureissa
opettaminen ja opettajat käsitetään yleensä omaksi
erikoisalakseen, joka on varattu yksinomaan niille,
jotka ovat ottaneet sen elämäntyökseen ja saaneet
siihen valtuutuksen asiaan kuuluvalta instituutiol-
ta. Uskonnon tai hengellisyyden ollessa kysymyk-
sessä mieleemme tulevat luonnollisesti järjestäyty-
neet uskonnot ja niiden papit tai pastorit, jotka
toimivat oppaina, neuvonantajina tai opettajina.
Meille syntynyt mielikuva koulutusvastuusta ja
opettamisesta perustuu luonnollisesti omaan ko-
kemukseemme maallisesta tai hengellisestä koulu-
tuksesta.

Näiden päivien aikana tulemme opettamaan,
että sinä olet opettaja ja että olet opettanut jo kau-
an. Tämä ajatus voi tuntua joidenkuiden mielestä
hämmentävältä, mutta olkaa huoleti: meissä kai-
kissa piilee kyky opettaa. Tosiasia on, että jos pys-
tymme oppimaan, pystymme myös opettamaan.
Jumala on antanut kaiken, mitä tarvitsemme ollak-
semme sekä hyviä opettajia että hyviä oppilaita;
olemme jo oppineet monia asioita, joita olemme
välittäneet eteenpäin perheillemme, ystävillemme
ja työtovereillemme. Eikö Urantia-kirjassakin sano-
ta, ettemme ole oppineet jotakin asiaa, ennen kuin
olemme opettaneet sen kunnollisesti jollekulle
toiselle?

On olemassa monta tapaa opettaa, mutta tar-
koitukseni ei ole puhua niistä, vaan toiset tekevät
sen minun jälkeeni; he tulevat itse asiassa opetta-
maan teille erilaisia opettamisen ja ilmoituksen

levittämisen tapoja. Itse haluan puhua nimen-
omaan sanojen ”opettaja” ja ”opettaminen” mer-
kityksestä lähinnä Urantia-kirjaan liittyen. Monet
lukijat uskovat, että opettaminen tulisi jättää mui-
den lukijapolvien tehtäväksi, toisten mielestä em-
me ole vielä valmiita opettamaan ja että aikaa pi-
täisi käyttää enemmän lukemiseen ja opiskeluun.
Jotkut vastustavat jyrkästi kaikenlaista opettajien
koulutusta luultavasti siinä uskossa, että se johtaisi
jonkinlaisen papiston muodostumiseen. Muuta-
mat uskovat, että opettaminen pitäisi jättää koke-
neille opettajille tai akateemisen oppiarvon omaa-
ville henkilöille. 

Julkaisuvaltuutuksessa ilmoituksen esittäjät sano-
vat, että Urantia-kirja on julkaistu varhaisessa vai-
heessa, jotta se olisi käsillä johtajien ja opettajien
kouluttamiseksi. He sanovat jopa, että kirja anne-
taan niille, jotka ovat sille valmiita, kauan ennen
kuin se alkaa vaikuttaa maailmanlaajuisesti, ja että
on muodostettava tuhansittain opintoryhmiä.  Jot-
kut eivät ehkä usko näihin ohjeisiin pitäessään
niitä liian rajoittavina tai dogmaattisina, mutta mo-
nille meistä ne ovat hyvin merkityksellisiä, koska
ne antavat tehtävällemme todellisen ja syvällisen
merkityksen ja tuovat mukanaan viisautta, jota
tarvitaan rakentamaan jotakin, joka on paljon suu-
renmoisempaa kuin voimme edes kuvitella.

