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Puheenjohtajan 
mietteitä 

T örmäsin sattumalta joihinkin 
Urantia-kirjaa käsitteleviin Skep-

siksen verkkosivuston keskusteluket-
juihin vuosituhannen vaihteesta. Kes-
kusteluissa verrattiin Urantia-kirjan 
esittämää materia- ja kosmologiakäsi-
tystä nykytieteen saavutuksiin. Kes-
kustelu oli ajoittain hyvinkin vilkasta. 
 Itse pidän Urantia-kirjaa hengellise-
nä ilmoituksena Jumalasta eikä kirjas-
sakaan annettujen viitteiden pohjalta 
sitä pitäisi lukea selvityksenä fyysisestä 
todellisuudesta. Päinvastoin: Ilmoitusus-
konnon osana esitetyn kosmologian kohtalo-
na on hyvin lyhyessä ajassa tapahtuva van-
hentuminen. Niinpä tällaisen ilmoituksen 
tulevat tutkijat tuntevat houkutusta hylätä 
jokainen siihen mahdollisesti sisältyvä, aitoa 
uskonnollista totuuttakin edustava ainesosa-
nen siksi, että he havaitsevat virheitä siinä 
esitetyissä kosmologioissa heidän niitä päälli-
sin puolin tarkastellessaan. [101:4.1] 
 Voisiko ajatella, että Urantia-kirjassa 
kosmologia on asetettu vain sellaiseen 
fyysisen maailmankaikkeuden kehyk-
seen, jonka uusi Jumalasta annettu il-
moitus tarvitsi viime vuosisadan alus-
sa. Kaikki muu tiedon hankinta fyysi-
sestä todellisuudesta on ihmiskunnan 
ja tieteen tehtävä. Kun jumalallinen tai 
hengellinen ymmärrys on lahja, niin inhimil-
lisen viisauden sen sijaan tulee ilmaantua 
kehittymällä. [101:4.2] 

 Nykyisessä länsimaisessa yhteiskun-
nassa tieteentekijät ja eri uskontojen 
edustajat käyvät jatkuvaa vuoropuhe-
lua tieteen ja uskonnon välisestä suh-
teesta. Suomessa keskustelu on ollut 
näkyvintä Suomen suurimman uskon-
nollisen yhteisön, evankelisluterilaisen 
kirkon, piirissä. Tieteen puolelta näky-
vimmin keskusteluun ovat osallistu-
neet avaruustähtitieteen professori 
Esko Valtaoja Turusta ja teoreettisen 
fysiikan professori Kari Enqvist Hel-
singin yliopistosta. Tässä keskustelus-
sa voi nähdä vain voittajia. Jokainen, 
joka saa olla keskustelussa osallisena, 
voi punnita omaa henkilökohtaista 
suhdettaan niin materiaalis-fyysiseen 
todellisuuteen kuin hengellisiä arvoja 
ilmentävään ikuisuuteen ja tehdä niistä 
syventäviä omakohtaisia johtopäätök-
siä. 
 Tieteentekijöiltä meni pari sataa 
vuotta siihen, että länsimaista yhteis-
kuntaelämää säännellyt kristillisen 
opetuksen ylivalta ja kirkon hegemo-
nia saatiin kumottua. Eikä tämä tai-
kauskon vastainen kapina ole vielä-
kään ohi. Tieteentekijöiden piirissä on 
edelleen vahva näkemys siitä, että: 
 ”Uskoa voidaan pitää pelkkänä yksit-
täisten ihmisten harmittomana kuvit-
teluna. Uskonto nähdään häviävänä 
käsityksenä, joka joutuu tähdistä en-
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 nustamisen tavoin perääntymään in-
himillisen tiedon alueelta.” 
 ”Luonnontiede on yhä enemmän tu-
kenut käsitystä kaikkeuden ja luon-
non järjestyksen itseriittoisuudesta.” 
Jotkut tiedemiehet ovat jopa juljen-
neet väittää todistaneensa, ettei Juma-
laa ole olemassa. (Lähde: Wikipedian 
artikkeli Tieteen ja uskonnon välinen suh-
de) 
 Koska Urantia-kirjan mukaan luon-
nontiede ja uskonto edustavat eri 
substansseja, todellisuustasoja, ovat 
niiden havaintomenetelmätkin erilai-
sia. Tieteen toimikenttään kuuluvat 
fyysiset ja materiaaliset ilmiöt, jotka 
ovat kylläkin Jumalasta peräisin, mut-
ta ne eivät ole jumaluutta. Usko toi-
mii taas hengellisessä sfäärissä ja pe-
rustuu kehittyneissä sivilisaatioissa 
henkilökohtaiseen suhteeseen Isän, 
Jumalan, kanssa. Fyysisestä maailmas-
ta tulevat ärsykkeet ihminen vastaan-
ottaa aistien, kuten kuulo-, haju- tai 
näköaistin avulla ja ne voidaan mitata. 
Hengellistä hoivaa ihminen saa Äiti-
Hengen paikallisuniversumiin sovitta-
man Äärettömän Hengen läsnäolon 
ja siihen kuuluvien piirien kautta eikä 
niitä voida mitenkään havaita fyysisin 
menetelmin. 
 Urantia-kirjan mukaan lähdemme 
pohjalta. Synnymme materiaalisina 
olentoina maailmaan, mutta jos halu-
amme, on meillä mahdollisuus kehit-
tää itseämme niin, että henki ottaa 
olemuksestamme pitävämmän otteen. 
Kuolevaisen elämästä valtaosa viete-
tään materiaalisessa todellisuudessa. 
Suurin osa meitä ohjaavista ärsykkeis-
tä on materiaalisia. Hengellinen sfää-

rikään ei ole kokonaan ihmisen ulot-
tumattomissa. Hengellisen ohjauksen 
koordinoituminen mielekkäiksi ra-
kenteiksi ihmismielessä edellyttää 
hengellistä kasvua. Hengellinen kasvu 
edellyttää ihmisen vapaan tahdon vil-
pitöntä ja tinkimätöntä halua samais-
tua sisimmässämme asuvan Ajatuk-
sensuuntaajan ohjaukseen, Jumalan 
tahtoon. 
 Koska luonnontiede ei kata hengel-
lisen sfäärin toimintaa eikä sitä voi 
mitata, ovat monen tieteentekijän 
mielestä henkimaailman ilmiöt pelkkää 
harhaa. Tieteellisen metodin kannalta 
ainoa todistettu tieto perustuu vain 
tieteeseen, koska henkilökohtainen 
kokemus ei ole toistettavissa. Urantia-
kirjan mukaan taas yksilön suhde Ju-
malaan perustuu kuolevaisen henkilö-
kohtaiseen kokemukseen hengellisestä 
presenssistä. Monet länsimaalaiset ih-
miset ajattelevat, että Jumala, Luoja – 
Taivaan Isä – on läsnä kuolevaisen, 
luodun –  pojan – elämässä. 
 Ajatuksensuuntaajan läsnäolossa on re-
aalinen todiste hengellisestä todellisuudesta, 
mutta tämän läsnäolon paikkansapitävyyt-
tä ei voi todistaa ulkopuoliselle maailmalle, 
vaan ainoastaan sille, joka näin kokee Ju-
malan asuvan sisällään. Tietoisuus Suun-
taajasta pohjautuu totuuden älylliseen vas-
taanottamiseen, mielen tuolle puolen mene-
vään hyvyyden tajuamiseen ja siihen, että 
persoonallisuus motivoituu rakkaudelle. 
[103:7.14] 
 Tieteellä ja uskonnolla on siis aivan 
eri pelisäännöt. On turha yrittää so-
vittaa tieteen menetelmää uskonnon 
alueella tai päinvastoin. Tiede ei voi 
perustua uskomuksille, niin kuin kirk-
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  ko vielä 1800-luvulla opetti. Eikä usko 
perustu tieteeseen. Usko perustuu 
henkilökohtaiseen kokemukseen ju-
maluudesta. Järkeily on tieteen käyttämä 
metodi, usko on uskonnon metodi, logiikka 
on filosofian tavoittelema menetelmä. 
[101:2.7] 
 Uskonnon ja tieteen väliin asettau-
tuvaa logiikkaa edustavan filosofian 
tehtävänä on harmonisoida tieteen 
esittämät faktat uskonnon välittämän 
totuuden kanssa. Tiede on tieteenteki-
jän omaksuma menetelmä faktatiedon 
keräämistä varten, kun taas aidosta us-
konnosta parhaimmassa tapauksessa 
muodostuu tieteentekijän asenne ole-
massaoloa kohtaan. Filosofia on alue, 
jonka avulla uskonnonharjoittaja har-
monisoi toistensa kanssa näennäisesti 
ristiriidassa olevat tieteen tosiasiat 
Ajatuksensuuntaajan välittämän to-
tuuden kanssa. 
 Aika-ajoin uskonnosta motivoitu-
neet ihmiset pyrkivät todistamaan tie-
teen metodia käyttäen, että Jumala on 
olemassa, sillä [ – – ] tieteen erittelevän 
tutkimustoiminnan johtopäätökset tuntuvat 
loogisesti viittaavan Absoluutin todellisuu-
teen ja olemassaoloon [101:2.7] Kuolevais-
ten olotilassa mikään ei ole ehdottomasti oi-
keaksi todistettavissa, vaan sekä tiede että 
uskonto perustuvat olettamuksiin . 
[103:7.10] Metodien sekoittaminen ei  
kuitenkaan ole viisasta. Jumalan todis-
telu oikeaksi tieteen metodia käyttäen 
on yhtä pätevää kuin poppamiehen 
uskottelu, että myrkkysieniä syötyään 
hän on hengen vaikutuksen alainen. 
 Kyllä tieteessä aukkoja on. Fysiikan 
lainalaisuuksissa on lukematon määrä 

