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          Puheenjohtajan kynästä 
 

T ällä kertaa, ja tästä eteenpäin, 
pidätte kädessänne erilaista 

Heijaste-lehteä. Kuten huomaatte, 
kyseessä on sivukooltaan pienempi, 
mutta samalla paksumpi, moniväri-
nen painotuote. Toivottavasti pi-
dätte näkemästänne. Myös oma kir-
joitukseni on tällä kertaa normaalis-
ta poikkeava, sillä se perustuu viime 
marraskuussa Israelissa tekemääni 
matkaan. 

Israel on maana kiinnostanut it-
seäni aina, erityisesti Urantia-kirjan 
lukemisen jälkeen, mutta jo viiden-
kymmenen vuoden takaa lap-
suusajalta on jäänyt mieleeni kerto-
muksia Jeesus-lapsen syntymästä, 
kuningas Herodeksesta, Kainista ja 
Aabelista, Abrahamista sekä Moo-
seksen paosta Egyptistä Siinain erä-
maan kautta pyhään maahan. Kului 
vuosikymmeniä ennen kuin koitti 
tilaisuus vierailla ns. pyhän maan 
kamaralla 13.–20.11.2008. Ensim-
mäisen kerran vuosikymmen sitten 
olimme vaimoni kanssa jo tilanneet 
lentoliput, mutta tällöin palestiina-
laisten kansannousu siirsi matkaa 
eteenpäin, ja lähellä oli käydä niin 
nytkin israelilaisten aloitettua muu-
taman viikon kuluttua matkastam-

me sotatoimensa Gazan palestiina-
laisalueelle. 

Viikon kestävän matkan ajan 
asuimme Eilatin kaupungissa Pu-
naisen meren rannalla pois lukien 
mieleenpainuva päivän matka Jeru-
salemiin, joka sijaitsee koillisessa 
noin neljän tunnin ajomatkan pääs-
sä, 800 metriä merenpinnasta ko-
hoavalla ylängöllä. 

 
Vieressä kuvaa Jerusalemista. 
Kuvan olen ottanut Öljymäeltä, jol-
ta korkeuseroa alapuolella sijaitse-
vaan Kidroninlaaksoon on arviolta 
n. 100 metriä. 

Kultakupolinen kalliomoskeija 
hallitsee näkymää ottomaanien 
rakentamien muurien sisäpuolella 
sijaitsevaan vanhaankaupunkiin. 
Jeesuksen aikana moskeijan paikal-
la sijaitsi juutalaisten temppelialue 
ja sen oikealla puolella Antonian 
(Markus Antoniuksen) linnoitus, 
jonka sivurakennuksessa tapahtui 
Jeesuksen oikeuskäsittely Pontius 
Pilatuksen ja juutalaisten vallanpitä-
jien toimesta. Temppelin takana  
sijaitsi Herodeksen palatsi ja sen 
takana kauempana muinaisten 
muurien ulkopuolella sijaitsevalla 
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kukkulalla sijaitsi Golgata. Nykyisin 
aluetta hallitsee tiheä asutus. 

Läpi vuosituhansien on tällä pie-
nellä Välimereen rajoittuvalla Pales-
tiinan maakaistaleella ollut merkittä-
vä osa maailmanhistoriassa, ja se 
herättää ihmisissä ympäri maailman 
intohimoja ja tunteita, jotka saavat 
usein käsittämättömiä mittasuhteita. 
Seuraavassa ajanjaksoja, joihin olen 
koonnut historiallisesti merkittä-
vimpiä tapahtumia Palestiinan alu-
eelta. 

 
Ajanjakso 3 000 eaa.–70 jaa. 

 
Välimereen rajoittuvaa Palestiinan 
maa-aluetta ovat asuttaneet monet 
erilaiset väestöryhmät. Arkeologisia 
todisteita alueen väestöstä on löy-
detty aina 8 000 vuotta eaa. olevalta 
ajalta lähtien. Seutua asutti seemiläi-
nen väestö (kanaanilaiset) 3. ja 2. 
vuosituhannella eaa. (Urantia-kirjan 
luku 93: Makiventa Melkisedek Saa-
lemissa, joka on nykyistä Jerusale-
min aluetta, lähes 2 000 vuotta eaa. 

sekä samaan aikaan elänyt Abra-
ham). Tiettyjä seemiläisheimoja, joi-
den yksijumalaisuuden käsitys poh-
jautui Saalemin opetuksiin, alettiin 
myöhemmin kutsua heprealaisiksi, 
juutalaisiksi ja ”valituksi kansaksi”. 

Palestiinan alueen valloittivat 
egyptiläiset 1500-luvulla eaa. Indo-
eurooppalainen heimo, filistealaiset, 
asettui alueelle 1200-luvun tienoilla 
eaa. (Urantia-kirjan s. 1054: bedu-
iiniseemiläisten orjuus Egyptissä ja 
lähellä kuningasperhettä elävän 
Mooseksen pako beduiiniseemiläis-
heimon kanssa Palestiinaan). Uran-
tia-kirja ei kerro Egyptin hallitsijan 
nimeä, mutta historioitsijat uskovat 
Mooseksen eläneen 1200-luvulla 
eaa., jolloin Egyptin faraona oli 
Ramses II. 

Noin 1000-luvulla eaa. heprealai-
set perustivat alueelle Israelin ku-
ningaskunnan. Raamatun mukaan 
kuningas Daavid valloitti maan filis-
tealaisilta ja perusti Israelin. Israel 
hajosi vuonna 931 eaa. pohjoisosan 
Israeliksi ja keskiosan Juudeaksi. 
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Urantia-kirja kertoo sivulla 1072 
mittavasta heprealaisten historian 
vääristelemisestä, jota juutalaiset pa-
pit harjoittivat saadakseen historian-
sa näyttämään erityisen loistokkaal-
ta, varsinkin Daavidin osalta. Myö-
hempien aikojen juutalaissukujen ja 
sukupuun yhdistämistä kuningas 
Daavidiin pidettiin erityisen ansiok-
kaana. 

Israel liitettiin 721 eaa. Assyrian 
valtakuntaan. Babylonialaiset val-
loittivat alueen 586 eaa. mukaan lu-
kien myös Juudean (Urantia-kirja 
kertoo sivulla 1075, että Nebukad-
nessar valloitti Juudan ja kansa vie-
tiin vankeuteen Babyloniin ja varsi-
nainen juutalainen uskonto kehittyi 
vankeusaikana). Persia liitti Baby-
lonian itseensä ja persialainen val-
loittaja Kyyros salli juutalaisten pa-
lata Palestiinaan vuonna 538 eaa. 
Vuonna 516 eaa. rakennettiin Jeru-
salemiin ns. toinen temppeli Salo-
mon rakentaman ja 586 eaa. tuho-
tun ensimmäisen temppelin paikal-
le. Edellä mainituista ajanjaksoista 
Urantia-kirja kertoo, että sitten kun 
persialaiset olivat vapauttaneet juu-
talaiset, nämä palasivat Palestiinaan 
vain joutuakseen oman, pappien 
komennossa olevan laki-, uhri- ja 
rituaalijärjestelmänsä kahleisiin, ja 
koko Israelin kerrotaan kokeneen 
hengellistä taantumista aina Johan-
nes Kastajan aikaan asti. 

Makedonian kuningas Aleksante-
ri Suuri sotajoukkoineen (kunin-
kaana 336 eaa.–323 eaa.) valloitti 
muun muassa Egyptin ja Persian 
sekä Palestiinan alueelta Gazan. 
160-luvun eaa. puolesta välistä lähti-

en suurta osaa Palestiinasta hallitsi 
juutalainen pappis- ja hallitsijasuku 
nimeltään makkabealaiset. Rooma 
valloitti alueen 63 eaa. sotapäällikkö 
Pompeiuksen johdolla ja vuonna 37 
eaa. juutalaisesta kuningas Herodes 
Suuresta tulee Juudean hallitsija. 
Roomalaisesta Octavianiuksesta 
(myöhemmin nimellä keisari Augus-
tus) tulee Rooman hallitsija 30 eaa. 
ja samalla myös Palestiinan hallitsi-
ja, mutta juutalaisella kuningaskun-
nalla säilyi kuitenkin laaja itsehallin-
to Herodes Suuren johdolla. Koko 
Palestiinan alue sai nauttia tänä ai-
kana suhteellisen rauhallisesta ajan-
jaksosta, ja Herodes Suuri rakennut-
ti alueelle suuria satamia ja palatseja 
sekä laajennutti Jerusalemin temp-
pelin siihen mittaansa, jossa se oli 
Jeesuksen elinaikana. 

Jeesus Nasaretilainen syntyy 
vuonna 7 eaa. Herodes Suuri kuolee 
vuonna 4 eaa. ja hänen poikansa 
Herodes Antipas (Urantia-kirjan s. 
1393: ”se kettu”) tulee Galilean alu-
een hallitsijaksi vuoteen 39 jaa. 
saakka. Keisari Augustus kuolee 
vuonna 14 jaa. ja sen jälkeen oli kei-
sari Tiberiuksen hallituskausi vuosi-
na 14–37 jaa. (Urantia-kirjan s. 1455: 
Jeesuksen vierailu Tiberiuksen luo-
na Roomassa). Galilean alue oli Jee-
suksen aikoihin enemmänkin ei-
juutalainen kuin juutalainen. Jeesuk-
sen elämä ja opetukset Israelissa 
juutalaisten ja ei-juutalaisten parissa 
on esitetty Urantia-kirjan sivuilla 
1344–2097. Juutalaisten vallanpitäji-
en antama kuolemantuomio Jeesuk-
selle ja roomalaisen prokuraattori 
Pontius Pilatuksen toimeenpanema 
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Jeesuksen ristiinnaulitseminen Gol-
gatalla tapahtuivat vuonna 30. 