Tulevaisuus ei ole kuin avoin kirja ihmisen käsitysky-
vyllenne, mutta teette hyvin, jos opiskelette tarkkaavaisesti,
missä järjestyksessä, mitä suunnitelmaa noudattaen ja
millä menetelmin eteneminen toteutui Mikaelin maisessa
elämässä, kun Sana tehtiin lihaksi. [Julkaisuvaltuutus
1955]

Ellemme me ole niitä, jotka ovat valmiita tälle
ilmoitukselle, keitä ja missä he ovat? Mitä hyötyä
järjestöstämme olisi, ellei se muodostaisi tarvitta-
vaa perustusta tämän ilmoituksen tukemiseksi ja
levittämiseksi? Jos meidän olisi määrä suorittaa
tehtävämme muilla keinoin kuin kouluttamalla
johtajia ja opettajia sekä muodostamalla opinto-
ryhmiä, niin mitä ne muut keinot olisivat? UAI ei
ole seurustelukerho vaan paljon enemmän. Olem-
me järjestö, jonka hengellisenä ja älyllisenä tehtä-
vänä on laventaa kosmista tietoisuutta ja lisätä
hengellistä ymmärrystä Urantia-kirjan opetusten
asianmukaisen ja järjestelmällisen levittämisen
avulla. Meidän on määriteltävä uudestaan sanojen
”opettaja” ja ”opettaminen” merkitys; meidän tu-
lee löytää uusia ja parempia tapoja levittää opetuk-
sia; meidän tulee ottaa vastuullemme näiden ope-
tusten jakaminen henkilökohtaisella tavalla ja yksi-
löltä yksilölle sen sijaan, että luottaisimme joukko-
tiedotusvälineisiin ja internetiin.

Jos voisimme olla yhtä mieltä siitä, että meidän
pitää määritellä ja kehittää parempia tapoja opettaa
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ja jakaa oppimaamme muille sen sijaan, että riite-
lemme keskenämme opettajien koulutuksen mer-
kityksestä ja siitä, mitä tekisimme Urantia-kirjalle ja
sen opetuksille, olisimme luultavasti neuvokkaam-
pia ja kekseliäämpiä löytämään tapoja kouluttaa
itseämme ja muita ilmoituksen opettajiksi ja levit-
täjiksi. Käsitykseni mukaan hyvä opettaja on hyvä
levittäjä ja hyvä levittäjä on hyvä opettaja. Mikä
opettamisessa on niin vaikeaa tai pelottavaa? Me-
hän teemme sitä jokaisena elämämme päivänä tie-
toisesti tai tiedostamatta. En nyt tarkoita luokan
edessä opettavia opettajia vaan vaatimattomampaa
opettamistapaa, opettajaa, joka esimerkillään vai-
kuttaa perheeseensä, ystäviinsä tai työtovereihinsa
ja vetää puoleensa nälkäisiä tai kadoksiin joutunei-
ta sieluja.

Ja kaikkien, jotka tuntevat totuuden tien ja joilla on
vakuuttuneisuus siitä, että he tuntevat Jumalaa, tulisi
pitää etuoikeutena eikä suinkaan velvollisuutena tarjota
lähimmäisilleen opastusta, kun nämä ponnistelevat löy-
tääkseen elämiseen sisältyvät tyydytyksen lähteet.
[132:6.1]

Me olemme kylväjiä. Jos emme me, niin kuka
sitten? Emme ole vain mitä tahansa kylväjiä; jos
luemme vertausta kylväjästä, keskitymme ehkä
pääasiassa siihen, minne siemenet putoavat, em-
mekä itse kylväjään. Nykyaikana emme voi kulkea
ympäriinsä saarnaamassa kuten Jeesus ja apostolit
tekivät, vaan tapamme opettaa on mukautettava
nykymaailman oloihin. Suurimman osan opetus-
ja levitystoiminnastamme tulisi olla henkilökoh-
taista tai tapahtua opintoryhmissä ja tämänkaltai-
sissa konferensseissa pidettyjen esitysten muodos-
sa tai internetin kautta kuten UBIS-koulussa. Sen
lisäksi, että voimme opettaa päivittäin tapaamiam-
me tavallisia ihmisiä, meidän on muistettava opet-
taa itseämme.

