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eijaste on Suomen Urantia-seura ry:n julkaisu, jonka toimittaa seuran
julkaisukomitea. Heijasteessa julkaistaan Urantia-kirjan aihepiiriin liittyviä kirjoituksia ja keskustelupuheenvuoroja. Heijaste toimii myös seuran
tiedotus- ja ilmoituslehtenä. Heijaste ei ota vastaan mainoksia. Myöskään
muita kuin seuran omia ilmoituksia ei pääsääntöisesti julkaista, mutta tapauskohtaisesti voi asiasta neuvotella päätoimittajan kanssa.
Toimitus pidättää oikeuden tekstien kielellisiin korjauksiin. Mahdollisista
sisältömuutoksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa. Kirjoituksista ei makseta
palkkiota. Suorat lainaukset Urantia-kirjasta tulee merkitä Urantia-kirja/
Hakemisto-teoksessa tai Urantia-kirjan tietokoneversiossa käytettyä merkintätapaa noudattaen; esimerkiksi [2002:6] tarkoittaa sivun 2002 kuudetta
kokonaista tekstikappaletta. Toimitus voi suostua julkaisemaan kirjoituksen
nimimerkillä vain poikkeustapauksessa.
Kaikki Heijasteessa esitetyt tulkinnat Urantia-kirjasta, mielipiteet ja
päätelmät ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Urantiasäätiön, Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen tai Suomen Urantia-seura ry:n
kantaa. Samoin kirjoittajien tulee tietää, että Heijaste-lehti on, paitsi tilattavissa, niin myös internetissä kaikkien vapaasti luettavissa.
Lehteen tarkoitettu aineisto voidaan osoittaa päätoimittajalle tai
toimitussihteerille. Tilaukset, peruutukset tai osoitteenmuutokset osoitetaan päätoimittajalle.
Heijaste on Suomen Urantia-seuran jäsenlehti, mutta se on kenen tahansa tilattavissa. Vuosikertatilaus (kalenterivuosi/neljä numeroa) maksaa
15 €, irtonumero 4 €. Tilaus astuu voimaan, kun tilausmaksu on maksettu
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Puheenjohtajan kynästä

R

akkaus-sanaa ja sen johdannaisia on käytetty hakusanakoneen mukaan Urantia-kirjassa 1 002
kertaa eli lähes yhtä paljon kuin sanaa ”usko”. Rakkaus-aihe täytti ja
valtasi mielemme ja sydämemme
Urantia-kirjan lukijoiden talvitapaamisessa 29.–31.1.2010 Voionmaan
opistolla Ylöjärvellä. Lieneekö milloinkaan talviaikaan ollut paikalla
niin paljon kiinnostuneita lukijoita
paikalla kuin nyt.
Rakkaus on aihe, josta on kerrottu varmaan tuhansia sananlaskuja ja sanontoja, samoin tuhannet
ovat ne laulut, jotka rakkautta käsittelevät. Yleisimmin ne käsittelevät
maallista rakkautta toista sukupuolta kohtaan. Sellaista aineistoa, joka ilmentää puhtaasti hengellistä rakkautta, on huomattavasti
vähemmän tarjolla. Rakkautta on
monenlaista; vanhempien lapseensa
kohdistuvaa, miehen ja naisen välistä, äidinrakkautta, veljellistä rakkautta, yleismaailmallista rakkautta,
hengellistä ja jumalallista rakkautta,
ym. Erityyppisten rakkauden lajien
ero voi olla vain hiuksenhieno.
Rakkaus kaikkineen tulee Jumalalta

ja sitä me ihmiset sitten omalla tavallamme erilaisissa tilanteissa sovellamme.
”Jumala on rakkaus”, siksi hänen
ainoa persoonallinen asenteensa
maailmankaikkeuden asioita kohtaan on aina jumalallista kiintymystä
osoittava reaktio. Isä rakastaa meitä
kylliksi lahjoittaakseen oman elämänsä meille. Hän antaa aurinkonsa
nousta niin pahoille kuin hyvillekin ja
lähettää sateen oikeamielisille ja väärämielisille. [38:6]
Mutta Jumalan rakkaus on viisasta ja kaukonäköistä vanhemman
kiintymystä. Jumalallinen rakkaus
toimii liitossa jumalallisen viisauden
ja Universaalisen Isän täydellisen
olemuksen kaikkien muiden infiniittisten piirteiden kanssa. Jumala
on rakkaus, mutta rakkaus ei ole
Jumala. Jumalallisen rakkauden suurin ilmentymä kuolevaisia olentoja
kohtaan on nähtävissä Ajatuksensuuntaajien lahjoittamisessa, mutta
teille osoitettu Isän rakkauden suurin ilmentymä on nähtävissä hänen
Poikansa Mikaelin lahjoittautumisessa silloin, kun hän eli maan päällä ihanteellisen hengellisen elämän.
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Sisimmässä oleva Suuntaaja tekee
Jumalan kullekin ihmissielulle osoittamasta rakkaudesta henkilökohtaisen. [40:2]
Suomalaisia miehiä on pidetty
aina hiljaisina mörökölleinä, jotka
eivät puhu eivätkä pussaa. Tunteet
on pidetty omana tietonaan ja siten
myös sanoja tulee normaalisti suusta ulos vähäisessä määrin. Nämä
Urantia-päivät olivat poikkeus totutusta. Talvipäivien järjestäjät olivat
antaneet pääosan luennoista miesten pidettäväksi, ja kun mies kerrankin päästetään irti, puhumaan
rakkaudesta, niin miesnäkökulma
sisäänpäin kääntyneestä, hiljaisesta
ja tunteitaan panttaavasta köriläästä
muuttui totaalisesti. Harvoin on
ollut niin vapautunutta porukkaa, ja
niin hauskaa kuin näillä päivillä oli.
Suuri kiitos kuuluu myös kauniimman sukupuolen edustajille, jotka
saivat meistä miehistä sen parhaan
terän esiin.
* * *