Kristinusko syntyi Jeesuksen elä-
män ja opetusten vaikutuksesta, ja 
apostoli Pietarin katsotaan olleen 
kristillisen kirkon varsinainen perus-
taja. Paavali kääntyi myöhemmin 
kristinuskoon ja hänen aktiivisuu-
tensa ansiosta kreikkalaiset alkoivat 
kääntyä joukoittain tämän uuden 
uskonnon puoleen. Kreikkalaisus-
kovaiset puolestaan veivät sen Roo-
man valtakunnan jokaiseen kolk-
kaan. 

 
Ajanjakso 66–1800-luvun loppu 
 
Juutalaiskapina roomalaisten hallin-
toa vastaan tapahtuu vuosina 66–
70. Roomalaiset valloittavat Jerusa-
lemin ja hävittävät sen temppelin 
sotapäällikkö Tituksen johdolla kei-
sari Vespasianuksen  alaisuudessa 
vuonna 70, eikä temppeliä ole sen 
jälkeen rakennettu uudelleen 
(Urantia-kirja  kertoo Jerusalemin hä-
vityksestä kirjan sivuilla 1912 ja 
1913). Juutalaisuuden etääntyminen 
ja lopullinen eroaminen kristinus-
kosta tapahtui juutalaissotien ja 
temppelin hävittämisen jälkeen, jol-
loin Vanhan testamentin (Tooran) 
lain noudattamisesta tuli entistä tär-
keämpää juutalaisten uskonnonhar-
joittamisessa. 

Juudean juutalaiskapina oli vuon-
na 132. Keisari Hadrianus kukisti 
sen verisesti (noin 580 000 juutalai-
sen uskotaan menettäneen henken-
sä), ja maa nimettiin Palestiinaksi. 
Kapinan jälkeen juutalaiset karko-

tettiin Palestiinasta (diaspora) ja hei-
tä kiellettiin asumassa maassa kuole-
manrangaistuksen uhalla. 

Erillinen Itä-Rooman hallinto-
alue syntyi, kun keisari Diocletianus 
jakoi Rooman valtakunnan kahtia. 
Keisari Konstantinus Suuresta tuli 
koko Rooman valtakunnan hallitsija 
vuonna 324, ja Byzantionin
(Konstantinopoli) kaupungista tuli 
koko valtakunnan pääkaupunki. 
Myöhemmin alettiin valtakuntaa 
kutsua Bysantin valtakunnaksi. Kei-
sari Konstantinus oli ensimmäinen 
kristitty keisari ja kristittyjen vainot 
Rooman valtakunnassa lopetettiin 
hänen aikanaan. 

Vuonna 638 ensimmäinen kali-
faatti valloitti Palestiinan Bysantin 
valtakunnalta ja alueelle saapui yhä 
enemmän uuden muslimiuskonnon 
edustajia. Profeetta Muhammed oli 
kuollut vuonna 632, ja hiukan yli 
vuosisadan kuluessa hänen kuole-
mastaan islamin valta-alue ulottui 
nykyisen Iranin ja Saudi-Arabian 
alueilta Egyptiä ja Pohjois-Afrikkaa 
myöten aina Espanjaan saakka. 
Muslimit rakensivat vuonna 690 Je-
rusalemiin kalliomoskeijan sille pa i-
kalle, josta Muhammedin uskottiin 
nousseen taivaaseen. Paikalla oli ai-
kaisemmin sijainnut juutalaisten en-
simmäinen ja toinen temppeli. Juu-
talaisista tuli Palestiinan alueella vä-
hemmistö ja he olivat pääasiassa le-
vittäytyneenä Euroopan eri puolille. 
Kristinuskosta ja sen eri lahkoista 
oli puolestaan tullut pääuskonto Vä-
limeren pohjoispuoliseen Euroop-
paan. 

Länsieurooppalaisten kristinus-
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koisten valtioiden ja muslimien väli-
set konfliktit kärjistyivät sodaksi ja 
päättyivät lopulta Jerusalemin val-
loitukseen vuonna 1099 (ensim-
mäinen ristiretki). Ristiretkeläisvalti-
ot, Jerusalemin kuningaskunta ja 
Antiokian ruhtinaskunta pitivät Pa-
lestiinaa hallussaan seuraavan liki 
200 vuoden ajan. Mamelukit valloit-
tivat Jerusalemin sen kuningaskun-
nalta lopullisesti vuonna 1244 ja 
myöhemmin Palestiinan alueen 
isännäksi vuonna 1517 tuli Osmani-
en (ottomaanit) valtakunta, jonka 
pääosan muodosti nykyinen Turkin 
alue. 400 vuoden ajan Palestiina 
kuuluikin sitten pääosin turkkilais-
ten osmanien alaisuuteen ennen 
brittien saapumista vuonna 1917. 
YK:n edeltäjän Kansainliiton tuella 
Iso-Britannia sai haltuunsa laajan 
Palestiinan alueen, johon kuului 
myös nykyisen Jordanian alue. Os-
manien valtakunta hajosi ensimmäi-
sen maailmansodan jälkeen. 

 
1900-luvun alku ennen Israelin 
valtion perustamista 

 
Juutalaisasutus oli säilynyt Palestii-
nassa enää hyvin harvalukuisena ja 
he olivat levittäytyneinä lähinnä ym-
päri Eurooppaa, Venäjää ja Yhdys-
valtoja, mutta 1800-luvun lopulla 
Palestiinaan alkoi tulla jonkin verran 
lisää juutalaisia. Vuonna 1906, sen 
jälkeen kun itävaltalainen Theodor 
Herzl perusti juutalaisnationalisti-
sen sionistiliikkeen, joka perustui 
ajatukseen juutalaisten omasta kan-
sallisvaltiosta Palestiinan alueella, 

niin juutalaisten muutto alueelle 
kiihtyi. Maahantulokiintiöistä huoli-
matta jännitys johti useita kertoja 
väkivaltaan alueella enemmistönä 
asuneiden arabien ja juutalaisten vä-
lillä. 

Sekä juutalaiset että arabit hylkä-
sivät vuoden 1936 jakosuunnitel-
man. Vuosina 1946–1947, toisen 
maailmansodan ja holokaustin jäl-
keen, Palestiinaan saapui laittomasti 
70 000 juutalaista. Tilanteen ollessa 
riistäytymässä käsistä britit ilmoitti-
vat halunsa luopua mandaatistaan. 
Marraskuussa 1947 YK äänesti brit-
tiläisen Palestiinan mandaatin jaka-
misesta juutalaisten ja arabien valti-
oon, jonka arabit hylkäsivät. 

 
Israelin juutalaisvaltion perusta-
minen 

 
Vuonna 1948 brittiarmeija vetäytyi 
Palestiinan alueelta yhä lisääntyneen 
väkivaltaisuuden vuoksi ja juutalai-
set julistivat alueelle perustetuksi 
Israelin valtion. Heti julistuksen jäl-
keen ympäröivät arabimaat hyökkä-
sivät alueelle estääkseen juutalaisval-
tion synnyn. Israelilaiset sotilasyksi-
köt kuitenkin kukistivat arabiliiton 
ja valtasivat myös lisää alueita. Sa-
massa yhteydessä alueelta joutui pa-
kenemaan kodeistaan yli 700 000 
Palestiinan arabia ympäröiviin ma i-
hin. Lukuisten tämän jälkeen käyty-
jen sotien jälkeen Palestiinan man-
daatista on jäljellä kaksi aluetta, jot-
ka eivät kuulu Israelin valtioon ei-
vätkä muihinkaan yleisesti tunnus-
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tettuihin valtioihin. Nämä ovat Ga-
zan kaista Egyptin vastaisella rajalla 
ja Länsiranta Jordanian vastaisella 
rajalla. Alueet ovat osittain palestii-
nalaishallinnon valvonnassa ja osit-
tain Israelin miehittämiä. 

 
Palestiinan alueen kartta. Vihreät 

alueet (Gaza ja Länsiranta) ovat pa-
lestiinalaisten asuttamia ja muu alue 
Israelin valtion aluetta. Golanin 
kukkulat pohjoisessa ovat myös Is-
raelin miehittämiä. Galilean Nasaret 
sijaitsee Pohjois-Israelissa ja Betle-
hem palestiinalaisalueella muuta-
man kilometrin Jerusalemista ete-
lään. 

Jerusalem 
 

Israelin valloitettua Jerusalemin kau-
pungin itäosan se on liitetty Israeliin 
ja julistettu Israelin pääkaupungiksi. 
Kaupunki on jakautunut osiltaan 
juutalaisten ja arabien asuttamiin 
osiin. Jerusalem on kolmen uskon-
non pyhä kaupunki, joka on tärkeä 
juutalaisille, kristityille ja muslimeil-

le. Historiallisesti vanhimmat siteet 
siihen on juutalaiskansalla. Palestii-
nan hallinto on vaatinut itselleen 
myös kaupungin itäosaa oman valti-
onsa pääkaupungiksi. Erityisen tär-
keä muslimeille on kultakupolinen 
kalliomoskeija (Al-Aqsan moskeija), 
jolta paikalta Muhammedin usko-
taan nousseen taivaaseen. Samalla 
paikalla on sijainnut juutalaisten ns. 
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toinen temppeli, jonka roomalaiset 
tuhosivat vuonna 70. 

