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U rantia-kirja on kosmisella 
ilmoituksellaan säväyttä-

nyt lähes lukijan kuin lukijan. Us-
ko on saanut vahvistusta ja arvo-
maailma kohosi. Mutta kuinka 
suurelle osalle tämä kokemus jätti 
elävän ja pysyvän uskon, ja missä 
määrin ilmoituksen anti on saatta-
nut valua arkipäivien juoksuhiek-
kaan, muiden asioiden alle? 

Kirjassa mainitaan suuri määrä 
historian tapahtumia, jossa kerro-
taan jumalallisen asioihin puuttu-
misen seurausvaikutuksista. 
Enimmäkseen niitä löytää kirjan 
neljännestä osasta ”Jeesuksen elä-
mä ja opetukset”. Pääsääntöisesti 
ihmeteoista ja opetuksista pysyvää 
hyötyä on saanut vain pieni osa 
niiden kokijoista. Näitä ovat esi-
merkiksi 683:n parantaminen au-
ringonlaskun aikaan (1633:5), 
5 000:n ruokkiminen (1700) ja 
kymmenen spitaalisen parantami-
nen (1828:1). Tässä listassa Uran-
tia-kirjan anti maailmalle tuskin 
lienee poikkeus. Vain harva kiin-
nostuu kirjan lukemisesta, ja mo-
nilta sen hengellinen sanoma 
unohtuu elämän kiireissä. Pysyvä 
usko syntyykin vain ihmisen sisäl-

tä, ja se vaatii vielä sen, että uskos-
ta tulee elävää, eikä se jää vain sa-
noiksi kirjan kansien väliin. Sa-
malla tavoin totuuskin on suun-
nattomasti paljon enemmän kuin 
pelkkä tosiasia, koska totuus on 
aina elävää ja dynaamista, eikä se 
julkitulossaan voi pysähtyä. Sa-
moin elää ja kasvaa ihmisen usko, 
kun sitä ravitaan. 

Jo lähes sata vuotta sitten Uran-
tia-ilmoitusta vastaanottava kon-
taktikomissio sai kuulla pieniä 
moitteen sanoja siitä: ”Jospa vain 
tietäisitte, minkä kanssa olette te-
kemisissä, niin ette kyselisi niin 
turhanpäiväisiä…” Samoin Uranti-
an Planeettaprinssin tehtäviä hoi-
tava Melkisedek totesi ennen kir-
jan julkaisua joistakin kontaktiko-
mission ja Foorumin jäsenistä, 
liittyen heidän osittain välipitä-
mättömään ilmoitukselle omistau-
tumiseensa, että vain harvat kuo-
levaiset ”kestävät ajan testin”. 
Mutta mitä on tämä ”ajan testi”? 
Eikö kirjan kertalukeminen riitä, 
ja tarvitseeko Jumalan olla 
”jokapäiväisesti läsnä”? No, kirja 
itsessään ei ole ihmiselle itsetar-
koitus, mutta Luojan läsnäololta 

 
 

 Puheenjohtajan kynästä 
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emme voi välttyä, olimmepa siitä 
tietoisia tai emme. 

On totta, että olipa ihminen 
miten hengellinen tahansa, niin 
kukaan ei voi jättäytyä ulos arki-
maailmasta ja välttyä huolehti-
masta aineellisista realiteeteista. 
Kaikille on välttämätöntä hoitaa 
sen tuhat aineellista asiaa ja vel-
vollisuutta, sellaisia kuten ovat 
ruoka, fyysinen terveys, työ ja 
toimeentulo, lämmitys, puhtaus 
jne. – eikä vain omalta osaltaan, 
vaan useimmilla on myös huolta-
juus toisista ja omaisista. Tässä on 
esimerkki Jeesuksen omasta elä-
mästä: 

[Joosefin kuoltua] Jeesus päätteli 
aivan oikein, että hänen piti aset-
taa kaikkien muiden velvollisuuk-
sien edelle huolenpito maisen isänsä 
perheestä; että elannon hankkimi-
sesta hänen perheelleen täytyi tulla 
hänen ensimmäinen velvollisuu-
tensa. [1389:8] 

Silti on hyvä muistaa, että 
myös arkipäivän ja kiireen kes-
kellä, niitä välttämättömiä velvol-
lisuuksia hoitaessa ja vapaa-aikaa 
viettäessä voi niitäkin tehdä 
enemmän tai vähemmän hengelli-
sesti tai aineellisesti. Voi esimer-

kiksi kiittää Luojaansa, pyytää 
viisautta, tehdä saamansa työn 
tunnollisesti ja velvollisuuksiaan 
karttamatta, samalla uskoen an-
nettujen tehtävien siunaukselli-
suuteen. Kaiken tämän voi tehdä 
myös hiljaisesti ja siitä ulospäin 
mitään numeroa tekemättä, vain 
omassa mielessään. Toistuva aja-
tus poikauden lahjasta ja usko tai-
vaallisesta huolenpidosta myös 
vaikeina hetkinä pitää uskonyh-
teyden Luojaan elävänä ja luo 
mieleen iloa, tyyneyttä ja rauhaa. 

 

* * * 
 

Kansainvälinen Urantia-yhdistys 
UAI on tarkistamassa omia sään-
töjään lokakuussa 2012. UAI:ssä 
kaikki sääntötekstit käydään läpi 
ja arvioidaan, onko tarvetta muu-
toksille tai tarkistuksille. Jos mie-
lessäsi on joitakin kohtia UAI:n 
toiminnassa, joita voisi parantaa 
sääntömuutoksin, niin ota yhte-
yttä seuran puheenjohtajaan tai 
varapuheenjohtajaan, jotka voivat 
viedä ehdotukset eteenpäin. Ny-
kyiset säännöt ja peruskirja löyty-
vät alla olevista osoitteista, myös 
suomeksi: 

http://www.urantia-uai.org/charter/index.html 
http://www.urantia-uai.org/bylaws/index.html 

 

Tapio Talvitie 

http://www.urantia-uai.org/charter/index.html�
http://www.urantia-uai.org/bylaws/index.html�
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T ämänvuotinen kokoontu-
minen kesäisille lukijapäi-

ville osui eteläisen Hämeen sy-
dänmaalle Padasjoelle, tarkem-
min Nyystölän kylään, loma-
paikkaan, jolla oli enteellinen ni-
mi, Onnenmyyrä! Paikka täytti 
hyvin kokouksemme vaatimat 
puitteet niin tilojen koon, ruoan 
kuin palvelunkin suhteen. Vaik-
ka majoitustila jätti jotakin toi-
vomisen varaa huonevarustuk-
sen suhteen, niin palvelualtis 
isäntä ja hänen pikkuinen oven-
vartijan virkaa hoitava terrierin-
sä tekivät parhaansa vieraiden 
viihdyttämiseksi. 

Suomen Urantia-seuran koulu-
tuskomitea järjestää kesäpäivät ja 
konferenssikomitea talvipäivät. 
Koulutuskomitea oli Kari Ki-
pon johdolla valinnut teemaksi 
”Elämä henki-mielivarustuksen 
kanssa”. Ohjelma rakentui Rai-
mo Kujalan ja Tapani Vainion 
suunnittelemaan käsikirjoituk-
seen, jonka mukaan yritettiin 
selvittää ihmisen korkeampaa, 
seitsenkohtaista olemuspuolta. 

Mielenkiintoinen idea tämän to-
teuttamiseksi oli perustaa seitse-
män infopistettä, joissa päivystä-
vät ”opettajat” kertoivat vieraile-
ville pienryhmille omasta kohde-
alueestaan. Kuten ajatella saattaa, 
seitsemän ryhmää (5–6 henkeä/
ryhmä), saivat aikaan vetäjän ja 
joukon välille intensiivisen kes-
kustelusession, joten vierailuaika 
kussakin pisteessä tuntui kovin 
lyhyeltä. Toimintatapa oli kiin-
nostava, ja sitä voisi muunnella 
myöhemmin aiheiden ja osanot-
tajien määrän mukaan. Idea oli 
hyvä ja kehityskelpoinen. 

Eräs seikka, joka tuli jälleen 
esiin, oli pienryhmien tasapuoli-
nen jako. Kiinnittäkää, järjestä-
jät, huomiota naisten ja miesten 
jakaumaan, jotta se olisi mahdol-
lisimman tasapuolinen. Kuten 
tiedämme, ryhmä toimii parem-
min, jos se sisältää molempia 
energioita yhtä paljon! 

Toinen päivä oli vapaamuotoi-
nen: oli luentoja kuvataiteesta 
(Risto Mäntynen), rakkaudesta 
(Antti Roine) ja kristillisestä 

Päätoimittajalta 

Lukijapäivät Onnenmyyrässä 8.–10.6.2012 
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kolminaisuuskäsityksestä (Maa-
rit Huhti). Luennoitsijat olivat 
perusteellisesti syventyneet aihe-
alueisiinsa ja saivat yleisön mie-
lenkiinnon vangittua esityksiin-
sä. Koska tekijät olivat tehneet 
niiden eteen paljon työtä, yri-
tämme saada niitä mahdollisuuk-
sien mukaan sisällytettyä seuraa-
vien Heijasteiden sivuille. Lopuk-
si yleisön taholta esitettiin toivo-
mus paremmasta äänentoistosta 
eli mikrofonin ja vahvistimen 
käytöstä jatkossa puhetilaisuuk-
sissa. 

Kiitokset järjestäjille myös 
rentouttavasta Päijänne-ristei-
lystä, joka oli tervetullutta vaih-
telua perinteiseen ohjelmaan, sa-
moin iltatilaisuuden todella hy-
vistä, Henrik Perellon (viulu) ja 
Osmo Saarelan (piano) duetto-
na esittämistä musiikkiesityksis-
tä. Lukijapäivät oli jälleen osoi-
tus Urantia-lukijakunnan kas-
vusta ja mainio kevätkauden 
päättäjäistilaisuus aktiivisten 
opintopiirien toiminnalle. 
 
Berliinin lukijakonferenssi 
6.–9.7.2012 
 
Euroopan Urantia-kirjan lukijoi-
ta kutsuttiin osallistumaan eri-

tyisesti nuorille suunnattuun lu-
kijatapahtumaan Saksan pääkau-
punkiin Berliiniin. Ohjelman 
suunnittelusta vastasivat Mike 
MacIsaac (USA/Ruotsi), Cle-
mens Trauzettel (Saksa) ja Esa 
Irri (Suomi/Saksa). Kokouksen 
teemana oli ”Elävä usko”, jota 
käsiteltiin monipuolisesti neljään 
eri kertaan pienryhmissä. Osal-
listujia oli useista Euroopan 
maista, yhteensä noin 40 henki-
löä mm. Virosta, Ruotsista, 
Tanskasta, Saksasta, Espanjasta, 
Englannista, Kolumbiasta, 
USA:sta ja Suomesta. Suomen 
ryhmä oli suurin, yhdeksän hen-
kilöä plus muutama perheenjä-
sen matkaseurana. 

Paikkana Berliini oli erittäin 
onnistunut valinta, koska sen si-
jainti Euroopan keskellä hyvien 
liikenneyhteyksien varrella on 
mitä parhain, ja hintatasokin on 
edullinen. Sää viikonlopun aika-
na oli sopivan vaihteleva. Tulles-
samme oli lähes 30 asteen helle, 
joka vaihtui seuraavien päivien 
aikana ukkoskuuroiksi ja sitten 
lämpimäksi ja aurinkoiseksi ke-
säloman ihanneilmaksi. 

