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                        Puheenjohtajan kynästä 
 

E lämässä sattuu ja tapahtuu asioita ennalta arvaa-
matta, juuri silloin kun sitä vähiten odotamme. 

Melkein näin voisi sanoa myös esimerkiksi tämänvuo-
tisesta talven tulosta. Kyllähän me sitä aavistelimme ja 
kalenteria vilkaisemalla sen olisi pitänyt olla selvääkin, 
mutta aina se kuitenkin saapuu jonkinasteisena yllätyk-
senä. Eri vuodenajat, muutos ja elämän yllätyksellisyys 
pitää meidät kuitenkin virkeinä, sopiva tasaisuus lataa 
akkuja, mutta liian pitkään jatkunut tasaisuus jähmet-
tää.    

Urantia-asioiden puitteissa syksy on omalta osaltani 
kulunut suurimmaksi osaksi UAI:n (Kansainvälisen 
Urantia-yhdistyksen) asioita ja projekteja käsitellessä. 
Kansainvälinen Urantia-yhdistyshän on palvelujärjestö 
ja se koostuu viidestä toisistaan riippuvaisesta järjes-
töllisestä kokonaisuudesta: kansainvälinen palvelujoh-
tokunta (ISB), edustajaneuvosto (RC), oikeudellinen 
komissio (JC) sekä eri maissa toimivat  kansalliset ja 
paikalliset yhdistykset. 

ISB, RC ja JC muodostavat UAI:n keskushallinnon 
ja ne ovat vastuussa UAI:n kansainvälisistä asioista. 
Edustajaneuvosto (RC) on UAI:n ns. korkein päättävä 
elin ja siihen kuuluu jokaisesta kansallisesta Urantia-
yhdistyksestä kaksi edustajaa eli kulloinenkin puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja. ISB on toimeenpaneva 
elin, joka enimmäkseen esittelee asiat ja sitten panee 
toimeen ne päätökset, jotka RC on hyväksynyt sähkö-
postitse tapahtuvan keskustelun ja sitä seuraavan ää-
nestyksen kautta. Tällä hetkellä kansallisia yhdistyksiä, 
joissa on oltava vähintään 30 henkilöjäsentä, ovat 
Australia–Uusi-Seelanti, Brasilia, Suomi, Ranska, Mek-
siko, Peru, Senegal, Espanja, Kanada, Kolumbia ja 
USA. Lisäksi ns. paikallisia yhdistyksiä, joissa on vä-
hemmän kuin 30 jäsentä, ovat Argentiinan, Chilen, Vi-
ron, Englannin–Irlannin ja Belgian yhdistykset. Kaik-
kien yllä mainittujen yhdistysten edustajat kuuluvat 
edustajaneuvosto RC:hen, mutta vain kansallisten yh-
distysten edustajat omaavat äänestysoikeuden. Lisää 
tietoa organisaatiosta löytyy nettiosoitteen <www.
urantia-uai.org>  kautta. 

Seuraavassa on lueteltu muutamia tärkeimpiä UAI:n 
toimintoja: Urantia-kirjan ja sen sanoman tunnetuksi 
tekeminen, kansainväliset konferenssit, UAI Journal ja 
Tidings -julkaisut, yhdistysten muodostamisen avusta-
minen, lukijapalvelut ja kirjasto-ohjelma. 

Näin loppuvuodesta on UAI:n budjetin teko yksi 
tärkeimmistä asioista. Järjestö pyrkii toimimaan alhai-
sella kustannustasolla ja suurimmaksi osaksi talkootyö-
nä, mutta ymmärrettävästi osa toiminnoista ja asioista 
vaatii varoja. Pieni osa rahoituksesta saadaan kansallis-
ten yhdistysten maksamana osuutena, ns. kymmenys-
maksuna,  joka lasketaan yhdistysten kokonaistuloista, 
muita ns. vakiotulolähteitä UAI:llä ei käytännössä ole. 

Ylivoimaisesti suurimman osan budjetin tulopuolesta 
muodostavat yksityishenkilöiden varaan lasketut lah-
joitukset. Suunniteltujen projektien läpiviemiseksi tar-
vittavien varojen kokoon saaminen on vaikeaa ja jopa 
mahdotonta ilman laajaa lahjoittajakuntaa, joka koos-
tuu ympäri maailmaa asuvista ihmisistä. Budjetin yh-
teydessä UAI:n presidentti Gaétan Charland Kana-
dasta esitti vetoomuksen kaikille UAI:n jäsenyhdistyk-
sille ja sitä kautta yksittäisille jäsenille tarvittavien varo-
jen kokoon saamiseksi lahjoitusten avulla. Tämän ve-
toomuksen välitän tässä ja tällä foorumilla nyt eteen-
päin teille kaikille.  

 

Meistä Urantia-seuran jäsenistä ja kirjan lukijoista 
taitaa moni kuulua evankelisluterilaiseen kirkkoon. It-
se olen kirkkoon kuulunut koko elämäni ajan ja olin 
ajatellut kuulua jatkossakin, ainakin näihin päiviin 
saakka. Nyt kuitenkin kirkon toimielimet ovat näkö-
jään päättäneet, että meitä Urantia-kirjan lukijoita ei 
enää päästetä kokoontumaan heidän tiloissaan, nimit-
täin kaksi kirkon ylläpitämää kurssi- tai koulutuskes-
kusta kieltäytyi ottamasta meitä tiloihinsa, kun yritim-
me sopia seuraavien talvipäivien paikkaa. Henkilökoh-
taisesti olen tuosta surullisella mielellä, en nimittäin 
olisi millään uskonut, että meidät järjestönä koettaisiin 
siten, että meidän kokoontumisemme olisi jotenkin 
sopimatonta tällaisissa kirkon ylläpitämissä paikoissa. 
Kirkon jäsenenä tämä tuntuu itsestäni erityisen pahalta 
miettiessäni, mitkä ovat syyt kieltoon. Toivottavasti 
syyt eivät ole hengellisiä, sillä meillä kaikilla on kuiten-
kin usko samaan rakastavaan Jumalaan ja Jumalan Poi-
kaan, Jeesus Nasaretilaiseen. Toivottavasti syyt eivät 
ole uskonnollisia, vaikkakin me perustamme uskomme 
henkilökohtaiseen, elävään uskoon ja jumalayhteyteen 
ilman institutionaalisia auktoriteetteja, teologisia perin-
teitä tai dogmeja. Toivottavasti syyt ovat sittenkin vain 
inhimillisiä syitä kuten ennakkoluuloisuutta, pelkoa tai 
tietämättömyyttä vieraasta ja heille ehkä oudosta asias-
ta. 

Onneksi tiloja on tarjolla ainakin näin talviaikaan 
muuallakin ja koulutuskomitea pystyi loppujen lopuksi 
löytämään sopivat tilat talvipäiville hotelli Petäyksestä, 
joka sijaitsee Hattulan kunnassa lähellä Hämeenlinnaa. 

 

Silloin tällöin elämässä joutuu lujille. Usein se kuiten-
kin merkitsee uuden ja paremman alkua, ja joskus ikä-
vä kyllä romahdusta. Näin en toivoisi käyvän kris-
tinuskolle ja sitä edustavalle kristilliselle kirkolle. Uran-
tia-kirjan teksti antaa toivoa – lainaus sivulta 2097: 
Älkää lannistuko; ihmisen evoluutio on yhä käynnissä, eikä 
Jeesuksessa ja Jeesuksen kautta maailmalle annettu ilmoitus 
Jumalasta tule epäonnistumaan. 

                                     Raimo Ala-Hynnilä 
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Vapauden ja vastuun keskinäinen suhde  
Urantia-kirjan mukaan 

 
Pekka Siikala 

Alustus Helsingin keskustelutilaisuudessa 16.9.2006 

V apaus ja vastuu eivät ole kovin täsmällisiä käsit-
teitä, vaikka herkästi niin ajattelemme ja kuvitte-

lemme. Ihmiselle tyypillisellä rajoittuneella käsitysky-
vyllämme kohtaamme sekä vapauden että vastuun, 
niin sanoina kuin käsitteinäkin, päivittäin mitä erilai-
simmissa yhteyksissä ja siten myös aivan asiayhtey-
destä riippuen määritämme nämä käsitteet joko hyvin 
rajoittuneesti tai äärimmäisen ylimalkaisesti. Siten 
olemme auttamatta jossain määrin kykenemättömiä 
yleensäkään ymmärtämään vapautta, vastuuta ja nii-
den keskinäistä suhdetta kovin hyvin. 