 
Alueen nykyinen asutus 

 
Tällä hetkellä Israelin valtion alueel-
la asuu noin seitsemän miljoonaa 
asukasta, joista juutalaisia 78 % (5,5 
milj.), 18 % arabeja (1,3 milj.) ja lo-
put muita vähemmistöjä. Palestiina-
laisalueilla (Länsiranta ja Gaza) asuu 
noin 3,5 miljoonaa Palestiinan ara-
bia. Toisen maailmansodan jälkeen 
Palestiinan alueella asui yli miljoona 
Palestiinan arabia ja yli puoli miljoo-
naa juutalaista. Israelin valtion pe-
rustamisen jälkeen sen alueelle on 
muuttanut juutalaisväestöä tasaisesti 
lisää lähinnä Euroopasta, Yhdysval-
loista ja entisen Neuvostoliiton alu-
eelta. Suurimman yksittäisen ryh-
män alueella muodostaa venäjänkie-
linen miljoonalukuinen väestö. Vi-
ralliset kielet ovat heprea ja arabia. 
Israelin arabit ovat uskonnoltaan 
enimmäkseen sunnimuslimeja ja 
pieni vähemmistö kristittyjä. 

 
Tunnelmia ja näkymiä matkal-
tamme Jerusalemiin 

 
Matka etelän Eilatista Punaisen me-
ren rannalta Jerusalemiin kestää 
bussilla noin neljä tuntia. Alkuma t-
ka kuljetaan laajan Negevin au-
tiomaa-alueen läpi, jossa kohdataan 
aika ajoin israelilaissotilaita ja tiesul-
kuja. Lähestyttäessä Kuollutta merta 
laskeudutaan alaspäin aina 400 met-
riä merenpinnan alapuolelle. Kuol-

leen meren vedessä on suolaa 30 
prosenttia, ja siinä on niin suuri 
noste, että varsinainen uiminen ja  
sukeltaminen on mahdotonta. 

Seuraavaksi suuntasimme Jerusa-
lemiin, jonne on 1 200 metrin nou-
su Kuolleelta mereltä. Tiesin, että 
lähestyessämme paikkaa kiertäisim-
me sinne muinaisen Betanian kylän 
ja Öljymäen kautta. Sitä varten luin 
ahkerasti Urantia-kirjasta katkelmia 
siitä, millaiset näkymät olisivat odo-
tettavissa paikkaa lähestyessämme. 
Kirjasta löytyi peräti 120 tekstiviit-
tausta Betaniaan, joka sijaitsee Öljy-
mäen itäisellä rinnealueella. Seuraa-
vassa muutama: 

Pääsiäisviikon keskiviikkona Jeesus 
sai luvan mennä Lasaruksen kanssa tä-
män kotiin ja yöpyä Betaniassa. Tuona 
iltana Lasarus, Martta ja Maria kuuli-
vat Jeesuksen pohtivan ajallisia ja ikui-
sia, inhimillisiä ja jumalallisia asioita. Ja 
tuosta illasta lähtien he kaikki kolme 
rakastivat Jeesusta niin kuin hän olisi 
ollut heidän oma veljensä. [1380:2] 

Päivän mentyä mailleen Simon ja Jee-
sus suuntasivat kulkunsa takaisin Be-
taniaan. Enimmän osan matkaa mies ja 
poika olivat vaiti. Jeesus pysähtyi jälleen 
Öljymäen harjalle, mutta katsellessaan 
kaupunkia ja sen temppeliä hän ei itke-
nyt; äänettömän hartauden merkiksi hän 
vain taivutti päänsä. [1383:2] 

Jeesus ja Johannes yöpyivät Betaniassa 
Lasaruksen ja tämän sisarten luona, ja 
varhain seuraavana aamuna he menivät 
Jerusalemiin. He viettivät lähes kolme 
viikkoa kaupungissa ja sen ympäristössä, 
tai ainakin Johannes vietti. Useina päivi-
nä Johannes meni Jerusalemiin ilman seu-
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raa, sillä Jeesus kuljeskeli lähikukkuloil-
la ja asettui tavan takaa hengelliseen yh-
teyteen taivaassa olevaan Isäänsä. 
[1494:5] 

 
Alla ottamani kuva Öljymäestä. 
Kuva on otettu siten, että Jerusale-
min vanhakaupunki ja sen muurit 
ovat takanani. Etualan laakso on 
nimeltään Kidroninlaakso. Öljymä-
en takana toisella puolella rinnettä 
sijaitsi Betanian kylä. 

Jeesuksen aikaan Öljymäen rin-

teet olivat täynnä laaksossa näkyviä 
pensasmaisia oliivipuita, joista saata-
vasta öljystä paikkakin on saanut 
nimensä. Jerusalem ja Öljymäki toi-
mivat 2 000 vuotta sitten keskipis-
teenä tapahtumissa, joista seuraa-
vassa muutamia Urantia-kirjan laina-
uksia: 

Kun päästiin neljänteen ja viimeiseen 
matkapäivään, tie alkoi olla yhtä lopu-
tonta pyhiinvaeltajien kulkuetta. He al-
koivat nyt kiivetä mäkiä, jotka johtavat 
suoraan Jerusalemiin. Kukkulanlakea 
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lähestyessään he saattoivat katsoa Jorda-
nin ylitse ja nähdä siellä siintävät vuoret 
ja suunnata katseensa etelään, Kuolleen-
meren liikkumattomien vetten taakse. 
Kun oltiin vielä noin puolen päiväma t-
kan päässä Jerusalemista, Jeesus näki 
ensi kertaa Öljymäen (tienoon, josta oli 
niin paljossa tuleva osa hänen myöhem-
pää elämäänsä), ja Joosef huomautti hä-
nelle, että Pyhä kaupunki olisi heti tä-
män harjanteen takana, ja riemullinen 
odotus sai pojan sydämen pamppaile-
maan, olisihan hän kohta näkevä ta i-
vaallisen Isänsä huoneen ja kaupungin. 
[1375:2] 

Öljymäen itärinteillä he pysähtyivät 
lepäämään pienen Betania-nimisen kylän 
liepeille. Vieraanvaraiset kyläläiset tuli-
vat sankoin joukoin tarjoamaan pyhiin-
vaeltajille apuaan, ja sattui, että Joosef oli 
perheineen pysähtynyt erään Simonin ta-
lon lähelle. Simonilla oli kolme suunnil-
leen Jeesuksen ikäistä lasta: Maria, 
Martta ja Lasarus. He kutsuivat nasare-
tilaisperheen sisälle virkistäytymään, ja 
tästä versoi näiden kahden perheen välille 
elinikäinen ystävyys. Vaiheikkaan elä-
mänsä varrella Jeesus viivähti tässä talos-
sa tämän jälkeen vielä monta kertaa. 
[1375:3] 

He riensivät eteenpäin, ja ennen pit-
kää he seisoivat Öljymäen harjalla, ja 
Jeesus näki (muistinsa mukaan) ensi 
kertaa Pyhän kaupungin, kerskailevat 
palatsit ja hänen Isänsä mieltäkiihotta-
van temppelin. Koskaan ei Jeesus enää 
tämän jälkeen kokenut sellaisia, puh-
taasti inhimillisiä tunneväristyksiä, jotka 
nyt ottivat hänet läpikotaisin valtoihinsa, 
kun hän seisoi Öljymäellä tänä huhtikui-
sena iltapäivänä imemässä itseensä ensi-
vaikutelmia Jerusalemista. Ja myöhemp i-

nä vuosina hän seisoi tällä samalla pai-
kalla ja itki tämän kaupungin tähden, 
joka oli taas kerran hylkäämässä yhden 
profeetan, taivaallisista opettajistaan vii-
meisen ja suurimman. [1375:4] 

 
Öljymäen alaosassa näette Kaik-

kien kansojen kirkon, joka on ra-
kennettu Getsemanen puutarhan 
viereen sen oikealle puolelle. Puu-
tarhan vieressä toimi Jeesuksen ai-
kaan öljynpuristamo. Puutarhan lä-
hellä sijaitsi myös ylipappi Hannaan 
palatsi, jonne Jeesus ensimmäisenä 
vietiin kavaltamisensa ja pidättämi-
sensä jälkeen, ja jossa apostoli Pie-
tari kielsi kolmasti mestarinsa. 