Erittäin ilahduttavaa oli 
”nuorten” eli n. 20–40-vuotiai-
den henkilöiden suuri määrä. 
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Suomen osallistujat muodosti-
vatkin kokouksen seniorijouk-
kueen muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta. Päiväohjelmissa 
vuorottelivat lyhyet vapaamuo-
toiset puheenvuorot ryhmätöi-
den välissä. Kaikki alustukset 
olivat myös lyhyitä, 15–20 mi-
nuutin pituisia, ja väliin mahtui 
vapaata keskustelua ja musiikki-
esityksiä. Erityisesti Anna 
MacIsaac (Ruotsi) herätti 
huomiota oopperatasoisilla soo-
lolauluesityksillään. Ohjelman 
ulkopuolella hajaannuimme pie-
nempiin ryhmiin ja tutustuim-
me Berliinin nähtävyyksiin. Lä-
hellä hotellia oli mm. Juutalai-

nen museo, Checkpoint Charlie, 
Brandenburger Tor ja paljon 
muitakin nähtävyyksiä. 

Neljä päivää vierähti nopeasti, 
ja päivien päätteeksi jokainen 
osanottaja esitti oman mielipi-
teensä lukijatapaamisen annista. 
Henkilöiden kommentit olivat 
kauttaaltaan vaikuttavia ja posi-
tiivisia. Tuntui siltä, että kan-
sainvälinen, nuorempi Urantia-
lukijapolvi otti tapaamisen 
omakseen, ja tulemme saamaan 
jatkoa näille kohtaamisille myös 
tulevina vuosina. 
 

Pertti Leinonen 

Kuva: Martti Vanninen 
(Checkpoint Charlie Berliinissä) 
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A ineiston tähän alustukseen 
olen saanut Urantia-kirjan 

lukijoille tarkoitetusta Gospel 
Schoolin (Evankeliumikoulun) 
englanninkielisestä aineistosta ke-
vätkaudella 2011 helmi- ja maalis-
kuun aikana läpikäydyltä kurssilta. 
Kyseinen koulu on internetpohjai-
nen ja on toiminut vuodesta 2001, 
ja koulun vetäjänä on Jeffrey 
Wattles. (Kaikki alleviivaukset esi-
telmänpitäjän.) 
 
 
Tulemme tämän alustuksen aikana 
käsittelemään ja pohtimaan viittä 
suurta Urantia-kirjassa esitettyä 
projektia, jotka ovat: 
 

1. Jumalan kaltaiseksi tulemisen 
projekti nykyihmiselle esitetty-
nä haasteena. 

2. Elämisen filosofian rakentami-
nen hyväksikäyttäen korkeim-
pia nykyaikaisia käsitteitä, jotka 
koskevat totuutta, kauneutta ja 
hyvyyttä aikakautisena uskon-
nollisena haasteena. 

3. Evankeliumiliikkeen uudelleen 
tapahtuva voimaannuttaminen. 

4. Planeetta Urantian suuri toivo 
eli ekumeeninen liike, joka täh-
tää kaikkien Jeesuksen nykyisi-
en seuraajien hengelliseen yhte-
näisyyteen. 

5. Itsensä Urantia-kirjan viisas esil-
letuonti tämän kirjan kokonais-
sanomalle vastaanottavaisille ja 
siitä hengellisesti hyötyville 
henkilöille. 

 
Jumalan kaltaiseksi tulemisen 
projekti nykyihmiselle esitettynä 
haasteena 
 
Kaikki valaistuneet maailmat tun-
nustavat Universaalisen Isän ja pal-
vovat häntä, koko luomakunnan 
ikiaikaista luojaa ja infiniittistä yl-
läpitäjää. Lukemattomien universu-
mien tahdolliset luodut ovat lähte-
neet pitkälle, pitkälle taipaleelle koh-
ti Paratiisia; he ovat ryhtyneet ikuis-
ta tutkimusmatkaa merkitsevään, 
kiehtovaan ponnisteluun päästäk-
seen Jumala Isän luo. Ajallisuuden 
lasten ylimaallinen määränpää on 
löytää ikuinen Jumala, ymmärtää 
jumalallisuuden olemus ja tunnistaa 

Pohdintaa Urantia-kirjan hengellisistä projekteista 
 

Eija Seppänen-Bolotinski 
Esitelmä 18.2.2012 
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Universaalinen Isä. Jumalaa tunte-
villa luoduilla on yksi kaipaus kor-
keimpana, yksi palava halu, ja se on 
halu tulla – sellaisina kuin he sfää-
reillään ovat – sellaisiksi kuin hän 
on paratiisillisessa persoonallisuuden 
täydellisyydessään ja vanhurskaan 
korkeimmuuden universaalisessa 
sfäärissään. Universaaliselta Isältä, 
jonka asuinpaikka on ikuisuus, on 
lähtenyt suurenmoinen käsky: 
”Olkaa täydelliset niin kuin minä 
olen täydellinen.” Rakastaen ja ar-
meliaina ovat Paratiisin sanansaat-
tajat vieneet tätä jumalallista keho-
tusta eteenpäin läpi aikakausien ja 
kautta universumien jopa sellaisille 
vähäisille, eläimellistä alkuperää ole-
ville luoduille kuin Urantian ihmis-
sukukunnalle. [1:0.3] 

Tarkastelkaamme ensin tähän 
lainaukseen sisältyviä merkityksiä 
ja arvoja. Ja muistanette sen, että 
merkitykset käsitetään mielessä ja 
arvot koetaan sielussa. 

Merkityksistä nousevat esille Ju-
malan persoonallisuutena käsittä-
minen sekä Jumalan oleminen Isä-
nä; nämä ovat korkeimpia ihmis-
käsityksiä Jumalasta. 

Tässä lainauksessa vahvistetaan 
myös selkeästi Paratiisi-käsitteen 
todellisuus, olemme saaneet tällai-
sen ylimaallisen määränpään, vaik-
ka olemme vain eläinkunnasta al-
kujaan peräisin olevia tahto-
olentoja. Näin ollen meidän Uni-

versaalinen Isämme, ikiaikainen 
luoja ja koko luomakunnan ikiai-
kainen ylläpitäjä, ei aliarvioi meitä, 
hän päinvastoin arvostaa meidät 
korkealle. 

Arvoista nousivat esille itse mat-
kan suunnaton jännittävyys, edes-
sämme oleva suuri seikkailu: kieh-
tova transsendentti päämäärämme; 
ei ainoastaan Jumalan löytäminen, 
vaan myös se, että ymmärtäisim-
me ikiaikaista Jumalaa. 

Tämä sama suurenmoinen käsky 
löytyy Raamatusta Uudesta testa-
mentista, Matteus 5:48: ”Olkaa 
täydelliset niin kuin Isänne taivaas-
sa on täydellinen.” 

Kristityille tämä käsky on tuttu. 
Urantia-kirjan revelaatio valaisee 
kyseisen käskyn merkityksiä ja ar-
voja aivan uudella tavalla. 

Tulee huomioida, että kyseisessä 
Urantia-kirjan lainauksessa ihmi-
nen esitetään eläimellistä alkuperää 
olevana luotuna eli evoluution aja-
tus on sisäänrakennettuna ja näin 
ollen lainaus on erittäin ”ilmoituk-
sellinen”. 

Jos opettaisin täydelliseksi tule-
misen ajatusta jollekin toiselle, li-
säisin toisen, hyvin lohduttavan 
lainauksen Urantia-kirjasta tähän 
rinnalle: 

Kun universaaliseen pelastussuun-
nitelmaan kuuluvien kaikkien avus-
tajajoukkojen avun ja hoivan turvin 
olet lopulta Havonan vastaanotto-
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maailman suojeluksessa, saavut sin-
ne mukanasi vain yhdenlainen täy-
dellisyys: tarkoitusperän täydellisyys. 
Tarkoituksesi on perin pohjin aidok-
si havaittu; uskosi on koeteltua. Si-
nut tiedetään pettymyksen kestäväk-
si. [26:4.13] 

Mikä onkaan seuraava askel 
kohti täydellisyyttä sen jälkeen 
kun tarkoituksen täydellisyys on 
saavutettu? Vastaus kuuluu: ym-
märtämisen täydellisyys, koska ky-
ky ymmärtää on Urantia-kirjan 
mukaan ”passi Paratiisiin”. 

Eräs näkökulma, joka löytyy lai-
nauksesta, on palvonnallisuus: 
kaikki valaistuneet maailmat pal-
vovat Universaalista Isää. Meistä 
tulee sen kaltaisia, ketä palvomme. 

Käsky: ”Olkaa täydelliset…” he-
rättää meissä vastavuoroisesti ha-
lun olla Jumalan kaltainen. Seuraa-
va kappale valottaa tätä: 

Johannes kysyi Jeesukselta: 
”Mestari, mikä on taivaan valta-
kunta?” Ja Jeesus vastasi: ”Taivaan 
valtakunta koostuu näistä kolmesta 
perusasiasta: ensiksikin, Jumalan su-
vereenisuuden tosiasian tunnustami-
sesta; toiseksi, uskosta siihen totuu-
teen, että itse on Jumalan poika, ja 
kolmanneksi, uskosta siihen, että ih-
misen korkein halu eli halu täyttää 
Jumalan tahto – halu olla Jumalan 
kaltainen – on todellinen. [140:10.9] 

Itse evankeliumijulistus puh-
taimmillaan ilmoittaa tämän to-

tuuden: Jumala on teidän Isänne ja 
siten olette Jumalan lapsia ja veljiä 
ja sisaria. Tässä ei anneta moraali-
sia käskyjä eikä vääristellä mora-
lisoimalla tätä evankeliuminjulis-
tuksen uskoa ihmisten poikauteen 
ja veljeyteen. 

Mutta moraalisuus on itsessään 
välttämätön edellytys tällaiselle ju-
listukselle, velvollisuudentunto on 
kosmisen mielen anti, ja kutsu täy-
dellisyyteen on Jumalan käsky. 
Myös Jeesus puhui usein käske-
vään sävyyn, Mestari osasi tehdä 
sen kuitenkin ylentävällä tavalla 
eikä tuomiten. 

Seuraavat lainaukset valottavat 
käskyn ”olkaa täydelliset…” mo-
raalista velvollisuusluonnetta kos-
miselta näkökannalta katsottuna: 
Ensin, yleisesti: 

Velvollisuus – moraalikäsitysten 
todellisuusmaailma filosofian piiris-
sä, järkeilyn areena, suhteellisen oi-
kean ja väärän tajuaminen. Tämä 
on kosmisen harkinnan oikeudelli-
nen muoto. [16:6.7] 

Toiseksi, aivan erityisesti: 
Tämä suurenmoinen ja universaa-

linen kehotus pyrkiä jumaluutta ole-
van täydellisyyden saavuttamiseen 
on täydellisyyden Jumalan luoman, 
koko eteenpäin ponnistelevan luo-
makunnan ensimmäinen velvolli-
suus, ja sen tulisi olla sen korkein ta-
voite. Tämä jumalallisen täydellisyy-
den saavuttamisen mahdollisuus on 
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ihmisen koko ikuisen hengellisen 
edistymisen lopullinen ja varma 
määränpää. [1:0.4] 

Todellinen merkitys käskylle 
”olkaa täydelliset…” avautuu seu-
raavan Urantia-kirjan lainauksen 
myötä: 

Urantian kuolevaiset voivat tus-
kin toivoa olevansa infiniittisessä 
mielessä täydellisiä, mutta ihmis-
olennoille on täysin mahdollista – 
lähtien siitä, millaisia he tällä pla-
neetalla ovat – saavuttaa se suuren-
moinen ja jumalallinen päämäärä, 
jonka infiniittinen Jumala on kuole-
vaiselle ihmiselle asettanut; ja kun 
he tämän määränpään saavuttavat, 
he ovat kaiken sen osalta, mikä liit-
tyy itsensä todellistamiseen ja tulok-
siinpääsyyn mielen alueella, yhtä 
täydellisiä jumalallisen täydellisyy-
den sfäärissään kuin Jumala itse on 
omassa infiniittisyyden ja ikuisuu-
den sfäärissään. Sellainen täydelli-
syys ei ehkä ole materiaalisessa mer-
kityksessä universaalista, älyllisessä 
käsityksessä rajatonta tai hengellises-
sä kokemuksessa lopullista, mutta se 
on lopullista ja täysimääräistä tah-
don jumalallisuuden, persoonallisuu-
den motivoitumisen täydellisyyden 
ja jumalatietoisuuden kaikkien fi-
niittisten aspektien osalta. 