yllättäviä sattumia, mutta se on aina 
tieteentekijä, joka voi päätyä oletta-
maan, että Ensimmäinen Lähde ja 
Keskus on persoonallinen ja rakastava 
Jumala. Tiede ei kerta kaikkiaan voi 
olla missään persoonallisuussuhteessa 
Jumalan kanssa ja tiede on täysin ky-
kenemätön rakastamaan. Ei, ei, ei. 
Mutta vielä koittaa se päivä, jolloin 
kaikki tieteentekijät tulevat tietämään 
Jumalan rakkaudesta: Tiedettä tehdes-
sään heistä muodostuu tiedeyhteisö, 
mutta rakastaessaan heistä muodostuu 
veljeskunta! 
 Oikea ilmoitus ei [ – – ] koskaan tee tie-
teestä luonnotonta, uskosta järjetöntä eikä 
filosofiasta epäloogista. [101:2.7] 
 Kehittyvä ja kehittymätön ihminen 
on tehnyt ensin virheen arvioidessaan 
faktoja, fyysisen materian tosiasioita ja 
ilmiöitä täysin subjektiivisista ja sattu-
manvaraisista lähtökohdista. Papisto 
on kautta aikojen pyrkinyt julkeasti se-
littämään monet fyysisen todellisuu-
den ilmiöt parhain päin mielikuvitus-
taan hyväksi käyttäen milloin minkä-
kinlaisen hengellisen olennon, keijun, 
mörököllin tai menninkäisen, myö-
hemmin ukkosen tai meren jumalan 
tekosiksi. Kristillinen kirkko, katolilai-
set etunenässä, tekivät karhunpalve-
luksen uskovalle ihmiselle, kun he 
omasta maallisesta vaikutusvallastaan 
kynsin ja hampain kiinni pitäen pyrki-
vät epäviisasta harkintaa osoittaen pi-
tämään koko ihmiskunnan pimeydes-
sä ja estämään tieteellisen tiedon ke-
räämisen. 
 Mutta pitääkö tämän tieteen sivistä-
män ihmisen toistaa kääntäen tämä 
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Päätoimittajalta 

sama onneton virhe, kun se itseään 
toistaen jankuttaa, että ihmisen suhde 
toiseen persoonalliseen olentoon, ih-
miseen tai Jumalaan on ”harmitonta 
kuvittelua”? Sortuvatko nämä uudet 
pimeyden papit ja papittaret yhtä 
kohtalokkaaseen virheeseen, josta he 
syyttävät esi-isiään? Haluavatko he 
nyt pitää pimeydessä ihmiskuntaa, jo-
ka haluaa kurkottaa kohti valoa? Sa-
nokaa heille, että riittää jo. Se joka tie-
tää, mitä on kiintymys, se joka tietää, 
mitä on huolenpito – se joka on sydä-
messään kokenut Isän rakkauden, ei 
enää koskaan heittäydy epätoivoon 

eikä uhraa omaa kehittyvää sieluaan 
materialismin näivettämälle alttarille. 
Vain silloin ihmiskunnasta tulee suu-
rempi ja parempi, kun se ei pelkäs-
tään salli ihmiskunnan kerätä ja analy-
soida faktatietoja, vaan kannustaa sii-
hen. Ja kun ihmiskunta ei pelkästään 
salli, vaan kannustaa hyvyyden tavoit-
teluun, kauneuden arvostamiseen ja 
pyhyyden palvontaan, vain silloin ih-
miskunnasta tulee kaikkein suurin. 
 

Risto Mäntynen 

N yt – kolmantena päivänä Do-
nald Trumpin voiton julistuk-

sen jälkeen ja luettuani sekä kuunnel-
tuani kaikki mahdolliset kommentit ja 
kauhistelut – on aika selvitellä, mitä 
onkaan tapahtunut. USA:n presiden-
tinvaalit herättävät maailmanlaajuisen 
kiinnostuksen ja spekulaatiovyöryn 
valittavan henkilön merkityksestä 
maailman kehitykselle seuraaviksi nel-
jäksi vuodeksi. Vaalitaistelu oli var-
masti rajuin ja dramaattisin, mitä on 
koskaan käyty televisiokeskustelujen 
aikaan. Kaikki muut keinot näyttivät 
olevan sallittuja paitsi vastustajan fyy-
siseen koskemattomuuteen puuttumi-
nen! Tosin Hillary Clinton pysyi 
korrektilla linjalla, mutta hän ei pysty-
nyt vetoamaan tarpeeksi takamaiden 

miehiin ja naisiin, jotka hän olisi tar-
vinnut voittaakseen. Vain valitsija-
miesten määrä ratkaisi ja siinä Trump 
voitti selvästi, vaikka Clinton voittikin 
äänien määrässä. 
 Trumpin voitonpuhe oli aivan kuin 
eri planeetalta verrattuna kampanjare-
toriikkaan. Nyt oli äänessä voittaja, 
joka löysi Hillarystä kaikkea hyvää ja 
kunnioitetun kilpailijan, joka antoi 
kunnon vastuksen. Nyt oli unohdettu 
kokonaan kaikki ne syytökset, joihin 
hän kertoi ryhtyvänsä, jos voittaisi 
vaalitaistelun. No hyvä niin, mutta 
mitä tällainen kertoo henkilön sisäi-
sestä arvomaailmasta? Onko vaalitais-
teluista tulossa populistisia näytöksiä 
– siis eräänlaisia stand up -sirkus-
näytöksiä, joissa asiakysymykset voi-
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  daan kokonaan unohtaa? Toivoisin, 
ettei tällainen käyttäytymismalli leviä 
vanhalle mantereelle, eikä ainakaan 
meille. Vain me äänestäjät ratkaisem-
me arvostammeko myös ehdokkaan 
käytöksen lisäksi hänen edustamaansa 
arvomaailmaa. 
 Trumpin valinnalla on toivottavasti 
Eurooppaan sellainen vaikutus, että 
EU:n on ryhdistäydyttävä ja opittava 
hoitamaan itse omat asiansa ilman 
tarvetta vaatia amerikkalaisilta jatku-
vaa meihin kohdistuvaa holhoamista. 
Euroopan on aika kasvaa aikuiseksi, 
koska unionin väestömäärä on yli 1,5-
kertainen USA:aan verrattuna ja 
olemme omavaraisia kaikissa olennai-
sissa asioissa. Myös Euroopan yhteis-
kunnat ovat keskimäärin pitkälle ke-
hittyneitä ja kestävät vertailun amerik-
kalaisten kanssa. Se edellyttää kuiten-
kin kansallisten kiistojen unohtamista 
ja integraation syventämistä kohti liit-
tovaltiota, joka on kaukaisena tavoit-
teena ja josta ei vielä haluta puhua jul-
kisesti. 

* * * * 

Maailma tuntuu nyt olevan avoin 
myös erilaisille henkisille ja hengelli-
sille virtauksille entistä näkyvämmin. 
Esimerkkinä tästä on radio- ja tv-
ohjelmien pureutuminen entistä sy-
vemmälle esimerkiksi rajatiedon ilmi-
öihin, keskusteluohjelmiin, joissa tuo-
daan julki hyvinkin henkilökohtaisia 
kokemuksia ”yliluonnollisista asiois-
ta”, esim. ruumiista poistumisilmiöitä, 
käyntejä rajan toisella puolella, enkeli-
kokemuksia ja sanomia toisista ulot-
tuvuuksista. Myös seurakunnissa pa-

pit ovat alkaneet ”jalkautua” keskus-
telutilaisuuksiin näkyvämmin. Piis-
poilla on huoli siitä, kuinka säilyttää 
seurakunnat elävinä ja silti pitäytyä 
kirkon vuosisatojen aikana omaksu-
massa Raamatun tulkinnassa. Kehitys 
kulkee siihen suuntaan, että osa seura-
kuntalaisista vaatii voimakkaasti muu-
toksia esim. vihkikaavaan ja osa taas 
vastustaa näitä. Koska mielipiteiden 
jako on näin jyrkkä, muutospaine vie-
nee siihen, että jotkin  seurakunnat 
tulevat noudattamaan uusien vaati-
musten mukaista käytäntöä ja osa pi-
täytyy perinteissä.  