Vaikka Jeesus ja apostolit viettivät 
koko kesäkuun Jerusalemissa tai sen lä-
hellä, he eivät tänä aikana opettaneet jul-
kisesti. He asuivat enimmäkseen teltois-
sa, jotka he pystyttivät siihen varjoisaan 
puistoon tai puutarhaan, jota tuolloin 
kutsuttiin Getsemaneksi. Tämä puisto 
sijaitsi Öljymäen länsirinteellä, melko 
lähellä Kidroninpuroa. Sapattiviikonlo-
put he tavallisesti viettivät Lasaruksen ja 
tämän sisarten luona Betaniassa. Jeesus 
astui Jerusalemin muurien sisäpuolelle 
vain muutaman kerran, mutta suuri 
joukko kiinnostuneita kyselijöitä tuli 
Getsemaneen keskustelemaan hänen 
kanssaan. [1606:1] 

Välttyäkseen ihmisjoukoilta, jotka 
kulkivat Kidroninlaaksoa Getsemaneen 
päin, Jeesus ja hänen työtoverinsa päätti-
vät kiivetä vähän matkaa Öljymäen län-
sirinnettä ja seurata sitten polkua heidän 
yksityiseen leiriinsä Getsemanen lähellä; 
leiri sijaitsi vähän matkaa julkisen leiri-
paikan yläpuolella. Kääntyessään pois 
Betaniaan johtavalta tieltä he tarkasteli-
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vat temppeliä, joka loisteli mailleen pai-
nuvan auringon säteissä; ja vuorella viipy-
essään he näkivät kaupungin valojen syt-
tyvän, ja he ihailivat valaistun temppelin 
kauneutta; ja sinne täydenkuun kalvak-
kaaseen valoon Jeesus ja kaksitoista 
apostolia istuutuivat. [1912:2] 

Saamatta seuraajiaan hajaantumaan 
Mestari poistui heidän luotaan ja käveli 
kohti oliivinpuristamoa Getsemanen puis-
ton sisäänkäynnin lähellä. [1971:3] Jee-
sus istuutui yksikseen oliivinpuristimelle, 
jossa hän odotti kavaltajan tuloa, ja tuo-
na hetkenä hänet näkivät ainoastaan 
Johannes Markus ja lukematon joukko 
taivaallisia tarkkailijoita. [1971:5] Heti 
kun Pietari, Jaakob ja Johannes sekä 
kolmisenkymmentä heidän leiritoveriaan 
näkivät aseistetun joukko-osaston soihtu-
ja kantaen kääntyvän kukkulan harjan 
ympäri, he tiesivät näiden sotilaiden ole-
van tulossa pidättämään Jeesuksen, ja he 
ryntäsivät kaikki alas oliivinpuristamon 
lähelle, jossa Mestari istui kuun valaise-
massa yksinäisyydessä. Sotilaskomppani-
an lähestyessä yhdeltä sivustalta kolme 
apostolia ja heidän toverinsa lähestyivät 
toiselta. Kun Juudas astui eteenpäin Mes-
taria puhutellakseen, niin siinä seisoivat 
hievahtamatta kumpainenkin ryhmä, 
Mestari niiden välissä, ja Juudas odotta-
massa hetkeään painaakseen kavaltajan 
suudelman hänen otsalleen. [1973:4] 

Ylempänä Öljymäen rinteellä 
pistää esiin useita kirkkoja, jotka 
kristityt ovat rakentaneet vuosisato-
jen kuluessa paikoille, joissa Jeesus 
kulki ja opetti. Kuvan oikean ylä-
reunan kohdalla oletetaan sijaitse-
van sen paikan, josta Jeesus viimei-
sen ilmestymisensä jälkeen nousi 
taivaaseen Isänsä luo. 

Kello oli miltei puoli kahdeksan tänä 
torstaiaamuna, toukokuun 18 päivänä, 
kun Jeesus saapui Öljymäen länsirinteelle 
yhdentoista hiljaisen ja jotensakin häm-
mentyneen apostolinsa kanssa. Tältä pai-
kalta, josta oli vielä yksi kolmannes mat-
kaa kukkulan harjalle, he saattoivat 
suunnata katseensa Jerusalemin yli ja 
alas Getsemaneen. Jeesus valmistautui nyt 
lausumaan viimeiset jäähyväissanansa 
apostoleille ennen Urantialta poistumis-
taan. Kun hän siinä seisoi heidän edes-
sään, he polvistuivat kehotuksetta piiriin 
hänen ympärilleen, ja Mestari sanoi: 

”Pyysin teitä viipymään Jerusalemissa 
siksi kunnes teidät varustetaan korkeuk-
sista tulevalla voimalla. Olen nyt poistu-
massa luotanne, sillä nousen kohta Isäni 
tykö, ja pian, hyvin pian, lähetämme To-
tuuden Hengen tähän maailmaan, jossa 
olen oleskellut. Ja kun hän on tullut, ryh-
dytte julistamaan valtakunnan evanke-
liumia uudelleen, ensin Jerusalemissa, ja 
sitten tienne vie maailman ääriin. Raka s-
takaa ihmisiä sillä rakkaudella, jolla 
minä olen teitä rakastanut, ja palvelkaa 
kuolevaistovereitanne, kuten minä olen 
teitä palvellut. Pakottakaa sielut elämän-
ne tuottamien hengen hedelmien avulla 
uskomaan se totuus, että ihminen on Ju-
malan poika ja että kaikki ihmiset ovat 
veljiä. Muistakaa kaikki, mitä olen teille 
opettanut ja muistakaa elämä, jonka olen 
keskuudessanne elänyt. Rakkauteni kie-
too teidät varjoonsa, henkeni on oleva 
kanssanne ja rauhani pysyy päällänne. 
Jääkää hyvästi.” [2057:3] 

 
Mukavaa ja valoisaa kevään odotus-
ta teille kaikille! 

 

Raimo Ala-Hynnilä 
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Talvipäivät eli Urantia-kirjan  
lukijatapaaminen 30.1.–1.2.2009 

U rantia-yhteisössämme seuran 
talvipäivät on ehdottomasti tal-

ven kohokohta. Syksyisen pohdin-
nan jälkeen päätimme Kari Kipon 
vetämässä koulutuskomiteassa 
muuttaa yleisotsikkoa siten, että 
kaikki Urantia-kirjan lukijat seuran 
jäsenyydestä riippumatta tuntisivat 
olevansa tervetulleita osallistumaan 
talvitapahtumaamme. 

Tapahtuman teemana oli: Miksi 
me elämme? Syvemmälle luotaavaa 
kysymystä tuskin voisi ajatella. Vas-
tauksia lähdimme etsimään Alkio-
opistolta 30.1.–1.2.2009. Kari Kip-
po, uunituore koulutuskomitean pu-
heenjohtaja, toivotti meidät lämpi-
mästi tervetulleeksi jo ennalta tut-
tuun opinahjoon. 

 
Lauantai 

 

Lauantaipäivä alkoi Silja Rantalan 
kohottavalla aamuhartaudella. Hän 
luki otteita sisar Mirjamin ajatuk-
sista kirjassa Rakkauden ja järjestyksen 
elämänmuoto. 

Päivien ensimmäisen luennon 
aiheena oli: Miten elät päivästä päi-
vään? Raimo Kujala johdatteli mei-
dät pohtimaan Viktor E. Franklin 
kehittämän logoterapian periaatteilla 
ja Urantia-ilmoitukseen pohjautuen 
päivän aihetta: Miksi me elämme? Esi-
tyksessään hän tarkasteli vapaan 

tahdon merkitystä yksilön päätök-
senteossa korostaen vastuutamme 
päätöksistämme – ei tunteistamme, 
jotka ovat perintötekijöiden, kasva-
tuksen ja ympäristön aikaansaamia! 
Emme voi kuitenkaan välttyä siltä, 
että lähimmäiset ja yhteiskunta 
odottavat, että me kannamme, ja 
velvoittavat meitä kantamaan vas-
tuuta kaikesta toiminnastamme. 
Ryhmäkeskustelussa keskityttiin va-
paan tahdon ja syyllisyyden teemoi-
hin. 

Lopuksi mielenkiintoinen verta-
us otsikolla Sattumaa ei ole, jossa ver-
rattiin 1900-luvun alkua Euroopassa 
ja Amerikassa (USA:ssa). Eurooppa 
sai psykologian ja psykiatrian ns. 
Wienin koulukunnan: Freudin, Ad-
lerin, Jungin ja Franklin ja USA 
Urantia-ilmoituksen psykiatri William 
S. Sadlerin johdolla. Hänen opis-
kellessaan vuosisadan vaihteessa 
Euroopassa hänellä oli myös yhteys 
Freudiin, mutta heidän tiensä erka-
nivat. Usein on pohdittu, miksi juu-
ri Amerikka sai olla ilmoituksen 
vastaanottajana? Sen suhteen voim-
me esittää vain arvauksia, mutta eh-
kä suuri uskonnollinen vapaus tule-
vaisuuden maailmankieleen yhdisty-
neenä sekä ne ihmiset, jotka omis-
tautuivat vuosikymmeniksi ilmoi-
tuksen vastaanottoon, olivat merkit-
täviä osatekijöitä. 
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Suomen Urantia-seura ry muisti 
kahta pitkäaikaista jäsentä Tuula 
Parviaista ja Martti Vannista. 
Urantia-ilmoituksen opiskelijoita Tuu-
lasta (jäsenkomitean puh.joht.) ja 
Martista (rahastonhoitaja) tuli jo 60-
luvulla ja he ovat työskennelleet 
seuran uskollisina ja luotettavina jä-
seninä sen perustamisesta lähtien. 
Puheenjohtaja Raimo Ala-Hynnilä 
kiitti heitä heidän seuran hyväksi 
tekemästään työstä ja ojensi muis-
toksi Urantia-pöytästandaarin, jonka 
viirissä on tuttu tunnus, kolme si-
nistä ympyrää valkoisella pohjalla. 

Mitä kokemukset voivat meille 
opettaa? Olemme tulleet tänne maa-
ilmaan juuri hankkimaan kokemuk-
sia, jotka ovat välttämättömiä seu-
raavissa maailmoissa. Tapio Talvi-
tie tarjosi esityksen Kokemus opetta-
jienkin opettaja, joka on julkaistu Hei-
jasteessa 2/2002, mutta oli silti aihee-
seen erityisen sopiva ja ajankohtai-
nen. 