Vapaus ja vastuu ovat sanoja ja sanat ovat mieliku-
via ja mielikuvina sidoksissa kulloiseenkin asiayhtey-
teen. Meidän on helppo sanoa, että saamme elää va-
paassa maassa. Tämän maan lähihistoriasta johtuen 
tässä yhteydessä vapaus meille merkitsee samaa kuin 
itsenäisyys, sitä että Suomi on itsenäinen valtio. Sa-
masta lähihistoriasta johtuen itsenäisyys, siis vapaus, 
juuri meille tarkoittaa sitä, että emme ole emmekä ole 
olleet osa entistä Neuvostoliittoa. Monissa muissa 
maissa vapaus ja itsenäisyys ovat samalla tavalla käsit-
teinä sidoksissa johonkin, ei kuitenkaan samaan kuin 
meillä. Amerikkalaiselle vapaus merkitsee aivan muu-
ta kuin mitä se merkitsee ranskalaiselle tai suomalai-
selle, saati venäläiselle tai japanilaiselle.  

Länsimaissa olemme tottuneet yhdistämään demo-
kratian jokseenkin samaksi käsitteeksi kuin vapaus. 
Mutta mitä sanookaan Urantia-kirja sivulla 801 otsi-
kon ”Edustuksellisen hallitustavan kehitys” alla: Sa-
malla kun demokratia on ihanne, se on myös sivilisaation – ei 
kehityksen – tuote. Kulkekaa hitaasti! Valitkaa huolellisesti! 
Demokratiaan kätkeytyy nimittäin seuraavia vaaroja: 
1. Ihannoidaan keskinkertaisuutta.  
2. Valitaan kehnoja ja tietämättömiä vallanpitäjiä. 
3. Sosiaalisen kehityksen perustotuudet jäävät käsittämättä. 
4. Yleinen äänioikeus osoittautuu sivistymättömien ja veltto-

jen enemmistöjen käsissä vaaralliseksi. 
5. Yleistä mielipidettä seurataan orjamaisesti; enemmistö ei 

ole aina oikeassa. [801:13] 
Ja heti perään sivulla 802, kohdassa 2: Ajatuksenva-
paus. Ellei vapaata kansakuntaa kasvateta – opeteta ajatte-
lemaan järkevästi ja suunnittelemaan viisaasti – vapaus saa 
tavallisesti aikaan enemmän vahinkoa kuin hyvää. [802:5] 

Tarkoituksena ei nyt ole asioiden ja käsitteiden 
sotkeminen ja hämärtäminen vaan sen osoittaminen, 

että vapauden ja vastuun käsitteitä kannattaa pintaa 
syvemmälti pohtia. Vapaus ja vastuu eivät loppujen 
lopuksi ole kovin luontaisia ominaisuuksia eläinperäi-
selle ihmiselle! 

 
Urantia-kirja ja iltauutiset 

 
Kepeähkön esimerkin valossa voimme tarkastella va-
pauden ja vastuun keskinäistä suhdetta. Epäilemättä 
Urantia-kirja kertoo meille äärettömän paljon uutta. 
Ilmoituksen antajilla on ollut, ei toki rajoittamaton, 
mutta kohtuullinen vapaus kertoa meille jotain. Ilta-
uutisetkin kertovat meille paljon uutta, erityisesti sa-
nanvapauden nimiin vannoen. Millainen maailma oli-
sikaan, jos ihmiset kokoontuisivat yhtä ahnaasti Uran-
tia-kirjan äärelle kuin iltauutisia televisiosta seuraa-
maan. Niin me ihmiset emme kuitenkaan tee. Kuvit-
telemme olevamme vapaita, mutta olemme täysin 
koukussa uutisiin, ja millaisiin uutisiin – huonoihin 
uutisiin. 

Medialla, siis uutisten tarjoajalla, on sekä vapaus 
että vastuu. Yleisesti ottaen media ei käytä kovinkaan 
paljon vastuuta, mutta sitäkin enemmän vapautta. 
Vanha totuus on, että huono uutinen myy paremmin 
kuin hyvä uutinen, ja niinpä media ja uutiset esittävät 
maailman meille päivittäin mahdollisimman karmaise-
vassa valossa. Ne harvat hyvät uutiset, jotka media 
meille kertoo, käsittelevät taloudellista menestystä tai 
menestystä urheilumaailmassa. 

Olemmeko vapaita sitoutuessamme negatiivisuu-
teen ja henkilökultteihin tai tuntiessamme erinomai-
sen isänmaallista kiinnostusta suomalaisyritysten 
mahdolliseen menestymiseen jossakin päin maailmaa? 
Millainen olisi Urantia-kirja, jos sen meille antaneet 
taivaalliset tahot eivät olisi tunteneet ja ymmärtäneet 
aitoa vapautta ja aitoa vastuuta? Aivan varmasti se oli-
si hyvin synkkä ja täyteen epätoivoon päätyvä teos, 
jonka luettuaan ihminen olisi valmis välittömästi hirt-
tämään itsensä sen sijaan että saisi kirjasta lohtua, ku-
ten nyt saa, ja saisi mahdollisuuden ikuiseen elämään, 
kuten nyt saa. 

Ihmiskunnan ja ihmisen kuin myös koko järjestel-
män kehitys kun on täynnänsä epäonnistumisia, vää-
riä valintoja, virheitä, erheitä, kapinoita ja kauheuksia. 
Iltapäivälehtien toimittajien ja lööpintekijöiden käsis-
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sä, jos he olisivat saaneet ilmoituksen meille antaa, 
kirjasta ehkä olisi tullut myyntimenestys. Kannessa 
näet olisi luultavasti tämäntyylisiä otsikoita: ”Tuho 
edessä! Saatana ja Lucifer vangittu mutta Caligastia 
edelleen vapaalla jalalla! Kaikki Eevan syrjähypystä! 
Aatami löysi uusrakkaan!” Ilmoitus kuitenkin on an-
nettu hyvin vastuullisesti ja kauniisti. Urantia-kirja ei 
mässäile kielteisillä asioilla vaan löytää periaatteessa 
kaikesta jotain hyvää, myös pahasta, ja muistaa sen 
hyvän aina kaikessa tuoda esiin. Kirja itsessään edus-
taa vapauden ja vastuun keskinäistä suhdetta kaikkein 
kauneimmillaan! 

 
Vapauden ja vastuun keskinäinen suhde  
Urantia-kirjan mukaan 

 
Tätä perin mielenkiintoista aihetta Urantia-kirja käsit-
telee niin monessa kohdin, että vapauden ja vastuun 
välistä suhdetta ja sen ymmärtämistä pidetään ”siellä 
jossakin” eli kirjan meille antaneiden joukossa juuri 
meille ihmisille ja meidän kehittymisellemme erin-
omaisen tärkeänä. Tärkeätä tuon suhteen tajuamisen 
toki täytyy meille ollakin, sillä jo Luciferin kapina 
osoitti, miten meitä paljon edistyneemmillä tasoilla 
vapauden ja vastuun välisen suhteen käsittämisen ka-
dottaminen saattaa johtaa kauhistuttaviin tapahtu-
masarjoihin. Sivulla 434 kerrotaan hallintoserafeista: 
Sataniassa tapahtuneessa Luciferin kapinassa menetettiin 
vain muutama oikeuden opastaja, mutta viisastelut henkilö-
kohtaisen vapauden kahlitsemattomuudesta eksyttivät ja johti-
vat harhaan enemmän kuin yhden neljäsosan muista hallin-
toserafeista ja serafihoivaajien alemmista luokista. [434:6] 

Eikö juuri meillä ihmisillä yhä ole tapana viisastella 
henkilökohtaisen vapauden kahlitsemattomuudella? 
Emmekö yhä ole enemmän tai vähemmän vapaudes-
ta sokaistuneet? Vapaus on kaunis sana ja kaunis käsi-
te, mutta vain silloin, jos vapaudella on terve suhde 
vastuuseen. Ei ole todellista vapautta ilman siihen eh-
dottomasti liittyvää vastuuta. Kuinka monta kertaa 
maailmassa on ylevästi julistettu: vapaus, veljeys, tasa-
arvo, ja kuinka monta kertaa ja kuinka nopeasti tuosta 
julistuksesta on jäänyt elämään vain itsekäs vapaus, 
veljeyden ja tasa-arvon unohtuessa enemmän kuin 
nopeasti.  

Onko meillä rohkeutta kuvitella ymmärtävämme 
vapauteen liittyvän vastuun merkityksen kaikkialla ja 
kaikissa toimissamme, kun Urantia-kirja kertoo Luci-
ferin olleen yksi niistä sadasta, jotka seitsemänsadan-
tuhannen kaltaisensa joukossa olivat kaikkein kyvyk-
käimmät ja loistavalahjaisimmat persoonallisuudet, ja 
heti perään toteaa sivulla 601: Näin suurenmoisista lähtö-
kohdistaan huolimatta hän pahuuden ja erheen kautta omak-
sui synnin ja on nyt Nebadonissa yksi niistä kolmesta Järjes-
telmänhallitsijasta, jotka ovat sortuneet mielistymään itseensä 

ja antautuneet viisasteluun väärämielisestä henkilökohtaisesta 
vapaudesta, mikä merkitsee universumiin kohdistuvan uskol-
lisuuden hylkäämistä ja piittaamattomuutta veljellisyyden vel-
voitteita kohtaan, sokeutta kosmisia suhteita kohtaan. 
[601:1] Jos ja kun noin suurenmoinen persoonalli-
suus, oma Järjestelmänhallitsijamme, unohtaa veljelli-
syyden ja lankeaa viisasteluun väärämielisestä vapau-
desta, liekö lainkaan ihme, että me eläinperäiset kuo-
levaiset todellakin janoamme vapautta, vannomme 
sen nimiin ja liitämme vapauden rinnalle veljeyden ja 
tasa-arvon kuitenkin heti nämä kaksi jälkimmäistä 
unohtaen. Vapaus tapaa meille olla todellakin viisaste-
lua väärämielisestä henkilökohtaisesta vapaudesta. 
Unohdamme ylettömän hereästi ja nopeasti vapau-
teen aina liittyvän vastuun. 