Aina joskus hiipii itselleni puheenjohtajan ominaisuudessa mieleen
huoli siitä, miten yhdistyksemme
selviää ikääntymisen mukanaan tuomista haasteista ja sitä myöten jäsenmäärämme kehittymisestä ja
toimintakyvystämme. Toistaiseksi
näistä haasteista on selvitty hyvin.
Välillä jopa ilo hiipii puseroon. Meneillään olevan toimintakauden ai-
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kana yhdistykseemme on liittynyt
neljä uutta jäsentä, jota voidaan todellakin pitää ilahduttavana asiana.
Urantia-kirjan kokonaan lukeneita
ihmisiä on Suomessa iso määrä ja
toivonkin omasta puolestani, että
siitä joukosta liittyy yhä enenevässä
määrin jäseniä yhdistykseemme.
Kylmän talven jälkeen alkaa lämpö ja valo pikkuhiljaa palata takaisin. Onneksi meillä on vuodenajat
ja muutenkin vaihtelua elämässämme. Seuraava yhdistyksemme järjestämä isompi tapahtuma on taas kesäkuun alussa 11.–13.6.2010 pidettävä lukijatapaaminen. Tällä kertaa
se pidetään poikkeuksellisesti samassa paikassa. Myös muita tapahtumia on tarjolla, ja tilaisuuksia järjestetään pitkälti sen mukaan, miten
niihin saadaan luennoitsijoita ja
kiinnostunutta yleisöä.
Tervetuloa osallistumaan, ja mukavaa sekä valoisaa kevään odotusta
teille kaikille!
Raimo Ala-Hynnilä
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Päätoimittajalta

Havaintoja

T

änä vuonna tulee 55 vuotta
täyteen The Urantia Bookin julkaisemisesta vuonna 1955 Chicagossa.
Ilmoitus alkaa olla jo varttuneempaa
keski-ikää. Suomeen kirja saapui 60luvulla Margit Lilius-Mustapan
tuomana ja monistemuotoisten
käännösten tuottaminen englannin
kielestä suomen kielelle alkoi vuosikymmenen loppupuolella ja jatkui
pitkälle 70-luvun puolelle. Tosin
tiettävästi ensimmäinen Suomeen
tuotu Urantia-kirja oli Risto Rydin
leskellä Gerda Rydillä jo heti sen
ilmestymisen jälkeen. Monien vaiheiden jälkeen suomenkielinen
Urantia-kirja julkaistiin vuonna 1993
keväällä.
Ultra-lehti julkaisi viimeksi numerossa 12/2009 Urantia-kirjan historian William S. Sadlerin kertomana ja Seppo Kanervan kääntämänä. Myös aikaisemmissa saman lehden numeroissa Urantia-kirjaa ja sen
sanomaa on käsitelty useasti lähes
neljän vuosikymmenen aikana.
Myös viime aikojen rajatiedon- ja
kirjamessutapahtumissa olemme
seurana olleet mukana. Eikä unohtaa sovi seuran isännöimää vuoden
1998 kansainvälistä IUAkonferenssia (nykyisin UAI) Hel-

singissä. Vaikka seuran tarkoitus on
ensisijaisesti tukea opintoryhmiä,
lisääntyvä kiinnostus ennen pitkää
asettaa toiminnassa aktiivisesti mukana oleville myös haasteita, kun
kysyjille on kerrottava, mikä yhteisö
me oikein olemme ja miten määrittelemme Suomen Urantia-seuran
tehtävän! Seuran kotisivut ja säännöt kertovat selkeästi toiminnan ja
tavoitteet, mutta itse ilmoituksen
sisällöstä ja tavoitteista vain kirja
itse voi antaa tyydyttävän vastauksen. Kysyjille joudumme vastaamaan jokainen omalla tavallamme
ja omalla näkemyksellämme, koska
mitään ”oikeata tulkintaa” Urantiailmoitukseen ei ole, mikä on hyvä
asia. Jokaisellahan meillä on Universaalisen Isän henkilahja, Totuuden Henki ja mielenauttajahenget
ohjaamassa toimintaamme. Tulkintamme viidennestä ilmoituksesta on
persoonallinen riippuen siitä, kuinka olemme sisäistäneet sen sanoman. Omasta mielestämme muut,
lähinnä tieteellisten ja uskonnollisten ryhmien edustajat, jotka
eivät aina välttämättä tunne kirjaa
kovinkaan perusteellisesti, helposti
määrittelevät meidät väärin ja puutteellisesti. Siksi rekisteröityneenä
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yhdistyksenä meillä on oikeus ja
velvollisuuskin oikaista havaitsemamme selvästi virheelliset käsitykset sellaisista lähteistä, joihin voimme vaikuttaa. Ilmoitushan sisältää
itse oman määrittelynsä ja inspiroi
jokaista lukijaa henkilökohtaisesti.
Minä Olen -messut 13.–14.2. Espoon Teknillisen korkeakoulun Dipolissa olivat ainakin yleisömäärän
puolesta menestys. Yhdistyksemme
oli mukana kuten aikaisemminkin
pienellä osastolla. Paikkamme kahden
tunnetun, Era Nova -kirjakaupan ja
Ultra-lehden osastojen välissä toi
kiinnostuneita lukijoita keskustele-
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maan vaikutelmistaan. Suuri osa
kävijöistä tunsi kirjan ennestään ja
he lukivat sitä itsekseen. Haasteena
on se, miten saada enemmän väkeä
opintopiireihin, koska keskustelut
ryhmissä antavat useimpien mielestä lisää kiinnostavuutta opiskeluun.
Kirjoja myydään messuilla aina
joitain kappaleita, myös muunkielisinä painoksina. Suomenkielisten
Urantia-kirjojen kokonaismyynti on
viimeisen tiedon mukaan jo ylittänyt 7 000 kappaleen rajan.
Pertti Leinonen
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Urantia-kirjan todenperäisyys ja
uskottavuus
Seppo Nousiainen
Kemi