* * * * 

Kansainvälinen Urantia-lukijajärjestö 
UAI organisoi unkarilaisen Eva Pa-
pin avustamana lukijatapaamisen Bu-
dapestissä 15.-18.9.2016. Konferens-
sin antia on luettavissa Kaija Lind-
strömin raportissa. Myös Moskovas-
sa oli venäjänkielisten lukijoiden ko-
koontuminen viikkoa aikaisemmin, 
jossa meiltäkin oli Eija Seppänen 
edustamassa suomalaisia lukijoita. 
Syksyn tapahtumiin kuului myös osal-
listuminen Helsingin Suomalaisella 
Yhteiskoululla pidetyille Hengen ja 
Tiedon messuille 15.-16.10., jossa 
saimme monia vierailijoita, joiden 
kanssa kävimme mieleenpainuvia kes-
kusteluja. 
 Seuran kotisivulle www.urantia.fi 
on lisätty luettavaksi Jyri Härkösen 
uskontotieteen pro gradu –tutkielma 
Urantia-kirjan ihmiskäsitys ja Anna-
Sofia Pekkarisen uskontotieteen 
kandidaatintutkielma Vapauttava usko 
– vangitseva uskonto, lukijoiden ajatuk-
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O piskellessani ensimmäisiä 
vuosia Urantia-kirjaa palasin 

toistuvasti esipuheeseen nähdäk-
seni mitä ymmärtäisin sen tarkoit-
tamista, jopa hieman pelottavista 
merkityksistä. Huomasin, että  
ymmärrykseni kasvoi hitaasti ker-
ta kerran jälkeen, kunnes pääsin 
toiseen lukuun. Intensiivisestä, 

älyllisestä päämäärätietoisuudes-
tani ja keskittymisestäni huolimat-
ta olin tässä vaiheessa todella vai-
keuksissa. Muille lukijoille teke-
mäni tiedustelut vakuuttivat minut 
siitä, että en ollut ainut tietämä-
tön. 
Siitä huolimatta jatkoin seuraavien lu-
kujen opiskelua melkein raivoisan lu-

Urantia-kirjan esipuheen pohdiskelua 
UAI Journal helmikuu/2016, Bob Ghen, USA: 
On Studying The Foreword to The Urantia Book 

Käännös suomen kielelle: Laura Suominen-Raatikainen 

sia Urantia-kirjan ilmoituksesta. Lisäk-
si You Tube -sivustolle on tullut Rai-
mo Ala-Hynnilän kokonaisuniversu-
m i n  3 D - m a l l i  h t t p s : / /
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=czbdD6bn0yA , joka on ensimmäi-
nen suomenkielinen Urantia-kirjan 
kosmologiaa käsittelevä video. 
 Tässä numerossa voitte tutustua 
myös jo 1960-luvulla Urantia-
yhteisöön liittyneen Martti Vannisen 
koskettavaan kertomukseen hänen 
oman elämänsä käännekohdista, suh-
teestaan vanhenemiseen ja siihen liit-
tyvistä haasteista. Hänen sanomansa 
liittyy sisäiseen tietoisuuteen Univer-
saalisen Isän Henkioppaan eli Ajatuk-
sensuuntaajan läsnäolosta ihmismie-
lessä ja opastuksesta läpi elämän 
myrskyjen. Martille läpi myrskyjen 

kulkeminen on ollut konkreettista hä-
nen palveltuaan kauppalaivastossa 
1950–1960-luvuilla usealla aluksella ra-
diosähköttäjänä. Minulla on ollut ilo 
tuntea Martti jo monien vuosien ajan 
rinnalla kulkijana tässä yhteisössä ja 
vanhempana uskonveljenä. Tavates-
samme äskettäin keskustelimme hä-
nen elämänvaiheistaan ja mieleeni jäi 
kirkkaana hänen sanomansa uskos-
taan ja luottamuksestaan Taivaallisen 
Isän ohjaukseen kaikissa asioissa. Tä-
mä Kosminen Luotsi vie persoonalli-
sen sielun varmasti perille ylösnouse-
muksen tuolle puolen ja ohjaa pyhiin-
vaeltajan luotettavasti aina Paratiisiin 
asti. 
 

Pertti Leinonen  
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  moutuneena – kuitenkin tiedostin yhä 
selkeämmin, kuinka paljon merkityk-
sistä jäi minulta oivaltamatta. Ironista 
kyllä, termit, kappaleet, jaksot ja jopa 
kokonaiset luvut tulivat yhä tutum-
miksi – siitä huolimatta ne menivät 
miltei täysin yli ymmärrykseni. En yk-
sinkertaisesti saanut älyllistä "käden-
ojennusta" tähän aineistoon. Enkä 
näiden ensimmäisten vuosien aikana 
tavannut ketään, joka olisi saanut. 
 Jos lukija ei oivalla esipuheessa 
hahmoteltujen huimaavien käsitteiden 
merkityksiä, tämä älyllinen tyhjiö häi-
ritsee aika tavalla lukujen kokonaisuu-
den ja jatkuvuuden sisäistämistä. Vali-
tettavasti me usein täytämme nämä 
aukkopaikat henkilökohtaisilla teori-
oillamme, jotka aina vääristävät alku-
peräistä merkitystä. 
 Niinpä vilpitön yrityksemme käsit-
tää Urantia-kirjan opetuksia saastuu 
itse luoduilla teorioilla, jotka ovat tu-
losta mielen luontaisesta pyrkimyk-
sestä yhdenmukaisuuteen ja selitte-
lyyn, jotta jutussa olisi "jotain järkeä". 
Toisaalta, kuinka usein sinä, niin kuin 
minäkin, olet mielessäsi korvamerkin-
nyt käsittämättömän lauseen tai kap-
paleen ajatellen "tähän minun täytyy 
vielä palata" – yksinkertaisesti valin-
nut aukon jättämisen aukoksi? Jos 
meillä ei ole selvää käsitystä avainter-
meistä, miten ihmeessä voimme oi-
valtaa merkityksiä kokonaisista kap-
paleista, jotka vilisevät erilaisia terme-
jä? 

Askel kerrallaan 

Jumalallisten Neuvonantajien Päällik-
kö (Paratiisin alkuperäinen persoonal-

lisuus) kirjoitti esipuheen. Jumalalli-
nen viisaus määräsi esipuheen sijoitet-
tavaksi Urantia-kirjan ensimmäiselle 
sivulle. Meidän tulisi siis todella huo-
mioida ilmoituksenantajien ilmiselvä 
tarkoitus. 
 Antamalla meille tämän [- -] niiden 
merkitysten selittämiseksi, jotka olisi liitet-
tävä tiettyihin sanasymboleihin, sellaisina 
kuin niitä saatetaan käyttää tämän jälkeen 
seuraavissa luvuissa. Nämä luvut Orvonto-
nin totuudenilmoittajakunta on valtuutettu 
kääntämään Urantialla  puhutulle englan-
nin kielelle. [Esipuhe:1.9] ilmoituk-
senantajat tekevät hyvin selväksi tar-
koituksensa. Meidän tulee käyttää esi-
puheen merkityksiä hyväksemme, jot-
ta opiskellessamme oivaltaisimme sel-
keästi seuraavien lukujen merkitykset. 
Täten kehittyvä ja täydentyvä ymmär-
ryksemme luvuista virtaa totuudenil-
moittajien tarkoittamia henkisiä kana-
via pitkin. Mutta jostakin tämän kai-
ken täytyy alkaa. Jollakin tavalla näille 
tärkeille käsitteille täytyy löytyä vahva 
tuki, kädenojennus, perehdyttämään 
ja helpottamaan henkilökohtaista oi-
valtamista ilmoituksenantajien tarkoi-
tuksesta. 

Läpimurto 

Sain henkilökohtaisen kädenojennuk-
sen, kun esiin sukelsi sarja pölyisiä, 
vanhoja ääninauhoja, joissa Bill Sad-
ler Jr epävirallisesti pohtii esipuhetta. 
Minä otin tehtäväkseni niiden kopioi-
misen. Samoihin aikoihin  Billin pel-
kistetty esipuhe myös löysi tiensä elä-
määni. Mikä siunaus! 
 Vihdoinkin tässä oli joku, joka mitä 
ilmeisimmin tajusi esipuheen ja pystyi 
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 puhumaan siitä termeillä, joita ym-
märsin; hyvä, älyllinen lähtöpiste. 
Vihdoinkin minulle mahdollistui läh-
tö edistykselliselle etsintämatkalle, jot-
ta oppisin tajuamaan näitä kaikkein 
vaikeimpia ja monimutkaisimpia kä-
sitteitä, joita kuolevaiselle ihmiselle 
on koskaan paljastettu. Älkäämme 
koskaan unohtako, että sisäinen 
kumppanimme auttaa aina jumalai-
sesti vilpitöntä korkeamman tietoi-
suuden etsijää. Kun alamme ajatte-
lumme laajenevien ulottuvuuksien 
avulla käsittää näitä vahvoja merkityk-
siä, voimme luottaa heihin, jotka vaa-
livat ja vahvistavat yrityksiämme ke-
hittää tajuntaamme. 

Selvennys "ymmärrys, käsitys-
kyky" 

Tämän asiayhteyden ja pohdintani ta-
kia haluan valaista sanojen "ymmär-
täminen" ja "käsityskyky" välillä ole-
vaa tärkeää merkityseroa. 