 
Eräitä esimerkkejä 

 
Meillä on joitakin tuttuja käsitteitä vapaudesta, ja on 
ehkä hyvä tässä niitä hieman tarkastella ja pohtia, mis-
sä määrin muistamme ja käytännössä toteutamme 
näihin vapauden käsitteisiin liittyvää vastuuta. Meillä 
on puhevapaus ja mielipiteenvapaus. Mediasta tuttu 
käsite on sananvapaus. Upeita asioita, joita myös 
Urantia-kirja arvostaa, mutta miten me ja meidän yh-
teiskuntamme näitä vapauksia käytämme ja sovellam-
me?  

On hyvä aloittaa aivan henkilökohtaiselta tasolta 
vapauden tarkastelu. Minulla on vapaus sanoa, mitä 
haluan, ja minulla on vapaus omaan mielipiteeseen ja 
sen ilmaisemiseen. Missä on vastuu siitä, mitä puhee-
ni ja mielipiteeni saavat aikaan? Missä on vastuu siitä, 
miten vaikutan toiseen yksilöön, toiseen ihmiseen? 
Onko vastuullista vapautta, jos ääneen ilmaisen mieli-
piteeni, joka saattaa syvästi loukata toista ihmistä tai 
ihmisryhmää? Onko se vastuullista vapautta silloin-
kaan, kun mielipiteeni on ehdottomasti oikea ja pe-
rusteltu? En usko, että se on vapautta, todellista vapa-
utta, eikä se ainakaan ole vastuullista vapautta. Minul-
la on vastuu siitä, mitä sanani ja mielipiteeni julki-
tuotuina saavat aikaan. Ellen kanna tätä vastuuta ja 
hillitse kieltäni, syyllistyn todennäköisesti vastuutto-
muuteen ja jo edellä mainittuun väärämieliseen henki-
lökohtaiseen vapauteen, joka perimmältään on luulta-
vasti pelkkää itsekkyyttä ja kunnianhimoa. Ensimmäi-
sessä mansiomaailmassa morontiamotan havainnollis-
tamiseen käytetty ihmisten filosofiasta otettu lainaus 
numero 17 kuuluu: Kunnianhimo on vaarallista, kunnes se 
on kokonaan sosiaalistettua. Et ole tosiasiallisesti omaksunut 
yhtään hyvettä, ennen kuin tekosi tekevät sinut sen arvoiseksi. 
[557:3] Vastuullista vapautta, vastuullista puhe- ja 
mielipiteenvapautta onkin se, että kykenen sekä pu-
humaan että vaikenemaan. Minulla on vapaus olla 
loukkaamatta toista ihmistä tai toisia ihmisryhmiä. 
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Tyhjästä ei liene syntynyt sanalasku: ”puhuminen on 
hopeaa, vaikeneminen on kultaa”. 

Kovin kyseenalaista toisinaan on myös lehdistön, 
ja median yleensäkin, palvoma sananvapaus, sananva-
paus, jota pidetään lähes pyhänä. Hyvin usein voi-
daankin kysyä ja pohtia, onko tämä palvottu ja anka-
rasti suojeltu median sananvapaus vapautta vai vas-
tuuttomuutta. Kärjistäen voidaan kysyä, onko vas-
tuullista vapautta julkaista tekstejä tai pilakuvia, jotka 
käynnistävät sotia ja terrorismiaaltoja ja rakentavat sy-
vää eripuraa erilaisten ihmisryhmien ja kansojen välil-
le. Onko se vastuullista sananvapautta vai onko se le-
vikin lisäämiseen tähtäävää ahneutta, kenties yksittäi-
sen toimittajan armotonta kunnianhimoa? Medialla 
on valtaa. Sen valtaa pidetään hyvin tärkeänä, koska 
uskotaan tuon vallan kontrolloivan muiden vallan-
käyttöä. Kuitenkin myös lehdistön ja median sanan-
vapauteen ja siihen liittyvään valtaan voi varmasti so-
veltaa vapauden, myös sananvapauden vastuullisuutta 
ja morontiamotan havainnollistamiseen käytettyä 
kuudetta lainausta: Omata etuoikeus käyttämättä sitä vää-
rin, omata vapaus sortumatta hillittömyyteen, pitää hallussaan 
valtaa ja järkähtämättä kieltäytyä käyttämästä sitä itsensä 
tärkeäksi tekemiseen – nämä ovat korkean sivistyneisyyden 
osoittimia. [556:8] 

Median suojeltu sananvapaus on epäilemättä val-
taa. Median palveluksessa työskentelevällä on etuoi-
keutettu asema. Kuinka moni toimittaja kykenee va-
pautta käyttämään vastuullisesti järkähtämättä kieltäy-
tyen käyttämästä sitä itsensä tärkeäksi tekemiseen? 
Tästä asiasta minulla on laaja henkilökohtainen koke-
mus, ja ikävä kyllä juuri siltä väärältä puolelta; en ole 
koskaan ollut median uhri, mutta olen erityisesti mo-
nin terävin artikkelein ja piikikkäin näkemyksin, leh-
distöä ja levikkiä palvellen, käyttänyt lehdistön salli-
maa etuoikeutta ja sananvapautta, valtaa, itseni tärke-
äksi tekemiseen. Kuivasti totean, että olen pyrkinyt jo 
vuosia pitämään kynäni kurissa, luultavasti pelkästään 
Urantia-kirjan ansiosta. Helppoa se kuitenkaan ei ole, 
sillä meillä on nyt enemmän vapautta kuin koskaan 
aikaisemmin ja liki tyystin ilman vastuuta. Tämän va-
pauden ilman vastuuta tarjoaa maailmanlaajuinen in-
ternet. Lukemattomat keskustelupalstat sallivat taa-
tusti väärien mielipiteiden esittämisen taatusti väärällä 
ja jäljittämättömällä nimellä.  

Internet onkin ehkä paras esimerkki vastuuttomas-
ta vapaudesta. Käytännössä sinne voi laittaa lähes mi-
tä tahansa kenenkään sisällön tasoa tai laatua kontrol-
loimatta. Vain kunkin ihmisyksilön oma käsitys va-
pauden ja siihen liittyvän vastuun keskinäisestä suh-
teesta voi internetissä toimia kontrollina. Sivulla 613, 
otsikon ”Oikea ja väärä vapaus” alla Urantia-kirja sa-
noo: Aito vapaus on se, mitä aikakaudesta toiseen tavoitel-
laan ja joka palkitsee evolutionaarisen edistymisen. Väärä va-

paus on ajallisuudessa ilmenevästä erheestä ja avaruudessa 
esiintyvästä pahasta johtuva pettävä harhakuva. Kestävä va-
paus perustuu oikeuden todellisuuteen, älyllisyyteen, kypsyy-
teen, veljeyteen ja oikeudenmukaisuuteen. [613:4] Ja heti pe-
rään seuraavan kappaleen alku: Vapaus on keino tuhota 
oma kosminen olemassaolonsa, silloin kun sen vaikuttimena 
on epäviisaus, rajoittamattomuus ja hillittömyys. [613:5] 

 
Vapaus ja vastuu 

 
Vapauden ja vastuun välistä suhdetta voidaan tarkas-
tella hyvin yksinkertaisella ja maallisella esimerkillä. 
Me saamme liikkua vapaasti. Liikkumistamme varten 
on luotu erilaisia reittejä ja kulkuvälineitä. Olemme 
yhdessä ne luoneet. Minulla on vapaus ottaa alleni au-
to ja ajaa sillä esimerkiksi Helsingistä Roomaan ja läh-
teä voin, jos muut olosuhteet sen sallivat, vaikkapa 
huomenna aamulla. Tälle matkalle en kuitenkaan voi 
lähteä ilman vapauteen liittyvää vastuuta. Erittäin kär-
jistäen asian voi ilmaista siten, että koska koko matka 
Helsingistä Roomaan on yhteisesti sovittu vain oike-
anpuoleisen liikenteen käytettäväksi, en liikkumisva-
paudestani huolimatta voi noudattaa vasemmanpuo-
leista liikennettä. En voi ajaa vastaantulevien kaistalla. 
Tuolle matkalle mahtuu lukematon määrä liikenne-
sääntöjä, nopeusrajoituksia ja muita välttämättömiä 
sääntöjä ja määräyksiä. Vapaudestani huolimatta mi-
nun on niitä noudatettava mahdollisimman hyvin. 
Kaikkeen vapauteen Urantia-kirja antaa hyvän näke-
myksen sivun 906 viidennessä kappaleessa toteamalla: 
Ryhmän säätelyyn alistuva vapaus on yhteiskunnallisen kehi-
tyksen oikeutettu päämäärä. Rajoittamaton vapaus on epäva-
kaitten ja häilyväisten ihmismielten turhanaikainen ja toteut-
tamiskelvoton unelma. [906:5] 