F

ilosofisissa pohdinnoissa postulaattien todentaminen tapahtuu yleensä a priori, edeltä käsin,
ennen kokemusta havaiten, tai a
posteriori, jälkeenpäin, kokemuksesta
havaittuna. Siirryttäessä viisaustieteen piiristä uskonnon ja uskon
maailmaan todentamiskysymyksestä
tulee irrelevantti, koska henkilökohtainen uskonkokemus, ihmisyksilön uniikki suhde Jumalaan,
Luojaansa, on niin intiimi ja yksilökohtainen asia, että kaikki sen
filosofiset määrittely-yritykset ovat
täysin hedelmättömiä.
Jumalalle voidaan ja pystytään
antamaan monenlaisia attribuutteja,
määreitä, mutta kukaan ei kykene
kuvaamaan omaa jumalasuhdettaan
ulkopuoliselle niin selvästi ymmärrettävällä tavalla, että tämä saisi
muuta kuin korkeintaan harmaan
aavistuksen siitä, mitä jumalatietoisuus kyseiselle henkilölle merkitsee
ja millaista on hänen sisäinen sielunelämänsä suhteutettuna Luojapersoonaan.
Edellä mainituista lähtökohdista
osviittaa ottaen voimme ryhtyä tarkastelemaan useidenkin hyvin valis-

tuneiden ja henkisesti valveutuneiden ihmisten ”Kosmiseksi Raamatuksi” nimeämän suuren sinisen
kirjan – perheraamatun mittakaavaa
koko valtavan universumin suhteisiin laajentavaa – sanomaa. Raamatusta löytyvät Jeesus Nasaretilaisen,
Luoja-Poika Mikaelin, omat sanat:
”Te olette jumalia ja pystytte tekemään vielä suurempia tekoja kuin
minä.” Joka uskoo nämä sanat todeksi ja noudattaa tinkimättä Universaalisen Isän tahtoa, tulee huomaamaan omassa elämässään ihmeiden tapahtumisen olevan jokapäiväistä.
Useimmissa suomalaiskodeissa
kaikesta kirkon ja seurakuntaelämän
sekularisoitumisesta huolimatta on
perheraamattu edelleen kunniapaikalla. Voisimme yksinkertaisena
ajatuskokeena kuvitella, että kaikki
pyhän kirjan tekstit ja tapahtumakuvaukset olisivat vain ihmisten sepittämiä, vailla minkäänlaista autenttista todistusvoimaa. Tehtyämme tämän olettamuksen Raamatun suhteen se voitaisiin liittää koskemaan
myös Urantia-kirjaa, vaikkakin jälkimmäisen teoksen osalta tällainen
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johtopäätös olisi vielä vaikeammin
ymmärrettävissä sen hyvin tarkkaan
ja täsmälliseen aineellisia, puoliaineellisis-henkisiä ja henkisiä universumeita koskevaan kuvaukseen
nähden. Tällöin Raamattu olisi täysin
arvoton ja sen kuvaukset Jumala
Isästä, hänen suhteestaan Poikaansa
ja Pyhään Henkeen muuttuisivatkin
historian ja ihmiskunnan suurimmaksi huijausyritykseksi. Ei tunnu
kovinkaan vakuuttavalta tai loogiselta, oletan.
En ole astronomi, astrofyysikko
tai edes hiukkasfyysikko pystyäkseni
”suurella” asiantuntemuksella puhumaan nykytieteen viimeisimmistä
faktoista, mutta maallikkonakin pystyy terävällä älyllä ja järjellä muodostamaan jokseenkin selväpiirteisen kuvan siitä, minkälaisen mallin
asiantuntijat haluavat omissa kuvauksissaan fyysisestä maailmankaikkeudesta luoda. Heidän tutkimuskohteenaan on nimenomaan
aineellinen maailma. Oma käsitykseni on, että suurin osa tiedemiehistä
ja tiedeyhteisöstä hyväksyy luonnonfilosofiassaan positivismin kannattavaksi prinsiipiksi. Sen serkku