Sanakirjan selitys: 
 Ymmärtäminen: havaita sanojen tar-
koitus, saada tietoa. Tämä on puh-
taasti älyllinen ilmiö, tiedon järjestäy-
tyminen olemassa olevaan mentaali-
seen/mielen tietopankkiin. 
 Käsityskyky: (latina comprehendere), 
tarttua, ottaa haltuun, sisäistää, oival-
taa. Meille tämä sana edustaa sielun 
kehittymistä – tuota moninaista, elä-
vää, laajenevaa morontiaenergiajärjes-
telmää, joka on lähestyvän uuden elä-
mämme kasvun alkukoti.  Käsitteiden 
oivaltamisen morontiamatriisi on ole-
massa sielun rakenteessa, sielun, joka 
sananmukaisesti laajenee etenevän oi-

valtamisen myötä. Nämä henkisesti 
rikkaat käsitteet otamme mukaamme 
morontiaelämään, koska ne ovat 
eloonjäämisen arvoisia; ne ovat sulau-
tuneet sieluun. 
 Itse asiassa ilmoituksenantajat roh-
kaisevat meitä kaikin tavoin oivalluk-
sen tielle. Tässä pari relevanttia lai-
nausta: 
 Totaalisen todellisuuden kokeminen 
on yhtä kuin Jumalan täysimääräinen ta-
juaminen… [196:3.3] (painotus lisätty) 
Jumalallinen henki ottaa yhteyden kuolevai-
seen ihmiseen, mutta se ei tapahdu tun-
teiden eikä emootioiden kautta 
vaan korkeimman ja hengellisty-
neimmän ajattelun alueella. Sinua 
johtavat Jumalaa kohti nimenomaan aja-
tuksesi, eivät tunteesi. [101:1.3] (painotus 
lisätty) 
 Saattaisi kukaties olla parempi nimittää 
näitä kuolevaisen edistymisen psyykkisiä 
kehiä kosmisiksi tasoiksi – aktuaalisik-
si merkityksen ymmärryksiksi ja 
ar von tajuamisiksi . . .  [110:6.16] 
(painotus lisätty) 
 Ihmisen suunnistautumista ajatellen on 
hyödyllistä hankkia kaikki mahdollinen 
ymmärrys siitä, mikä on Jumaluuden 
suhde kosmokseen. [118:1.1] (painotus 
lisätty) 
 Ei riitä, että ylösnousemuskuolevainen 
sattuu tietämään jotakin Jumaluuden suh-
teesta kosmisen todellisuuden syntyhistori-
aan ja ilmentymiin, vaan hänen tulisi kä-
sittää jotakin myös suhteista, jotka vallit-
sevat hänen itsensä sekä toisaalta eksistenti-
aalisen ja toisaalta kokemuksellisen todelli-
suuden, potentiaalisen ja aktuaalisen todel-
lisuuden, monilukuisten tasojen välillä. Ih-



HEIJASTE    4/2016 

 

11 

  misen maallista suunnistautumista, hänen 
kosmista ymmärrystään ja hänen hengellistä 
suunnanvalintaansa, kaikkia näitä kohen-
taa parempi käsitys universumitodellisuuk-
sista ja menetelmistä, joilla ne liittyvät toi-
siinsa, integroituvat ja yhdistyvät. 
(luku106:1, sivu 1162:1) (painotus li-
sätty) 
 Ymmärtämisen kyky on kuolevaisen 
passi Paratiisiin. [26:4.15] (painotus li-
sätty) 

Uusien näköalojen innoittava 
esiintulo 

Sallikaa minun jälleen kerran painot-
taa, kuinka tärkeää on, että Urantia-
kirjaa tosissaan lukevat ihmiset yrittäi-
sivät tutkia esipuhetta tajutakseen sel-
keitä käsitteitä, jotka valaisevat mieltä 
ja sielua. Ja tämä tulisi tehdä nyt. Ei 
tarvitse pelätä. Olkoon tämä Urantia-
kirjan seuraava haaste sinulle. Kun 
pääset alkuun ja alat tosiasiassa oival-
taa esipuheen käsitteiden merkityksiä, 
sinua rohkaisee suuresti henkilökoh-
tainen etenemisesi seuraavia lukuja lu-
kiessasi. 
 Alkaa paljastua kokonaisia uusia 
kosmisia näköaloja, laajenevia merki-
tyksen tasoja ja yhä suurempaa arvo-
jen tajua, joita ei aikaisemmin osannut 
kuvitellakaan. Mielen aukot, jotka täy-
timme omilla teorioillamme (ja joiden 
yli hyppäsimme) korvautuvat vähitel-
len kirjoittajan tarkoittamilla merkityk-
sillä. Kaikki aikaisemmin hajallaan ol-
leet ymmärtämisen osaset alkavat tar-
kentua ja sovittautua osaksi laajenevaa 
näkökulmaa. Ja kun tämä kauaskantoi-
nen näkökulma muuttuu valtavaksi, 
monimuotoiseksi käsitykseksi, saatat 

kokea ahaa-elämyksen! todellisen oi-
valluksen hetken, kun sielu omaksuu 
uuden merkityksen. 
 On itsestään selvää, että Urantia-
kirjan syvällinen tutkiminen on elin-
ikäinen projekti. Ilmoituksenantajien 
merkitysten tarkoitus avautuu paljon 
enemmän, jos on edes orastava käsitys 
esipuheesta. Kaikki lähtee ensimmäi-
sestä askeleesta; henkinen pukkaus, 
joka saattaa alkuun käsitysrakennel-
man, johon yhä laajemmat käsitteet 
voivat kiinnittyä. Näin avautuu vähi-
tellen valistunut uusi, kokeellinen, ke-
hittyvän kosmisen oivaltamisen sfääri. 

Syvälliset löydöt odottavat esipu-
heessa 

Minulle Bill Sadler Jr:n työ avasi oven, 
jonka kautta pystyin luomaan ensim-
mäisen silmäyksen esipuheen todelli-
seen merkitykseen. Mutta tärkeintä 
on, että sinä löydät ”kädenojennuk-
sen”. Sielussa käynnistyy silloin mer-
kittävä prosessi. 
 Hengellisen symmetrian taidokas 
kauneus paljastaa pikku hiljaa Urantia-
kirjan esittämien yhteenkietoutunei-
den henkisten käsitteiden ällistyttävän 
eheyden. Jopa jokaisen kosmisen kan-
salaisuuden todellisuus tulee yhä koke-
musperäisemmäksi, kun sielu kypsyy 
ja alkaa tosiasiassa ymmärtää omaa 
luonnettaan. Vain hyvää voi seurata 
vilpittömästä ja sitkeästä yrityksestä 
käsittää merkityksiä ja arvostaa arvoja, 
joita meidän verrattomat, käänteente-
kevät ilmoituksenantajamme niin an-
teliaasti meille suovat.  

□ 
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Veljeskunta – ei kirkko eikä lahko 

(Julkaistu Heijasteessa 1985-1) 

"M ikä on Urantia-veljeskunta? 
Taasko uusi lahko?" Tällai-

sen kysymyksen on tämän kirjoittaja 
joutunut kohtaamaan useammin kuin 
kerran. Vastaus mainittuun kysymyk-
seen on ollut aina kieltävä. "Ei Uran-
tia-veljeskunta ei ole sen kummem-
min kirkkokunta kuin lahkokaan. Se 
on kaikessa yksinkertaisuudessaan so-
siaalinen ryhmä, jolla on uskonnolli-
nen tavoite." 
 
Nykypäivän kulttuurissa on kiistämä-
tön paikka sellaiselle uskonnollisten 
ihmisten ryhmälle, jotka ovat "…
valmiita irrottautumaan kaikenlaisesta 
kirkollisesta auktoriteetista ja luopu-
maan kaikista hengellisen ylivallan kä-
sityksistä. Jumala yksin on hengelli-
nen ylivaltias." (s. 1487, 1. kappale). 
Meidän päiviemme maailma on tus-
kin uuden kirkkokunnan, taas uuden 
uskonlahkon tarpeessa. Nykyisin me 
päinvastoin kärsimme siitä, että kirk-
kokuntia on niin ylenpalttisesti ja lah-
koja vielä moninkertainen määrä. 
 
Mutta ellemme ole kirkkokunta, niin 
missä me sitten olemme jotakin muu-
ta kuin kirkkokunta? Jos kykenemme 
selvästi näkemään meidän ja kirkko-
laitoksen välisen eron, voimme mah-
dollisesti säilyttää tällaiset eroavaisuu-
det. Ja jos pystymme huolehtimaan 

siitä, että tämä eroavaisuus säilyy, sil-
loin saatamme kyetä välttämään aina 
mahdollisuutena olevan kehittymisen 
kohti kirkkokunnaksi muodostumista. 
 
Heti ensi silmäyksellä havaitsemme 
kolme pääeroavaisuutta Veljeskunnan 
ja tyypillisen kirkkokunnan välillä: Me 
emme vaadi hengellistä ylivaltiutta; 
me emme esitä väitettä, että vain mei-
dän hallussamme olisi tie pelastuk-
seen; me emme esitä vaatimusta kir-
kollisesta auktoriteetista. Niin kauan, 
kun emme esitä näitä vaatimuksia ja 
väitteitä, meistä voi tuskin tulla kirk-
kokuntaa. 
 
Mutta vaikka emme olisikaan kirkko-
kunta, vaikka ei meistä koskaan edes 
sellaista tulisi, onko silti totta myös 
se, ettemmekö olisi lahko. Urantialai-
nen voisi olla lahkolaisuskovainen; 
hän voisi hyvinkin olla uskonnonhar-
joittaja, joka on antautunut ensisijai-
sesti tekemään tunnetuksi Urantia-
kirjaa. Olisiko tällainen antautuminen 
ja omistautuminen kuitenkaan niin 
kuin pitää kaiken sen valossa, mitä 
me tiedämme? Tämän kirjoittaja esit-
tää, ettei mainitun kaltainen omistau-
tuminen ole kohdallaan, silloin jos 
se on ensisijaisena omistautumisen 
ilmentymänä. Tällainen mitä arvok-
kaimman toissijaisen omistautumi-
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  sen korottaminen ensisijaiseksi voisi 
hyvinkin tehdä uskonnollisesta uran-
tialaisesta lahkolaisen urantialaisen - 
urantialaisen, joka on päästänyt Uran-
tia-kirjan tärkeysjärjestyksessä Juma-
lan edelle. 
 