Henkilökohtaisesti ja edellä esittämäni perusteella 
olen tullut siihen tulokseen, että Urantia-kirjassa va-
pauden ja vastuun keskinäinen suhde on ehdoton ja 
sisältää sen yksinkertaisen totuuden, että vapaus teh-
dä jotain pitää aina sisällään vastuun olla tekemättä 
jotain. Ei siis ilmeisesti ole lainkaan olemassa vapaut-
ta ilman siihen saumattomasti liittyvää vastuuta. Siitä 
huolimatta on täysin totta se, mitä Urantia-kirja sanoo 
sivun 2063 kolmannessa kappaleessa: On ikuisesti totta, 
että ”missä Herran henki on, siellä on vapaus”. Se vapaus 
vain ei ole vastuutonta. 
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S ekä uudestisyntyminen että Pyhän Hengen lahjat 
ovat raamatullisia ilmauksia. Ne viittaavat määrät-

tyihin hengellisiin kokemuksiin, jotka tulivat laajem-
min tunnetuiksi ns. karismaattisen kristillisyyden yh-
teydessä noin 1970-luvulta alkaen. 
 
Uudestisyntyminen 
 
Urantia-kirjassa sanotaan uudestisyntymisestä mm: 
Mutta uskonnon ”syntymä” ei ole yhtäkkinen, vaan kysy-
myksessä on paremminkin vähittäinen esiinpuhkeami-
nen. ”Syntymäpäivä” koittaa kuitenkin ennemmin tai myö-
hemmin. Et astu taivaan valtakuntaan, ellet ole 
”uudestisyntynyt”, syntynyt Hengestä. Moniin hengellisiin syn-
tymisiin liittyy paljon hengen tuskaa ja merkittäviä psykologi-
sia mullistuksia, aivan kuten monille fyysisille syntymille ovat 
ominaisia ”rajut synnytystuskat” ja muut ”lapsenteon” häiri-
öt. Toiset hengelliset syntymät ovat sen sijaan luonnollista ja 
normaalia kasvua, johon kuuluu korkeampien arvojen tun-
nustaminen ja siihen liittyvä hengellisen kokemuksen laajene-
minen, paitsi ettei mitään uskonnollista kehitystä tapahdu il-
man tietoista ponnistelua ja ilman positiivisia ja omakohtaisia 
päätöksiä. [1130:6] 

Myös monessa muussa yhteydessä viitataan Uran-
tia-kirjassa uudestisyntymiseen, jolloin se rinnastetaan 
esim. taivaan valtakuntaan astumiseen, oman tahton-
sa alistamiseen Jumalan tahtoon tai oman poika- tai 
tytärsuhteensa uskossa omaksumiseen, katso esim. si-
vu 1576, alaotsikko 6: ”Virkaanasettajaispäivän ilta” 
tai sivu 1730, alaotsikko 6: ”Toinen luento uskonnos-
ta”. 

Kristinuskossa uudestisyntymisen katsotaan ylei-
sesti tapahtuvan silloin kun ihminen henkilökohtai-
sesti ja tietoisesti vastaanottaa Jeesuksen sydämeensä 
ja alkaa seurata Häntä. Se voi tapahtua hengellisissä 
tilaisuuksissa sen seurauksena, että ihminen on tullut 
ns. synnintuntoon, mutta tajuaa saavansa syntinsä an-
teeksi. Se voi kuitenkin tapahtua myös kaikessa hiljai-
suudessa yksin ollessa. Uudestisyntyminen ilman Jee-
susta ei kuitenkaan kristinuskon mukaan ole mahdol-
lista. 

Ilmeisesti oli kuitenkin mahdollista uudestisyntyä 
jo ennen Jeesuksen aikaa. Toki Heenok ja Elia, jotka 
otettiin elävien joukosta taivaaseen – eli fuusioitui-

vat – olivat kauan sitä ennen uudestisyntyneet. Jeesus 
sanoi myös Nikodemukselle: Jo nyt on taivaassa olevan 
Isän henki sisimmässäsi. Jos tahtoisit, että tämä korkeuksista 
oleva henki sinua johdattaa, niin hyvin pian alkaisit nähdä 
hengen silmin, ja sitten sinä varauksettoman ratkaisun hengen 
opastuksen hyväksi tehtyäsi syntyisit hengestä, sillä sen jälkeen 
ainoa elämisen tarkoituksesi olisi taivaassa olevan Isäsi tah-
don täyttäminen. Ja näin sinä, kun havaitsisit syntyneesi hen-
gestä ja olevasi onnellisesti Jumalan valtakunnassa, alkaisit 
päivittäisessä elämässäsi tuottaa runsaita hengen hedel-
miä. [1602:6] Tässä on tiivistettynä sanottu, mitä uu-
destisyntyminen edellyttää, mitä se merkitsee ja mihin 
se johtaa. 

Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen tilanteessa on 
kuitenkin tapahtunut muutos, nimittäin Totuuden 
Hengen antamisen myötä. Urantia-kirjasta saa sen kä-
sityksen, että taivasten valtakuntaan astuminen on 
eräässä mielessä helpottunut; vetovoimaa on aikai-
sempaa enemmän: Ihmiseen kohdistuu Totuuden Hengen 
lahjoittamisesta lähtien kolminkertaisen henkivarustuksen an-
tama opetus ja opastus: Isän henki eli Ajatuksensuuntaaja, 
Pojan henki eli Totuuden Henki ja Hengen henki eli Pyhä 
Henki. [2061:9] 

Vaikka Totuuden Henki annettiin ihmiskunnalle 
ensimmäisenä Helluntaina, käy kirjasta ilmi, että tätä 
henkeä voi ihmisillä olla enemmän tai vähemmän: 
Kaikki yläsalissa koolla olleet satakaksikymmentä miestä ja 
naista saivat uuden opettajan, samoin kuin sen saivat kaikki 
sydämessään vilpittömät kaikkialla maailmassa. Tämä uusi 
opettaja annettiin lahjaksi ihmiskunnalle, ja jokainen sielu ot-
ti hänet vastaan sen mukaan, missä määrin hän rakasti to-
tuutta ja mikä oli hänen kykynsä ymmärtää ja käsittää hen-
gellisiä realiteetteja. [2063:4] Ja vielä: Vaikka Totuuden 
Henki vuodatetaan kaiken lihan päälle, tämä Pojan henki on 
toimintansa ja valtansa osalta rajoittunutta siten, että se lähes 
kokonaan määrittyy kunkin ihmisen henkilökohtaisesta vas-
taanottavuudesta kaikkea sitä kohtaan, mistä lahjoittautu-
neen Pojan tehtävässä on kaiken kaikkiaan ja itse asiassa 
kysymys. [379:5] Sen voisi ehkä sanoa niinkin, että To-
tuuden Hengen tehokkuus elämässäni riippuu paljolti 
Jeesuksen vastaanottamisesta ja hyväksymisestä elä-
mäni Herraksi. Kun tästä vuodatetusta hengestä johtuva ilo 
tietoisesti koetaan ihmiselämässä, se koituu vahvistavaksi 
lääkkeeksi terveydelle, virkistykseksi mielelle ja ehtymättö-
mäksi energiaksi sielulle. [2065:7] 

Uudestisyntyminen ja Pyhän Hengen lahjat  
Urantia-kirjan näkökulmasta 

 

Joel Rehnström 
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Pyhän Hengen toiminta 
 

Tiedämme Urantia-kirjasta, että Pyhä Henki vaikuttaa 
ihmisiin – ja osittain eläimiinkin – jo ennen Suuntajan 
tuloa, ainakin mielenauttajahenkien kautta, mutta että 
sen hoiva käy ...entistäkin tehokkaammaksi niiden kuole-
vaisten sielunelämän pyhittämisessä ja hengellistämisessä, jot-
ka yhä täydellisemmin noudattavat jumalallisia johdatuk-
sia. [379:5] On mahdollista, että tämä tehokkuus ilme-
nee hengellisinä lahjoina, josta Urantia-kirjassa ei ko-
vin paljon kerrota, mutta mainitaan kuitenkin: ...kun 
kysymys on hengellisten lahjojen antamisesta, ihmisen kapasi-
teetti näiden jumalallisten antimien vastaanottamiseen asettaa 
Isälle rajoituksia. Vaikkei Isä katsokaan henkilöön, hengel-
listen lahjojen antamisen osalta häntä rajoittavat silti ihmisen 
usko ja ihmisen halukkuus pitäytyä aina siihen, mikä on 
Isän tahto. [1831:1] 