Tämä juuri on sen edellä maini-
tun jumalallisen käskyn ”olkaa täy-
delliset niin kuin minä olen täydelli-
nen” todellinen merkitys – –. [1:0.5–6] 

Eli täydellisyys on toisaalta as-
teittain tapahtuva saavutus. Toi-
saalta tulee muistaa myös seuraava 
näkökulma: 

Opettaessaan tuona iltana sisällä 
– sillä oli alkanut sataa – Jeesus pu-
hui hyvin pitkään ja koetti osoittaa 
kahdelletoista apostolille, mitä hei-
dän täytyy olla, ei, mitä heidän pi-
tää tehdä. He tunsivat vain uskon-
non, joka pakotti tekemään tiettyjä 
tekoja keinona saavuttaa vanhurska-
us – pelastus. Mutta Jeesuksella oli 
tapana toistamistaan toistaa: 
”Valtakunnassa teidän täytyy olla 
vanhurskaita työn tehdäksenne.” 
Monet kerrat hän toisti: ”Olkaa sen 
tähden täydelliset niin kuin taivaas-
sa oleva Isännekin on täydelli-
nen.” [140:10.1] 

Tässä elämässä se, että olemme 
uskon kautta oikeamielisiä, van-
hurskaita, on juuri se tapa, jolla 
voimme lähestyä jumalallista täy-
dellisyyttä. 

Urantia-kirjasta löytyy myös 
seuraava mielenkiintoinen määri-
telmä täydellisyydelle: ”täydel-
lisyys suhteellisuuden kaikissa vai-
heissa ja muodoissa” (0:1.19). On 
siis olemassa absoluuttinen täydel-
lisyys, suhteellinen täydellisyys ja 
epätäydellisyys. Suhteellinen täy-
dellisyys on siis eri asia kuin epä-
täydellisyys. 

Me siis elämme ja taistelemme 
tietämme kohti täydellisyyttä ym-
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päristössä ja ruumiillisessa olo-
muodossa, joissa kummassakaan ei 
ole ”absoluuttista täydellisyyttä 
missään vaiheessa, epätäydellisyys 
kaikissa vaiheissa” ja näissä olosuh-
teissa vain Ajatuksensuuntaaja on 
täydellinen eli ”absoluuttinen täy-
dellisyys joissakin vaiheissa, epä-
täydellisyys kaikissa muissa”. 

Tällainen tilanne altistaa voimi-
en hiipumiseen sisäisen täydelli-
syysihanteen ollessa äärettömän 
korkea, absoluuttinen, ja kapasi-
teetti sisäisten ja ulkoisten tekijöi-
den osalta ei mahdollista tällaisen 
ideaalin välitöntä saavuttamista. 

Ihmisinä, jottemme ajautuisi täl-
laiseen tilanteeseen, ovat tasapaino, 
symmetria, myös lomat ja virkis-
täytyminen välttämättömiä. Esi-
merkkinä ovat ne lomat, joita 
apostolit pitivät saarnaamiskiertu-
eiden välillä, ja myös Simon Seloo-
tin vetämät keskiviikon lepo- ja 
virkistyspäivät olivat välttämättömiä 
apostoleiden viikko-ohjelmassa. 

 
Elämisen filosofia -projekti 
 
Urantia-kirjan luvussa 2 on seuraa-
va määritelmä, jonka pohjalta poh-
dimme Elämisen filosofia -projektia. 

Heprealaisten uskonnon suurin 
virhe oli siinä, ettei se kyennyt yhdis-
tämään Jumalan hyvyyttä tieteen 
tosiasiapohjaisiin totuuksiin eikä tai-
teen vetoavaan kauneuteen. Kun si-

vistys eteni ja uskonto jatkuvasti seu-
rasi samaa epäviisasta Jumalan hy-
vyyden ylikorostamisen kurssia, joka 
merkitsi totuuden suhteellista pois-
sulkemista ja kauneuden laiminlyö-
mistä, tietyntyyppisille ihmisille ke-
hittyi alati voimistuva pyrkimys 
kääntää selkänsä abstraktiolle ja yh-
teydestään irrotetulle käsitykselle hy-
vyydestä. Nykypäivien uskonnon 
ylikorostunut ja irrallinen moraali-
suus, joka ei kykene saamaan osak-
seen monienkaan kahdennenkym-
menennen vuosisadan ihmisten an-
taumusta ja lojaalisuutta, palautuisi 
arvoonsa, jos se moraalisten käsky-
jensä lisäksi omistaisi yhtäläistä huo-
miota tieteen, filosofian ja hengelli-
sen kokemuksen totuuksille sekä fyy-
sisen luomakunnan kauneudelle, 
älyllisen osaamisen lumovoimalle ja 
suuruudelle, joka tulee esille aidon 
siveellisen rohkeuden saavuttamises-
sa. 

Kuluvan aikakauden uskonnolli-
nen haaste kohdistuu niihin kau-
konäköisiin ja eteenpäin katsoviin 
miehiin ja naisiin, jotka omaavat 
hengellistä ymmärrystä ja uskaltavat 
rakentaa uuden ja kiehtovan elämi-
sen filosofian laajentuneista ja erin-
omaisen yhdentyneistä, nykyaikaisis-
ta kosmisen totuuden, universumin 
kauneuden ja jumalallisen hyvyyden 
käsityksistä. Sellainen uusi ja oikea-
mielinen moraalinäkemys on vetoa-
va kaikkeen siihen, mikä ihmismie-
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lessä on hyvää, ja on oleva haasteena 
sille, mikä ihmissielussa on parasta. 
Totuus, kauneus ja hyvyys ovat ju-
malallisia realiteetteja, ja kun ihmi-
nen nousee ylemmäs hengellisen elä-
män portaikkoa, nämä Iankaikki-
sen ylivertaiset ominaisuudet käyvät 
yhä koordinoidummiksi ja yhtenäi-
semmiksi Jumalassa, joka on rakka-
us. 

Kaikki totuus – aineellinen, filoso-
finen tai hengellinen – on sekä kau-
nista että hyvää. Kaikki todellinen 
kauneus – materiaalinen taide tai 
hengellinen symmetria – on sekä to-
tuudellista että hyvää. Kaikki aito 
hyvyys – olkoon se henkilökohtaista 
moraalisuutta, yhteiskunnallista ta-
sapuolisuutta tai jumalallista huo-
lenpitoa – on yhtäläisen todellista ja 
kaunista. Terveys, mielenterveys ja 
onnellisuus ovat totuuden, kauneu-
den ja hyvyyden yhdentymiä, siten 
kuin ne sekoittuvat ihmisen koke-
muksessa. Sellaiset tuloksellisen elä-
män tasot syntyvät energiajärjestel-
mien, ideajärjestelmien ja henkijär-
jestelmien yhdistymisestä. 

Totuus on koossapitävää, kauneus 
vetoavaa, hyvyys vakauttavaa. Ja 
kun nämä todelliseen olevaisuuteen 
kuuluvat arvot koordinoituvat per-
soonallisuudenkokemuksessa, tulok-
sena on sellaista ylevää rakkautta, 
jolle on ominaista viisaus ja jota 
luonnehtii lojaalisuus. Koko univer-
sumiopetuksen todellinen tarkoitus 

on saada aikaan maailmojen yksit-
täisen lapsen entistä parempi koor-
dinoituminen hänen laajenevaan 
kokemukseensa kuuluviin avaram-
piin realiteetteihin. Todellisuus on 
finiittistä inhimillisellä tasolla, se on 
infiniittistä ja ikuista korkeammilla 
ja jumalallisilla tasoilla. [2:7.9–12] 
 
Koskien tätä pitkää sisältörikasta 
lainausta Urantia-kirjasta, pohdim-
me seuraavaa kysymyssarjaa: 
 

a) Yhdistävät ja toisiinsa suhteu-
tuvat tekijät elämisen filosofian 
ja jumalan kaltaiseksi tulemisen 
projekteissa. 

b) Miten suhtautuvat toisiinsa elä-
misen filosofian projekti ja 
evankeliumiliikeprojekti? 

c) Mitä tarkoitetaan energia-, idea- ja 
henkijärjestelmillä? (Vertaa: Ke-
hittyvän minuuden yhdistymisen 
mahdollisuus kuuluu luonnos-
taan sen rakennusosina olevien 
tekijöiden ominaisuuksiin: perus-
energioihin, peruskudoksiin, poh-
jimmaisena vaikuttavaan kemi-
alliseen ylivalvontaan, korkeim-
piin ideoihin, korkeimpiin mo-
tiiveihin, korkeimpiin tavoittei-
siin ja Paratiisin lahjoittamaan 
jumalalliseen henkeen – ihmisen 
hengellisen olemuksen minätie-
t o i s u u d e n  s a l a i s u u t e e n . 
[112:2.14]) 

Urantia-kirjan luvun 2 lainaus kes-
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kittyy hyvin suuressa määrin käsit-
teen ”moraali” pohdintaan. Ensim-
mäisessä kappaleessa viitataan hep-
realaisen uskonnon ”ylikoros-
tuneeseen ja irralliseen moraalisuu-
teen”. On oletettavaa, että näin ol-
len ilmoituksenantajat tarkoittavat 
juutalaisuutta, kristinuskoa ja isla-
mia, koska kaikki nämä uskonnot 
omaavat juurensa nimenomaan hep-
realaisessa uskonnossa. Tässä kappa-
leessa löytyy ikään kuin ohjelma 
näiden uskontojen traditionaalisille 
uskoville, jotka pahimmillaan saat-
tavat olla melkoisia fanaatikkoja. 
Uskovaiset kolmessa suuressa mo-
noteistisessä traditiossa tekisivät 
suuren palvelun oman uskontonsa 
kehittämiseksi, jos he uudistaisivat 
niitä tieteen, filosofian, hengellisen 
kokemuksen, taiteen ja luonteenra-
kentamisen ihanteiden kautta. 
 
Toisessa kappaleessa puhutaan 
”uudesta ja oikeamielisestä moraa-
linäkemyksestä”, joka on ohjelma 
niille ihmisille, jotka arvostavat tra-
ditionaalisia uskontoja enemmän 
sisäistä hengellistä näkemystään. 
Kosminen totuus, maailmankaik-
keuden kauneus ja jumalallinen hy-
vyys ovat heille sielullisesti tärkeitä 
arvoja. Tällaiset ihmiset haluavat 
elää hengellisyytensä todeksi ja luo-
da ”hengellisen elämän” ihanteen. 
Tällaisen ryhmän painolastina voisi 
pahimmillaan olla taipumus meta-

fyysiseen haaveiluun, joka saattaisi 
pahimmillaan halvaannuttaa elämi-
sen käytännöllisen puolen. Siksi 
persoonallisen Jumalan, joka on 
rakkaus, löytäminen on tärkeää. 
 
Kolmas kappale, jossa korostetaan 
”henkilökohtaista moraalisuutta”, 
on ohjelma ihmisille, jotka pyrkivät 
ja usein ovat maksimaalisen tehok-
kaita elämässään korostaen toimin-
taa ja muiden ihmisten hoivaamista 
ja huolenpitoa. Se vaara, mikä tällai-
sessa voi korostua, on oman jaksa-
misen ja energiatason idealisoimi-
nen, kun ”pelastetaan maailmaa”. 
Tämän vuoksi täydelliseen suori-
tukseen pyrkivillä tässä kohden voi 
yrittäminen päätyä ekshaustioon, 
voimien täydelliseen hupenemiseen, 
burnoutiin, loppuun palamiseen ja 
hermoromahdukseen. Tällainen 
lopputulos voi pahimmillaan katke-
roittaa ja halvaannuttaa henkilön 
arvokkaan toiminnan lopullisesti. 