Kuinka me sitten urantialaisina voim-
me välttyä ei vain kirkkoistumiselta, 
vaan myös lahkolaistumiselta? Kirjoit-
taja uskoo kummankin tämänsuuntai-
sen kehityksen olevan vältettävissä, 
jos teemme huolellisen eron keinojen 
ja päämäärien välillä. Se on vain toi-
nen tapa sanoa, että meidän tulisi 
huolehtia siitä ettemme sekoita ensisi-
jaisia ja toissijaisia uskollisuutemme 
kohteita keskenään. Niinpä alistaisin 
Veljeskunnan huolelliseen harkintaan 
seuraavan toimintafilosofian: 
 
1. Jumala on ainoa todellinen pää-
määrä. Ensisijainen hengellinen us-
kollisuutemme ja omistautumisemme 
kohde on Universaalinen Isä ja vain 
Hän. Kohdatessamme hengellisesti 
janoisen veljen on ensimmäisenä ta-
voitteenamme saattaa hänet lähem-
mäksi hänen hengellistä Isäänsä. Tä-
hän voimme pyrkiä joko kirjan kans-
sa tai ilman sitä. Kaikki muu on tois-
sijaista ja alisteista tähän "kallisarvo-
isen helmen" omaksi saamiseen ver-
rattuna - sen tosiasian ymmärtämi-
seen verrattuna, että hän tajuaa ole-
vansa Jumalan lapsi. 
 
2. Urantia-kirja on eräs keino pää-
määrän saavuttamiseen. Kirja it-
sessään ei ole päämäärä - se on mitä 

tärkein keino päämäärän saavutta-
miseksi. Se on tehty tuomaan Jumala 
lähemmäksi ihmistä ja ihminen lä-
hemmäksi Jumalaa. Voimme hoivata 
hengellisesti janoavia veljiämme 
Urantia-kirjan avulla tai ilman sitä. 
Mutta mikäli kirjasta joskus tulee hoi-
vantatyötämme määräävä tekijä, sil-
loin meistä epäilemättä on tullut lah-
kolaisia. Urantialaisina meidän ensisi-
jaisena tavoitteenamme on Jumalan 
palveleminen, ja kirja on tärkeänä 
apuvälineenä tätä suurta päämäärää 
tavoiteltaessa. Meidän tulisi tässä 
mielessä osata tehdä elintärkeä ero 
kahden asian välillä: toisaalta sen, jo-
ka on arvo ja toisaalta sen, jolla on 
arvoa. 
 
3. Urantia-veljeskunta keinona 
päämäärän saavuttamiseen. Ei 
myöskään Urantia-veljeskunta eikä 
jäsenyys siinä ole todellinen päämää-
rä. Veljeskunnankin todellinen tehtä-
vä on apuvälineen tehtävä halutun ta-
voitteen saavuttamiseksi. Veljeskun-
nan rakenne on sen jäsenten hengelli-
sille kokemuksille samaa kuin ovat 
joenäyräät joelle; on totta, ettei mi-
tään jokea voi olla olemassa ilman jo-
kiäyräitä - muttei myöskään äyräitä ja 
virtaavaa jokea tule sekoittaa keske-
nään. Veljeskunnan tarkoitus on teh-
dä kirjaa tunnetuksi ja kirjan tarkoitus 
on saattaa Jumala ja ihminen lähem-
mäs toisiaan. 

 
Mikäli pystymme pitämään keinot ja 
päämäärät selkeästi toisistaan erillään, 
mikäli osaamme alistaa keinot aina 
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E urooppalaisten Urantia-kirjan 
lukijoiden tapaamisessa kaik-

ki luennot täydensivät toisiaan. 
Jeesuksesta piirtyi kuva, joka kat-
toi kaikki elämän osa-alueet. Mi-
nua viehätti ja inspiroi erityisesti 
ohjelman monipuolisuus. Lukija-
tapaamiseen osallistui yhteensä 
lähes 80 henkilöä, suomalaisia lu-
kijoita oli mukana 10. 
 
Tapaaminen alkoi tutkija Christian 
Ruchin pohdinnalla Jeesuksen kak-
soisroolista: Kuinka ihminen voi olla 
Jumala? Ohjelman loppusuoralla kuu-
limme Jeffrey Wattlesin haltioitu-
neen ja palvovan ilosanoman julistuk-
sen Universaalisesta Isästä sekä ihmis-
ten veljeydestä ja halusta tulla juma-
lankaltaiseksi. Näiden kahden hyvin 
erilaisen puheenvuoron lomaan mah-
tui monenlaisia näkökulmia Jeesuksen 
roolista. Erityisesti korostui Jeesuksen 
vilpitön kiinnostus kaikenlaisia ihmi-

siä kohtaan. Hän oli kaikkien ystävä ja 
huolehtiva isoveli. Hän ei katsonut 
ihmisen rotuun, kieleen tai asemaan. 
Hän kohteli kaikkia samalla rakkau-
della. 
 Karmo Kalda esitti uudenlaisen 
näkökulman Jeesuksesta ensimmäise-
nä markkinointijohtajana. Kalda pys-
tyi sovittamaan Jeesuksen toiminnan 
myös nykyaikaisen markkinoinnin 
parhaisiin tavoitteisiin. Myös Johan 
Vanderwallen puheenvuoro käsitteli 
Jeesusta taloudellisen asiantuntijuu-
den kautta. Tamila Ragimova puo-
lestaan korosti Jeesuksen antamaa esi-
merkkiä ihmiskunnalle siitä, kuinka 
meidän tulisi elää elämämme ja miten 
voimme oppia kuulemaan paremmin 
Ajatuksensuuntaajamme ääntä. An-
ton Miroshnichenko oli koonnut 
Urantia-kirjasta vanhemmuuteen ja 
perheeseen liittyvät osiot ja  suunnit-
teli esitteen tekemistä tästä tärkeästä 
aiheesta. Tauoilla kerättiin varoja Af-

Kuka Jeesus on? 

Eurooppalaisten Urantia-kirjan lukijoiden tapaaminen  
15.-18.9.2016, Novotel Budapest Centrum, Unkari 

Kaija Lindström  

päämäärille, vain silloin on meillä 
mahdollisuus jatkaa olemassaoloam-
me todellisena Veljeskuntana. Ja sil-
loin me vältymme muuttumasta taas 
yhdeksi uudeksi kirkkokunnaksi tai 
uudeksi lahkoksi kahdennenkymme-
nennen vuosisadan maailmaan - maa-

ilmaan, joka ei tarvitse sen kummem-
min uutta kirkkokuntaa kuin uutta 
lahkokuntaakaan. 

 
William S. Sadler, Jr. 

(Käännös S.K.)  
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  rikan Urantia-konferenssin kulujen 
kattamiseksi. Miroshnichenkon pojat 
olivat reippaasti mukana esittelemässä 
huutokaupattavia tavaroita. 
 Oli virkistävää, että ohjelmassa oli 
myös taideaiheita. Risto Mäntynen 
ja Eija Seppänen olivat koonneet 
mielenkiintoisen esityksen ”Jeesus 
Kristus Supertähti – Jeesuksen monet 
kasvot taiteessa”.  Esitys sisälsi tun-
nettuja taideteoksia, musiikkia ja lai-
nauksia Urantia-kirjasta. 
 Meillä oli myös mahdollisuus nähdä 
tuottaja Richard Jerniganin elokuva 
”A Feast of  Uncertainty”, jossa hän 
tekee matkan Israeliin Urantia-kirjan 
jalanjäljissä. Jernigan piti myös kos-
kettavan puheenvuoron ikuisesta suh-
teestamme Jeesukseen. 
 Peep Sõber pohti Jeesuksen us-
konnon todennäköistä tulevaisuutta ja 
Gaétan Charland korosti henkisten 
johtajien kouluttamisen merkitystä. 
Ohjelman päätteeksi eurooppalaisten 
lukijoiden ryhmä  Blue Club piti ko-
kouksen. 
 Ohjelmaan oli sisällytetty myös lu-
kuisia työpajoja, joissa päästiin vaihta-
maan mielipiteitä ja harjoittelemaan 
vuorovaikutusta. Ennen ohjelman al-
kua oli aamuvirkuille järjestetty mah-
dollisuus yhteiseen hiljentymiseen, 
mistä henkilökohtaisesti nautin ja sain 
hyvän startin päivään. 
 Tasokas hotelli kaupungin ydinkes-
kustassa tarjosi sopivat puitteet lukija-
tapaamiselle. Ja viimeinen ilta kuului 
tietysti Tonavalle, Unkarin rikkaalle 
historialle joen varsilla ja pienille ka-
tukahviloille.  

* * * 

Kun Jeesus rukoili apostoliensa kans-
sa viimeisen kerran yhdessä, hän mää-
ritteli itsensä. Tästä vaikuttavasta ju-
listuksesta minuun henkilökohtaisesti 
osuu lause: Minä olen kaikkien aika-
kausien kaipaus [182:1.8]. Tämä lause 
yhdistää menneet ja tulevat sukupol-
vet, tekee meistä kaikista ikuisen to-
tuuden etsijöitä. Aikakaudesta toiseen 
ihmiset etsivät merkitystä elämälle ja 
kuolemalle. He etsivät täydellistä rak-
kautta. 
 Lukijatapaamisesta jäi hyvä olo. Jee-
sus oli läsnä – tottakai – näin hän on 
itse luvannut. 
 
Lisätietoa: 
Tapahtuman luennot taltioitiin ja ne 
ovat nähtävissä verkkosivuilla: 
http://urantia-
association.org/2016/04/03/
european-urantia-conference 

 Suomessa kesäpäivien 2017 osallis-
tujille järjestetään mahdollisuus nähdä 
ja kuulla luento ”Jeesus Kristus Su-
pertähti – Jeesuksen monet kasvot 
taiteessa”. 
 Eurooppalaisen lukijatapaamisen 
järjestäjä oli ns. Blue Club, Euroop-
palaiset lukijat. Tilaisuutta tukivat 
Kansainvälinen Urantia-yhdistys 
(UAI) ja Urantia-säätiö (UF). 