Hengellistymättömästä oppineisuudesta johtuva ylpeys
on ihmisen kokemuksessa salakavala asia. Oikea opettaja
säilyttää älyllisen rehellisyytensä pysymällä iäti opiskelija-
na. [130:3.7]

Tahtoisin lukea teille löytämäni muunnellun
version kylväjävertauksesta, joka mielestäni sopii
meille, joiden tulisi oppia paremmiksi opettajiksi.
Sen nimi on ”Millainen kasvualusta olet?, ja kir-
joittaja on Linda Sue Pochodzay Edwards. Se on
kertomus äidistä ja hänen neljästä lapsestaan. 

”Minä haluan auttaa!”
”Minä myös! Minä myös!”
”Saanko minäkin? Äiti kiltti!”
Lapset kerääntyivät innoissaan äidin ympärille

tämän ottaessa siemenpusseja ostoskassistaan. 
”Minä haluan porkkanat.”
”Anna sitten minulle kurpitsat.”
”Mutta minä en halua kylvää sipuleita.”
”Yäk!”
Äiti jakoi nauraen siemenet lapsille.  ”Tänä

vuonna jokainen saa oman puutarhansa. Saatte
valita, mihin kylvätte siemenenne, ja vastaatte
oman palstanne kitkemisestä ja kastelusta. Ennen
kuin aloitatte, teidän pitää siis mennä ulos ja etsiä
huolellisesti paras paikka.”

Sitten lapset menivät ulos. He tarkastelivat etu-
pihaa ja takapihaa. He tutkivat esimerkiksi sitä,
mihin kohtaan aamuaurinko osuisi ja miten kauas
vesiletku yltäisi. Kukin lapsi valitsi parhaan mah-
dollisen paikan istutuksiaan varten.

Jerry muokkasi maaperän huolellisesti. Hän
poisti kaikki rikkaruohot ja löytämänsä kivet sekä
luki pakkauksesta ohjeet varmistuakseen siitä, että
siemenet tulivat tarpeeksi syvälle. Hän hoiti puu-
tarhaansa uskollisesti koko kesän. Kuumimpina
päivinä, jolloin muut eivät halunneet työskennellä
puutarhoissaan, saattoi Jerryn tavata uurastamassa
ulkona. 

Sally aloitti niin kuin pitääkin. Hänkin piti huo-
len siitä, että istutti siemenet hyvään maahan, ja
poisti rikkaruohot ja kivet. Ajan mittaan hänen
kiinnostuksensa taimia kohtaan lopahti. Muista
asioista tuli hänelle tärkeämpiä. Helteisinä kesä-
päivinä hän kulutti aikaansa mieluummin juttele-
malla puhelimessa ystäviensä kanssa kuin työsken-
telemällä puutarhassa. Ei aikaakaan, kun rikka-
ruohot jo kasvoivat ja valtasivat hänen puutarhan-
sa. Kohta oli vaikea erottaa, mitkä olivat rikka-
ruohoja ja mitkä taimia. 

Billyn mielestä tuollainen vaivannäkö oli tar-
peetonta. Hän ei ymmärtänyt, miten tärkeä oli
hyvä kasvualusta. Hän ei halunnut kaivaa syvälle,
koska kivet olivat tiellä ja niitä oli vaikea kaivaa
ylös.  Niinpä hän jätti ne paikalleen ja yritti kylvää
siemenet niiden ympärille.

Entä sitten Jill. Hän otti siemenensä ja heitteli
ne vain sinne tänne maan pinnalle. Hän kyllästyi
pian eikä viitsinyt edes yrittää hoitaa puutarhaansa
koko kesänä. 

Miettikääpä nyt hetki, millaista satoa kukin lap-
sista pystyi saamaan puutarhastaan, kun kesä oli
ohi ja oli aika korjata vihannekset. 