Tällaisten henkilöiden tulisi tun-
nistaa yli-idealisoinnin vaarat itses-
sään ja jokaisen projektinsa alussa 
pohtia omia rajojaan: terveyttään, 
mielenterveyttään ja onnellisuut-
taan ihmisinä; Urantia-kirjassa neu-
votaan yhdistämään energia-, idea- 
ja hengelliset systeemit tasapainoi-
sella tavalla eli siten, ettei yksilön 
oma mieli ja elimistö joutuisi vaara-
tilanteeseen. 
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Mitä sitten ovat nämä energia-, idea- 
ja hengelliset systeemit? 

 

Itse olen pohtinut niiden toimivan 
vähintäänkin kahdella tasolla: 

 

1) Ihmisessä, yksilössä, jossa ruumis–
mieli–sielu–henki (Ajatuksen-
suuntaaja) kooperoivat todellis-
taakseen mielen ja sielun idea-
systeemeitä: ruumis – mahdollis-
taen ilmaisun – ja henki – mah-
dollistaen koko systeemin todel-
lisen ylevöitymisen (ja henki it-
sessään on puhdasta energiaa 
myöskin). 

2) Tiimityöskentelyn tasolla – yksi-
lön kuulumisena systeemeihin, 
verkostoitumisena. Yksinäisiä 
sankaritekoja yleisempiä ovat 
suuremman systeemin, verkos-
ton sankariteot. Korkealaatuinen 
ja tehokas laadultaan jumalalli-
nen huolenpito toisista ihmisistä 
sulkee viime kädessä sisäänsä ko-
konaisuuden ja tarvitsee kokonai-
suuden, kaikkien mahdollisten 
tiimien energia-, idea- ja hengel-
listen voimavarojen yhteensovit-
tamista, että saavuttaisimme yli-
vertaisia tuloksia. (Tämä lienee 
myöskin Korkeimmassa Olen-
nossa elämisen yksi tavoitteista – 
ryhmätyöstä opimme enemmän 
Edentiassa, mutta miksipä emme 
yrittäisi sitä jo täällä – kyynelten 
laaksossamme?) 

 

Neljännessä kappaleessa pohditaan 
”ylevää rakkautta”. Tämä kappale 
koskettaa niitä ihmisiä, jotka koke-
vat itsensä kosmisiksi kansalaisiksi. 
Tällaiset henkilöt ovat väistämättä 
tärkeitä kokonaisuuden kannalta ja 
ovat monesti melkein luonnostaan 
johtajia, ja niinpä he voivat helposti-
kin altistua sille, että alkavat rakastaa 
valtaa ja saattavat alkaa vaatia pal-
vontaa seuraajiltaan ylpistyen ase-
mastaan. Se, että tällainen henkilö 
voisi olla tärkeän tehtävänsä arvoi-
nen laajempia universaalisia realiteet-
teja koskien jopa infiniittiselle tasol-
le saakka, mahdollistuu, jos tällainen 
henkilö on ylevän rakkauden kylläs-
tämä (sisältäen viisauden ja uskolli-
suuden Universaalista Isää, Nebado-
nin Mikaelia ja Korkeimman Olen-
non evolutionaarista suunnitelmaa 
kohtaan). 
 
Miten suhteutuvat toisiinsa Elämisen 
filosofian projekti ja Jumalan kaltai-
seksi tulemisen projekti 
 
Kun palaamme kaikkiin näihin edel-
lä lueteltuihin ihmisryhmiin: tradi-
tionaalisten monoteististen uskonto-
jen harjoittajiin, sisäisen hengellisen 
tien kulkijoihin, maailman pelasta-
jiin ja kosmisen kansalaisuuden joh-
tajahahmoihin, elämisen filosofia 
opettaa kaikille näille erilaisille us-
konnollisen, henkisen, hengellisen ja 
kosmisen tien kulkijoille, henkilöille 
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ja ryhmille (jotkut ihmiset ovat 
osallistujina useissakin tällaisissa 
ryhmissä) sitä totuutta, että Juma-
lan kaltaiseksi tuleminen on viisaut-
ta ja tasapainoisuutta kysyvä pro-
jekti, joka etenee kauneuden, hy-
vyyden ja totuuden yhdistämisestä 
omassa elämänkokemuksessa siten, 
että sekä henkilö itse että hänen 
kohderyhmänsä ja jopa koko maail-
ma, puhumattakaan maailmankaik-
keudesta, voisivat ammentaa hyö-
tyä tästä yksilön ponnistelusta. 
 
Miten suhteutuvat toisiinsa Elämi-
sen filosofia ja evankeliumiliike? 
 
Elämisen filosofia on tärkeää hen-
gellisille ja uskonnollisille ihmisille 
kuten myös henkisiksi itsensä koke-
ville. Se on tärkeää myös ryhmille 
ja johtajille, jotka ovat aktivisteja 
evankeliumiliikkeessä, jonka tarkoi-
tuksena on välittää yksinkertaista 
hengellistä sanomaa ihmisten vel-
jeydestä ja jumalan isyydestä. Me 
olemme maailman valo! Kyetäk-
semme tähän, meidän tulisi oppia 
yhdistämään energia-, idea- ja hen-
gelliset systeemit terveellä tavalla 
yksilöllisessä ja ryhmän kokemuk-
sessa. Se auttaa meitä välttämään jo 
edellä lueteltuja kompastuskiviä: fa-
natismia, asioiden yli-idealisointia ja 
mystifikaatiota, ajautumista lop-
puun palamiseen, vääränlaista johta-
juutta – kaikki nämä voisivat rau-
nioittaa (ainakin joksikin aikaa) 

evankeliumiliikkeen inhimillisen 
ytimen. 
 

Kun tuossa Urantia-kirjan luvun 2 
lainauksessa puhutaan elämisen filo-
sofiasta, törmätään käsitteeseen 
”hengellinen symmetria”. Siinä siis 
sanotaan: ”Kaikki todellinen kaune-
us – taide tai hengellinen symmetria 
– on sekä totta että hyvää”. 

Symmetria on geometrinen mää-
rite: tila, jossa ”yhteismitalli-
suus” (kreikkalainen alkuperäissa-
na), tasasuhtaisuus, -mukaisuus, ko-
konaisuuden eri osien välinen yh-
denmukaisuus toteutuvat (Otavan 
uusi sivistyssanakirja). Englanninkie-
lisen sanakirjan (Collins English dic-
tionary) mukaan symmetry – sym-
metria on sitä, että on kaksi puolta, 
jotka ovat peilikuvia toisistaan. 

 
1) Ensimmäinen esimerkki: 

”Nyt katselemme vielä kuin ku-
vastimesta, kuin arvoitusta, mut-
ta silloin näemme kasvoista kas-
voihin. Nyt tietoni on vielä va-
javaista, mutta kerran se on täy-
dellistä, niin kuin Jumala minut 
täydellisesti tuntee.” (Ensim-
mäinen kirje korinttilaisille 
13:12) 

2) Toinen esimerkki: 
Psykologian opetusten mukaan 
äiti esittää ja peilaa lapsen kehi-
tyksen varhaisvaiheessa lapselle 
kuvan siitä, kuka lapsi on. ”Itsen 
ytimessä on representaatio siitä, 
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kuinka olemme tulleet nähdyik-
si” (vanhempiemme taholta). 
 

Seuraavassa Urantia-kirjan esimerk-
kejä hengellisestä symmetriasta eli 
todellisesta kauneudesta: 

Se, miten hän [Seitsemäs Valtias-
henki] Orvontonia hallitsee, ilmen-
tää tasasuhtaisesti Isän, Pojan ja Hen-
gen jumalallista olemusta sisältävän 
yhdistelmän ihailtavaa symmetriaa. 
[16:3.20] 

Ihminen voi tosiasioittakin löytää 
Jumalan rakkauden, ja ihminen voi 
rakkaudettakin saada selville Juma-
lan lait, mutta koskaan ei ihminen 
voi alkaa arvostaa Ensimmäisen Läh-
teen ja Keskuksen kaikenkattavan 
olemuksen infiniittistä symmetriaa, 
ylimaallista harmoniaa, verratonta 
tyhjentävyyttä, ennen kuin hän on 
löytänyt jumalallisen lain ja jumalal-
lisen rakkauden ja on kokemukselli-
sesti omassa kosmisessa filosofias-
saan nämä yhdistänyt. [111:6.6] 
(Kohdassa 4:4 jumalallinen laki on 
Jumalan tahto ja jumalallinen rak-
kaus on jumalallinen tunne.) 

Symmetria viittaa tasapainoon, 
joka ei tarkoita varsinaisesti määräl-
listä tasavertaisuutta. Me nautimme 
”hengellisen varustamisen ja hoivan 
symmetrisyydestä” yksinkertaisesti 
siksi, että meitä on siunattu Pyhällä 
Hengellä ja Ajatuksensuuntaajalla. 

Äärettömän Hengen Universumi-
Tyttären Pyhän Hengen, Iankaikki-
sen Pojan Universumi-Pojan Totuu-

den Hengen ja Paratiisin-Isän Suun-
taaja-hengen läsnäolo evolutionaari-
sessa kuolevaisessa tai hänen tykö-
nään osoittaa hengellisen varustami-
sen ja hoivan symmetrisyyttä ja antaa 
tälle kuolevaiselle kyvyn tietoisesti kä-
sittää se uskon tosiasia, että hän on 
Jumalan poika. [34:5.7] 

Joskus symmetria on tasapainoi-
suutta hengellisissä toiminnoissa: 

– – palvotte Jumalaa, rukoilette 
Poikaa ja kommunikoitte hänen 
kanssaan ja kehittelette maisen ole-
massaolonne yksityiskohtia olemalla 
yhteydessä – – Äärettömän Hengen 
älyllisiin olentoihin. [5:3.5] 

Jeesuksen luonteesta löytyy sym-
metrinen tasapainoisuus: 

Mestarin persoonallisuuden ainut-
laatuinen piirre ei niinkään ollut sen 
täydellisyys kuin sen sopusuhtaisuus, 
sen erinomainen ja tasapainoinen 
eheys. [100:7.1] 

 
Evankeliumiliike 
 
Miten suhteutuvat toisiinsa elämi-
sen filosofian projekti ja evanke-
liumiliike? 
 
Tätä kysymystä on hedelmällistä 
pohtia erään Urantia-kirjan luvun 
pohjalta. Kysymyksessä on luku 
140 eli ”Kahdentoista apostolin vir-
kaanasettaminen” (140:3–10, kristil-
lisessä merkityksessä ns. Vuorisaar-
na). 

Toisaalta tämä saarna oli Mesta-
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rin valtuutus niille, jotka sitoutui-
vat lähtemään julistamaan evanke-
liumia ja jotka halusivat edustaa 
häntä maailmassa, toisaalta Jeesuksen 
esitys kahdentoista apostolin vir-
kaanasettajaisissa on elämänfilosofian 
mallikappale [140:4.9]. 

Täydelliseksi tulemisen käskyn 
merkitys niille, jotka haluavat julis-
taa evankeliumia, on määritelty täs-
sä luvussa seuraavasti: 

Jokainen kuolevainen haluaa todel-
lisuudessa olla täydellinen persoona, 
olla täydellinen niin kuin taivaassa 
oleva Isä on täydellinen. Ja siihen on-
kin mahdollista päästä, sillä loppujen 
lopuksi ”universumi on aidosti isälli-
nen”. [140:4.11] 

Eli koko universumi on täynnä 
isällistä rakkautta! 