Tapion mielenkiintoisesta esityk-
sestä jäi erityisesti mieleen kohta Ko-
kemuksen todistusarvo, autenttisuus. Tä-
mä liittyy erityisesti henkilökohtai-
seen kokemukseen, joko sisäiseen 
tai ulkoiseen havaintoon. Emme 
oikeastaan voi sanoa toisen henk i-
lön kokemuksesta mitään varmaa, 
ellei meillä itsellämme ole saman-
laista kokemusta, jos sittenkään. 
Varsinkin sisäiset uskonnolliset ko-
kemukset ovat hyvin henkilökohtai-
sia. Myös toisten kokemusten to-
tuusasteen arvostelu sen perusteella, 
mitä on itse kokenut, voi johtaa 
harhaan, koska voimme kokea sa-

mat asiat eri tavalla. 
Uudet virtaukset ajassamme aset-

tavat meidän vastaanottokykymme 
koetukselle. Mielestäni merkittäviä 
uusia asioita ja ilmiöitä tapahtuu 
juuri nyt meidän aikanamme. Kaik-
kia niitä ei ole sisällytetty myöskään 
viidenteen ilmoitukseen. Ilmoituk-
senantajien tarkoitushan on, että se 
säilyy luotettavana perusopetuksena 
noin tuhat vuotta tästä eteenpäin. 

Saara Mustosen aiheena oli 
Hautajaisten jälkeen. Kuinka suhtau-
dumme perinteellisiin kristillisiin 
hautajaisiin, jos käsityksemme vai-
najan siunauksesta poikkeaa totu-
tusta kaavasta ja haluaisimme antaa 
sille uuden merkityksen? Pitäisikö 
hautaustilaisuuden olla kohottavam-
pi ja iloisempi tilaisuus lähimmäisil-
le, vaikka suru on luonnollinen re-
aktio lähimmäisen poismenoon? 
Kuolinilmoituksien teksteissä ku-
vastuvat sanat ”viimeinen” ja 
”lopullisuus”, vaikka sekä kristinus-
kossa että Urantia-ilmoituksessa säilyy 
usko kohtaamisesta rajan takana. 
Vaikka onnettomuudet ja nuorten 
kuolemat herättävät aina suurta su-
rua, niin vanhuksen poislähtö voi 
olla suuri helpotus hänelle itselleen. 
Nykyinen elämän pitkittämisen käy-
täntö elämän laadusta välittämättä ei 
voi olla oikein eikä ainoa tapa suh-
tautua asiaan. Asia askarruttaa aina-
kin itseäni ja varmasti muitakin, jot-
ka olemme jo eläkkeellä ja lähesty-
mässä luonnollisen poistumisen ai-
kaa. 

Päivän päätteeksi Kalevi Krekilä 
muistutti meitä omakohtaisen Suun-
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taaja–Isä-yhteyden merkityksestä 
taivastiellä. ”Kalle” teki myös tiettä-
väksi Urantia-aiheisen luentosarjan 
järjestämisestä tulevan kesän Ultra-
päivillä Kuortaneen urheiluopistolla 
9.–12.7.2009. 

Usein kuulemme eri tilaisuuksis-
sa ihmisiltä, että he tietävät Urantia-
kirjan, mutta eivät tunne sitä eivätkä 
tiedä, miten se eroaa Raamatusta  ja 
muusta hengellisestä ja New 
Age-kirjallisuudesta tai on niiden 
kanssa yhteneväinen. Juuri siksi kat-
soin aiheelliseksi käsitellä aihetta il-
lanvietossamme sellaisten kysymys-
ten ja vastausten avulla, joita lukijat 
ympäri maailmaa olivat esittäneet ja 
joihin he olivat vastanneet tässä ta-
pauksessa squarecircles.com-inter-
netsivustolla. Ne olivat oiva lisä 
seuran omalla sivulla oleviin mutta 
osittain eriaiheisiin kysymyksiin ja 
vastauksiin. Merkittävää oli se, että 
useat eri henkilöt olivat vastanneet 
samoihin kysymyksiin, mikä toi vas-
tauksiin persoonallisuudesta johtu-
via eroja. Tarvittaessa niitä voidaan 
hyödyntää myöhemmin harkinnan 
mukaan. 

 
Sunnuntai 

 

Silja Rantalan ohjauksessa hiljen-
nyimme toisen aamun avaukseen. 
Päivän ensimmäisessä esitelmässä 
Matti Tossavainen tarkasteli kaik-
kien kysymysten äitiä: Mikä on elä-
mäni tarkoitus? Matin tehokas ana-
lyysi toi esiin sen, miten monelta 
kantilta elämän tarkoitusta voidaan 

tarkastella. Asettamalla kysymys eri-
laisiin asiayhteyksiin saamme vasta-
ukseksi mitä erilaisimpia elämän tar-
koituksia! 

Pienryhmätarkastelussa porau-
duimme aiheeseen henkilötasolla. 
Mielestäni erittäin arvokasta on yh-
teistyö, esim. seurakunnan raama t-
tupiireihin osallistuminen, kuten 
jotkut jäsenistämme ovat tehneet 
huomattavan pitkän aikaa. Tällöin 
rakennamme siltaa ”vanhan ja uu-
den liiton” välille. Jos muistan oi-
kein, kukaan ei ryhmäkeskustelussa 
sanonut elämän tarkoituksen olevan 
itse elämä! Urantia-ilmoitusta luke-
neet ovat varmaan panneet merkille, 
mitä ilmoituksenantajat sanovat 
maallisesta elämästä: 

Tärkeätä ei niinkään paljon ole se, 
mitä opit tässä ensimmäisessä elämässä, 
vaan tärkeätä on tämän elämän elämisen 
kokemus. Edes tässä maailmassa tehtävä 
työ, niin tuiki tärkeää kuin se onkin, ei 
ole läheskään yhtä tärkeää kuin se tapa, 
jolla tämän työn teet. [435:6] 

Aamupäivän toisessa esitelmässä 
Sakari Saarela vyörytti valtavan 
määrän poimintoja Raamatusta , 
Urantiasta,  Donald Walschin kir-
joista sekä muusta New Age -
kirjallisuudesta sekä kanavoinneista 
ja ennustuksista. Keskeinen sanoma 
tästä kaikesta tuntui olevan se, että 
meno käy yhä hurjemmaksi täällä 
maapallolla ja meidän on varaudut-
tava ääriolosuhteisiin. Ilmaston-
muutos on kyllä tosiasia ja maan-
kuoren mullistuksia varmasti tapah-
tuu jatkossakin ja talouskriisikin on 
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päällä. Muutoksen aika on kuitenkin 
myös hengellisen tietoisuuden 
muuttumisen aikaa ja ihmiset alka-
vat herkemmin etsiä vastauksia elä-
män peruskysymyksiin, joihin Uran-
tia-ilmoituksella on paljon annettavaa. 

Pienryhmätyö alustusten pohjalta 
on ollut olennainen osa sekä kesä- 
että talvipäivien ohjelmaa. Ryhmissä 
voisi pyrkiä siihen, että naisia ja 
miehiä olisi sama määrä, jos osanot-
tajajakautuma antaa siihen mahdol-
lisuuden. Ei ehkä muodollisen tasa-
arvovaatimuksen takia, vaan siksi, 
että keskustelut ovat silloin aina 
mielenkiintoisempia. Myös ryhmän 
koon tulisi olla riittävä, jotta 
”kriittinen massa” saavutettaisiin. 

Päivien lopuksi Raimo Ala-
Hynnilä kertoi ajankohtaiset kuulu-
miset ja veti yhteen päivien annin ja 
lausui kiitokset osallistujille ja toi-
votti turvallista kotimatkaa. 