* * * 

Seuraavalla aukeamalla on ryhmäkuva 
konferenssin osallistujista   

□ 
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Suhde Ajatuksensuuntaajaan 
Pohdiskelua siitä, mikä on kuolevaisen ihmisen tärkein pääoma 

eli se ominaisuus, jolla on pysyvää arvoa 

Martti Vanninen 

T ärkein pääoma on ihmisen per-
soonallisuus, koska vain sillä on 
merkitystä Universaalisen Isän 

osaselle, joka etsii kumppanuutta sii-
hen yhteistyöhön, joka johtaa ihmisen 
mielen kehittymiseen. Kun ihminen 
saa yhteyden Suuntaajaan, aineellinen 
mieli osaa antaa tilaa sielun kasvulle ja 
sen myötä hengellinen kasvu mahdol-
listuu. 

Suuntaajat etsivät aktii-
visesti mahdollisuutta 
ohjata ihmisen mieltä sen 
jälkeen, kun he ovat tul-
leet esipersoonallisena 
olemuksena ihmisen luo. 
Nykyisin kaikki Urantian ihmiset, jot-
ka ovat tehneet ensimmäisen moraali-
sen päätöksensä, saavat Suuntaajan 
lahjana. Kun ihminen pohdiskelee si-
tä, miksi kannattaa antautua Suuntaa-
jan ohjattavaksi, voi tavoitteita pohtia 
talousteorioitten näkökulmasta mit-
taamalla niitä hyötyjä, joita yhteistyös-
tä koituu kummallekin osapuolelle. 
Suuntaajat etsivät persoonallisuutta, 
koska sen ne saavat vain fuusioiduttu-
aan sen ihmisolennon kanssa, johon 
ne ovat väliaikaisesti sijoittuneet. Ih-
miselle Suuntaajan antama tuki kuole-
mattoman sielun kasvattamiseksi on 
niin tärkeä, että ihmisen kannattaa tä-
mä sopimus tehdä jo aineellisessa 

olotilassa eli elinaikanaan. Lisäksi on 
hyvä muistaa, että persoonallisuus on 
alun perin Universaalisen Isän antama 
ainutkertainen ja yksilöllinen lahja. 
Vapaan tahdon omaavalle luodulle on 
annettu valta päättää tämän lahjan 
käyttämisestä oman mielensä mukai-
sesti. Hyötyteorian kannalta on siis 
tyhmyyttä olla vastaanottamatta Ju-
malan antamia lahjoja. 

Oma kokemukseni 
ensimmäisestä mo-
raalisesta päätökses-
tä tapahtui viisivuo-
tiaana vuonna 1938. 
Olin silloin kummi-

tätini luona hoidossa. Äitini oli Sorta-
valan sairaalassa odottamassa veljeni 
maailmaan tuloa. Kummitädin mökil-
lä ollessani muistan menneeni met-
sään rakentamaan risuista jonkinlaista 
rakennelmaa. Kun se ei edistynyt tah-
toni mukaisesti, purin harmistustani 
kiroilemiseen. Ensimmäisen kirosa-
nan jälkeen niitä seurasi lisää ja lisäksi 
ääneni kohosi ja kasvoi jopa huuta-
miseksi. Kummitätini kuuli metsästä 
kiroilua ja tuli paikalle itkien ja kysyi, 
miksi Martti kiroilee. Siinä tilanteessa 
tein päätöksen, että en enää koskaan 
kiroile. Muuan Orvontonin Yksinäi-
nen Sanansaattaja on mielestäni esit-
tänyt erinomaiset perusteet sille, mik-

”S iinä tilanteessa 
[5-vuotiaana] 

tein päätöksen, että en 
enää koskaan kiroile ! 
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  si ihmisen on syytä tavoitella hyvää 
suhdetta Suuntaajaansa. 

 Toivon, että minun olisi mahdollista aut-
taa kehittyviä kuolevaisia pääsemään pa-
rempaan ymmärrykseen heidän sisimmäs-
sään elävän Suuntaajan epäitsekkäästä ja 
verrattomasta työstä ja kehittämään laajem-
paa arvostusta sitä kohtaan, Suuntaajien, 
jotka ovat niin hartaan uskollisia ihmisen 
hengelliseen hyvinvointiin tähtäävän tehtä-
vän edistämiselle. Nämä Opastajat ovat 
pystyviä ihmismielten korkeampien osa-
alueiden hoivaajia. Ne käsittelevät viisaasti 
ja kokeneesti ihmisälyyn kätkeytyvää hen-
gellistä potentiaalia. Nämä taivaalliset aut-
tajat ovat vihkiytyneet siihen mykistävään 
tehtävään, että ne opastavat teitä turvallises-
ti sisäänpäin ja ylöspäin, taivaallisen onnen 
suojasatamaan. Nämä uupumattomat uu-
rastajat ovat pyhittäytyneet sille, että ne tule-
vaisuudessa personoivat jumalallisen totuu-
den ikuisessa elämässänne saavuttaman rie-
muvoiton. Ne ovat niitä valppaita työnteki-
jöitä, jotka luotsaavat jumalatietoisen ih-
mismielen pois pahuuden salakareilta, sa-
malla kun ne asiantuntevasti opastavat ih-
misen kehittyvää sielua kohti kaukaisuuk-
sissa siintävillä ikuisilla rannoilla olevia 
jumalallisia täydellisyyden satamia. Suun-
taajat ovat rakastavia ohjaajia, turvallisia 
ja luotettavia oppaitanne, jotka vievät teidät 
maan päällä viettämänne lyhyen elämänvai-
heenne pimeiden ja arvaamattomien sokke-
loiden läpi. Ne ovat kärsivällisiä opettajia, 
jotka alinomaa kannustavat kohdettaan 
vähä vähältä lisääntyvän täydellisyyden po-
luilla eteenpäin. Ne ovat luodun olennon 
luonteeseen kätkeytyvien ylevien arvojen 
huolellisia varjelijoita. Toivon, että osaisitte 
rakastaa niitä enemmän, toimia niiden 

kanssa yhteistyössä paljon nykyistä täysi-
määräisemmin ja suhtautua niihin kiinty-
myksellisemmin. [110:1.2] 

 Suuntaaja pysyy kanssasi joka ainoassa 
onnettomuudessa ja jokaisen sellaisen sai-
rauden alusta sen loppuun, joka ei koko-
naan tuhoa mentaalisuuttasi. Mutta miten 
tylyä onkaan tieten tahtoen tahrata tai 
muulla tavoin tahallisesti saastuttaa se fyy-
sinen ruumis, jonka on palveltava tämän 
Jumalalta saadun ihanan lahjan maisena 
tomumajana. Kaikki fyysiset myrkyt 
hidastavat suuresti niitä Suuntaajan pon-
nistuksia, joilla tämä pyrkii ylevöittämään 
aineellista mieltä, kun kehittyvän sielun 
hengellistä edistymistä puolestaan häiritsevät 
yhtä hirveällä tavalla pelon, vihan, kateu-
den, mustankipeyden, epäilyksen ja suvait-
semattomuuden mentaaliset myrkyt. 
[110:1.5] (korostukset kirjoittajalta) 

Matti Tossavainen on tehnyt vuon-
na 2008 hienon nimiluettelon niistä 
nimistä, joita eri universumeissa 
Suuntaajista käytetään. Siinä on mel-
kein 200 samaa asiaa tarkoittavaa ni-
meä. Kun kävin niitä läpi, jäin kuiten-
kin kaipaamaan jotakin minulle tär-
keimmältä tuntuvaa nimeä. Haluan 
kutsua Suuntaajaani nimellä ”Kosmi-
nen Luotsi”. Nimi liittyy nuoruusvuo-
sieni merimiehen ammattiin, kun 
1950-luvun lopulla työskentelin laiva-
radiosähköttäjänä kolmella eri laivalla: 
s/s Hildegaard (OHXI), m/t 
Havskaar(OGAQ) ja ruotsalaisella 
m/s Vingaren (SJUN)- laivoilla.  

S/S = Steam Ship, M/T = Motor 
Tanker ja M/S = Motor Ship. 

Olen onnistunut ylläpitämään Fight 
Back -strategiaani sairauttani kohtaan 
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 aika hyvin ja olen säilyttänyt onnelli-
suuteni. Tekstin tuottaminen ja var-
sinkin sen viimeistely nykyisillä lait-
teilla on kuitenkin niin kankeaa ja hi-
dasta, että tämä saattaa olla viimeinen 
kirjoitelma, jonka Heijasteeseen pystyn 
tekemään. 
Mieli on oma purtesi, Suuntaaja 
on luotsisi ja ihmistahto on kaptee-
ni. Tämän kuolevaisaluksen pääl-
liköllä tulisi olla niin paljon vii-
sautta, että hän uskoisi jumalalli-
selle luotsille taivaaseen nousevan 
sielun opastamisen ikuista eloon-
jäämistä merkitseviin morontiasa-
tamiin. Silkkaa itsekkyyttään, velttout-
taan ja synnillisyyttään ihmistahto voi tor-

jua tällaisen rakastavan luotsin antaman 
opastuksen ja lopulta ajaa kuolevaisena 
elettävän elämänvaiheensa haaksirik-
koon torjutusta armosta muodostuville tu-
hoisille matalikoille ja omaksutus-
ta synnistä koostuville kareille. 
Kun annat siihen suostumuksesi, niin tämä 
uskollinen luotsi vie sinut turvallisesti 
ajallisuuden esteiden ja avaruudessa kohdat-
tavien hankaluuksien ylitse itsensä jumalal-
lisen mielen lähteille ja vielä senkin tuolle 
puolen, itsensä Suuntaajien Paratiisin-Isän 
luo. [111:1.9] (korostukset: kirjoittajan 
perusteluja Suuntaajan nimen omape-
räiselle valinnalle)  

□ 

Hiilidioksidipäästöt pelastavat ihmiskunnan  

K asvien perusrakennusaineet 
ovat hiilidioksidi ja vesi. Au-

ringonvalon voimalla kasvi muut-
taa ne sokereiksi, selluloosaksi ja 
hapeksi. Ilman näitä tuotteita suu-
rin osa eläinkunnasta ja ihmisistä 
kuolee pois.  