Jos arvasit, että Jerry sai hyvän sadon, olet eh-
dottomasti oikeassa. Hän sai runsaasti vihannek-
sia. Hän saattoi jopa pystyttää pöydän talon eteen
ja myydä osan niistä naapureille. 

Sally sai jonkin verran hyviä vihanneksia, mutta
useimmat niistä olivat pieniä, koska rikkaruohot
kasvoivat ja veivät ravinnon maasta. Hän ei pysty-
nyt myymään mitään, koska ihmiset ostivat Jerryl-
tä. 

Billyllä ei ollut paljonkaan korjattavaa. Hänen
taimillaan oli ympärillään vain vähän multaa, ja
aluksi ne näyttivät alkavan kasvaa, mutta kun hel-
teet tulivat, taimiparat eivät jaksaneet elää. Ne
kuihtuivat ja kuolivat.

Jill ei ikävä kyllä saanut kesän päätyttyä lain-
kaan satoa. Muistattehan, miten hän kylvi sie-
menensä maan pinnalle. No, linnut tulivat ja saivat
niistä hyvän lounaan. Ne eivät jättäneet yhtään
siementä kasvamaan taimiksi.

Miettikääpä nyt!  Millaisia kylväjiä me olemme?
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Millaisia kylväjiä haluamme olla? Mitä meidän pi-
täisi tehdä tullaksemme hyviksi kylväjiksi?

Ehkä meidän pitäisi aloittaa tarkastelemalla
Jeesuksen elämää, niin kuin meitä neuvotaan teke-
mään. Jeesuksen elämää käsittelevät Urantia-kirjan
luvut ovat täynnä erinomaisia esimerkkejä siitä,
miten meistä voisi tulla hyvin tehokkaita opettajia.
Miksi emme tutkisi niitä ja harjoittelisi opintoryh-
mien avulla, mitä voisimme niistä oppia? Jeesuskin
omana aikanaan koulutti apostoleja opettajiksi,
joten mitä me odotamme? Kun meitä neuvottiin
muodostamaan tuhansia opintoryhmiä, niin eivät-
kö ne olisi nykypäivän yhteiskunnassa ja meidän
kulttuurissamme ihanteellisia tilaisuuksia tehok-
kaaseen opettajien kouluttamiseen? Joukossamme
on opetukseen erikoistuneita henkilöitä, jotka voi-
sivat oikein hyvin laatia ohjelmia, joita voitaisiin
käyttää opintoryhmissä itseopiskeluun; omatoimi-
nen opiskelu voi nykymaailmassa olla hyvän ohjel-
man avulla hyvin tehokasta. Tiedän sen, koska
olen itse ollut mukana terveydenhoitoon liittyväs-
sä, ryhmässä toteutetussa, itseopiskeluohjelmassa,
joka oli hyvin tehokas.

Jos ajattelemme tapaa, jolla Jeesus opetti, niin
hän käytti aina luonnollisia opetusmenetelmiä,
jotka olivat helposti toistettavissa ja joita pystyi
käyttämään kuka tahansa, jonka vaikuttimena oli
usko ja voimakas halu jakaa se muiden kanssa.
Hän ei koskaan turvautunut mystisiin eikä kyseen-
alaisiin opetusmenetelmiin; hän käytti aina positii-
vista menetelmää.

Omassa kodissaan ja koko julkisen opettajanuransa
ajan Jeesus poikkeuksetta käytti tätä positiivista, kehotta-
miseen perustuvaa opetustapaa. Aina ja kaikkialla hän
sanoi: ”Tehkää näin – teidän tulisi tehdä noin.” Hän ei
milloinkaan käyttänyt negatiivista, muinaisista tabuista
johdettua opetusmenetelmää. Hän vältti pahan korosta-
mista sillä, että hän olisi kieltänyt sen, sen sijaan hän
nosti jalustalle hyvän sitä harjoittamaan kehottamalla.
[127:4.2]