 
Pertti Leinonen 

OLEELLISEEN  KESKITTYMINEN 

Eläessään täällä maailmassa, JEESUS opetti, että tulee aina vedota ihmisen 
sisässä asuvaan henkeen, kun tahdotaan edistää ISÄMME asiaa ja saada 
lisää väkeä TAIVASTIELLE kohti PARATIISIA! 
Olen jo hyvin pitkään tehnyt havaintoja ja välillä ihmetellyt suurestikin, 
miksi todelliseen asiasisältöön keskittyminen varsin usein jää kovin 
vaillinaiseksi, tai joutuu suorastaan sivuosaan, vaikka edellytykset oleellisen 
esillä pitämiseen ovat aivan hyvät. 
Tarkoitan täss ä erikoisesti sitä, että vaikka meillä suomalaisillakin on ol lut valtava 
etuoikeus jo vuodesta 1993 saakka lukea ja keskittyä maail mamme ainoaan suo-
rasanaiseen to tuuden i lmoitukseen, URANTIA-KIRJAAN, hajotetaan kiin-
nostusta kaikenlaisiin muihin, toisarvoisiin kirjoituksiin, teoksiin, ismei-
hin ja vieläpä dogmeihin, vaikka noista kaikista varoitetaan perustellusti 
meidän kirjassamme! 
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Tuntuu, että olemme jotenkin samanlaisessa tilanteessa, kuin WILLIAM 
SADLERIN johdolla URANTIA-ILMOITUKSEN VASTAANOTTO-
FOORUMIN jo hyvin pitkään kestäneissä kokoontumisissa 1930-luvulla, 
joissa hajotettiin kiinnostusta aivan turhiin epäilyihin ja tehtiin jatkuvasti 
toisarvoisia, vain mielen uteliaisuutta tyydyttäviä kysymyksiä. 
Silloin ”Planeetalla vieraileva opiskelija, antoi KONTAKTIKOMISSIOLLE 
haasteen sanomalla, että jos vain tietäisitte, minkä kanssa olette tekemisissä, ette esit-
täisi niin toisarvoisia kysymyksiä. Esittäisitte ennemmin sellaisia kysymyksiä, joilla 
on äärimmäistä arvoa ihmisrodulle! 
Tämä ehdotus annettiin Foorumille ja he alkoivat esittää kysymyksiä. Tohtori 
Sadler laittoi nämä kysymykset järjestykseen. Ensimmäinen kysymys kuului: On-
ko JUMALAA olemassa - ja jos on, minkälainen Hän on?” 
Tästä kysymyksestä alkoi URANTIA-LUKUJEN tulo ja nyt meillä on ol-
lut vuodesta 1993 lähtien suomenkielinen, suorasanainen totuuden ilmoi-
tus URANTIA-KIRJA, jokaisen suuresti etuoikeutetun luettavana ja tar-
kasteltavana! 
Minäkin olen jo 66 vuotta vieraillut tällä planeetalla tässä elämässä ja ky-
syn avoimesti saman kysymyksen tämän ajan suomalaiselta Urantia-
kirjan lukijafoorumilta = lukijakunnalta: Eikö todellakaan ymmärretä, 
kuinka VALTAVAAN AARTEESEEN olemme päässeet tutustumaan, 
kun olemme saaneet itsellemme URANTIA-KIRJAN?! 
Eikö ymmärretä, että kun on saatu selväsanainen totuuden-ilmoitus = 
URANTIA-KIRJA, vaatimustasokin on noussut täsmälleen yhtä paljon! 
Vai, onko meilläkin myös samoin, kuin oli USA:ssa 1950-luvun alussa, kun 
planeettamme sijaishallitsija NORSON järkyttyneenä moitti innostuksen 
puutteesta FOORUMIN jäseniä URANTIA-LUKUJA kohtaan 11. helmi-
kuuta  1952, että ”Eivätkö he tajunneet, mitä heillä oli? Hän arveli, että sen täytyy 
olla niin, että vain harvat kuolevaiset kestävät ajan testin.” 
Molemmat lainaukset ovat Mark Kulieken vihkosesta; Erään ilmoituksen 
synty, jossa kaikki lainaukset kielletään. 
Miksi kuitenkin lainaan tätä URANTIA-ILMOITUSTA tukevaa tekstiä? 
Otan tietoisen riskin siksi, että olen hyvin huomioon otettavista syistä 
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huolestunut SUOMALAISESTA URANTIA-LIIKKEESTÄ ja siitä pas-
siivis-luontoisesta puuhastelusta, jota suurin osa URANTIA-KIRJAN lu-
kijakunnasta näyttää toteuttavan elämisessään. Vaikka kirjan ilmoituksessa 
neuvotaan voimakkaasti ja selvästi, että uskon todellinen julkitulo tarkoit-
taa, ”Kaikkien voimavarojen liikekannalle panoa ISÄMME ASIAN edistämisek-
si”! 
Mielestäni jokaisella URANTIA-KIRJAN luettavakseen saaneella, minul-
lakin, on etuoikeutunut velvollisuus, viedä tätä vapauttavaa ja ylentävää 
ikuisuussanomaa eteenpäin voimakkaasti, puhtaasti ja vain ilmoitussisältöi-
sesti. Jokaista meitä koskee JEESUS-VELJEMME kehoitus ja Hänen esi-
merkkinsä mukaan toimia, lisäten tiedon ja hengen valoa niille kiinnostu-
neille, jotka vielä elävät tiedostamattomina, tai hortoilevat sinne tänne elä-
misessään, etsien tietoa paremman puutteessa mielen maailmojen usein 
niin kovin sekavista näyistä ja konkreettisistakin, vain mielen tason koke-
muksista, kun eivät itse kykene pian pääsemään kiinni ylitajuiseen hengelli-
syyteen! 
En usko mielen tason kokemuksia keräten päästävän TAIVASTIELLE, 
JOS on mahdollisuus ammentaa tietämystä ja USKOA HENKISESTÄ 
TOTUUDEN ILMOITUKSESTA! 
TAIVASTIELLE PARATIISIIN ISÄMME TYKÖ ja Hänen kaltaisuu-
teensa päästään vain VILPITTÖMÄLLÄ hengellisen uskon valinnalla ja 
siitä juontuvalla HENGEN OHJAAMALLA PÄÄTÖKSELLÄ, SEKÄ 
ELÄMÄLLÄ ISÄMME TAHDON MUKAAN! 
Vähempi voi riittää ihmisellä, joka ei ole voinut saada selväsanaista tietoa, 
mutta VÄHEMPI EI RIITÄ URANTIA-KIRJAN LUKIJALLA! 
Ja kaiken keskiössä on HENKILÖKOHTAINEN USKO, joka saa toki 
olla jokaisella erilainen! 
Olen viime vuosinani tullut sellaiseksi, että minuun koskee tavattomasti, 
kun huomioin URANTIA-KIRJAN lukijan puuhastelevan kirjan ilmoituk-
sen ulkopuolisten, jopa vastaisten asioiden kanssa, vieläpä uskoen tavalli-
simmin mielen tason ilmiöihin! 
ON JÄMÄHDETTY PAIKOILLEEN, TAI JOPA TAANNUTTU 
ENTISESTÄ TASOSTA! 
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Etsivälle, jopa aivan vilpittömän tuntuiselle etsivälle näyttää edelleen olevan 
suuri vaara, jäädä kiinni mystisten kokemuksien mieltä niin kovin monin t a-
voin kiehtovalle mielen olotajuiselle ja hiukan ylitajuistakin hipovalle tasolle. 
Tämän saa aikaan viehtymystarpeemme ja suhteellisen vapaa tahtotoimin-
tamme! 
Tästä tasosta edistymiseen tarvitaan ehdottomasti OMAN MIELEN 
HALLINTAA JA YLITAJUISTA, henkistä toimintaa, sekä päivä päiväl-
tä paranevaa YHTEISTYÖTÄ HENKILÖKOHTAISEN JUMALAN, 
AJATUKSENSUUNTAAJAN KANSSA, JOKA ON AINOA VARMA 
SISÄINEN TOTUUDEN ILMOITTAJA JOKAISELLE USKOVAL-
LE! 
No, millä oikeudella minä kirjoitan näin tästä asiasta? 
En luule olevani muita parempi uskova, tai muita pitemmälle päässyt hen-
gellisyydessä, vaikka altistankin jatkuvasti itseäni kuulemaan ja toteutta-
maan paremmin ISÄMME tahtoa elämisessäni. Mutta päättäväinen olen, 
kaikissa on sisältönä ISÄMME JA MEIDÄN ASIAMME, noudattaen 
SUUNTAAJANI opastusta ja URANTIA-KIRJAN ilmoituksen sanomaa. 
Kirjoitan tästä URANTIA-KIRJAN sisällön ylivoimaisuudesta siksi, että 
tunnen siihen pakottavaa tarvetta nyt ja että ei jää kirjoittamatta, koska mi-
nähän voin saada kutsun MANSIOIHIN milloin tahansa! Vaikka uskon-
kin siirtymispäivän saavani tietooni hiukan aikaisemmin… Mutta ehtinen-
kö juuri kirjoitella?  
Herättelyksi tarkoitan tämänkin juttuni, sillä mielestäni paras jokaiselle 
ymmärtävälle ihmiselle nykyisinkin on pitäytyä vain URANTIA-KIRJAN 
ylivoimaisesti selvimmässä sanomassa ja kuunnella tinkimättä henkilökoh-
taisen JUMALANSA = SUUNTAAJANSA OPASTUSTA! 
Tässä esittämässäni riittää jokaiselle edistyspohjaa koko loppuelämäksi, 
kaikki poikkeamat tästä vain hidastavat SIELUN KASVUA JA HEN-
GEN EDISTYMISTÄ KOHTI ISÄMME KALTAISUUTTA ainakin täl-
lä planeetalla. 
Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet, muistakaamme jokaisena päivänämme, 
koko loppuelämämme ajan, että tässä aloit etussa ikuisuuselämässä on 
MÄÄRÄNPÄÄMME ISÄMME LUONA PARATIISISSA JA PÄÄ-
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MÄÄRÄMME IKUISESTI ISÄMME KALTAISUUTTA KOHTI!  
Tämä merkitsee ikuista elämistä TAIVASTIELLÄ ja iäistä täydellistymistä 
hengen infiniittisyyteen, sekä samaistumista ikuiseen JUMALAAN, JOKA 
ON ISÄMME! 
Siis pitäytykäämme VAIN URANTIA-KIRJAN SANOMASSA, kun 
koemme tilaisuuden tuoda esille IKUISTA ELÄMISTÄ ISÄMME 
MITTAAMATTOMASSA PERHEESSÄ! 
URANTIA-KIRJAN ILMOITUSSANOMA ei ole l i ian haastava aidolle ets i-
jäl le.  Mitään loivennuksia si ihen emme tarvitse, kunhan vain maltamme kuun-
nella kiinnostuneen etsijän vihjeitä kiinnostuksensa luonteesta ja sisällöstä. 
Kaikenlaisiin muihin argumentteihin vetoaminen saattaa jopa taannuttaa 
alkavaa henkisyyttä ja voi kytkeä osaltaan etsivän ihmisyksilönmielensä 
tasolle jopa loppuiäkseen täällä maan päällä. 
Siispä kokoaikaiseen edistykseen totuudessa, SUUNTAAJAN ja URAN-
TIA-KIRJAN OPASTAMINA, SEKÄ AKTIIVISTA TOIMINTAA 
VAPAALLA TAIVASTIELLÄ! 
Toivottelee Kalle Krekilä Lempäälästä ja muistuttelee, että kotiovemme 
on edelleen avoinna, jokaisen ystävällisen Isämme perheen jäsenen käydä 
sisälle koska vaan! 
 