Nykyään hiilidioksiditaso ilmakehässä 
on noin 0.04 %. Aikoinaan satoja mil-
joonia vuosia sitten pitoisuus oli jopa 
kymmenkertainen. Tämän ansiosta 
kasvien kasvu kiihtyi ja hapen määrä 

ilmakehässä kasvoi. Samaan aikaan 
muodostuivat nykyiset hiili-, öljy- ja 
maakaasuesiintymät maatuvien kas-
vien jätteistä. 

 Mittausten mukaan kasvien kasvu 
tyrehtyy lähes kokonaan, jos ilmake-
hän hiilidioksidipitoisuus laskee alle 
0.02 prosentin. Olimme elämän säily-
misen alarajoilla 1800-luvulla, kun pi-
toisuus oli alle 0.03 %. Onneksi pitoi-
suus on lähtenyt sen jälkeen nousuun. 

 Ilmakehän hiilidioksidin määrän 
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  kasvu näkyy selvästi satelliittikuvissa 
vihreiden alueiden lisääntymisenä. Sa-
malla viljasadot ovat parantuneet ja 
puiden kasvu on nopeutunut. Kasvi-
huoneissa sadon määrää lisätään nos-
tamalla hiilidioksidin pitoisuus keino-
tekoisesti jopa 0.12 prosenttiin, tämän 
avulla sato voidaan vähintään tuplata. 

 Hiilidioksidi muuttuu kasveille hai-
talliseksi noin 0.2 prosentin pitoisuu-
dessa. Ihmiselle hiilidioksidi aiheuttaa 
väsymystä ja päänsärkyä, kun pitoi-
suus nousee 0.2 – 0.5 prosenttiin. Yli 
4 prosentin pitoisuudet aiheuttavat 
pysyviä vammoja. Käytännössä pitoi-
suus kannattaa pitää selvästi alle 0.1 
prosentissa. 

 Hiilidioksidi kasvattaa maatalouden 
satoja, tämä antaa lisää aikaa taistella 
maapallon hallitsematonta väestön-
kasvua vastaan. Ikävä kyllä, joka vuosi 
maapallon väestön määrä kasvaa 80 
miljoonalla. Vähitellen luonnon mo-
nimuotoisuus ja kauneus tuhotaan vil-
jelysmaiden, teiden, asuntojen, teolli-
suuden ja golfkenttien alle, jos väes-
tönkasvun ongelmaa ei ratkaista. 

 Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on 
kasvanut ihmisen päästöjen, mutta 
myös valtamerten lämpötilan nousun 
seurauksena, koska merten lämpöti-
lan kasvaessa hiilidioksidin määrä il-
makehässä kasvaa kemiallisten tasa-
painojen seurauksena. Yksinkertaises-
ti sanottuna kylmä merivesi liuottaa 
paljon enemmän hiilidioksidia kuin 
lämmin merivesi. 

 Ilmastomme on jatkuvassa muutos-

tilassa, koska auringon toiminnan 
syklit ja maan kiertoliikkeen jaksolli-
suus määräävät pitkälti maapallon 
lämpötilan vaihtelut. 

 Sinällään ei ole mitään järkeä polt-
taa maapallon hiilivarantoja muuta-
man sukupolven aikana, koska aurin-
koenergiaa on tarjolla lähes rajatto-
masti. Yhä parempien aurinkokenno-
jen ja lämpöpumppujen avulla sitä 
voidaan hyödyntää edullisesti. 

 Kasvien kastelu on perinteinen kes-
tävän kehityksen ja vihreän elämän 
symboli. Samalla kasvien tärkeimmäs-
tä raaka-aineesta hiilidioksidista on 
tehty mediassa ja politiikassa suunna-
ton mörkö. Ajattelevalle ihmiselle tä-
mä näyttää naiivilta itsepetokselta, 
koska hiilidioksidin merkitys kasvien 
kasvuun on suurempi kuin jalostuk-
sen, lannoituksen, myrkytysten ja gee-
nimanipulaation vaikutus yhteensä. 

 Historiallisen faktan perusteella 
olemme uuden jääkauden kynnyksel-
lä. Saattaa olla, että hiilidioksidilla on 
pieni lämmittävä vaikutus ilmakehään. 
Tässäkin mielessä hiilidioksidi ei ole 
niin suuri uhka ihmiskunnalle, mitä 
aiheella rahastavat tutkijat ja tuulimyl-
lyteollisuus antavat ymmärtää. Ihmis-
kunnan todellinen uhka on kolmas 
maailmansota, jota kansalliskiihkoilijat 
ja diktaattorit hymyssä suin rakenta-
vat. 

 

Antti Roine 
Ulvila 2.10.2016  
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 Olin - 
elin -  
ihmettelin -  
Kuulin -  
näin -  
pohdiskelin -  

Maailman ääriin kuljeskelin  
maan ihmeitä vaiti katselin  
jotain enemmän odotti sydämeni  
yhä kauemmas janosi sieluni -  

Kuolin -  
heräsin -  
huomasin : 
olin saapunut maahan rakkauden  
täällä elämä vasta alkaakin  
matkani jatkuu ihmeineen -  
 

Saara Mustonen  
Rovaniemi 

 

Kaikki kävi niin nopeasti 

Ori juoksee vapaana harja hulmuten 
pääsin heilauttaen vihreälle oksalle 
haluan rukoilla sinua vuolaasti 
ja katsella elävän veden lähdettäsi 
annoit lupauksen toivoa 
kuolema palaa roviolla – 
ja valkoinen orkidea puhkeaa sydämes-
säni 
on rikos pilata elämänhalu 
sillä lukematon on maan ääri 
ja lääniä on silmänkantamattomiin 
tämäkin aamu on armo uus 

Sini Lilja 
Vantaa 

Apteekki  

Sen teki käsi timpurin 
käsin tehdyt kivetkin 
se syntyi Espoon kauppalaan 
kauan sitten, jaloillaan 
se seisoo siellä vieläkin 
ja säilöö osin aikaakin 
 
Se sulkee sisään tulijan 
kuin kehto, ottaa huomahan 
sen monet huoneet suojan suo 
se kuiskii täällä etsikää 
tietä kaiken Luojan luo  
 
Se seisonut on paikallaan 
vuosia on kontollaan 
niin kuin niillä, jotka Luojan, 
teitä etsii suojassaan  
 
Se talo asuu tontillaan, 
puiden varjot huokuaa 
luottamusta menneeseen 
ja rohkeutta tulevaan. 

 
Teja Suominen 

Espoo  
 

Rakas Heijaste-väki 

Ystäviä yhä useammin kuolee, poistuu, 
sairastuu. 
Milloin tahansa voi olla oma vuoroni.  
Niinpä kirjoitin oman tilitykseni elä-
mälle:  
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Mietelause 31. maaliskuuta 

”V ain runoilija pystyy löytämään runollisuutta rutiininomai-
sen olemassaolon arkipäivän proosasta.” 

[Urantia-kirja, 557:5] 

Mietelause 9. syyskuuta 

”T yönteon tulisi vuorotella leikin kanssa; huumorin tulisi tasa-
painottaa uskontoa. Syvällistä filosofiaa tulisi keventää pol-

jentoisella runoudella. Elämisen rasittavuutta — persoonallisuu-
teen kohdistuvaa ajallista jännitettä — tulisi helpottaa palvonnan 
tarjoamalla levollisuudella.” 

[Urantia-kirja, 1616:5] 



HEIJASTE    4/2016 

 

24 

 

S uomen Urantia-seuran internetsivulla olevaan Urantia-kirjan tekstiin ollaan 
lisäämässä kappaleviitteet. Viitteitä käytetään, kun halutaan osoittaa jotakin 

tekstin kohtaa Urantia-kirjassa. Yleinen viittaustapa tekstikappaleeseen on joko 
sivunumeron, tai luvun ja sen alaluvun alla olevaan niin ja niin monenteen kap-
paleeseen. Noin 2010-luvulle asti käytettiin yksinomaan tapaa [Sivunumero: 
Kappalenumero]. Tällöin Urantia-kirjat olivat aina 2097-sivuisia teoksia kään-
nöksestä riippumatta, samoilla sivujaoilla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 
on tullut painetta saada uusi kirja pienempään kokoon, jossa säästetään sivu-
määrissä tyhjiä ja vajaita sivuja tiivistämällä, eli saada sivumäärä alle 2000:n. Sii-
nä lopullinen sivumäärä riippuu mm. käännöksestä, eikä ole enää vakio. Samoin 
elektroniset Urantia-kirjan tekstit, esimerkiksi internetissä, eivät pääsääntöisesti 
enää näytä sivujakomerkintöjä lainkaan. Tällöin kappaleviite on muotoa [Luku: 
Alaluku.Kappale]. 
 