Meistä pitää tulla ei vain hyviä älyperäisiä opet-
tajia vaan myös hengellisiä opettajia; se edellyttää,
että olemme yhtä opetuksemme kanssa. Yksinker-
taisemmin sanottuna meidän on oltava ja elettävä
sitä, mitä opetamme, jos haluamme olla tehokkaita
opettajia ja ilmoituksen levittäjiä. Itsensä kehittä-
minen on luultavasti ankarin ja vaikein osa työstä,
sillä harvoin pystymme katsomaan itseämme ob-
jektiivisesti. Olemme taipuvaisia pitämään itseäm-
me hyvin hengellisinä sen älyperäisen ja hengelli-
sen tiedon ansiosta, jota meillä on, mutta hengelli-
syys on paljon enemmän kuin pelkkää tietoa; se
on dynaaminen elämäntapa, joka tuottaa runsaita
hedelmiä.

Näin Jeesus opetti apostolejaan ja opetuslapsi-
aan kiertomatkallaan Tyyrossa ja Siidonissa:

Elämän hengellinen eläminen lisää suunnattomasti
aitoa itsekunnioitusta. Itsekunnioitus ei kuitenkaan ole
itseihailua. Itsekunnioitus käy aina rinta rinnan kans-

saihmisiin kohdistuvan rakkauden ja palvelun kanssa. Et
voi kunnioittaa itseäsi enempää kuin rakastat lähimmäis-
täsi; toinen mittaa sen, mikä on toisen kapasiteetti.
[156:5.14]

Jokaisesta aidosta uskovasta tulee ajan myötä yhä
taitavampi houkuttelemaan kanssaihmisensä rakasta-
maan ikuista totuutta. Oletko tänään neuvokkaampi
tuomaan hyvyyttä ihmiskunnan tietoon kuin olit eilen?
Oletko tänä vuonna parempi vanhurskauden suosittelija
kuin viime vuonna? Onko sinusta tulossa yhä taidok-
kaampi siinä, millaista menetelmää käytät johdattaessasi
isoavia sieluja hengelliseen valtakuntaan? [156:5.15]

Ovatko ihanteesi niin korkeat, että ne varmistavat
ikuisen pelastuksesi, samalla kun ajatuksesi ovat niin
käytännöllisiä, että ne tekevät sinusta hyödyllisen kansa-
laisen toimimaan kuolevaisten kanssaihmistesi parissa
maan päällä? Hengessä te olette taivaan kansalaisia, li-
hallisessa hahmossanne olette vielä maisten valtakuntien
kansalaisia. Antakaa keisareille, mitkä ovat aineellisia,
ja Jumalalle, mitkä ovat hengellisiä. [156:5.16]

Kehittyvän sielun hengellisen kapasiteetin mittana on
uskosi totuuteen ja rakkautesi ihmistä kohtaan, mutta
inhimillisen luonteenlujuutesi mittana on kykysi torjua
kaunaisuus ja kykysi syvän murheen hetkellä torjua ala-
kuloisuus. Tappio on se totuudellinen peili, josta voit näh-
dä rehellisesti todellisen minäsi. [156:5.17]

Kun vartutte iässä ja kun kokemuksenne valtakunnan
asioiden osalta karttuvat, tuleeko teistä tahdikkaampia
siinä, miten kohtelette hankalia kuolevaisia, ja suvaitse-
vampia siinä, miten tulette toimeen itsepäisten tovereittenne
kanssa? Tahdikkuus on sosiaalisen vaikutusvallan tuki-
piste ja suvaitsevuus on suurenmoisen sielun tunnusmerk-
ki. Mikäli omaatte nämä harvinaiset ja ihastuttavat lah-
jat, teistä tulee aikaa myöten yhä valppaampia ja osaa-
vampia, kun ansiokkaasti pyritte välttämään kaikkia
tarpeettomia sosiaalisia väärinkäsityksiä. Tällaiset viisaat
sielut pystyvät välttymään paljossa siltä harmilta, joka on
taatusti kaikkien puutteellisesta emotionaalisesta sopeutu-
misesta kärsivien osana, kaikkien niiden osana, jotka
kieltäytyvät aikuistumasta tai jotka kieltäytyvät ikäänty-
mästä arvokkaasti. [156:5.18]