Raamatussa apostoli Paavali luettelee oman koke-
muksensa perusteella hengen lahjoja (1. Kor. 12) ja 
Markuksen evankeliumin mukaan Jeesus mainitsee 
niitä – melko erikoisiakin – lähetyskäskyn yhteydessä 
(Mark. 16). Karismaattisessa kristillisyydessä hengen 
lahjat kuuluvat jokapäiväiseen elämään. Urantia-
kirjassa otetaan kuitenkin etäisyyttä kovin rajuihin he-
rätyskokoustapahtumiin: Tuon päivän, eli päivän, jona 
uusi opettaja, Totuuden Henki, tuli ihmiskunnan keskuu-
teen, tapahtumat on myöhempinä aikoina sekoitettu valloilleen 
päässeen emotionalismin järjettömiin purkauksiin. [2062:10] 

Urantia-kirjassa on eräs mielenkiintoinen kohta, jo-
ka mahdollisesti viittaa Pyhän Hengen lahjoihin: Ih-
miskuntaan kohdistuu tavallaan universumin henki-
influenssien seitsenkertaisen vetovoiman kaksinkertainen vai-
kutus. Alkuaikojen evolutionaarisiin kuolevaisrotuihin koh-
distuu paikallisuniversumin Äiti-Hengen seitsemän mielenaut-
tajahengen yhä pitemmälle menevä yhteydenpito. Ihmisen ede-
tessä älyllisyyden ja hengellisen tajuamiskyvyn asteikkoa ylös-
päin päädytään lopulta siihen, että ihmisen yläpuolella leijuu 
ja hänen sisimmässään on seitsemän korkeampaa henkisesti 
vaikuttavaa tekijää, influenssia. Ja nämä edistyvien maailmo-
jen seitsemän henkeä ovat: 

 

1. Lahjaksi annettu Universaalisen Isän henki – Ajatuk-
sensuuntaajat. 

2. Iankaikkisen Pojan henkiläsnäolo – universumien uni-
versumin henkigravitaatio ja koko henkiyhteydenpidon 
tietty kanava. 

3. Äärettömän Hengen henkiläsnäolo – koko luomistulok-
sen universaalinen henkimieli, kaikkien edistyvien älyllis-
ten olentojen älyllisen sukulaisuuden hengellinen lähde. 

4. Universaalisen Isän ja Luoja-Pojan henki – Totuuden 
Henki, jota yleisesti pidetään Universumin Pojan henke-
nä. 

5. Äärettömän Hengen ja Universumin Äiti-Hengen hen-
ki – Pyhä Henki, jota yleisesti pidetään Universumin 
Hengen henkenä. 

6. Universumin Äiti-Hengen mielihenki – paikallisuniver-
sumin seitsemän mielenauttajahenkeä. 

7. Isän, Poikien ja Henkien henki – maailmojen ylös-
nousemuskuolevaisten uuden nimen henki, sen jälkeen 
kun kuolevaisen hengestä syntynyt sielu on fuusioitunut 
Paratiisin Ajatuksensuuntaajaan, ja sen jälkeen kun se 
on myöhemmin saavuttanut Lopullisuuden Paratiisikun-
nan jäsenen statukseen kuuluvan jumalallisuuden ja kun-
nialla kruunautumisen. [2062:1] 

 
Mielenkiintoista tässä yhteydessä on nimenomaan se, 
että mielenauttajahenget mainitaan kohdassa kuusi, 
vaikka niitten normaalitoiminta on jo mainittu sitaatin 
alussa. Kohdassa kuusi ne mainitaan uudestaan kak-
sinkertaisen vaikutusluettelon yläpäässä, juuri ennen 
fuusioitumisen seurauksena annettavan uuden nimen 
henkeä. Voidaan ajatella, että mielenauttajahenkien 
toiminta kehittyy niin voimakkaaksi, että ne Totuu-
den Hengen ja Pyhän Hengen antamisen jälkeen il-
menevät ns. hengen lahjoina tai armolahjoina. Lahjo-
jahan ne ovat alun pitäenkin, nämä: viisauden henki, 
palvonnan henki, neuvon henki, tiedon henki, roh-
keuden henki, ymmärryksen henki, intuition, nopean 
oivaltamisen, henki. [378:4] Mutta ne voivat ehkä muut-
tua tiedostetuiksi Pyhän Hengen lahjoiksi vasta To-
tuuden Hengen täysin valtaamissa mielissä. 

Hengellinen kehitys jatkuu mansiomaailmoissa, 
mutta Urantia-kirja ei kuvaa sitä kovin yksityiskohtai-
sesti esitellessään luvussa 47 elämää seitsemässä man-
siomaailmassa. Todennäköisesti Totuuden Hengen ja 
Pyhän Hengen vaikutus on siellä voimakkaampaa, 
varsinkin kolmannesta maailmasta alkaen, fyysisen ja 
mentaalisen kuntoutuksen jälkeen. – Mutta Taivaallis-
ten Vanhempiemme vetovoima vaikuttaa jo täällä ja 
sen siunaukset ovat uskossa vastaanotettavissa.  
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V uosia sitten eräs ystäväni kysyi aivan yllättäen: 
”Mihin sitä uskoa oikein tarvitaan?” Kun hän oli 

saanut vilpittömiä, mutta toki onnahtelevia vastauksia 
ja selityksiä näköjään varsin haastavaan kysymykseen-
sä, päätimme miettiä noin pulpahtanutta pähkinää sii-
hen asti kunnes tapaisimme uudelleen.  

Seuraavan kerran tavatessamme näin edessäni en-
tistä seestyneemmän ihmisen, joka oli saanut perus-
vastauksen kysymykseensä jo kotimatkallaan edellisel-
tä kerralta, ja hän oli elänyt sen vastauksen kanssa sel-
vitellen edelleen siten selkiintynyttä asiaa itselleen. 
”Uskohan on kaiken keskiössä oleva perusta ihmisel-
lä!” pamautti tuo jo silloin läheiseksi kokemani yksilö. 
”Jos ei ole uskoa, mitään todellista hengellisyyttä ei 
ihminen voi rakentaa itselleen”, jatkoi hän, näköjään 
lopullisesti herännyt ystäväni onnellisena. Silloin jat-
koimme uskomisen pohdiskeluamme riittävän tuntui-
sen pitkään ja varsin usein, säännöttömin väliajoin 
olemme pohdiskelleet tätä koko uskonnollisen ihmis-
elämän perusasiaa keskusteluissamme.  

Henkilökohtainen usko on todellakin kaiken to-
dellisen elämisen perusta. Oman uskonsa vilpitön to-
teuttaminen valitsemallaan Taivastiellä vie ihmisen lo-
pulta Paratiisiin, Isämme kaltaiseksi henkiolennoksi 
kehittyneenä ikuisuusolentona toteuttamaan Hänen 
tarkoitustaan. Vilpittömän uskon kehittyminen ihmis-
yksilöllä on jokaisen kohdalla tiedostettu valtavan 
suuri lahja Paratiisi-Isältämme! Sillä oma uskohan to-
dellisesti avaa Taivastien jokaiselle etsijälle, joka pää-
see uskonsa ansiosta kaiken armollisen rakkauden 
ikuiseen yhteyteen Isämme käsittämättömän suureen 
maailmankaikkeudelliseen perheeseen!  

Ja vilpitön usko kasvaa ja kehittyy ihmisen edisty-
misen perusosana jokaisella Taivastien valinneella. 
Omakohtainen usko takaa hengellisyyden lisääntymi-
sen jokaisen kohdalla. Urantia-kirjassa vakuutetaan, et-
tä jokainen hengellisyyden valinnut kehittyy jatkuvasti 
hengellisemmäksi kunnes tavoittaa Isämme kaltaisuu-
den kotonaan Paratiisissa ja jatkaa elämäänsä ikuisena 
Hänen osanaan kohti yhä suurempaa täydellisyyttä. 
Vain henkilökohtaisin uskon silmin me ihmiset voim-
me tavoittaa noita Paratiisi-näköaloja täältä periferias-
ta Urantialta, mutta se riittää! Uskon avulla säilyy toi-
vo, ja luottamus elämään lisääntyy ja kehittyy koko 
ajan edistyessämme Taivastiellä matkallamme Isäm-
me tykö.  

Todellinen usko on ehdottoman vilpitöntä luotta-
mista Paratiisi-Isäämme ja Hänen armolliseen rakkau-
teensa ikuisesti! Tämä on jokaisen vapaata tahtoansa 
oikein käyttävän ihmisyksilön todellinen ikuisuus-
omaisuus ja tämä tuo taatusti jokaiselle uskovalle hä-
nen jokaiseen elinpäiväänsä sellaisen kiitollisuuden, 
jota uskova ilmentää kaikessa elämisessään ikuisesti. 
Ja tämä näkyy ja tuntuu...! Usko tuntuu vilpittömänä 
rakkautena kohdattuja lähimmäisiä kohtaan, jotenkin 
samantapaisena elämisenä uskovalla kuin rakkaus il-
meni Jeesuksen elämässä, kun Taivaallinen Vanhem-
pamme ja Veljemme ...kulki ympäriinsä ja teki hyvää 
eläessään täällä maan päällä kaksi tuhatta vuotta sit-
ten.  