on kaikkien tuntema materialismi.
Nämä kaksi filosofista näkemystä
kuvaavat kaiken olevaisen määrättyjen parametrien ollessa olemassa sattumanvaraisesti syntyneeksi
kokonaisuudeksi. Itse en pysty ymmärtämään ollenkaan tällaista asennoitumista maailmaan enkä yleensäkään elämään.
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Albert Einsteinin, yhden suurimmista ja nerokkaimmista tiedemiehistä, kerrotaan sanoneen seuraavan
aforismin: ”Kun tapahtuu sattumia,
Jumala haluaa pysyä anonyyminä.”
Tässä näemme, miten suuri älykkyys
yhdistyneenä vielä suurempaan, valaisevaan viisauteen, murskaa sellaisen käsityksen, joka äärimmäisen
tarkassa analyysissä huomataan pettäväksi ja loogisesti täysin harhaanjohtavaksi.
Jo keskiajalla teologiaa opiskelevat ja siihen perehtyneet pystyivät
oman tietomääränsä ja järkensä
avulla luomaan hyvin yksinkertaisen
perusajatuksen: Ex nihilo nihil fit. Ei
mitään tyhjästä. Eli jos yleensä on
jotain tai mitään olemassa, sille täytyy olla luoja eli jonkinlainen alkuprinsiippi. Jos yhtään mitään ei olisi
olemassa, minkäänlaista älyä, materiaa tai henkisubstanssia, luojankaan
eksistenssiä ei tarvittaisi.
Kaikki edellä oleva argumentointi tähtäsi suhteellisen yksinkertaisesti Jumalan tai jumaluuden eksistenssin verifioimiseen. Siitä huolimatta
se, joka Jumalan tuntee, ei tarvitse
minkäänlaista todistusaineistoa asian puolesta. Hän elää koko ajan
Jumalan tuntemus ja vaikutus sisimmässään.
Viittaus Luoja-sanaan johtaa heti
luomisen käsitteeseen. Maailmankaikkeuden olemassaolosta ja luomisesta on useanlaisia tieteellisiä,
filosofisia ja uskonnollisia selitysmalleja, yleensä tiukasti toisiinsa
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nivoutuneina. Materialistinen tiede
selittää universumin lähteneen kehittymään noin 14 miljardia vuotta
sitten äärettömän pienestä energiakeskittymästä, ns. singulariteetista,
jossa fysiikan lait eivät päde. Nerokkaat tiedemiehet sanovat, että he
pystyvät kuvailemaan kaikkeuden
muotoutumisen matemaattis-laskennallisilla fysiikan kaavoillaan palautuen ajassa taaksepäin jopa miljoonasosasekunnin päähän alkupisteestä. Kaikki näyttää hienolta ja
varsin vaikuttavalta näissä monimutkaisissa laskelmissa, mutta on
otettava huomioon, että ne edustavat vain todennäköisyyksiä, eivät todellisuutta.
Big Bang -teoria on kyllä yleisesti
hyväksytty tiedeyhteisössä, mutta
että se olisi todennettu siinäkään
mitassa, etteikö sitä olisi yhtä suuri
syy myös epäillä, on kuitenkin täysin selviö. Kannatusta saa myös
kosmoksen syklinen malli, joka esittää universumin olleen aina ja ikuisesti olemassa ilman mitään ajallista
alkupistettä, ja toisaalta tähän liittyy
myös ikuisuuseksistenssi aina uusien singulariteettien kautta. Otammepa minkä todennäköisyysvariaation tahansa, päädymme lopulta saman perimmäisen kysymyksen äärelle: Miksi? Tähän kysymykseen
voimme vastata filosofian avulla
turvautuen metafysiikkaan ja ontologiaan ja teologian keinoin uskonnon ja uskon siivittäminä.