Kaihtakaa epärehellisyyttä ja vilpillisyyttä kaikessa,
mitä teette totuutta saarnataksenne ja evankeliumia julis-
taaksenne. Älkää tavoitelko ansaitsematonta arvonantoa
älkääkä janotko myötätuntoa, jota ette ole ansainneet.
Rakkautta toki ottakaa ansioistanne riippumatta auliisti
vastaan sekä jumalallisista että inhimillisistä lähteistä, ja
osoittakaa auliisti vastarakkautta. Mutta kaiken muun
teihin kohdistuvaan kunnioittamiseen ja ylistämiseen liitty-
vän osalta tavoitelkaa vain sellaista, mikä rehellisesti teille
kuuluu. [156:5.19]

Jumalatietoinen kuolevainen on varma pelastuksesta;
hän ei pelkää elämää; hän on rehellinen ja johdonmukai-
nen. Hän osaa urheasti kestää väistämätöntä kärsimistä;
hän ei valita, kun hänen tielleen tulee ylitsepääsemätön
koettelemus. [156:5.20]



18:S VUOSIKERTA / NUMERO  3  UAI JOURNAL   SYYSKUU 201218

Oikea uskova ei väsy hyvän tekemiseen vain siksi, että
hänet lannistetaan. Vaikeus kiihottaa totuutta rakasta-
van innostuksen paloa, ja esteet ovat omiaan vain haasta-
maan lannistumattoman valtakunnanrakentajan entistä-
kin lujempiin ponnistuksiin. [156:5.21]

Noista Mestarin opetuksista näemme, että hy-
väksi opettajaksi tuleminen vaatii paljon enemmän
kuin älyperäistä tietämystä. Meillä on paljon työtä
edessämme eikä vain järjestönä vaan myös yksilöi-
nä. Olisiko niin, että ilmoituksen esittäjät tiesivät,
mitä tuhansien opintoryhmien muodostamisella
voitaisiin saavuttaa? Voisivatko he auttaa meitä
siinä henkilökohtaisessa kasvussa, jota tarvitsem-
me, jotta meistä tulisi hyviä opettajia ja tämän il-
moituksen levittäjiä?

Tulet olemaan kuin elämän valo niille, jotka kyyhöttä-
vät ympärilläsi pimeydessä; valo, joka näyttää kaikille
sitä haluaville väylän, joka vie turvallisesti pelastuksen
satamaan. [130:3.2]

Nykyisenä tietokoneiden ja internetin aikana
kaipaamme ripeää toimintaa, haluamme muuttaa
maailman päivässä tai ainakin osan siitä omana
elinaikanamme. Unohdamme usein, että olemme
evoluution lapsia ja että kehitys siihen, keitä ja mi-
tä me olemme, on kestänyt vuosia; paljon enem-
män vuosia on kulunut kaiken sen oppimiseen,
mitä tiedämme.  Olemme ehkä unohtaneet ne lu-
kemattomat tunnit, jotka olemme käyttäneet luke-
malla monia filosofiaa, uskontoa ja tiedettä käsit-
televiä kirjoja, niiden herättämät pohdiskelut ja
miten rukoilimme löytääksemme tiemme keskellä
tätä tosiasioiden ja hölynpölyn muodostamaa vii-
dakkoa.

Vaikka olemmekin evoluution, kulttuurin ja
koulutuksen kasvatteja, meihin ovat vaikuttaneet
ja vaikuttavat yhä harhautuneen Planeettaprins-
simme meille jättämät omavaltaisuuden käsitteet.
Nuo käsitteet on juurrutettu planeettamme varhai-
siin kulttuureihin yli kaksisataa tuhatta vuotta sit-
ten, ja niiden poistaminen juurineen yhteiskunnas-
tamme ja kasvatuksestamme tulee viemään luke-
mattomia vuosia, kenties vuosituhansia. Eräs ystä-
väni sanoo sitä luciferilaiseksi ajattelutavaksi. 