Jos edessäsi on 2097-sivuinen teos, niin tuo ensin mainittu (ns. vanha) merkin-
tätapa on eittämättä nopein ja kätevin käyttää! Mutta jos edessäsi on jo uuden-
mallinen kirja tiivistetyllä sivumäärällä (mitä Suomessa ei vielä ole, eikä tois-
taiseksi ole tulossakaan), taikka e-kirja ilman merkintöjä sivujaoista, niin silloin 
tuo jälkimmäisenä mainittu (ns. uusi) merkintätapa on ainoa toimiva ratkaisu. 
Käytännössä se on vaivalloisempi käyttää, varsinkin 2097-sivuisilla kirjoilla, joi-
ta Suomessa on jo myyty tai vielä varastossa noin 10 000 kpl, eli ainakin 2100-
luvulle saakka. Joissakin alaluvuissa voi kappaleita olla jopa yli 150, jolloin nii-
den laskeminen käsin on todella työlästä. Samoin tekstissä voi olla vaikeaa tul-
kita mikä tekstin osa on oma kappale, esimerkiksi luetteloiden, runojen tmv. 
kohdalla. Vaikka uusi merkintätapa toimii periaatteessa kaikkialla, silti vanhasta-
kaan tavasta ei kannattaisi oitis luopua. 
 
Kappalenumeroinnin merkintätyössä on käytetty automatiikkaa ja erityistä huo-
lellisuutta, että käsityön aiheuttamat virheet voitaisiin eliminoida. Viitenume-
rointi on myös verrattu Urantia-säätiön tekemään vastaavaan kappale
numerointiin, eli sen pitäisi olla täysin identtinen sen kanssa. Kansainvälisen 
Urantia-säätiön sivuilla olisi suomenkielinenkin teksti viitenumeroilla ollut jo 
saatavissa, mutta valitettavasti sen tekstikäännös on vanhahko, versiota numero 

Urantia-kirjan tekstiin kappaleviitteet 
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  5, kun meillä on jo 4:ttä vuotta ollut tarkistettu käännös versiota numero 7. Sik-
si teemme viitenumeroinnit itse, emmekä hae vanhaa tekstiä säätiön sivuilta. 
 
Sähköisen viestinnän komitea on jo hyvässä vauhdissa näiden merkintöjen lop-
puunsaattamisessa, ja tavoite on saada ne nettiin jo lähiviikkoina. Samoin suun-
nitteilla on jonkinlainen ristiviittaushaku-toiminto, jossa toisella viittaustavalla 
löytää helposti toisen. Alla kuva merkinnöistä (molemmat tavat yhdessä). 

Kirjat jouluhintaan: -20…-25 %! 
Kaikki Urantia-säätiön Suomen-toimiston varastossa olevat Urantia-kirjat 
–20…-25 %, ajalla 7.12.2016 – 9.1.2017. Koskee kaikkia kielikäännöksiä. 

Lisäksi könttätarjous suomenkielisistä kirjoista: 
Urantia-kirja, kovakantinen 5 kpl 100,00 €  (norm. 200,-) 
Urantia-kirja, pehmeäkantinen 5 kpl 62,50 €  (norm. 125,-) 

Postilähetyksissä hintoihin lisätään postin perimä pakettimaksu. Tiedustelut 
ja tilaukset 9.1.2017 mennessä osoitteella: 

Urantia-säätiön pankkitili Suo-
messa (Danske-Bank): 

IBAN:  FI9180001270160873 
BIC: DABAFIHH 

Urantia-säätiön Suomen-toimisto 
Sivurinne 1A, 01840 KLAUKKALA 

Puh: +35840 830 1200 tai +35850 540 4582 
Sähköposti:  urantia-saatio@urantia.fi 
Verkkosivu:  http://saatio.urantia.fi 

Urantia-säätiön ilmoitus: 
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 Urantia-kirjan lukijoiden talvitapaaminen 
27.-29.1 2017 

Paikka: Kumpeli Spa (Hotelli Kumpeli), Muonamiehenkatu 3,  
18100 Heinola, puh. (03) 8127 100  

Teema: Kosmisen todellisuuden olemuksesta  
Järjestäjä: Suomen Urantia-seura ry. 
Kenelle: Tilaisuus on avoin kaikille Urantia-kirjasta kiinnostuneille lukijoille 

* * * * * * * 

Perjantai 27.1.2017 
 Hallituksen kokous, omaehtoista ohjelmaa  
 
Lauantai 28.1.2017 
08.00 – 09.00 Aamiainen 
09.00 – 09.15 Päivän avaus 
09.20 – 10.30  Uskonto, usko ja uskomus, Pertti Leinonen (pienryhmät) 
10.30 – 12.00  Millaisia yhtäläisyyksiä eksistentiaalifilosofeilta löytyy eräiden 

Urantia-kirjan sisältöjen kanssa – vai löytyykö? Erja Kalenius 
(pienryhmät) 

12.00 – 13.00  Lounas 
13.00 – 15.00  Korkein Olento, Eija Seppänen (pienryhmät) 
15.00 – 15.30  Kahvitauko 
15.30 – 16.30  Etiikan kysymysten pohdiskelua Onni Ylitapio  

(+ yhteiskeskustelu) 
16.30 – 17.30  Päivällinen 
17.00 –  Kylpylä, sauna ja illanvietto 
 
Sunnuntai 29.1.2017 
08.00 – 09.00 Aamiainen 
09.00 – 09.15 Päivän avaus 
09.15 – 11.45 Hengellisen kasvun polku, Sini Liljan suunnittelema  

interaktiivinen esitys 
11.45 – 12.45 Lounas 
12.45 – 13.30 Hengellisen kasvun polku, jatko-osa 
13.30 – 14.00 Kuulumisia ja katsauksia Urantia-asioista 
14.00 – Lähtökahvit 
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Hinnat: 
 
Perjantai – sunnuntai 

 204 €/henkilö kahden hengen huoneessa 
 284 €/henkilö yhden hengen huoneessa 

 

Lauantai – sunnuntai 

 152 €/henkilö kahden hengen huoneessa 
 192 €/henkilö yhden hengen huoneessa 

 

Hintaan sisältyy aamiainen, kokouslounas, iltapäiväkahvi ja päivällinen sekä 
yksi kylpyläkäynti. Kylpylän yhteydessä on myös perinteiset saunat. Kylpylä pai-
kan päältä ostettuna esimerkiksi lauantaina maksaa 15 €. 
 
Päiväkävijät sopivat hotellin kanssa palveluista. 
 
Ilmoittautuminen 3.1.2017 mennessä: 

 S-posti: koulutuskomitea-pj@urantia.fi tai 
 Onni Ylitapio puh. 045 326 7970 (puhelu tai tekstiviesti) 

 
Kulkuyhteydet 

Heinolaan on hyvät bussiyhteydet. Bussilla saapujien kannattaa jäädä Kaivoka-
dun pysäkille, sieltä on Kumpeliin matkaa noin yksi kilometri. Kuljetuspalveluja 
hotellille voi kysyä Onnilta (puh. 045 326 7970). 

Autolla saapuvien kannattaa seurata Kumpeli Spa -opasteita.  

 

Tervetuloa! 
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Avoimet Urantia-aiheiset luentotilaisuudet 

Tilaisuudet pidetään Malmitalolla, osoitteessa Ala-Malmintori 1, Hel-
sinki. Paikka on Malmin rautatieasemalta noin 200 m. Tilaisuuksissa on 
joko esitelmä tai Urantia-äänikirjan kuuntelua ja keskustelua sen pohjalta.  

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

 
Kevätkausi 2017 

 La 25.2.2017: 
Aihe ja esittäjä avoin  

 La 25.3.2017: 
Aihe ja esittäjä avoin  

 La 29.4.2017: 
Aihe ja esittäjä avoin  

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

Malmitalo Helsingin  
Malmilla (luennot) 
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Seuran hallitus ja yhteystiedot 

Puheenjohtaja: puheenjohtaja@urantia.fi 
 Risto Mäntynen Helsinki. Puh. 050 3903040  

Varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja@urantia.fi
 Eija Seppänen Vantaa. 

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

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

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

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

Koulutuskomit. pj. koulutuskomitea-pj@urantia.fi 
Onni Ylitapio Helsinki. Puh. 045 326 7970 

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

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

Messutapahtumia 
 

Suomen Urantia-seura on mukana Minä Olen -messuilla Helsingissä. 
Messut pidetään Finlandia-talolla, ja meidät löytää 1. kerroksesta. 

Ajankohta on 11.-12.2.2017. 
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 Opintoryhmät tiedottavat 
 

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

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

Helsinki 
 

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

Espoo 
 

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

pentti.lehtela@pp1.inet.fi  

Verkko-opintoryhmä 
Suomenkielinen verkko-opintoryhmä kokoontuu kerran viikossa sunnuntaisin 
klo 19 ryhmäpuhelutoimintoa käyttäen. Osallistuminen edellyttää Skype-tiliä ja 
viestintäohjelmistoa tietokoneella, älypuhelimessa tai tabletissa. Lisätietoja saa 
Risto Mäntyseltä, risto.mantynen@gmail.com 
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   Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336 
tmi.leinonen@kolumbus.fi 

 
Hyvinkää 

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

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

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

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

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

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

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

 CD-ROM-tallenne, 9 CD-levyä  ........... Hinta 25,- € 
 USB-tallenne, 1 USB-muisti, 8Gt ......... Hinta 35,- € 
 Molemmat yhdessä (CD+USB) ............ Hinta 55,- € 

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

seura itse järjestää (kuten esitelmät ja lukijapäivät). 

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

Hintoja pudo-
tettiin 10 € per 

tuote, 20.11.2016 