Ei ole minun asiani tarkkailla, kuinka elämisessäni 
näkyy tuollainen Jeesuksen kaltaisuus... tai näkyykö si-
tä. Minun asiani on altistaa itseäni elämään hyvin ja 
rakkaudellisesti täyttää Paratiisi-Isämme tahtoa vilpit-
tömästi kaikessa elämisessäni, Taivastieni valvojat pi-
tävät kyllä kaikesta minua koskevasta täyden huolen. 
Mutta tämänkin juttuni kirjoittamisen vuoksi haluan 
kertoa, että olen altistanut itseäni parhaan kykyni mu-
kaan jo vuosia suhtautumaan kohtaamiini lähimmäi-
siin niin kuin ymmärtäisin Jeesuksen suhtautuvan ta-
paamiini ihmisiin, jotka tulevat vastaani tässä elämi-
sessäni täällä alkuplaneetallani Urantialla. Omien elä-
miemme mukana saamiemme eväiden avulla meistä 
jokainen elämäänsä arkitodellisuudekseen elää tälläkin 
sfäärillä, siksipä henkilökohtaisen uskon toteutumina 
ilmaantuvat hengen hedelmät näkyvät siten kuin ne il-
menevät erilaisilla ihmisyksilöillä.  

Hengen hedelmänä pidän sitäkin ajatusta, joka 
pulpahti esiin etsiessämme seuraavien talvipäiviemme 
pitopaikkaa! Koska Suomemme näyttää hiljakseen 
sulkeutuvan meiltä, ainakin mitä tulee kansankirk-
komme suvaitsevuuteen meitä kohtaan, esitänkin, että 
koko Urantia-kirjaa lukeva ja varsinkin sen sanomaan 
uskova sekä sen elämisensä ohjeistuksekseen ottanut 
kansanosa alkaisi mietiskellä oman kokoontumiskes-
kuksen hankkimista jostakin keskeisestä Suomesta! 
Luulisin jonkun vanhan ja jo käytöstä poistetun, mut-
ta suhteellisen hyväkuntoisen koulun olevan edullisin 
ja myös käyttökelpoisin ratkaisu tarpeisiimme, jotka 
eivät varmaankaan vähene vaan kasvavat taatusti hen-
kilölukumme kasvaessa ja haasteidemme lisääntyessä. 
Toki ratkaisumme voisi olla myös toisenlainen.  

Paikan olisi järkevintä olla eteläisessä Suomessa, 
mutta kuitenkin ruuhka-Suomen pohjoispuolella kes-
kellä maata, niin että sinne olisi hyvät kulkuyhteydet 
ja se olisi näin mahdollisimman monen tavoitettavissa 
helposti. Joku, esim. nuoripari, saisi talonmiestoimin-
tojaan vastaan asunnon, ja rahoitus ostoa varten saa-
taisiin kokoon lahjoituksina seuramme elimelle, joka 
siihen valittuna hoitaisi ko. hanketta. Viisikymmentä 
1000 euron lahjoitusta toisi 50 000 euroa, ja sillä var-
maankin jostakin sivummalta jo talon ehkäpä saisi os-
tetuksi! (Voisiko valtiolta pyytää?) – Ja jos kirkkoon 
kuuluvat tekevät minun kaltaiseni ratkaisun, varoja 
riittää tähän helpommin! Omasta puolestani lupaan 
ottaa osaa ja talkoisiin voin myös osallistua. Olen 
kaksi taloa rakentanut pääosiltaan ja vaikka selkäni ei 
paljon kestä, vasara esimerkiksi vielä pysyy kädessäni. 
Taloudessamme on viime aikoina ajellut pari seinä-
lamppua, ja lautasiakin ehkä löytyisi.  

Että esimerkiksi tälle periaatteelle toivon teidän 
ajatusta kehittelevän, hyvät lukijat. Ja sitten toimeksi, 
jos päätämme noin konkreettisesti varmistaa Paratiisi-
Isämme asiaa ja Hänen tahtoaan täällä Suomessam-
me!  

Siunauksellista Uutta Vuotta, tavataan talvipäivillä!  
Veljellisellä rakkaudella Lempäälästä!  
 

Kalevi Krekilä 

USKO 
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M uutaman eri lähteen mukaan ensimmäinen 
Urantia-kirja tuli Suomeen vuonna 1959 erään 

suomalaisen USA:ssa asuvan sukulaisen tuomana. 
Kirja herätti uteliaisuutta sen ilmoittamaa sanomaa 
kohtaan, koska se poikkesi senhetkisen ymmärryksen 
mukaisesta ”totuudesta”. Kirjoja tuli ilmeisesti muu-
tamia Suomeen myös vuosina 1959–65, mutta mitään 
varmaa tietoa lukumäärästä ei ole. Tuolta ajalta ei ole 
myöskään tietoa varsinaisesta toiminnasta Urantia-
kirjan tai sen ilmoituksen suhteen.  

Näin jälkeenpäin muistellen voi sanoa varsinaisen 
toiminnan alkaneen vuonna 1966, kun eräs liikkees-
sämme nykyäänkin mukana olevan perhe, muutamien 
ystävien innokkaasti kuunnellessa, käänsi englannin-
kielistä tekstiä suomeksi. Tämä tapahtui kesällä muu-
tamana viikonloppuna ja syksyn tullen toiminta siirtyi 
kaupunkiin, Helsinkiin, jossa kokoonnuttiin noin ker-
ran kuukaudessa muun toiminnan ohessa. Näiden ti-
laisuuksien aikana alkoi myös pitkään jatkunut Uran-
tia-kirjan käännöstoiminta omalle kielellemme. Tässä 
ryhmässä oli muutamia henkilöitä, jotka alkoivat 
kääntää kirjan tekstiä, josta kullekin sovittiin oma 
osuutensa. Nämä käännökset monistettiin ja kerättiin 
sivu kerrallaan omiksi luvuikseen. Kukin kääntäjä luki 
oman osuutensa seuraavalla kerralla kokoustilaisuu-
teen osallistuneille. Näitä käännöksiä tehtiin kirjan eri 
kohdista epämääräisessä järjestyksessä. 

Vuoden 1968 alussa siirryttiin pitämään kokouksia 
Helsingin kaupungin omistamaan Pauligin huvilaan. 
Tällöin kääntäminen aloitettiin järjestelmällisesti kir-
jan alusta ja se organisoitiin muutenkin uudestaan. 
Kääntäjiä ja konekirjoittajia ilmaantui useita lisää vuo-
sien kuluessa. Saimme myös lahjaksi käsikäyttöisen 
monistuskoneen, jolla monistimme kirjoituskoneella 
vahalle kirjoitetun tekstin. Saimme myös käyttöömme 
huvilan ullakolla sijainneen komeron ja sinne eräs 
ryhmän jäsen rakensi hyllyjä ja varastotilan, jonne si-
joitimme Urantia-kirjan käännöslukujen monistevaras-
ton. Huvilan toisessa kerroksessa olevaan saliin ko-
koonnuimme kerran kuukaudessa lauantaisin. Joku 
ryhmämme jäsen, joka oli kirjan sinä päivänä ilmesty-
neeseen lukuun perehtynyt, piti alustuksen tästä lu-
vusta. Sen jälkeen seurasi kahvitarjoilu ja yhteinen 
keskustelu pohjautuen luvun sisältöön. 

Lupahakemus suomenkielisen käännöksen tekemi-
seksi lähetettiin Urantia Foundationille Chicagoon 
vuonna 1969. Vastaus, jossa Urantia Foundation 
myönsi käännösluvan, saatiin saman vuoden joulu-
kuun 19. päivänä päivätyllä kirjeellä. Alustava kään-
nöstyö jatkui kuitenkin usean vuoden ajan, vuoden 

1975 loppuun asti. Tämän jälkeen seurasi tarkastus- 
sekä uusi korjaus- ja käännösvaihe, joka kesti noin 
seitsemän vuotta. Tämän käännöstyön aikana, vuon-
na 1978, vierailivat Urantia Foundationin silloinen 
presidentti Tom Kendall ja jäsen Martin Myers 
Suomessa noin viikon ajan. Käyntinsä aikana he vie-
railivat järjestämissämme eri tilaisuuksissa, joissa oli 
mahdollisuus tutustua lukijoihin  ja silloiseen toimin-
taamme. 