En käsittele tätä sen enempää, mutta haluan
korostaa käsillä olevan tehtävän valtavuutta.
Olemme uuden puutarhan rakentajia. Jos muis-
tamme, kuinka monta vuotta Vanilta meni ensim-
mäisen puutarhan kuntoon saattamiseen (83 vuot-
ta), meidän on syytä suhtautua kärsivällisesti tehtä-
väämme, joka on seuraavan puutarhan rakentami-
nen edessä olevaa uutta aikaa ja todennäköisesti
uutta opettajaa varten. Kosminen tietoisuus mer-
kitsee myös aikaperspektiivin hankkimista, sikäli
kun kyse on evoluutiosta.

Teidän tulee taas kertaalleen tutkia aikoja, jolloin
Jeesus oli maan päällä. Teidän tulee ottaa huolellinen sel-
ko siitä, miten taivaan valtakunta saatettiin alkuun tässä
maailmassa. Kehkeytyikö se hitaasti ja aukeniko se luon-

nollisesti? Vai ilmestyikö se yhtäkkisin valtasuuruuden
näytöksin näyttävine voimanosoituksineen? Oliko se evolu-
tionaarista, vai oliko se revolutionaarista? [Julkaisuval-
tuutus, 1955]

Tarkasteltaessa sitä, mitä planeetallamme on
tapahtunut ja edelleen tapahtuu, voisimme päätel-
lä, että revoluutio on evoluution väline, mutta on-
ko se hyvä tapa? Jos haluamme välittää Urantia-
kirjaa ja sen opetuksia, haluammeko mullistaa yh-
teiskunnan vai auttaa yksilöitä osallistumaan maa-
ilmamme luonnolliseen evoluutioon? Haluamme-
ko toimia siten kuin Caligastian tai Aatamin ja Ee-
van aikana toimittiin, vai haluammeko olla vähän
viisaampia ja noudattaa ilmoituksen esittäjien neu-
voja? Yksilöinä olemme vapaita valitsemaan toi-
mintatapamme, mutta järjestönä meidän tulee olla
viisaita ja kärsivällisiä toimissamme.

Teidän tulee oppia hallitsemaan sieluanne kärsivälli-
syydessä. Olette tekemisissä totuudenilmoituksen kanssa,
joka kuuluu osana tämän maailman luonnolliseen uskon-
non kehitykseen. Liian nopea kasvu olisi itsetuhoista.
[Julkaisuvaltuutus, 1955]

Tärkeän totuuden löydettyämme saatoimme
tajuta, että se oli enemmän kuin olimme voineet
kuvitella tai toivoakaan. Myöhemmin tulimme
ehkä ajatelleeksi, että löytämämme totuus on aina
ollut sisimmässämme mutta sen tavoittamiseen on
tarvittu rakennustelineitä, tai kuten eräs kuuluisa
kuvanveistäjä sanoi kerran: ”Voidakseni veistää
kauniin naisruumiin minun on poistettava kiviloh-
kareesta kaikki se, mikä ei ole tuota naista.”  Ym-
märsimme luultavasti, että löytämäämme totuu-
teen sisältyi moraalisia ja hengellisiä vastuita, ku-
ten elämämme muuttamista uusien merkitysten ja
arvojen mukaiseksi.