(Kirjoitus julkaistaan kirjoittajan toivomuksesta täysin alkuperäisessä muodossa.) 
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URANTIA RAAMAT 
 

URANTIA Raamat on meie planeedi Urantia elanike jaoks epohhilise 
tähtsusega ainulaadne teos. Raamatus on 2097 lehekülge ja see koosneb 
neljast osast. See räägib meile Jumalusest, universumite struktuurist ja hal-
damisest ning meie koduplaneedi kohast universumis, inimese tekkeloost 
ja lõppsihist ning tema suhtest Jumalaga ning Jeesuse Kristuse õpetusega. 
See apelleerib inimese sügavatele vaimsetele vajadustele ja rahuldab tema 
intellekti, kooskõlastades religiooni, filosoofiat ja kaasaja teaduse saavutusi 
isikliku vaimse kasvu edendamise läbi ja arusaamise abil universumist, mis 
vastab tänapäeva inimese intellektuaalsele ja kultuurilisele aregutasemele. 
Teos avab uusi vaateid ajale ja igavikule, uusi kontseptsioone inimese pide-
val tõusuretkel Jumala-Isa avastamise poole. Käesolev 196 kirjast koosnev 
raamat on uus kompleksse käsitlusega ja selge ülesehitusega jutustus ini-
mese päritolust, ajaloost ja lõppsihist. 
 

 
SISUKORD 

I osa 
KESKNE  UNIVERSUM  JA  SUPERUNIVERSUM 

 
Selle osa 31 kirjas kirjeldatakse Jumaluse olemust, Paradiisi reaalsust, kesk-
se universumi ja superuniversumite struktuuri ning toimimist, suuruniver-
sumi isiksusi ja arenguliste surelike kõrget lõppsihti. Need esitas ja sõnas-
tas ja pani inglise keelde kahekümne neljast vaimsest haldajast koosnev 
komisjon, kellele andsid kõrgel ametikohal olevad jumalused(Päevist Va-
nad) korralduse teha seda Urantial 1934. Aastal. 
 
 

II osa 
KOHALIK  UNIVERSUM 

 
Kohalik universum on Paradiisi Miikaelide klassi kuuluva Looja-Poja käte-
töö. Sellesse kuulub sada tähtkuju, millest igas on sada asustatud maailma-
de süsteemi. Igasse süsteemi kuulub lõppkokkuvõttes ligikaudu tuhat asus-
tatud sfääri. Meie maailm Urantia kuulub kohalikku universumisse, mille 
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suverään on Miikael, ühtaegu Jumala Poeg ja Inimese Poeg, keda siin maa-
ilmas tuntakse Jeesus Naatsaretlasena. Kõikse Isa(Jumal) viibib isiklikult 
keskses universumis; meie Isa esindavad ruumi universumites ja planeeti-
del tema Suveräänidest Pojad ja samal ajal viibib ta ise iga sureliku lapse 
meeles selles elava vaimuna, Mõtteadjusterina. II osas jutustatakse inimese 
tõusuelujärgust, mis järgneb tema algsele elule arengulisel planeedil. 

 

III osa 

URANTIA  AJALUGU 

 
Urantia saavutas oma praeguse suuruse ligikaudu miljard aastat tagasi. Sel-
leks ajaks oli see kantud meie kohaliku universumi Nebadoni füüsilistesse 
registritesse ja saanud nimeks Urantia (Lk. 660, 3.lõik). Selle osa 63 kirjas 
jutustatakse meie planeedie ajaloost, geoloogilisest arengust, elu juurdu-
misest ning inimese arengust ja ajaloost, arenevatest tsivilisatsioonidest, 
inimese institutsioonidest ja valitsustest. Siin käsitletakse ka Kolmsuse 
mõistet, religiooni arengust, sisimas elavat Jumala vaimu (Mõtteadjusterit), 
isiksuse ellujäämist, Kristus Miikaeli annetumisi.”Urantia on kogu Neba-
donis sentimentaalseid tundeid tekitav pühamu, kümnest miljonist asusta-
tud maailmast tähtsaim, Kristus Miikaeli sureliku elu kodu… Ja teie ürikud 
räägivad tõtt kui nad ütlevad, et seesama Jeesus on lubanud kunagi tagasi 
pöörduda oma viimase annetumise maailma, Risti Maailma. “ 

 

IV osa 

JEESUSE  ELU  JA  ÕPETUSED 

 
Nendes 77 kirjas kirjeldatakse aasta-aastalt Inimese Poja elu ja õpetusi, te-
ma lapsepõlve noorust ja varaseid rännakuaastaid, hoolitsust üksikute ini-
meste ja ühiskonna eest, kaheteistkümne apostli väljavalimist ja koolita-
mist, kohtumõistmist tema üle, ta surma ja ülestõusmist. See Jeesuse elulu-
gu hõlmab viimase kolmandiku Urantia Raamatust. Raamatu esimesed 
kolm osa on informeeriv sissejuhatus, universumite tausta kirjeldus sellele 
Jeesuse inimlik-jumalik elu paeluvale draamale meie planeedil. Seepärast 
kujutab selle võrratu elu esitus oma kosmilisel tagapõhjal endast Urantia 
ilmutuse kulminatsiooni ja on sellele igati kohane lõpppunkt. Jeesuse elu ja 
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tema antud juhised nende algsel kujul, mida ei koormata traditsioonid ega 
dogmad, on ülim abi, mis inimene oma ajastuid vältaval tõusul Paradiisi 
võib saada. “Urantia suur lootus peitub võimaluses, et Jeesus annab meile 
uue ilmutuse, esitades uuesti ja avaramalt oma päästva sõnumi, mis vaim-
selt ühendaks armastavas teenistuses arvukaid tema praeguse aja avalike 
poolehoidjate peresid” (Lk 2086, 2.lõik 2.) “Aeg on küps, et saada tunnni s-
tajaks inimkujulise Jeesuse kujundlikule ülestõusmisele hauast üheksateis t-
kümne sajandi teoloogil iste traditsioonide ja usudogmade seast… Kui tran s-
tsendentne teenistus oleks see, kui see i lmutus tõstaks Inimese Poja välja tr a-
ditsioonilise teoloogia hauast ja teda esitletaks elava Jeesusena tema enda n i-
me kandvas kirikus ja kõigile teistele religioonidele!” (Lk. 2090, 3 lõik)  
 
 

*  *  * 
 
 

Vironkielinen Urantia raamat (Urantia-kirja) on n. 15 vuoden käännös-
työprojektin jälkeen saatettu painokuntoon. Edellä oleva teksti on näyte 
vironkielisen Urantia-kirjan esittelystä, sekä itse kirjan kaikkien neljän osan 
sisällön esittely. Mittava käännöstyöprojekti aikaa vievine tarkistuksineen 
ja editointeineen on tehty ja seuraavana on vuorossa kirjan painaminen. 

 
Suomen Urantia-seuran hallitus allekirjoitti 11.6.1995 Viron käännös-

ryhmän johtajan Peep Sõberin kanssa taloudellisen yhteistyösopimuksen 
Urantia-kirjan kääntämiseksi viron kielelle. Yhdistyksemme lupautui mak-
samaan käännöksen kuluista puolet, saatujen lahjoitusten mukaan. Lahjoi-
tustilille kertyi vuosien aikaan mittava summa avustusrahaa ja kykenimme 
omalta osaltamme huolehtimaan hyvin yhteistyösopimuksen täyttämisestä.  
 

Mitä suurimmat kiitokset teille kaikille vuosien varrella lahjoitustyöhön 
osallistuneille! 
 

Suomen Urantia-seuran hallitus 
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Perjantai 5.6.      Saapuminen ja majoittuminen 
 

Lauantai 6.6.    
   9.00–   9.15        Aamun avaus (Eija Seppänen-Bolotinskij) 
   9.15–10.00        Korkeimman Olennon kosmologia (Seppo Kanerva) 
 10.00–10.45        Pienryhmäkeskustelut aiheesta + purku 
 10.45–11.30        ”Musiikki, aika ja avaruus” (Tapio Pulli) 
 11.30–12.30        Lounas 
 12.30–13.15        ”Maailmankaikkeuden synty ja kehitysteorioiden tarkas-

telu Urantia-kirjan valossa” (Antti Roine) 
 13.15–14.00        Pienryhmäkeskustelut aiheesta + purku 
 14.00–14.00        Päiväkahvit 
 14.30–15.15        ”Urantia-kirja–kosmologiaa ja astronomiaa” ( Stefan Tallqvist)  
 15.15–16.00        Pienryhmäkeskustelut aiheesta + purku 
 16.00–17.00        Paneelikeskustelu päivän aiheista 
 17.00–22.00        Iltapala, sauna + (mahdollinen) iltaohjelma.  