Jeesus toisti toistamistaan: 
”Valtakunnassa teidän täytyy olla 
vanhurskaita työn tehdäksenne.” 
Hän toisti: ”Olkaa sen tähden täydel-
liset niin kuin taivaassa oleva Isänne-
kin on täydellinen.” [140:10.1] 

Jeesuksen edustaminen maailmas-
sa on haasteellista: ”Katsokaa, minä 
lähetän teidät niin kuin lampaat susi-
en keskelle.” [140:9.3] 

Me tarvitsemme yksinkertaisen 
kaunista lohduttavaa evankeliumi-
sanomaa ihmisten veljeydestä ja Ju-
malan isyydestä, kun päämääränäm-
me on Paratiisi. Ilman arvollista ta-
voitetta elämästä tulee päämäärätön-
tä ja hyödytöntä – –. [140:4.9] ”– – 
on kysymys pelastuksesta, joka il-

maantuu tämän samaisen ja ikuisen 
lapsi–isä-suhteen uskon kautta tapah-
tuvasta tajuamisesta.” [140:10.4] 

Evankeliumiliike perustuu tänä 
päivänä (tai sen ainakin tulisi perus-
tua!) vahvaan kosmiseen ymmär-
rykseen ja samalla sisäiseen näke-
mykseen asioista, esimerkiksi sii-
hen, että ”maailmankaikkeus on ai-
dosti isällinen”. Paratiisi on kotim-
me. Ajatus isällisestä rakkaudesta 
maailmankaikkeutta luonnehtivana 
ominaisuutena on sekä elämisen fi-
losofian että nykyaikaisen evanke-
liumiliikkeen ytimessä. 

Nykyaikaisen evankeliumiliik-
keen ytimessä on myöskin yksilö. 
Jeesus – – pyrki antamaan jokaiselle 
sielulle vapauden kehittyä omaa tie-
tään, täydellistyvänä ja erillisenä yk-
silönä Jumalan edessä. [140:8.26] 
Evankeliumisanoma on siten täyn-
nä todellisia mahdollisuuksia itse-
kunnioituksen ja itsensä toteuttami-
sen saavuttamiseen yksilön ja Juma-
lan suhteen kautta. Minuuden toteu-
tumisen korkeimmat tasot saavute-
taan palvonnan ja palvelun avulla. 
[140:4.6] Samoin: Jeesus – – opetti 
uutta ja laajempaa ihmisten – Juma-
lan poikien – veljeyttä. [140:8.14] 
Myöskään totuudessa, kauneudessa 
ja hyvyydessä eläminen jotenkin 
erillisesti, abstraktilla tavalla ei ole 
mahdollista aidosti isällisessä maail-
mankaikkeudessa, vaan ainoastaan 
jumalasuhteen kautta ja muita Ju-
malan poikia palvellen. 
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Ekumeeninen projekti Urantia-
kirjassa 
 
Urantian suuri toivo on siinä mah-
dollisuudessa, että uusi ilmoitus Jee-
suksesta uusin ja entistä laajemmin 
esityksin hänen pelastavasta sanomas-
taan hengellisesti yhdistäisi rakasta-
van palvelun puitteissa hänen nykyis-
ten tunnustuksellisten seuraajiensa 
monilukuiset perheet. [195:10.16] 

Miten ”ilmoituksellinen elämi-
nen” (195:10) voisi auttaa tässä pro-
jektissa? Auttaisiko osallistuminen 
evankeliumiliikkeeseen tämän eku-
meenisen tavoitteen saavuttamises-
sa? Miten elämisen filosofian pro-
jektin toteuttaminen voisi edesaut-
taa ekumeenisen projektin onnistu-
misessa? 

Urantia-kirja perää elävyyttä us-
kontoon! 

Mikä ylimaallinen palvelus se olisi-
kaan, jos Ihmisen Poika tämän ilmoi-
tuksen välityksellä mahdollisesti taas 
löydettäisiin perinteisen teologian 
hautakammioista ja esiteltäisiin elä-
vänä Jeesuksena hänen nimeään kan-
tavalle kirkolle ja kaikille muille us-
konnoille! – – Galilean Jeesus – – 
omakohtaisen uskonnollisen elämän 
ihanteena? – – Jeesuksen elävä uskon-
to – –. [196:6.2] 

Mielestäni on mahdollista, että on 
tapahtumassa kaksi erillistä eku-
meenisen liikehdinnän keskusta Jee-
suksen seuraajien parissa: toisaalta 
varsinainen kristillisten kirkkojen 

ekumenia ja toisaalta ekumeeninen 
liike ”Urantialla” (eli se, millaisena 
ilmoituksenantajat näkevät ja ni-
meävät maailmamme laajemmasta 
perspektiivistä katsoessaan asioiden 
kulkua). 

Kirkkojen ekumeniassa voisi aut-
taa vaikkapa yhteisen eukaristian eli 
ehtoollisen omaksuminen. Muis-
toehtoollinen oli ainoa Jeesuksen 
asettama, koko hänen elämäntehtä-
väänsä liittyvä seremonia tai sakra-
mentti (179:5). Mestari on todella 
läsnä, kun Poikaan uskovat ja Juma-
laa tuntevat osallistuvat tähän muis-
toehtoolliseen. 

Myös Urantia-kirjaa lukevien 
kannattaisi mielestäni osallistua kir-
kon elämään. Meidän tulee muistaa 
seuraava: Jeesus ei perustanut niin 
kutsuttua kristillistä kirkkoa, mutta 
hän on kaikin olemuksensa kanssa so-
pusoinnussa olevin tavoin sitä vaali-
nut hänen maan päällä suorittaman-
sa elämäntyön parhaana olemassa 
olevana edustumana. [195:10.9] Sitä 
paitsi kristinusko on paras kahden-
nenkymmenennen vuosisadan us-
konnoista (195:9.8). 

Ne Jeesuksen seuraajat, joilla on 
käytettävissään Urantia-kirjan anta-
ma kosmologista tärkeyttä omaava 
vahvistus Jeesuksen todellisesta ase-
masta, ovat jopa etulyöntiasemassa 
mitä tulee Urantian suuren toivon, 
kristillisen ekumenian, toteutumi-
sessa. Mikä ylimaallinen palvelus se 
olisikaan! 
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Toisaalta evankeliumiliike on ta-
vallaan ekumeenisen projektin ylä-
puolella. Evankeliumiliike on hen-
gellinen projekti ja ekumeeninen 
projekti uskonnollinenkin tavoit-
teiltaan. Kristityllä on hyvin paljon 
oikeaa ”teologiaa” mukana Urantia-
kirjan antaman informaation valos-
sa, esimerkiksi kosminen Kristuk-
sen merkitys ja olemuksen yhtäai-
kainen jumalallisuus ja inhimilli-
syys. Kristittyjen kosminen näke-
mys Kristuksesta on paljon paik-
kansapitävämpi kuin muissa uskon-
noissa, ja vaikka Kristuksen sekoit-
taminen Iankaikkiseen Poikaan on-
kin filosofisesti kestämätön argu-
mentti, on kristillinen kolminaisuus 
ikään kuin hengessä todellinen pai-
kallisuniversumin tasolla. 

Urantia-kirjan lukijat voivat tie-
dostaa erittäin kirkkaasti ihmisten 
hengellisen veljeyden perustan. 
Niillä, jotka sattuvat olemaan sekä 
kristittyjä että Urantia-kirjan sano-
maan uskovia lukijoita, on siten 
suurempi vastuu ekumeenisen liik-
keen onnistumisesta, planeetta 
Urantian suuren toivon toteutumi-
sessa. 

Evankeliumiliike on hengellinen 
Totuuden Hengen johtama projek-
ti, jossa olemme yhteistyössä itse 
Mestari Jeesuksen kanssa. Sieltä tu-
lee voima myöskin ekumeenisen 
liikkeen ponnisteluille. 

Elämisen filosofia -projekti pitää 

meidät toisaalta kiinni modernissa, 
ponnistellessamme sekä evanke-
liumiliikkeessä että ekumenian pa-
rissa. 

Urantia-kirjassa sanotaan: – – us-
konnolliset johtajat tekevät suuren 
virheen koettaessaan keskiaikaisin 
torventörähdyksin kutsua nykyihmis-
tä hengelliseen taisteluun. [195:6.10] 

Tarvitsemme moderneja konsep-
teja koskien kosmista totuutta, uni-
versaalista kauneutta, jumalallista 
hyvyyttä; tarvitsemme tieteen tosi-
asioita, filosofian totuutta ja hengel-
lisen kokemuksen elävyyttä; älyllis-
tä taidetta, luonteen kasvua, rak-
kauden Jumalaa. Ekumeeniseen 
liikkeeseen tarvitaan mukaan henki-
löitä, jotka harjoittavat ”ilmoituk-
sellista elämistä”, ja eikö silloin elä-
misen filosofia olekin juuri se, mitä 
tarvitsemme sekä kirkollisen että 
urantiaalisen ekumenian toteutumi-
seksi? 
 
Urantia-kirjan esittely maailmalle 
–projekti 
 
Tämänhetkisenä politiikkana on ol-
lut asteittainen henkilöltä henkilöl-
le tapahtuva ja opintoryhmien kaut-
ta tapahtuva esittely. 

Erään ilmoituksen synty -vihkosessa, 
jonka on kirjoittanut Mark Ku-
lieke, kerrotaan taivaallisten valvo-
jien kertoneen Urantia-kirjan julki-
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sesta levittämisestä mm. seuraavaa: 
”Teidän täytyy oppia hallitse-

maan sieluanne kärsivällisyydessä.  
– – Liian nopea kasvu olisi itsetu-

hoista. Kirja on annettu niille, jotka 
ovat valmiita sitä varten kauan en-
nen sen maailmanlaajuisen lähetys-
tehtävän aikaa. On perustettava tu-
hansia opintoryhmiä – –.” 

”Oletteko valmiita ilojen ja suru-
jen kasteeseenne, joka varmasti tu-
lee liittymään Urantia-ilmoituksen 
varhaiseen levittämiseen?” 

Saman teoksen mukaan tarvitaan 
”sopivaa ohjausta” vuodesta 1955 
alkaen noin 50–75 vuotta ”viimei-
simmän ilmoituksen onnistumisen 
varmistamiseen”. Eli ainakin vuo-
teen 2030 saakka! 

Revelaationa eli ilmoituksena 
Urantia-kirja kuuluu hengellis-
kulturaaliseen revelaatiotyyppiin, 

joka merkitsee sitä, että tulee ottaa 
huomioon evoluution kulku ja yh-
teiskunnan ja maailman kehityksen 
vaihe ponnisteluissa levittää erityi-
sesti Urantia-kirjaa itseään. Jeffrey 
Wattles kirjoittaa artikkelissaan 
”Urantia-kirjan sanoman jakaminen 
sen opetusten mukaisesti”, että to-
tuuden virrassa evankeliumiliike on 
jäänmurtajan asemassa ja Urantia-
kirja itse on sitä seuraava lastilaiva. 
 

Lähdeteokset: 
1. Urantia-kirja. 
2. Raamattu. 
3. Mark Kulieke: Erään ilmoituk-

sen synty. 
4. Jeffrey Wattles: Sharing The 

Urantia Book in Accord with its 
Teachings. 

5. P. Fonagy, G. Gergely et al.: Af-
fect Regulation, Mentalization 
and the Development of the 
Self, 2002. 

Kuva: Martti Vanninen 
(Jäänmurtaja SISU Suomenlahdella) 
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Valehtelijan paradoksi 
 

I hmisen pohdiskelulle on tyy-
pillistä, että se kohtaa välillä 

sellaisia ongelmia, joita ei loogi-
sesti voida ratkaista. Yksi tunne-
tuimpia tällaisia esimerkkejä on 
nk. valehtelijan paradoksi: 
”kreetalainen Epimenides sanoo, 
että kaikki kreetalaiset valehtele-
vat aina”. Koska lauseen mukaan 
kaikki kreetalaiset valehtelevat 
aina, ja Epimenides on itse kree-
talainen, myös hän silloin valeh-
telee em. lauseessa, eli lauseen tu-
lisi olla epätosi. Mutta jos Epi-
menideen lause on siinä mielessä 
tosi, että kaikki kreetalaiset tosi-
aan valehtelevat aina, se on sa-
maan aikaan epätosi, koska Epi-
menides todistetaan samalla va-
lehtelijaksi. Jos lause olisi epäto-
si, silloinhan olisi ainakin yksi 
totta puhuva kreetalainen, mah-
dollisesti juuri Epimenides itse, 
eli lause voisi kuitenkin olla tosi. 
Näin päädymme loppumatto-
maan kehäpäätelmään. 