Jos mietimme, millä tavoin löysimme sen mitä
olimme etsimässä. saamme valaistusta siihen, mi-
ten meistä voi tulla parempia ilmoituksen levittäjiä
tai opettajia. Voimme havaita, että meillä oli kiih-
keä halu saada tietää enemmän, että janosimme
totuutta ja merkityksiä. Voimme myös havaita,
että kesti vuosia, ennen kuin löysimme sen mitä
etsimme. Eikö etsintäprosessi ollut yhtä tärkeä
kuin etsintämme tulos? Eikö etsintäprosessi jolla-
kin tavoin auttanut Ajatuksensuuntaajaamme
muokkaamaan mieltämme etsimäämme totuutta
silmällä pitäen? Olisimmeko tunnistaneet totuu-
den ollessamme rakennustelineidemme alemmalla
tasolla, jos joku olisi näyttänyt sen meille?

Sama koskee useimpia ihmisiä, joita elinai-
kanamme tapaamme, yrittäessämme jakaa heille
omaksumaamme tietoa. Älkäämme riistäkö heiltä
sitä valtavaa tyydytystä ja mielihyvää, jota he voi-
vat kokea löytäessään totuuden itse, arvostakaam-
me heitä sellaisina kuin he ovat ja muistakaamme,
että ne joita Jeesus opetti eniten, niille hän puhui
vähiten. 

Ilmoituksen levittäminen on taito, joka vaatii
kärsivällisyyttä ja toisen ihmisen kunnioittamista,
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taito ymmärtää ihmisen mielen ja hänen sisimmäs-
sään asuvan hengen olemusta. Olemme löytäneet
Urantia-kirjan, ja se sisältää todennäköisesti kaiken,
mitä meidän tarvitsee oppia tullaksemme parem-
miksi ilmoituksen levittäjiksi. Ja opiskelemalla ryh-
missä löydämme varmasti parempia tapoja tehdä
sitä. Jeesus sanoi, että milloin kaksi tai kolme ko-
koontuu hänen nimessään, siellä hän on heidän
keskellään. Siinäkin on erinomaisen hyvä syy opis-
kella ryhmissä. 

Planeetan elämän aikana ei useinkaan tapahdu,
että sen asukkaille annettaisiin mahdollisuus osal-
listua ilmoituksen levittämiseen. Meille on suotu
tämä etuoikeus, koska meillä on vilpitön halu to-
tuuden etsimiseen ja löytämiseen; monet meistä
eivät kuitenkaan täysin tiedosta sitä, ja niin siir-
rämme muille viestintä- ja yhteydenpitovälineille
vastuun, joka meille lankesi tämän ilmoituksen
löytämisen kautta. Henkilökohtainen kosketus
ihmisiin tulee aina olemaan tehokkain ilmoituksen
levittämisen muoto, sillä siihen liittyy kumppanuus
Jumalan kanssa Ajatuksensuuntaajan, Totuuden
Hengen ja Pyhän Hengen läsnä ollessa.

Urantia-kirjassa sanotaan:

Et voi ilmoittaa totuutta Jumalasta niille, jotka eivät
häntä etsi; vastahakoisia sieluja et voi johdattaa pelastuk-
sen riemuihin. Ihmiselle pitää elämässä saatujen kokemus-
ten tuloksena kehittyä totuudennälkä, tai hänellä pitää
olla halu Jumalan tuntemiseen sen seurauksena, että hä-
nellä on kosketus niiden ihmisten elämään, jotka tuntevat
jumalallisen Isän, ennen kuin toinen ihminen voi toimia
välikappaleena, joka johdattaa tällaisen kuolevaisen lä-
himmäisensä taivaassa olevan Isän luo. [132:7.2]

Muistakaa, ettemme ole vain maailman valo ja
maan suola, vaan olemme myös niiden totuuden
siemenien kylväjiä, jotka auttavat tämän maailman
hengellistä edistymistä. Käyttäkää aikanne tällä
planeetalla parhaalla mahdollisella tavalla; ponnis-
telkaamme yhdessä opettajien kouluttamiseksi ja
tullaksemme paremmiksi ilmoituksen levittäjiksi.
Kun ihminen antautuu Jumalan kumppaniksi, saattaa
tapahtua ja tapahtuu suuria asioita. [132:7.9]

Kääntänyt Leena Kari
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