(Laulajia ja runonlausujia kaivataan. Eija Seppänen-
Bolotinskij odottaa ilmoittautumistanne esiintymään)  

 
Sunnuntai 7.6. 
   9.00–   9.15        Aamun avaus (Eija Seppänen-Bolotinskij) 
   9.15–10.00        ”Maailmankaikkeuden rakenne ja vaiheet” ( Seppo Niskanen)  
 10.00–10.45        Pienryhmäkeskustelut aiheesta + purku 
 10.45–11.30        ”Hengittämättömien planeetta” (Matti Tossavainen) 
 11.30–13.00        Lounas ja huoneistojen luovutus 
 13.00–13.45        ”Planeetta Urantian kehitys ja merkitys paikallisessa uni-

versumissa” (Raimo Ala-Hynnilä) 
 13.45–14.00        Yhteenveto päivistä 
 14.00–                 Lähtökahvit 

 
 

Urantia-kirjan lukijatapaaminen 
 5.–7.6.2009 

 

Espoossa Kartanokylpylä Kaisankodissa, Bodomintie 37,  
02740 Espoo, puh. (09) 887 191,  www.ravintolaopas.net/kaisankoti 

 

Teema: Hengellisyys ja kosmologia — Jumalan rakkaus ja laki 
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Kaisankoti

Röylän tie

Majoitus- ja ruokailuvaihtoehdot: 
                                       

Paketti 1:    Täysihoito pe–su 2 hh:ssa                         160 €/henkilö 
Paketti 2:    Täysihoito la–su 2 hh:ssa                          110 €/henkilö 
Paketti 3:    Lauantain ruokailut ilman majoitusta           35 €/henkilö 
Paketti 4:    Sunnuntain lounas ilman majoitusta            30 €/henkilö 
Ruokailupaketti pe–su ilman majoitusta                        80 €/henkilö 

Erikseen aamiainen 9 €, lounas 14 €, sunnuntailounas 24 €,     
päiväkahvi 6 €, ilta-ateria 10€  

Yhden hengen huoneen lisämaksu                                      25 €/vrk 
 

Ilmoittautuminen viimeistään 17.5.2009 
                 

Sähköposti: konferenssikomitea-pj@urantia.fi      Puh: 041 534 8283,  
Eija Seppänen-Bolotinskij 
 

Ajo-ohje: 
                

Kaisankoti sijaitsee 25 km:n päässä Helsingin keskustasta ja noin 12 km Es-
poon keskustasta/asemalta. 
Kehä III:lta opastus (samassa opasteessa Automuseo, Kaisankoti, Master-
golf). Poistu Kehältä Röylän liittymässä. Espoon sisäinen bussi no 86 kulkee 
noin kerran tunnissa. Aikataulu löytyy YTV:n sivulta www.ytv.fi. 
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HALLITUS  JA  KOMITEAT 
Raimo Ala-Hynnilä, puheenjohtaja                           Lahjaharjuntie 32 A 1, 40250  
                                                                                          JYVÄSKYLÄ  

                                                                                  Puh. 040 717 2933  
                                                                                  puheenjohtaja@urantia.fi  
 

Matti Tossavainen, varapuheenjohtaja                     VANTAA  
                                                                                  Puh. (09) 873 2255; 050 310 9184      
                                                                                  varapuheenjohtaja@urantia.fi 
 

Helena Juola, sihteeri                                                   Kalastajanmäki 10 E 70, 02230  
                                                                                          ESPOO  

                                                                                  Puh. 050 530 7785      
                                                                                  sihteeri@urantia.fi  
 

Martti Vanninen, rahastonhoitaja                              ESPOO  
                                                                                  Puh. 040 727 8714      
                                                                                  rahastonhoitaja@urantia.fi 
 

Tuula Parviainen, jäsenkomitean pj.                          LAMMI   
                                                                                  Puh. (03) 674 3226     
                                                                                  jasenkomitea-pj@urantia.fi  
 

Kalevi Eklöf, julkaisukomitean pj.                              KLAUKKALA   
                                                                                  Puh. (09) 879 9474; 040 830 1200    
                                                                                  julkaisukomitea-pj@urantia.fi  

 
Kari Kippo, koulutuskomitean pj.                               TAMPERE  

                                                                                  Puh. 050 327 1045   
                                                                                  koulutuskomitea-pj@urantia.fi  
 

Eija Seppänen-Bolotinski,                                         VANTAA 
        konferenssikomitean pj.                                Puh. 041 534 8283 
                                                                                 konferenssikomitea-pj@urantia.fi  

 
Tapio Talvitie,                                                              ESPOO  
                sähköisen viestinnän komitean pj.                 Puh. 050 332 2739   

                                                            internetpalvelut-pj@urantia.fi   

Esitelmätilaisuudet  Helsingissä 
Seura järjestää esitelmätilaisuuksia Helsingin alueella. Esitelmien pitopaikka on vaihtunut 
v. 2009 alusta. Uusi paikka on Helsingin Malmilla, aivan rautatieaseman vieressä oleva 
Malmitalo, osoite on Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki. Esitelmät ovat lauantaisin klo 
13.00. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!  
 28.2.2009      Matti Tossavainen          Kolminaisuuden mysteeri ja väistämättömyys  
 28.3.2009      Matti Tossavainen         Kolmiudet ja Kolmiyhteydet apuna Kolminai-

suuden ymmärtämisessä  
 25.4.2009      Matti Tossavainen         Kolminaisuuden toiminnot ja Kokemukselliset 

Kolminaisuudet  
    9.5.2009      Kalevi Krekilä                  Pitkä on matka valoon ja elämään...  
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Opintoryhmät tiedottavat 
 

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviä-
mistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdys-
siteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja 
opintoryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-
kirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri 
tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan 
väärentämättömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiske-
lupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toi-
mia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista 
Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vas-
ta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdolli-
suuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi ol-
la esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijas-
teessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, kuten koko-
ustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitean 
puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi.   

Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryh-
miä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutus-
komiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijas-
teessa. Seura julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään roh-
kaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan, mutta samalla muistuttaa, että 
viime kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, ta-
voitteistaan ja menetelmistään. 

Helsingin seutu 
 

Ryhmä, jonka yhteyshenkilönä on 
Helena Juola, puh. 050 530 7785 
(sihteeri@urantia.fi), kokoontuu 
vuonna 2009 joka toinen viikko. 
Aika ja paikka ilmoitetaan seuran 
verkkosivujen opintoryhmäpalstalla.  
 

Vantaan opintoryhmän yhteys-
henkilö on Eija Seppänen-
Bolotinski, puh. 041 534 8283 (klo 
16–21) tai  (konferenssikomitea-
pj@urantia.fi) 
 

 
Kauklahden opintopiiri kokoon-
tuu lauantaisin klo 10.00, os. 
Kauppamäki 1, kerhohuone 114,  
02780 ESPOO. Lisätietoja:  
 

Pentti Lehtelä, puh. 0400 609 790  
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi).  
 
Pertti Leinonen, puh. 0500 416 336  
(tmi.leinonen@kolumbus.fi) 
 
Martti Vanninen, puh. 040 727 8714  
(martti.vanninen@kolumbus.fi) 
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Hyvinkää 
Tietoja toiminnasta antaa Kari Haa-
visto, puh. (019) 461 421   
(kari.haavisto@pp.inet.fi). 
 

Jyväskylä 
Ryhmä kokoontuu joka toinen tors-
tai klo 18.00–19.30. Raimo Ala-
Hynnilä, Lahjaharjuntie 32 A 1, 
40250 JYVÄSKYLÄ, puh. (014) 
635 186  (gadonia@kolumbus.fi). 
 

Kotka 
Lisätietoja: Juhani Leino, 
(juhanileino6@gmail.com). 
 

Lahti 
Lisätietoja: Kalervo Juntunen, 
044 078 4155  
 

Lammi 
Lammin ja ympäristön toiminnasta 
kiinnostuneille antaa tietoja Tuula 
Parviainen, Hämeentie 12 as. 7, 
16900 LAMMI, puh. (03) 674 3226. 
 

Lempäälä 
Ryhmä kokoontuu parittomien viik-
kojen keskiviikkoina klo 18.00–
21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä, 
Tampereentie 3 A 1, 37500 LEM-
PÄÄLÄ,  puh. 050 595 1942  
(kalevi.krekila@elisanet.fi). 
 

Oulu 
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kostepe-
ränkatu 2 A 84,  90100 OULU, 
puh. 040 502 6604.  
(reijo.hamari@luukku.com) 

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

Tampere 
Ryhmä kokoontuu parillisina keski-
viikkoina Metsossa. Lisätietoja: Kari 
Kippo, puh. (03) 265 4989, 
050 327 1045. 
 

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

Stockholm, Sverige 
Urantia-studiegrupp 
sammankommer på adressen: 
Studieförbundet Vuxenskolan, 
Hantverkargatan 12, Stockholm. 
Tunnelbana: Rådhuset .  Michael 
MacIsaac , tel.  +46 73 576 4364 
(mmacisaac@gmail.com). 
 

Málaga, Espanja 
Espanjan suomalainen keskustelu-
ryhmä. Tietoja antaa  Pentti Suutari-
nen, puh. +34 626 792 501. 
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Kuvassa Tuula Parviainen ja Martti Vanninen. 
 

Tuula ja Martti ovat olleet Urantia-kirjan pitkäaikaisia lukijoita ja opiskeli-
joita jo vuosikymmenien ajan, sekä toimineet pitkään myös Suomen 
Urantia-seuran hallituksen eri tehtävissä. Yhdistys muisti ansioituneita 
jäseniään Urantia-viirein Alkio-opistolla 31.1.2009 järjestetyn Urantia-
kirjan lukijatapaamisen yhteydessä. Parhaat onnittelut vielä molemmille! 