Kysymys siitä, onko valehtele-
minen jossain olosuhteissa sallit-
tua, on yksi filosofian vanhim-

mista kysymyksistä. Tuomas Ak-
vinolainen esimerkiksi oli sitä 
mieltä, että ihmisen velvollisuus 
on kertoa totuus kaikissa olosuh-
teissa. Hän luokitteli myös val-
heet kahteen kategoriaan: pahan-
tahtoisiin valheisiin, jotka olivat 
hänen mukaansa kuolemansynte-
jä, kun taas harmittomat kujeelli-
set valheet eivät sitä olleet. Im-
manuel Kant piti valehtelua kai-
kissa olosuhteissa vääränä, vaikka 
silloin, jos pyrkisi auttamaan jo-
takuta pakenemaan murhaajaa. 

 
Etiikka 

 
Filosofiaa, joka tutkii moraalia ja 
siihen liittyviä kysymyksiä kuten 
eettisen toiminnan periaatteita, 
oikeaa ja väärää, hyvää elämää se-
kä arvojen ja eettisten väittämien 
luonnetta, kutsutaan moraalifilo-
sofiaksi tai yleisemmin etiikaksi. 

Käytännössä kaikki ihmiset 
ovat valmiita hyväksymään su-
meilematta René Descartesin 
kuuluisan filosofisen lausahduk-
sen: ”Ajattelen, siis olen.” Monet 
ihmiset menevät filosofiassaan 
automaattisesti vielä pidemmälle. 

Aristoteelisen filosofian perinne 
Osa II 

Risto Mäntynen 
Esitelmä 21.4.2012 
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Samalla kun he pitävät omaa ole-
massaoloaan totena, he tulevat 
siihen johtopäätökseen, että 
muut samankaltaiset substanssit 
eli kanssaihmiset kokevat omaa 
minuuttaan analogisesti samalla 
tavalla. Tästä seuraa loogisena 
johtopäätöksenä ajatus siitä, ettei 
muille ihmisille saa tuottaa sellai-
sia kokemuksia, jotka itsestä tun-
tuisivat pahoilta ja vääriltä. 

Suomessa uutisoitiin äskettäin, 
että etujärjestön johtajaa epäiltiin 
työpaikkakiusaamisesta. Se aihe-
utti julkista kohua, jonka aikana 
kiusatuksi tullut itki median 
edessä. Työsuojeluviranomaiset 
ottivat asian tutkittavakseen ja 
asiasta käynnistettiin poliisitut-
kinta, joka johti syyteharkin-
taan. Etujärjestön hallintoelimet 
tuntuivat kuitenkin jahkailevan 
eivätkä puuttuneet heti asiaan. 
Jos olisivat puuttuneet, olisiko 
vaarana ollut menettää hyvä 
edunvalvoja. 

Onko hyvä kuitenkin parempi 
kuin hyvän ja hyvän aiheutta-
man pahan yhteisvaikutus? Jos 
toimenpiteestä aiheutuu sekä hy-
vää että pahaa, onko parempi jät-
tää toimimatta, kun siitä joka ta-
pauksessa aiheutuu pahaa. Vai ai-
heutuuko siitä jotain pahaa, jos 
jättää kokonaan toimimatta? 

Pyrkimys turvata yhtä paljon 

hyvää sekä minuudelle että mah-
dollisimman suurelle joukolle mui-
ta minuuksia on ongelma, jota ei 
aina voida ajallis-avaruudellisissa 
puitteissa tyydyttävällä tavalla rat-
kaista. Otaksuttaessa, että tähän 
on käytettävissä ikuinen elämä, 
tällaiset ristiriita-asetelmat voi-
daan selvittää, mutta yhden lyhyen 
ihmiselämän aikana niitä ei kyetä 
ratkaisemaan. Jeesus viittasi tällai-
seen paradoksiin sanoessaan: ”Joka 
tahtoo pelastaa elämänsä, hän ka-
dottaa sen, mutta joka kadottaa 
elämänsä valtakunnan tähden, hän 
löytää sen.”  [103:5.6] 

 
Kuka on luonut pahan? 

 

Kristinusko opettaa, että Jumala 
on hyvä. Monet idealistiset filo-
sofit ovat myös päätyneet Ensim-
mäiseen Aiheuttajaan, Jumalaan, 
joka pelkästään on hyvä. Urantia-
kirja opettaa, että hyvyytensä 
suhteen Jumala on absoluuttinen 
ja hänen hyvyytensä julkituova 
teko on rakkaus. Jos maailman-
kaikkeuteen vaikuttava alkuvoi-
ma, Jumala, on pelkästään hyvä, 
mistä paha on sitten peräisin. 

Sivulla 1660 Jeesus sanoo Tuo-
makselle: ”Ihmiset ovat luonnos-
taan pahoja.” Jos ihminen on Ju-
malan luotu, niin onko Jumala 
luonut myös pahan samalla kun 
on luonut ihmisen. 
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Tähänkin kysymykseen löytyy 
vastauksia Urantia-kirjasta. Pa-
han olemassaolo sisältyy potenti-
aalina finiittisen, keskeneräisen ja 
ei-valmiin, kokemukseen. Jos hy-
väksytään opetus siitä, että abso-
luuttiin sisältyy myös absoluutti-
suuden, Jumalan, saavuttamisen 
kokemus, täytyy siihen loogisesti 
sisältyä myös mahdollisuus ei-
absoluuttisen kokemisesta. Uran-
tia-kirjan opetuksen mukaan pe-
rimmäisen kauneuden, hyvyyden 
ja totuuden saavuttaminen edel-
lyttää valintoja, sillä jos se ei 
edellyttäisi valintoja, ei syntyisi 
absoluuttisten arvojen saavutta-
misen kokemusta, vaan kyse olisi 
pelkästä automaatiosta. Aito va-
linta edellyttää hypoteesia va-
paasta tahdosta ja toisaalta, jotta 
vapaa tahto todellakin olisi vapaa 
aliabsoluuttisella, keskeneräisellä, 
tasolla, täytyy vapaan tahdon toi-
mintaan sisältyä myös sellainen 
mahdollisuus, että se tekee juma-
luuden absoluuttiselta tasolta tar-
kasteltuna väärän valinnan, er-
heen. 

 Automaatio ei eroaisi paljon-
kaan hypoteettisesta menneen 
ikuisuuden MINÄ OLEN     
-olevaisesta, jossa kaikki arvot 
olivat ja ovat lepotilassa täysin 
muuttumattomina, puhtaina. Jos 
kauneus, hyvyys ja totuus olisi-

vat ainaisessa lepotilassa, ei syn-
tyisi kauneuden, hyvyyden ja to-
tuuden saavuttamisen kokemus-
ta. Itse asiassa ei olisi edes kaune-
utta, hyvyyttä eikä totuutta. Oli-
si vain MINÄ OLEN, joka ei oli-
si missään suhteessa mihinkään. 
Se vain olisi, tai pikemminkin 
vain se tietäisi olevansa olemassa, 
koska ei olisi mitään tai ketään 
muuta, joka voisi tämän staatti-
sen minuuden ulkopuolelta tode-
ta sen olemassaolon. 

 
Finiittinen, kasvava ja kokeva 

 
Koska absoluutti on kaikki, Ju-
mala ei vain ole, vaan hänen täy-
tyy olla myös dynaaminen ja al-
kusyy kaikelle liikkeelle. Isän 
täytyy vapautua oman persoonal-
lisuutensa absolutismista. Paratii-
sin kolminaisuutta käsittelevän 
luvun toisen jakson ”Jumaluuden 
personoituminen” alussa kerro-
taan näin: 

Kolminaistumisen keinoin Isä 
vapautuu siitä kvalifioimattomas-
ta henkipersoonallisuudesta, joka 
on Poika, mutta näin tehdessään 
hän samalla tekee itsestään tämän 
samaisen Pojan Isän ja saa rajoitta-
mattoman kyvyn tulla kaikkien 
jälkeenpäin luotavien, olevaistetta-
vien tai muiden personoitavien 
älyllisten ja tahdollisten olento-
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tyyppien jumalalliseksi Isäksi. Ab-
soluuttisen ja kvalifioimattoman 
persoonallisuuden ominaisuudessa 
Isä voi toimia vain Poikana ja Po-
jan kanssa, mutta persoonallisena 
Isänä hän jatkaa persoonallisuuden 
lahjoittamista älyllisten ja tahdol-
listen olentojen eri tasoilla oleville 
erilaisille ryhmille, ja hän ylläpitää 
ikuisesti, rakastavassa kumppa-
nuudessa, henkilökohtaisia yhteyk-
siä tähän universumilasten laajaan 
perheeseen. 

Lahjoitettuaan Poikansa persoo-
nallisuudelle täyden minuutensa, 
ja kun tämä itsensä lahjoittamisen 
teko on loppuun saatettu ja täydel-
linen, silloin nämä iäiset osapuolet 
antavat siitä infiniittisestä voimas-
ta ja olemuksesta, joka näin on ole-
massa Isä–Poika-unionissa, yhtei-
sesti ne ominaisuudet ja attribuu-
tit, jotka muodostavat vielä yhden 
heidän kaltaisensa olennon; ja tä-
mä yhteispersoonallisuus, Ääretön 
Henki, saattaa päätökseen Juma-
luuden eksistentiaalisen personoi-
tumisen. 

Poika on välttämätön Jumalan 
isyydelle. Henki on välttämätön 
Toisen ja Kolmannen Persoonan 
väliselle veljeydelle. Kolme persoo-
naa on pienin mahdollinen sosiaa-
linen ryhmä, mutta tämä on vä-
häisin kaikista niistä monista syis-
tä, joiden takia uskotaan Myötätoi-

mijan välttämättömyyteen. [10:2.1–3] 
Koska absoluutin alapuolella 

olevat tasot eivät ole absoluutti-
sia, täydellisiä tai infiniittisiä, täy-
tyy niiden olla ei-absoluuttisia, epä-
täydellisiä ja finiittisiä. Absoluu-
tin alla olevan tason toiminta ei 
ole täydellistä, se on epätäydellistä. 

”Täydellinen suoritus!” Var-
masti kaikki olemme olleet tilan-
teessa, jossa joku on käyttänyt 
tätä lausetta. Mutta meillä kaikil-
la on lukuisia kokemuksia sellai-
sista tilanteista, joissa suoritus ei 
ole ollut täydellinen, vaan se on 
jäänyt vajaaksi ja epätäydelliseksi 
ainakin tuhannesta ja yhdestä 
syystä! 

Jos Jumala mielletään absoluu-
tiksi ja hyväksytään postulaatti 
Korkeimmasta Olennosta, niin 
silloin voisi ajatella, että abso-
luuttisten arvojen saavuttamisen 
kokemuksen täytyy Jumalassa 
olla täysimääräistä. Tähän koke-
muksen täysimääräisyyteen kuu-
luvat kvantitatiivisesti, määrälli-
sesti, kaikki ne tavat ja varianssit, 
jolla absoluuttisia arvoja saavute-
taan, mutta voisi ajatella, että sii-
hen liittyisi myös kvalitatiivises-
ti, laadullisesti, mahdollisimman 
suuri täydellisyyden ja epätäydel-
lisyyden välinen jännite, joka 
vielä tekee mahdolliseksi epätäy-
dellisyydestä kasvavan täydellis-



HEIJASTE    3/2012 

 

26 

ten arvojen saavuttamisen. 
”Ajattelen, siis olen” ei vastaa 

kysymykseen ihmisen olemassa-
olon alkuperästä. Rationaalisen 
päättelyn avulla monet ihmiset 
ovat tulleet siihen johtopäätök-
seen, ettei ihminen ole oman ole-
massaolonsa alkusyy. Ihminen ei 
ole luonut itseään. Etsiessään vas-
tausta ihmisen alkusyyhyn tiede-
mies tutkii ainetta ja päätyy hy-
poteesiin alkuräjähdyksestä. Tut-
kittuaan ainetta vielä tarkemmin 
ja havaittuaan fyysisen maail-
mankaikkeuden lainalaisuuksien 
hienopiirteisyyden, voi tiedemies 
päätyä uumoilemaan, että maail-
mankaikkeuden arkkitehtuuri on 
mielellisen, yliluonnollisen suun-
nittelun tulosta, ja ainoa riittävä 
syy maailmankaikkeuden ole-
massaololle on Jumalan alkuun-
paneva syy. 