Pienryhmätoiminta Pauligin huvilalla Helsingissä 
jatkui vuosina 1978–82. Ryhmän koko näissä tilai-
suuksissa vaihteli ja riippui vierailijoiden määrästä; 
heitä saattoi tulla kauempaakin, jopa Lahden ja Fors-
sankin alueilta.  Näihin aikoihin alkoi opiskeluryhmiä 
muodostua muillakin paikkakunnilla, joissa oli useam-
pia lukijoita. Ja tällöin joukkoomme liittyi myös va-
lantehnyt kielenkääntäjä Seppo Kanerva, joka kirjan 
luettuaan kiinnostui sen kääntämisestä. Silloisen kään-
nösryhmän ja Seppo Kanervan välisten keskustelujen 
ja muutaman luvun kokeilukäännöksen tuloksena 
Seppo aloitti varsinaisen käännöstyön. Asiasta ilmoi-
tettiin myös käännösmonisteiden lukijoille kirjeitse. 
Siinä kerrottiin, että tarvitaan ryhmä vapaaehtoisia 
lahjoittajia, joiden tuella voitaisiin kattaa käännöstyön 
aiheuttamat kulut. Riittävä määrä lahjoittajia ilmoit-
tautui, ja näin muodostunut nk. tukiryhmä toimi koko 
käännöstyön ajan vuoteen 1989 asti. Silloin käännös 
lähetettiin USA:ssa työskennelleen professori Vähä-
mäen tarkastettavaksi. Tämän tarkastusvaiheen pää-
tyttyä suomenkielinen Urantia-kirja ilmestyi kesällä 
1993 Urantia-säätiön painattamana. 

Perinteiseen toimintaamme ovat kuuluneet yhteiset 
kokoontumiset, johon kirjan lukijoiden ja jäsenten li-
säksi myös muut asiasta kiinnostuneet ovat olleet ter-
vetulleita. Näitä tilaisuuksia ovat olleet mm. Urantia-
aiheiset kesäpäivät sekä alustus- ja esitelmätilaisuudet. 
Ensimmäiset kesäpäivät pidettiin syyskuussa 1984 
Helsingissä Pauligin huvilan tiloissa. Siitä lähtien näitä 
kesätilaisuuksia on pidetty eri puolilla Suomea yleensä 
kesäkuun alussa, ja niihin on osallistunut myös ulko-
maisia vierailijoita. Toiseksi eniten näitä ulkomaisia 
vierailijoita lienee ollut vuonna 1989 kesäpäivillä Piek-
sämäellä, jolloin oli ns. installaatiotilaisuus ja seuram-
me liittyi silloiseen Urantia Veljeskuntaan (Urantia 
Brotherhood). Vuonna 1998 kesäpäivät siirrettiin elo-
kuun puolelle Suomessa silloin pidetyn IUA-
konferenssin yhteyteen. Se oli ensimmäinen IUA-
konferenssi USA:n ulkopuolella ja näin ollen myös 
runsaasti useita eri kansallisuuksia edustaneita vieraili-
joita eri maanosista saapui meidän kesäpäivillemme. 

Urantia-liike Suomessa 
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Myös ns. talvipäivät ovat kuuluneet vakituiseen 

toimintaamme. Vuonna 1985 pidettiin ensimmäiset 
talvipäivät ja siitä lähtien on tammikuun loppupuolel-
la tuo viikonlopun pituinen yhdessäolo Urantia-
henkisine ohjelmineen ollut osa vakituista toimin-
taamme. 

Seuramme jäsenten, opintoryhmäläisten ja muiden 
kirjaa lukevien yhdyssiteenä toimii myös Heijaste-lehti. 
Se perustettiin jo keväällä 1984 silloisen tukiryhmän 
sekä muiden monisteita lukevien ja toiminnastamme 
kiinnostuneiden luettavaksi. Lehti ilmestyy nykyisin 
noin neljä kertaa vuodessa. Se jaetaan jäsenetuna jäse-
nistölle ja tilausmaksua vastaan muillekin. 

Tietotekniikka on sen yleistymisen ja nopean ke-
hittymisen johdosta otettu avuksi seuramme toimin-
taa palvelemaan ja kehittämään. Seurallamme on oma 
web-sivunsa osoitteessa http://www.urantia.fi. Näillä 
sivuilla kerrotaan seuramme toiminnasta, seuran halli-
tuksesta ja jäsenyydestä seurassa. Siellä on mahdolli-
suus ”klikata” linkkiä Urantia-kirjaan ja lukea sitä tai 
etsiä haluamansa numero IUA Journalista (nykyisin 
UAI Journal ) tai Heijaste-lehdestä. Opintotoiminnasta 
ja opintoryhmistä eri osissa Suomea on oma mainin-
tansa. Siellä kerrotaan myös Urantia-kirja -koulusta, 
sen toiminnasta, menetelmistä, tavoitteista ja kurssien 
rakenteesta meillä Suomessa. Ajankohtaisosiossa on 
kerrottu tulevista tapahtumista kuten esitelmätilai-
suuksista, kesä- ja talvipäivistä, konferensseista maail-
manlaajuisesti. Lisäksi internetsivulta löytyy palaute-
sivu ja vieraskirja. 

Seuran käyttöön internetsivulle on myös avattu 
internetarkisto. Siellä on jäsenistön käyttöön omalla 
jäsenistön salasanalla omat sivunsa, jossa on jäsenis-
tölle tarkoitettua asiaa ja tiedotteita sekä lisäksi seuran 
hallituksen käyttöön erikseen omalla salasanalla avau-
tuva sivustonsa. Tältä Suomen Urantia-seuran sivulta 
on luonnollisesti linkit myös sivuille: 
- Urantia-säätiö (USA)    

http://www.urantia.org  
- Urantia-säätiön Suomen-toimisto  

http://justice.urantia.org/~finland 
- Kansainvälinen Urantia-yhdistys (UAI)  

http://www.urantia-uai.org 
Lisäksi Urantia-kirjan lukijoilla, joilla on tietokone 

käytettävissä, on mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä ja 
kommentteja Urantia-kirjasta ja käydä Urantia-henkistä 
keskustelua hiljattain perustetulla keskustelupalstalla 
muiden samanhenkisten kanssa joko klikkaamalla 
kotisivulla olevaa kohtaa:   
8. Keskustelupalsta tai suoraan linkillä: 

http://www.urantia.fi/phpBB2/index.php 
 
Keskustelupalstalle pääsyn edellytyksenä on rekis-

teröityminen sen käyttäjäksi jollakin sopivalla nimi-
merkillä. Ohjeet näkyvät rekisteröitymisvaiheessa. 

 
Kalevi Eklöf 

Loppuvuoden tarjouksena suomenkielinen Urantia-kirja  
 
Urantia-säätiön Suomen-toimiston perinteinen loppuvuoden hinnanalennus keskitetään tänä vuonna suo-
menkielisiin kirjoihin, joita voi tilata koko joulukuun ajan 20 %:n alennuksella. 
 
Urantia-kirja, kovakantinen                32,00 € 
Urantia-kirja, pehmeäkantinen            20,00 € 
 
Postitse lähetettäessä hintoihin lisätään postin perimä pakettimaksu.  
 
Varastossamme on aina myös englanninkielisiä kirjoja sekä kaikki käännöskirjat. Käännöksiä on julkaistu 
kirjan muodossa seuraavilla kielillä: suomi, ranska, hollanti, espanja, venäjä, korea, liettua, saksa (2005) ja 
italia (2006).  Portugalinkielinen ja romaniankielinen käännös ovat olemassa CD-ROM-muodossa ja eng-
lanninkielinen äänikirja MP3-muodossa ja kasettiversiona. 
 
Urantia-säätiön Suomen-toimisto 
Luhtikyläntie 712 
16300 ORIMATTILA  
Puhelin: (03) 777 8191, 040 742 6288 
Sähköposti: urantia-saatio@urantia.fi 
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Suomen Urantia-seuran talvipäivät 26.–28.1.2007 
 

Hotelli Petäyksessä Hattulassa (Tyrväntö) keskellä Etelä-Hämettä 
www.petays.fi / hotelli@petays.fi, puh. (03) 673 301 

 
                                                Teema: Usko 
 
Perjantai 26.1.         
 

Hallituksen kokous ja iltapala (osallistujien majoittuminen) 
 
Lauantai 27.1. 
 