Urantia-kirja on omalle henkiselle
kehitykselleni niin tärkeä, että rohkenen ottaa siitä suoranaisia lainauksia:
Tiedettä ylläpitää järki, uskontoa
usko. Vaikkei uskonto järkeen perustukaan, se on kuitenkin järjellistä; vaikka
se onkin logiikasta riippumatonta, vankka logiikka sitä kuitenkin rohkaisee.
Uskontoa ei voi ravita edes ihanteellinen
filosofia, vaan itse asiassa uskonto on
tieteen ohella juuri tällaisen filosofian lähde. – – [1137:6]
– – Matematiikan likimääräisyydet
ja ymmärryksen varmuudet tulevat vaatimaan aina mielen kehittämän logiikan
harmonisoivaa toimintaa kokemuksen
kaikilla tasoilla, joilta puuttuu Korkeimman suurin mahdollinen saavuttaminen.
Mutta logiikka ei voi koskaan onnistua harmonisoimaan tieteen selville saamia asioita ja uskonnon oivalluksia, ellei
totuus hallitse persoonallisuuden sekä
tieteellistä että uskonnollista aspektia,
ellei persoonallisuus vilpittömästi halua
seurata totuutta, johtaapa se minne hyvänsä niistä johtopäätöksistä piittaamatta, joihin se kenties päätyy.
Logiikka on filosofian käyttämä tekniikka, sen ilmaisukeino. Todellisen tieteen piirissä järki kuuntelee aina mielellään aitoa logiikkaa; oikean uskonnon
piirissä usko on sisäisen näkökulman
pohjalta aina loogista siinäkin tapauksessa, että sellainen usko tieteellisen lähestymistavan sisäänpäin katsovasta näkökulmasta saattaa näyttää tyystin perusteettomalta. Ulkopuolelta sisäänpäin katsoen
universumi saattaa näyttää aineelliselta,
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sisältä ulos katseltaessa sama universumi
näyttää täysin hengelliseltä. Järkeily versoo aineellisesta tietoisuudesta, usko hengellisestä tietoisuudesta, mutta ilmoituksen vahvistaman filosofian toimiessa välittäjänä logiikka voi vahvistaa sekä sisäänpäin suuntautuvan että ulospäin
suuntautuvan näkökannan niin, että se
sillä keinoin saattaa sekä tieteen että
uskonnon tasapainotilaan. Näin siis
sekä tiede että uskonto voivat siksi, että
niillä kummallakin on yhteys filosofian
logiikkaan, käydä toisiaan kohtaan yhä
suvaitsevammiksi, yhä vähemmän skeptisiksi. [1138:2–4]
Edelleen filosofian ja uskonnon
suhdetta käsittelevä lainaus Urantiakirjasta:
Vaikka sekä tiede että uskonto järkeilyllään ja logiikallaan saattavatkin
päätyä otaksumaan Jumalan todennäköisyydestä, vain hengen johdatuksessa olevan ihmisen omakohtainen uskonnollinen
kokemus voi vahvistaa tällaisen korkeimman ja persoonallisen Jumaluuden
olemassaolon varmuuden. Sillä keinoin,
joka edustaa elävän totuuden tällaista
ruumiillistumista, filosofinen olettamus
Jumalan todennäköisyydestä muuttuu
uskonnolliseksi realiteetiksi.
Jumalan olemassaolon varmuuden
kokemiseen liittyvä hämmennys juontuu
siitä, että eri yksilöt ja erilaiset ihmisrodut tulkitsevat ja selittävät tätä kokemusta eri tavalla. Jumalan kokeminen
voi olla täysin pätevää, mutta puhe Jumalasta, se kun on älyllistä ja filosofista, on
eri suuntiin vetävää ja monesti hämmentävän harhaanjohtavaa. [1140:1–2]
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Jos totisesti uskot Jumalaan, tunnet
hänet uskon kautta ja rakastat häntä,
niin älä salli tieteen esittämien epäilevien
vihjailujen, logiikan esittämän pikkumaisen arvostelun, filosofian esittämien
postulaattien tai jumalattoman uskonnon
luomista havittelevien, hyvää tarkoittavien sielujen esittämien ovelien ehdotusten
millään tavoin väheksyä tai halventaa
sellaisen kokemuksen todellisuutta.
[1140:4]
Yksi luotettavimmista todisteista
Urantia-kirjan uskottavuudesta on
kuvaus pimeästä aineesta ja energiasta, jollaisia ei 1930-luvulla vielä
tunnettu, kun tämä teos vastaanotettiin hyvin korkeilta henkipersoonallisuuksilta. Saattoi olla olemassa harvojen yksittäisten tutkijoitten summittaisia arvioita tai arvailuja tällaisista aineen ja energian
olemassaolon muodoista, mutta
yleisesti tiedeyhteisössä Yhdysvalloissa ei sellaisesta puhuttu.
Urantia-kirjan sanoma on ajattelevalle ihmiselle siksi niin mielenkiintoinen, että se haastaa yksilön
aina vain terävämpään ja intensiivisempään pohdintaan elämän tarkoituksesta.
Materialistisen tieteen selitys
maailmankaikkeudesta hyvin tarkkojen ja raudanlujien fysiikan lakien
mukaan toimivana, mutta kuitenkin
sattumanvaraisena, valtavan suurena järjestelmänä, luo pienelle elävälle, mutta kuitenkin suhteellisen
älykkäälle olennolle kuten ihmiselle,
sellaisen käsityksen, että universumi
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on kylmä ja kolkko seuranpitäjä välittämättä siitä, haluaako sen seurassa olla vai ei. Kun taas Urantiakirjan kuvaus kosmoksesta aineellisena, puoliaineellis-henkisenä ja täysin henkisenä, sanoinkuvaamattoman Absoluutin, Universaalisen
Isän – Iankaikkinen Poika ja Ääretön Henki häneen liittyneenä Pyhän
Kolminaisuuden muodostaen – luomana, hyvin tarkasti suunniteltuna
ja johdettuna, jo melko suurelta
osaltaan ystävällismielistä, korkeata,
älykästä elämää sisältämänä, paikallisuniversumeista seitsemään superuniversumiin ulottuvana mahtavana järjestelmänä, antaa ylösnousemustielle vilpittömästi pyrkivälle pienelle maan matoselle huikaisevat kehitysmahdollisuudet koko maailmankaikkeuden mittakaavassa.
Voidaan tietysti väittää Urantiakirjan olevan samanlaista satua kuin
Raamatun kertomuksetkin, mutta
näin käsitettynä katsoisin sen johtuvan lähinnä ymmärryksen puutteesta.
Ei Universaalinen Isä eikä Urantia-kirja pakota uskomaan, mutta
kehotan kyllä jokaista uskosta (ei
välttämättä uskonnosta) kiinnostunutta tutustumaan tähän suhteellisen vähän tunnettuun ilmoitukseen.
Ajattelepa, että pystyisit luomaan
henkilökohtaisen suhteen paikallisuniversumin mahtavaan LuojaPoikaan, joka tunnettiin maan päällä