Urantia-kirjan opetuksen mu-
kaan ihmisen kokemuspiiri on 
siinä mielessä dualistinen, että 
aistien avulla fyysisestä kokemus-
piiristä saamiemme ärsykkeiden 
lisäksi saamme jumalalliseen pää-
määräämme liittyviä virikkeitä 
ihmisen mielen yläpinnalla toi-
mivalta Ajatuksensuuntaajalta. 
 

Henkilökohtainen uskomusjär-
jestelmä 
 
Ihmisen ajattelua hallitsee oma-
kohtainen uskomusjärjestelmä. 
Valtaosa näistä uskomuksista on 
niin kutsuttuja tosiasiauskomuk-
sia. Esimerkiksi ”uskon”, että tä-
män huoneen seinät ovat valkoi-
sia, koska kaikki muutkin sano-
vat seiniä valkoisiksi. ”Uskon”, 
että Newtonin kolmas laki kap-
paleiden vetovoimasta pitää paik-
kansa, kun minulle niin koulussa 
opetettiin, ja kokemuksen perus-
teella tuolikin pysyy aina paikal-
laan eikä levitoi huoneessa. 
”Uskon”, että tämä paperi on 
tehty puusta, koska näin eilen 
Suomen paperiteollisuutta käsit-
televän dokumentin televisiosta. 
Kuinka moni meistä on empiiri-
sesti käynyt tutkimassa, kuinka 
paperia tehdään, saati itse tehnyt 
paperia. Cro-Magnon-ihmiselle 
asia ei olisi itsestäänselvyys ihan 
siitäkin syystä, että puun ja pape-
rin olomuodot ovat varsin erilai-
sia, tämän pöydän puinen kansi-
levy vaikuttaa kovalta ja taipu-
mattomalta, kun taas paperi on 
ohutta ja taipuisaa.  Tosiasiaus-
komuksia ei yleensä ole filosofi-
sessa pohdinnassa asetettu epäi-
lyksen alle, vaikka sitä on poh-
dittu paljon, mitä todellisuus oi-
keastaan on. 



HEIJASTE    3/2012 

 

27 

Mitä abstraktimmista, mitä ta-
voitteellisemmista uskomuksista 
on kysymys, sitä suurempi hajonta 
asenteissa on. Länsimaisissa yhteis-
kunnissa käsitettä demokratia voi-
taisiin pitää miltei tosiasiausko-
muksena, niin yleisesti hyväksytty 
käsite se on. Mutta mitä koko sa-
nalla demokratia tarkoitetaan, kun 
kiinalaiset puhuvat Kiinan demo-
kraattisesta tasavallasta ja pohjois-
korealaisetkin Korean demokraatti-
sesta tasavallasta. Demokratian 
kehtona pidetään yleisesti antiikin 
Kreikkaa, ei varmasti aiheetta, 
mutta antiikin Kreikan yhteiskun-
nassa oli orjaluokka. Kuuluisiko si-
nun mielestäsi demokraattiseen yh-
teiskuntaan orjaluokka? 

 
Moraalijärjestelmä 
 
Aiemmin ihmisyhteisöjen moraali-
koodit ovat perustuneet uskonnon 
määrittelemään eettiseen järjestel-
mään. Esimerkiksi juutalaisten mo-
raalikoodisto oli Jumalan Moosek-
selle antama laki, kymmenen käs-
kyä. Jeesuksen aikaan juutalaisyh-
teisön elämää sääteli jo yli 600 
käyttäytymissääntöä. Ihmisen us-
konnosta ja uskonnollisesta koke-
muksesta alkunsa saava teologia on 
kautta aikojen toiminut pohjatto-
mana sääntögeneraattorina. Kun 
teet niin ja näin, toimit Jumalan 

lain mukaisesti. ”Onko tanssimi-
nen syntiä?” kysyttiin rippikoulus-
sa vielä muutamia vuosia sitten. 
Neuvostoliitossa ei 50 vuotta sitten 
tehty naisten korkeakorkoisia ken-
kiä, koska ne olivat moraalittomia 
eivätkä vastanneet työtä tekevän 
neuvostoihmisen ihannetta. 

Vielä nelisenkymmentä vuotta 
sitten Hannu Salama sai vankeus-
rangaistuksen jumalanpilkasta. 
Muurari Hiltusen pilasaarnasta 
Luoja-Poika Mikael on tuskin 
moksiskaan, mutta henkilöä, jonka 
uskomisjärjestelmässä Jeesus on tie, 
totuus ja elämä, saattoi saarnan rie-
naavuus loukata – etenkin vielä 60-
luvun puolivälissä. 

Globalisoituvassa maailmassa 
moraalijärjestelmien välinen kon-
flikti näyttää väistämättömältä. 
Hotellin allaspojan omakohtainen 
filosofia joutuu varmasti koetuksel-
le, jos hän päivittäin joutuu katsele-
maan yläosattomissa aurinkoa otta-
via länsimaisia turistinaisia, ja jos 
koraanikoulussa opetetaan sellaisen 
jumalan lakia, joka yksikantaan to-
teaa, että naisen on syytä pysyä vi-
susti kotilietensä äärellä ja julkisuu-
dessa verhota itsensä kiireestä kan-
tapäähän. Tämä ristiriita voi syväs-
ti loukata allaspojan uskonnollisia 
tunteita, ja hän voi päätyä ajattele-
maan, että länsimainen kulttuuri 
on rappiolla ja täysin jumalaton. 



HEIJASTE    3/2012 

 

28 

Joka on täysin jumalatonta, sen 
täytyy olla perinteisen dualistisen 
käsityksen mukaan Saatanasta. 

Eikä aikakaan, kun toinen kult-
tuuripiiri loitsuu saatanalliset sä-
keet toisen päälle, ja toinen julistaa 
toisen kuuluvan pahan akseliin. 
Kumpikin osapuoli puolustaa 
omaa moraalijärjestelmäänsä ja ai-
nakin puolitietoisesti katsoo Juma-
lan olevan puolellaan. Historiassa 
on käynyt usein myös niin, että 
oma moraalijärjestelmä on valjas-
tettu puolustamaan omaa valta-
asemaa. 

Dualistiset filosofit eivät yleensä 
puhu hengellisestä vaan mentaali-
sesta substanssista. Nykyetiikka ei 
pysty tarkasti määrittelemään mo-
raalijärjestelmän lähdettä. Yleisesti 
sen katsotaan syntyvän evolutiivi-
sesti, kun ihmisyhteisö pyrkii mak-
simoimaan onneaan. Urantia-kirjan 
ilmoituksen mukaan ihmisen käsi-
tys korkeimmista arvoista on peräi-
sin Ajatuksensuuntaajan toiminnas-
ta, mutta miten Ajatuksensuuntaa-
ja ihmisen mieleen vaikuttaa, sitä ei 
paljasteta. 

 
Filosofian luokittelu 
 
Vaikka filosofia on toisinaan hyvin 
käsitteellistä, on teoreettisella filo-
sofialla monia tehtäviä tieteen pii-
rissä: 

 tietoteoria ja tieteenfilosofia pyr-
kivät määrittelemään yleisiä pe-
riaatteita tieteen tekemistä var-
ten. 

 logiikka pyrkii luomaan ristirii-
dattoman järjestelmän matema-
tiikan ja muun ajattelun pohjak-
si. 

 metafysiikka ja ontologia tutki-
vat olemassaolon ja todellisuu-
den perimmäistä luonnetta. 

 kielifilosofia pyrkii selventä-
mään kielen olemusta. 

 
Käytännön filosofia pyrkii vaikut-
tamaan suoraan ihmisyhteisöjen 
ajatteluun: 
 etiikka pyrkii määrittämään hy-

vän ja pahan ja vetämään johto-
päätöksiä, miten ihmisyhteisön 
tulisi toimia, esimerkkinä hoito-
henkilökunnan tai lääkärin 
etiikka. 

 yhteiskuntafilosofia tutkii ih-
misyhteisön järjestäytymistä 
moraalisesta näkökulmasta. 

 poliittinen filosofia tutkii julki-
sen vallan käytön oikeutuksen ja 
ihmisyksilön oikeuksien välistä 
suhdetta. 

 estetiikka ja taiteenfilosofia tut-
kivat kauneutta ja taidetta. 

Käytännön filosofia vaikuttaa joka-
päiväiseen elämäämme. Kun etiik-
ka ensin määrittelee hyvän ja pa-
han, niin yhteiskuntafilosofia pei-
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laa ne sosiaalista yhteisöä vasten ja 
lopulta etiikka poliittisen filosofian 
kautta ohjaa toimeenpanovallan, 
lainsäädäntötyön ja tuomiovallan 
suuntaa. 

Nykyisen länsimaisen demo-
kraattisen yhteiskunnan perinne 
saa alkunsa Ranskan vallankumo-
uksen ihmisoikeusjulistuksesta, jo-
hon suurten valistusajan filosofien, 
etenkin Rousseaun ja Voltairen, 
ajattelu vaikutti. Englanninkielises-
sä maailmassa tätä ajattelua johti 
John Locke. Voltaire ei muuten it-
se kannattanut demokratiaa, vaan 
hänestä valistunut itsevaltius oli pa-
ras hallintomuoto. Itsevaltiuden 
heikkous on kuitenkin siinä, että 
ainoastaan itsevaltias saa määritellä, 
kuinka valistunut hän on. Kim 
Jong-il ei mielestään ollut pelkäs-
tään valistunut, vaan hän oli suo-
rastaan myös taivaasta laskeutunut 
loistava kenraali ja täydellisen joh-
tajuuden inkarnaatio. 

 
Filosofian vaikutus yhteiskun-
nassa 
 
Urantia-kirja liputtaa demokratian 
puolesta. Meni sitten syteen tai sa-
veen, niin parempi on kuitenkin 
se, että jos on mennäkseen saveen, 
niin yli puolet kansasta on suun-
nasta samaa mieltä. Demokratia 
säilyttää parhaiten yhteiskunnassa 

sosiaalisen tasa-arvoisuuden, kun 
muissa hallintotavoissa valtaeliitillä 
on ihmisen luontaisen itsekkyyden 
vuoksi taipumus käsitellä demo-
kraattisemmin omaa luokkaansa 
kuin muita. 

Tässä muutama Ranskan vallan-
kumouksen ihmisoikeusjulistuksen 
kohta: 
1. Ihmiset syntyvät ja elävät vapaina ja 

oikeuksiltaan tasavertaisina. Yhteis-
kunnalliset erot voivat perustua vain 
yleiseen etuun. 

2. Kaiken poliittisen yhdistymisen pää-
määrä on ihmisen luonnollisten ja 
ikuisten oikeuksien suojeleminen; 
näitä ovat oikeus vapauteen, omis-
tukseen, henkilökohtaiseen turvalli-
suuteen ja sorron vastustamiseen. 

3. Kaikki oikeus vallan käyttöön perus-
tuu pohjimmaltaan kansaan; kukaan 
ei voi käyttää valtaa, joka ei ole kan-
sasta lähtöisin. 

4. Vapaus käsittää mahdollisuuden teh-
dä kaikkea sellaista, mikä ei vahingoi-
ta muita ihmisiä. Ihmisen luonnolli-
silla oikeuksilla ei ole muita rajoja 
kuin ne, jotka takaavat yhteiskunnan 
muille jäsenille samojen oikeuksien 
nautinnan; nämä rajat voidaan määri-
tellä vain lailla. 