09.00–09.15  Päivän avaus (Kalevi Krekilä) 
09.15–09.45  Logoterapian filosofia jokapäiväisessä elämässä (Irmeli Ivalo-Sjölie) 
10.00–10.30  Mihin Urantia-kirjan lukija uskoo (Tapani Vainio ja Raimo Kujala) 
10.30–11.30  Pienryhmäkeskustelu 
12.00–13.00  Lounas 
13.00–13.45  Turun ryhmä keskusteluineen 
14.00–14.30  Kahvit 
14.30–15.00  Ajatuksia palvonnasta (Kari Kippo) 
15.00–16.00  Pienryhmäkeskustelu 
16.00–16.45  Teemaan liittyvää (Reijo Hamari) 
17.00–18.00  Päivällinen 
18.00–           Iltaohjelmaa (paneeli, iltapala, uima-allassaunat, vapaa sana) 

 
Sunnuntai 28.1.   
09.00–09.15  Päivän avaus (Kalevi Krekilä) 
09.20–09.35   
09.40–09.55   
10.00–10.15 Eri alustajien muutamat sanat uskosta 
10.20–10.35   
10.40–10.55   
11.00–12.00  Pienryhmäkeskustelut 
12.00–13.00  Lounas 
13.00–13.15  Seuran puheenjohtajan puheenvuoro (Raimo Ala-Hynnilä)   
13.15–13.45  Johdatus talvipäivien päätökseen (Martti Vanninen) 
13.45–14.00  Päätös (Kalevi Krekilä) 
14.00–           Kahvit 

 

Majoitus- ja ruokailuvaihtoehdot: 
1. Täysihoito pe–su  2 hh:ssa 148 € / hlö ja 1 hh:ssa 178 € / hlö 
2. Täysihoito la–su  2 hh:ssa 103 € / hlö ja 1 hh:ssa 118 € / hlö 
3. Vain ruokailut ohjelmineen pe–su 70 €, la–su 65 € (ei sis. aamiaista) 

 

Ilmoittautuminen 12.1.2007 mennessä: 
Kalevi Krekilä 050 5951942 
Raimo Kujala 040 5864154, raimo.kujala@kolumbus.fi 

 

Ajo-ohje pohjoisesta:  
1. Tampereelta moottoritietä Helsingin suuntaan ja ennen Hämeenlinnaa Parolan risteyksestä vasemmalle (tie 3051) tai 

Hattula–Pälkäne–Kangasalan risteyksestä tielle n:o 57.  Sitä tietä 6–7 km pohjoiseen ja käännytään vasemmalle 
Lepaa–Tyrväntö-tielle n:o 3061. Se ajetaan perille asti.  

2. Orivesi–Kangasala–Pälkäne–Hattula-tietä ja käännytään ennen Hattulaa oikealle Lepaa–Tyrväntö-tielle ja ajetaan 
perille asti. 

 

Ajo-ohje etelästä: 
Etelästä tulevat ajavat Helsinki–Tampere-moottoritietä ohi Hämeenlinnan ja heti oikealle Hattula–Pälkäne–
Kangasala-tielle n:o 57 ohi Hattulan, Lepaa–Tyrväntö-tie kääntyy vasemmalle, ks. kohta 1.     
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Opintoryhmä Tukholmassa 
 

Tukholmassa kävijöille tiedoksi:  
 

                            Urantia-kirjan opintoryhmä kokoontuu Tukholmassa osoitteessa: 
 

                                                        Studieförbundet Vuxenskolan 
                                                        Hantverkargatan 12 
                                                        Stockholm 
 

                            Lähin metroasema on Rådhuset. 
 

                            Yhdyshenkilö: Michael MacIsaac 073 576 4364  (Suomesta +46 73 576 4364) 

Kokoontumisaikoja: 
 

                    6.12.06      18.00-21.00  
                  16.12.06      15.00-18.00  
                    17.1.07      18.00-21.00  
                    27.1.07      15.00-18.00  
                      7.2.07      18.00-21.00  

Alustavat kokoontumisajat kevättalvelle: 
 

        14.2.07      18.00-21.00 
        24.2.07      15.00-18.00 
          7.3.07      18.00-21.00 
        14.3.07      18.00-21.00 
        24.3.07      15.00-18.00  

Hotelli
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HALLITUS JA KOMITEAT 

 
 
 

Raimo Ala-Hynnilä, puheenjohtaja              Lahjaharjuntie 32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ  
                                                                                          Puh. (014) 635 186      

gadonia@kolumbus.fi 
 
 

Matti Tossavainen, varapuheenjohtaja         VANTAA  
                                                                       Puh. 050 310 9184      

matti.tossavainen@elisanet.fi 
 
 

Hanna Holopainen, sihteeri                         Linnankatu 47 A 41, 20100 TURKU  
                                                                       Puh. (02) 237 3073      

h.anna.h@luukku.com 
 
 

Martti Vanninen, rahastonhoitaja                 ESPOO  
                                                                       Puh. 040 727 8714      

martti.vanninen@kolumbus.fi 
 
 

Tuula Parviainen, jäsenkomitean pj.             LAMMI   
                                                                       Puh. 050 013 1430    
 
 
 

Kalevi Eklöf, julkaisukomitean pj.                 KLAUKKALA   
                                                                       Puh. (09) 879 9474; 040 830 1200    

kalevi.eklof@kolumbus.fi 
 
 

Kalevi Krekilä, koulutuskomitean pj.             LEMPÄÄLÄ  
                                                                       Puh. 050 595 1942    

 
 

ESITELMÄTILAISUUDET  HELSINGISSÄ 
 

 
Seura järjestää kevätkaudella 2007 esitelmätilaisuuksia Helsingin Kruununhaassa osoitteessa 
Meritullinkatu 13 G  (erillisen piharakennuksen 2. kerros).  Tilaisuudet pidetään lauantaisin, 
alkaen kello 15.00.  Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! 
 

                                24.2.2007           Kalevi Krekilä                      Usko 
                                24.3.2007           Tapio Talvitie                     Maailmanloput 
                                21.4.2007           Pentti Lehtelä                     Aihe avoin 

Aili Nurmiaho      * 29.6.1914  k. 2.12.2004  90v. 
Maija Välimäki    * 4.2.1914 
Antero Huovinen * 13.6.1928 

 Iäisyysmatkalle lähtenyt 
 

    Aili Nurmiaho     2.12.2004   90 v 
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Opintoryhmät tiedottavat 
 

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja asiallista levittämistä sekä toi-
mia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja 
opintoryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-kirjan opetusten ymmärtämistä. Haluam-
mekin kannustaa lukijoita juuri tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan väärentä-
mättömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka 
puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista Urantia-kirjan lu-
kijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryh-
mille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opinto-
ryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, 
kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Tukipyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitealle tai suoraan seuran halli-
tukselle.  
    Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryh-
mää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. 
Seura julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan, mutta 
samalla muistuttaa, että viime kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja me-
netelmistään. 

Helsingin seutu 
 

The English Study Group meets every second Tuesday at 
Seppo Kanerva’s home, Aurinkoranta 6 B 22, 00990 HELSINKI, 
phone (09) 694 7989  (seppo.kanerva@mediakoti.fi).  
 
Ryhmä, yhteyshenkilönä Helena Juola, puh. 050 530 7785 
(helena.juola@fonet.fi), kokoontuu tiistaisin parittomina 
viikkoina (alkaen 16.1.) klo 17.00 os. Meritullinkatu 13 G, 
00170 HELSINKI.   
 
Uskonyhteyttä vaaliva opintoryhmä kokoontuu 
sunnuntaisin klo 14.30–17.00  (21.1., 18.2., 18.3. ja  15.4.) 
os. Meritullinkatu 13 G, 00170 HELSINKI.  Joel Rehnström,   
puh. (09) 221 3125   (joel.rehnstrom@pp.inet.fi). 
 
Kauklahden opintopiiri kokoontuu lauantaisin klo 10.00,  
os. Kauppamäki 1, kerhohuone 114, 02780 ESPOO. 
Lisätietoja: Pentti Lehtelä, puh. 0400 609 790  
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi). 
 
Hyvinkää 
Tietoja toiminnasta antaa Kari Haavisto, puh. (019) 461 421  
(kari.haavisto@pp.inet.fi). 

 

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

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

Lammi 
Lammin ja ympäristön toiminnasta kiinnostuneille antaa tietoja 
Tuula Parviainen, Haapainojantie 33, 16900 LAMMI, puh. (03) 
674 3226. 

Lappeenranta 
Tietoja antaa Yrjö Kuikko, puh. (05) 414 1542.  
 

Lempäälä 
Ryhmä kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkoina klo 
18.00–21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä, Tampereentie 250, 
37560 LEMPÄÄLÄ, puh. 050 595 1942. 
 

Oulu 
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kosteperänkatu 2 A 84,  90100 
OULU, puh. (08) 342 046;  040 502 6604.  
 

Pieksämäki 
Tietoja antaa Johannes Partanen, Häyrisentie 23–25 B 47,       
76100 PIEKSÄMÄKI, puh. 040 562 0745. 
 

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

Rovaniemi 
Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 17.00 Raija Vallaksella 
Valtakatu 32 A 4, 96200 ROVANIEMI. Lisätietoja: Raija Val-
las,  puh. 040 536 0432. 
 

Tampere 
Ryhmä kokoontuu parillisina keskiviikkoina Metsossa.  Lisätie-
toja: Kaarin Köntti, puh. (03) 265 0578. 
 

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

Vaasa 
Lisätietoja: Tapani Härkönen, puh. (06) 312 1832. 
 

Málaga, Espanja 
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja antaa  Pentti 
Suutarinen, puh. +34 626 792 501. 