Jeesus Nasaretilaisena! Tuntuisiko
sinusta silloin siltä, että mahtava
universumi ei kuule eikä halua auttaa sinua?
Lopuksi: Universaalinen Isä on äärettömän pitkämielinen, loputtoman
armollinen, ylimaallisen rakkauden
ilmentymä Havonan keskusuniversumin sisällä sijaitsevalla Paratiisin
Saarella. Ainoa asia, mitä hän syvästi
suree, on, että jätät käyttämättä hänen tarjoamansa suurenmoisen
mahdollisuuden, ylösnousemustien
finaliitiksi asti. Rakkauden Jumalana
hän ei rankaise siitä millään tavoin,
että ihmisyksilö paatuneisuuteen
asti suosii synnillisyyttä. Synnin
palkka on kuolema, nimenomaan
hengellinen ja henkinen kuolema.

HEIJASTE 1/2010

13

Isän perheen jäsenyydessä kasvaminen ja
hänen rakkautensa kohteena oleminen
Arvo Mäki
Lyhennelmä alustuksesta talvipäivillä 2010
Johdanto

U

rantia-kirjassa todetaan, että
taivaallisella Isällämme on
hyvä tahto jokaista luotuaan, lastaan, kohtaan ja hän kutsuu meitä
jokaista tekemään uskon ratkaisun
kasvun löytöretkelle lähtemisestä,
kasvamaan aina paremmin tuntemaan Isän tahtoa, vastaanottamaan
hänen rakkauttaan ja välittämään
sitä lähimmäisillemme.
Tähän Isän kutsuun ei Urantiakirjassakaan ole liitetty yhtäkään ehtolausetta. Meille ihmisille on tyypillistä asettaa näitä ehtoja. Jotkut kuuluvat väärään kulttuuriin tai uskonnolliseen ryhmään. Oppi ja perinteet sitovat ihmisiä ja erottelevat
heitä ja synnyttävät raja-aitoja. Muurien ulkopuolella olevat ovat helposti mielestämme väärällä tiellä.
Heitä täytyy käännyttää oman uskontomme tunnustajiksi, jotta voisimme hyväksyä heidät lähimmäisiksemme, Isän perheeseen kuuluviksi.
Tietoisuutemme on rajallinen ja
sen tähden myös kykymme rakastaa

ihmisiä kanssaveljinämme ja sisarinamme on rajallinen. Henkinen ja
hengellinen kasvu on tietoisuutemme laajenemista. Henkinen ja hengellinen kasvu syntyy meissä yhteydestä Isään, tarkennettuna hänen
täydelliseen osaseensa, esipersoonalliseen Ajatuksensuuntaajaan,
joka asuu meidän ajatuskeskuksessamme. Mitä pidemmälle edistymme tässä kasvussa, sitä paremmin
voimme olla Isän rakkauden kohteena ja välittäjinä.
Ilman hengellistä kasvua rakastaminen muuttuu helposti täytymiseksi ja omaksi yrittämiseksi. Silloin
kun puhutaan rakastamisen vaikeudesta, on tarkasteltava ensisijaisesti
hengellisen ja henkisen kasvun esteitä. Jos tarkastellaan vain Isän positiivisia vaikutuksia itsessämme,
liikumme helposti pilvien yläpuolella emmekä kohtaa arkista elämäämme. Vaikeuksia käsittelemällä kohtaamme arkisen todellisuuden. Keskityn kahteen aihepiiriin; kasvatuksen merkitykseen ja hengellisen kasvun esteisiin ja kasvua edistäviin
asioihin.
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Kasvatuksesta

3)

Itse työskentelin yhteisöllisessä yläasteen koulussa noin 25 vuotta.
Koulun yhteisöllistä toimintaa ja
ilmapiiriä kehitettiin määrätietoisesti. Seuraavassa on joitakin yhteisöllisiä kasvatustavoitteita, jotka tukevat lasten kasvua:
1)

2)

4)
− Perheen (yhteisön) jokainen
jäsen on yhteisön hyväksytty
jäsen.
− Jokaisen kasvua tuetaan, arvostetaan yksilöllisiä ominaisuuksia ja kannustetaan kehittämään vahvoja ominaisuuksia ja kykyjä.
− Yhteisön tehtävä on myös
sosiaalistaa nuoria tulemaan
toimeen muiden kanssa ja
kykenemään hedelmälliseen
yhteistyöhön erilaisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa.
− Annetaan iän myötä vapautta
harjoittaa omaa päätöksentekokykyä. Kokemuksen, erehdyksen ja onnistumisen kautta oppiminen.
− Yksilön vapaan tahdon kunnioittaminen.
− Vastuu itsestä ja kanssaihmisistä.

− Vastoinkäymisten ja tappioiden kohtaaminen ja niiden
käsittely (kestävyyteen ja pitkäjännitteisyyteen kasvaminen).
− Ponnistelu päämäärän saavuttamiseksi.
− Epätäydellisyyden hyväksyminen itsessä ja muissa.
− Armahtavaisuus ja anteeksianto.