5. Lailla ei saa kieltää muita kuin yhteis-
kunnalle vahingollisia toimintoja. 
Mitä ei ole lailla kielletty, sitä ei saa 
estää, eikä ketään saa estää tekemästä 
sellaista, mitä lailla ei ole määrätty. 
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6. Jokainen on syytön, kunnes juliste-
taan syylliseksi; jos henkilö on välttä-
mätöntä pidättää, on lailla ankarasti 
ehkäistävä kaikki sellainen ankaruus, 
joka ei ole välttämätöntä henkilölli-
syyden varmistamiseksi. 

7. Kenenkään toimintaa ei saa rajoittaa 
hänen mielipiteittensä, vaikkapa us-
konnollistenkin, takia, ellei niiden 
julki tuominen aiheuta haittaa lailla 
säädetylle julkiselle järjestykselle. 

8. Vapaa ajatusten ja mielipiteiden vaih-
to on ihmisten kallisarvoisimpia oi-
keuksia. Kaikki kansalaiset voivat 
puhua, kirjoittaa ja julkaista mielipi-
teitään vapaasti paitsi silloin, kun he 
syyllistyvät tämän vapauden laissa 
määriteltyyn väärinkäyttämiseen. 

9. Yhteiskunnalla on oikeus vaatia se-
lontekoa kaikilta hallintonsa julkisil-
ta asiamiehiltä. 

 
Nämä ovat siis vuodelta 1789, pa-
rinsadan vuoden takaa. Julistukses-
sa on yhteensä 17 kohtaa. Vaikka 
Ranska ja Yhdysvallat jo 1700-
luvun lopusta pyrkivät noudatta-
maan näitä periaatteita, on alusta 
alkaen ollut epäselvää, ketä ne kos-
kevat. 

Sananmukaisesti Ranskan vallan-
kumouksen julistus oli alkuun 
miestenoikeuksienjulistus, droits de 
l’homme, ja vasta 1800-luvun lopus-
sa alkoi naisten äänioikeus saada 

laajempaa vastakaikua, ja vielä 1900-
luvun alussa ranskalainen eksisten-
tiaalifilosofi Simone de Beauvoir 
joutui voimakkaasti puolustamaan 
naisen tasa-arvoista asemaa yhteis-
kunnassa. 

Vaikka Wienin tanssiva konfe-
renssi tuomitsi orjuuden jo vuonna 
1815, ja vaikka orjuus lakkasi Ame-
rikan Yhdysvalloissa sisällissotaan 
vuonna 1865, loppui rotuerottelu 
lopullisesti etelävaltiossa vasta 1960-
luvulla ja Etelä-Afrikassa vuonna 
1993. 

Nyky-yhteiskunnan ihmisoike-
uskysymyksiä ovat mm. ihmisen 
oikeus armomurhaan, homoseksu-
aalisessa parisuhteessa elävien oike-
us adoptioon ja naisen oikeus 
omaan ruumiiseensa aborttikysy-
myksessä. Katolinen kirkko rinnas-
taa abortin murhaan, kun Suomen 
nykyisessä lainkäytännössä abortti 
on sallittu ennen 12. raskausviik-
koa kaikissa tapauksissa ja sikiön 
voimakkaan poikkeavuuden vuok-
si ennen 20. raskausviikkoa. Yksi 
nykyajan moraalisista yhteiskun-
nallisista kysymyksistä on siis se, 
milloin ihmisestä tulee ihminen, 
eikä Urantia-kirjastakaan löydy 
ongelmaan vastausta. 
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 Kuva: Martti Vanninen 
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Syyskauden esitelmätilaisuudet Helsingissä 
 

Seura järjestää esitelmätilaisuuksia Helsingin keskustassa sijaitsevassa Rajatiedon 
keskuksessa, (14.30–17.00)  osoitteessa Uudenmaankatu 33, 00120 Helsinki, sekä 
Malmilla, (13.30–16.00) aivan Malmin aseman vieressä olevassa Malmitalossa, 
osoitteessa Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki. Esitelmät ovat lauantaisin.   
                        Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.       Tervetuloa! 

 

 8.9.2012 Seppo Kanerva (Rajatiedon keskus) 
  Aihe: Raamatustakin löytyy ajatushelmiä, osa 2: Uusi testamentti 
 

 15.9.2012 Risto Mäntynen (Malmitalo) 
  Aihe: Jeesuksen ja Ganidin matkassa Roomaan – huomioita  antiikin  kulttuu-

rista   ja yhteiskuntaelämästä 
 

 6.10.2012 Pertti Leinonen (Rajatiedon keskus) 
  Aihe: Urantia-ilmoitus – henkilökohtainen opas  kosmologiaan  ja  

hengellisyyteen 
 

 20.10.2012 Eija Seppänen-Bolotinski (Malmitalo) 
  Aihe: Urantia-kirjan filosofian tarkastelua, osa 1 
 

 10.11.2012 Maarit Huhti (Rajatiedon keskus) 
  Aihe: Kaksiluonto-oppi – Jumalan poika ja todellinen ihminen 
 

 24.11.2012  Martti Vanninen (mahdollisesti Stefan Tallqvist toisena alustajana, Malmitalo) 
  Aihe: Linnunrata/galaksi/Orvonton 
 

 8.12.2012 Joel Rehnström (Rajatiedon keskus) 
  Aihe: Eurooppalaisten sukujuuret Urantia-kirjan valossa 
 

 15.12.2012 Eija Seppänen-Bolotinski (Malmitalo) 
  Aihe: Urantia-kirjan filosofian tarkastelua, osa 2 
 
 

Syyskauden esitelmätilaisuudet Tampereella 
 

Osoite Hannulankatu 1 c, 33580 Tampere. Nettiversiossa myös kartta. 
Esitelmät alkavat lauantaisin klo 14.00. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! 
 
 

 15.9.2012 Riitta Tuori 
  Aihe:  Miksi emme voi vaieta  Urantia-kirjan  välittämästä,  Jeesuksen antamas-

ta tehtävästä? 
 

 17.11.2012 Arvo Mäki 
  Aihe:  Miten hengellinen edistyminen näkyy jokapäiväisessä elämässämme? 

Seura osallistuu vuonna 2012 seuraaviin tilaisuuksiin: 
 

Hengen ja Tiedon messuille Helsingissä 13.–14.10.2012 

http://maps.google.fi/maps?f=q&source=s_q&hl=fi&geocode=&q=Hannulankatu+1+c,+33580+Tampere&sll=62.593341,27.575684&sspn=16.160171,56.953125&ie=UTF8&hq=&hnear=Hannulankatu+1,+33580+Tampere&ll=61.494137,23.882518&spn=0.016221,0.055618&z=15�
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HALLITUS  JA  KOMITEAT 
 
Tapio Talvitie, puheenjohtaja  Makaksentie 10, 02750 ESPOO  
  Puh. 050 332 2739   
  puheenjohtaja@urantia.fi  
 
Seppo Niskanen, varapuheenjohtaja  UUSIKAUPUNKI  
  Puh. 040 526 8283      
  varapuheenjohtaja@urantia.fi  
 
Tuula Laine, sihteeri  Otakallio 1 C 22, 02150 ESPOO  
  Puh. 040 090 3295      
  sihteeri@urantia.fi  
 
Anja Vuori, rahastonhoitaja  RAUMA  
  Puh. 040 748 4289      
  rahastonhoitaja@urantia.fi  
 
Hanna Holopainen, jäsenkomitean pj. TURKU  
  Puh. 040 763 0917     
  jasenkomitea-pj@urantia.fi  
 
Pertti Leinonen, julkaisukomitean pj.  ESPOO  
  Puh. 050 041 6336    
  julkaisukomitea-pj@urantia.fi  

 
Erja Kalenius, koulutuskomitean pj.  TAMPERE  
  Puh. 040 705 5572   
  koulutuskomitea-pj@urantia.fi  
 
Raimo Ala-Hynnilä,  JYVÄSKYLÄ 
  konferenssikomitean pj.  Puh. 040 088 9732 
   konferenssikomitea-pj@urantia.fi  

 
Tapio Pulli,  KIRJALA 
 sähköisen viestinnän komitean pj. Puh. 050 540 4582   
   internetpalvelut-pj@urantia.fi  
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Opintoryhmät tiedottavat 
 

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä 
ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä. 
Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja opintoryh-
miin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-kirjan opetusten 
ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri tällaiseen opiskelu-
muotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan väärentämättömien ope-
tusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja kaikkia niitä 
opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa yhteistyössä, 
erottelematta seuran jäseniä muista Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki 
on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomil-
le ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sito-
matta. Tukea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoit-
taminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, ku-
ten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoittaa koulutuskomite-
an puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi.  

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

Helsinki–Helsingfors 
 

Helsingin opintoryhmä kokoontuu 
parillisten viikkojen perjantaisin 
klo 17.00 osoitteessa 
Uudenmaankatu 33. Aika saattaa 
joskus muuttua, joten tarkista se 
yhteyshenkilöltä. Käsittelemme 
Urantia-kirjan IV osaa.  
Yhteyshenkilö:  
Helena Juola, puh. 050 530 7785.
(helena.juola@saunalahti.fi).  
 
Beträffande svenskspråkig studie-
grupp, kontakta: 
Joel o. Eeva Rehnstrom 
tel. 040 845 2125  eller  (09) 221 3125.  
 

Espoo 
 

Espoon keskustan opintopiiri (ent. 
Kauklahden opintopiiri) kokoon-
tuu lauantaisin klo 10–12 Villa Ap-
teekin yläsalissa. Osoite: Pappilan-
tie 5, 02770 ESPOO. 
 

Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790 
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi)  
 

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

 

Martti Vanninen, puh. 040 727 8714 
(martti.vanninen@kolumbus.fi). 
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Hyvinkää 

Lisätietoja:  
Kari Haavisto, puh.  040 507 3048   
(kari.haavisto@pp.inet.fi). 
 
Jyväskylä 
Lisätietoja: Raimo Ala-Hynnilä,  
puh. 040 088 9732  
(gadonia@kolumbus.fi). 
 
Kotka 
Lisätietoja: Juhani Leino, 
(juhanileino6@gmail.com). 
 
Lahti 
Lisätietoja: Kalervo Juntunen, 
puh. 044 078 4155. 
 
Lammi 
Lammin ja ympäristön toiminnas-
ta kiinnostuneille antaa tietoja  
Tuula Parviainen, Lamminraitti 12 
as. 7, 16900 LAMMI, 
puh. (03) 674 3226. 
 
Lempäälä 
Ryhmä kokoontuu parittomien 
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00
–21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Kre-
kilä, Kuusitie 9 A 7, 37500  
LEMPÄÄLÄ,  puh. 050 595 1942  
(kalle.krekila@gmail.com). 
 
Oulu 
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasar-
mintie 20 A 84,  90100 OULU, 
puh. 040 502 6604  
(reijo.hamari@luukku.com). 

Rauma 
Tietoja antaa Anja Vuori,  
RAUMA, puh. (02) 822 3043;  
040 748 4289  
(anja.m.vuori@gmail.com). 
 
Tampere 
Ryhmä kokoontuu parillisina kes-
kiviikkoina Metsossa. Lisätietoja:  
Kari Kippo,  puh. 050 327 1045  
(kr.kippo@pp.inet.fi). 
 
Turku 
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja 
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 
KIRJALA, puh.  050 540 4582  
(tapio.pulli@kolumbus.fi). 
 
Stockholm, Sverige 
Urantia-träffen i Stockholm på 
jämna veckors lördagar kl. 14.00. 
Plats: Kulturhusets bibliotek-cafe, 
ingång från plattan. 
Ring +467 3758 2458 om du har 
frågor. 
 
Málaga, Espanja 
Espanjan suomalainen keskustelu-
ryhmä. Tietoja antaa  Pentti Suuta-
rinen, puh. +34 626 792 501. 
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