Nämä ovat kasvua, kehitystä ja
hyvinvointia tukevia yhteisöllisiä
tavoitteita. Ne tukevat myös Isän
perheen jäsenyydessä kasvamista.
Palaan näihin tavoitteisiin myöhemmin.
Martti Paloheimo (1997) kertoo kirjassaan Suomalaisen lapsuuden
haavat, miten sinua kohdeltiin lapsena,
kuinka lapsuudessaan kaltoin kohdellut ovat joutuneet käymään jopa
elinikäistä eheytymisprosessia ja
tarvinneet terapeuttien apua. Silloin
kun henkilö joutuu kipuilemaan
ongelmiensa kanssa, energiaa ei riitä
rakentaviin ja hyviin ihmissuhteisiin.
Niillä, jotka ovat ymmärtäneet
oikean vapauden merkityksen ja
ovat lähteneet kasvun löytöretkelle,
kasvu on sinänsä terapeuttista. Kun
edistymme kasvussamme, alkavat
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sisimpäämme patoutuneet hylkäämisen, vihan ja yksinäisyyden tunteet nousta esiin. Erinomaisesta
kansalaisesta tulee parannusta ja
anteeksiantoa kaipaava kilvoittelija.
Totuuden Henki ei lakaise sisimmässämme olevia kasvun esteitä
maton alle. Nämä esteet nousevat
pintaan näkyviin, jotta henkilö voisi
käsitellä niitä. Kielteisten tunteiden
kohtaaminen on usein kipeä prosessi. Kun tämä prosessi on käyty
läpi, olemme edistyneet viisaudessa
ja hengellisessä kasvussamme. Juuri
näiden kriisien kautta meissä tapahtuu voimakasta kasvua. Hyvien kokemusten lisäksi tappioiden ja vastoinkäymisten kohtaaminen ja käsittely eheyttää itseämme ja tekee
meidät vahvemmiksi kestämään
tulevia koettelemuksia. Eheä henkilö kykenee rakentaviin ihmissuhteisiin kanssaihmisiensä kanssa, eikä
energia mene ongelmien kanssa
taistelemiseen. Mielemme on tällöin
herkempi Isän rakkauden vaikutukselle.
Itse vetäydyn hiljaisuuteen tutkistelemaan asioita kohdatessani
ongelmia. Olemme luonteeltamme
erilaisia. Jotkut ovat tottuneet keskustelemaan esiin tulevista ongelmista toisten kanssa. Huonoin vaihtoehto on se, että ei käsittele ongelmiaan ollenkaan mielessään. Suuntaajamme opastusta on vaikea erottaa omantuntomme äänestä ja mielemme toiveista sekä pyrkimyksistä.
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Järjellämme emme tajua hengellistä
kasvuamme. Itselleni on tärkeätä
tyhjentää tietoisuuteni hiljaisuudessa arkielämän aiheuttamasta taustakohinasta. Tällöin kykenen kuuntelemaan hiljaisuuden ääntä. Tässä tilassa tietoisuutemme on altis Suuntaajan vaikutukselle.
Kasvun voimme tajuta sisällämme syntyvästä ilosta ja jopa ylistyksestä Isää kohtaan. Kasvun seurauksena muuttuvat arvomme sekä
suhtautumisemme itseemme ja toisiin ihmisiin. Hengellinen kasvu on
tunnistettavissa hedelmistään. Urantia-kirjan sivulla 381, kappaleessa 7,
kerrotaan kasvun hedelmistä
Vapaa tahtomme on kasvumme ponnahduslauta, mutta siihen
liittyy aina potentiaalinen pahuuden
mahdollisuus. Erkaannumme Jumalasta, Suuntaajamme opastuksesta ja
lähdemme omille teillemme. Tästä
vapaasta tahdostamme kerrotaan
Urantia-kirjassa seuraavaa:
Jokaisen kehittyvän universumin jokaisesta luodusta, joka pyrkii noudattamaan Isän tahtoa, on määrä tulla ajallisavaruudellisten Luojien kumppani tässä
suurenmoisessa yrityksessä saavuttaa
täydellisyys kokemalla. Ellei tämä olisi
totta, Isä olisi tuskin varustanut tällaisia
luotuja olentoja luovalla vapaalla tahdolla, eikä hän myöskään asuisi heissä,
oman henkensä välityksellä solmisi tosiasiallista kumppanuussuhdetta heidän
kanssaan. [614:7]
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Tähän vapaaseen tahtoomme
liittyy vastuu. Suuntaajamme haluaa
ohjata tahtoamme Isän tahdon mukaisiin ratkaisuihin. Olemme laivassamme kapteeneja, Suuntaajamme
toimii luotsina. Isä ja henkiulottuvuuden ystävämme kunnioittavat
tahtoamme. Teemme itse ratkaisumme ja olemme niistä myöskin
vastuussa. Jos emme kuuntele luotsimme opastusta, joudumme purtemme kanssa karikolle.
Aina kun yhteisössä, olipa se uskonnollinen yhteisö tai jokin muu,
vapaus muuttuu tiukkarajaiseksi
vallankäytöksi, siinä ei veljeys kukoista. Jäseniä kontrolloidaan, jotta
he toimisivat oppien ja sääntöjen
(perinteen) mukaan. Valta keskittyy
jollekin tai joillekin johtohenkilöille.
Asioita tehdään käskytyksen mukaan, ei sisäisen halun innoittamina. Tällaisen yhteisön jäsenenä oleminen muodostuu helposti ahdistavaksi, jopa mielenterveyttä vahingoittavaksi.
Jeesuksen evankeliumi on vapauttava sanoma. Mistä se vapauttaa
ja mihin? Mihin kysymyksiin etsin
vastauksia, kun käsittelen hengellistä kasvua ja Isän perheen jäsenyyttä.
Mistä vapauttaa? Ihmiset ovat sidoksissa ympäristönsä mielipiteisiin,
materiaalisiin tavoitteisiinsa jne.,
vaikka kuvittelevat olevansa vapaita.
Lisäksi meidän kasvuamme haittaavat monet aggressiiviset, evolutionaarisen kehityksen tuloksena syntyneet ominaisuudet. Hengellinen
kasvumme on vapautumista eläi-

mellisestä luonnostamme. Me ihmiset olemme mestareita muuttamaan
vapauden vankilaksi. Vapaus muuttuu vallankäytöksi. Kun ihmisen
minä, ego saa liian suuren vallan,
seurauksena on tällainen tilanne.
Urantia-kirjassa puhutaan vapaudesta Luciferin kapinaa käsittelevässä
osassa, luvussa ”Oikea ja väärä vapaus” sivuilla 613–614.
Kun 1800-luvun aikana uskonnon
merkitys pieneni ihmisten elämässä,
sai ihmisten paisunut ego valtaa liiaksi. Seurauksena oli ja on edelleen
tuhoisia ihmisen aiheuttamia katastrofeja. Muun muassa ensimmäisen
ja toisen maailmansodan tuhot ovat
hyvin tietoisuudessamme. Nykyyhteiskunnastamme löytyy aivan
riittämiin itsekeskeisen minän aiheuttamia ongelmia. Kun tarkastelee
ihmiskunnan historiaa, edistystä on
saavutettu aina silloin kun yhteisölliset ja veljelliset ihanteet ovat saaneet jalansijaa.
Jeesuksen esimerkki
Sivun 553 alaosassa neuvotaan ottamaan Jeesuksen mieli, jos ei ole tyytyväinen oman mielensä palveluun.
Hän palvelee aina hyvin. Jeesusta
käsittelevässä luvussa on melkein
800 sivua hänen opetuksiaan ja johdonmukainen kuvaus hänen maanpäällisestä elämästään esimerkkinä
meille.
Jeesus eli mukana ihmisten arjessa ja osallistui heidän töihinsä. Hän
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toimi mm. puuseppänä sekä talojen
ja veneiden rakentajana. Hän vetäytyi yksinäisyyteen keskustelemaan
Isän kanssa ja varsinkin tärkeiden
päätösten edellä etsimään Isän tahdon mukaisia ratkaisuja. Hän teki
selkeät päätökset ja toimi johdonmukaisesti niiden mukaan. Ihmiset
hän kohtasi rakastavasti ja kertoi
heille totuuden kaartelematta.
Hänen sanomansa (evankeliuminsa) oli Jumalan Isyys ja ihmisten
veljeys; tarkennettuna Isän rakkaus
luotujaan kohtaan ja uskon kautta
hänen kutsuunsa vastaaminen, kasvun löytöretkelle lähteminen, keskinäiseen veljelliseen rakkauteen kasvaminen. Hän antoi kasvun tiestä
esikuvan elämällään.
Universaalinen Isämme tietää
mitä tekoa olemme
Sivulla 435 kerrotaan seuraavaa:
Mitä lojaalisuus on? Se on universumissa vallitsevan veljeyden älyllisen arvostamisen tuottama hedelmä, tunne ettei
niin paljon voisi ottaa ja olla samalla
mitään antamatta. Persoonallisuusasteikkoa ylöspäin kavutessasi opit ensin
olemaan lojaali, sitten rakastamaan,
sitten opit olemaan sitä, mitä poika on ja
sen jälkeen voit olla vapaa, mutta vasta,
kun olet finaliitti, vasta, kun olet saavuttanut täydellisen lojaalisuuden, vasta
sitten pystyt tiedostamaan vapauden lopullisuutta. [435:4]
Kun tajuamme kokonaisuutta;
mistä tulemme, mikä on asemamme eläessämme täällä maan päällä,
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ja minne olemme matkalla, voimme
koettelemustemme keskellä tajuta
olevamme loputtoman kärsivällisen
ja pitkämielisen, meitä rakastavan
taivaallisen Isän huomassa. Elämällämme on mielekkyys ja päämäärä
sekä motivaatio elää Isämme johdatuksessa.
Elämänkantajat suorittivat elämän alkuistutuksen planeetallamme
reilut puoli miljardia vuotta sitten.
Vajaa miljoona vuotta sitten planeetallamme ilmaantuivat kehityksen
tuloksena ensimmäiset ihmiset, veli
ja sisar, joiden katsottiin saavuttaneen ihmisen statuksen. Tämä ihmiskunnan matka meidän aikaamme saakka on pitkä kehitystie. Tällä
hetkellä elämme eristetyssä paikallisjärjestelmässä ja karanteenissa
olevalla planeetallamme Luciferin
kapinan johdosta, johon planeettaprinssimme osallistui. Tätä poikkeustilaa on jatkunut 200 000 vuotta.
Planeettamme tilanne vaikutti siihen, että paikallisuniversumimme
hallitsija valitsi Urantian lahjoittautumisensa planeetaksi evolutionaarisessa maailmassa. Kapinan
käsittelyn päätyttyä planeettamme ja
paikallisjärjestelmämme tulevat palaamaan vähitellen normaaliin hallintoon suhteessa konstellaatioon ja
paikallisuniversumiin. Siihen voimme luottaa vakaasti, että planeettamme kehitys kulkee vääjäämättömästi kohti valon ja elämän aikakautta, joskin hitaammin kuin normaalin planetaarisen kehityksen
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puitteissa sen tavanomaisine hallinto- ja tuomiokausineen.
On todettava edelleen, että kasvumme lähes täydelliseen Isän kaltaisuuteen on ikuisuuden kestävä
kunkin persoonallisen ihmisen kohdalla. Täällä maan päällä olemme
vasta lähtöviivalla. Usko on se motivaatio, joka saa meidät lähtemään
tälle ikuisuuden kestävälle kasvun
löytöretkelle. Monet ihmiset suhtautuvat elämäänsä kovin lyhytnäköisesti lähtemällä omille teilleen,
sinetöiden elämänsä päättymisen
tiedostavana persoonana tähän
maalliseen vaellukseen.
Sivulla 428 todetaan, että ensimmäisen asteen henkiolento seisoo,
ei suinkaan paikallisuniversumin
morontiavaiheen ylösnousemuksen
päässä ja huipulla vaan pikemminkin Universaalisen Isän luokse Paratiisiin johtavan hengellisen ylösnousemuksen pitkien tikkaiden juurella. Kun tajuaa tämän pitkän kasvun tien, on helppo käsittää ja hyväksyä oma keskeneräisyytensä ja
se, että vasta finaliittina saavuttaa
täydellisen vapauden ja tällöin rajoituksistaan vapautuneena kykenee
myös täydelliseen veljeyteen kohtaamiensa henkiveljien kanssa. Täydellinen vapaus merkitsee myös
täydellistä mielensä hallintaa. Kun
tiedostaa rajoittuneisuutensa ja keskeneräisyytensä, silloin tiedostaa
myös kasvun merkityksen. Usko
antaa luottamuksen siihen, että
Suuntaajani opastaa itseäni tässä
kasvussa. Keskeneräisyys opettaa
olemaan itseään ja kanssaihmisiään
kohtaa armahtava ja anteeksiantava.

Lisää pohdintaa kasvusta ja sen
esteistä
Oppi voi ohjata kasvun tielle. Kun
opista ja perinteistä tulee päämäärä,
ne estävät kasvun. Kasvu ei ole oppirakennelma. Kun puhutaan niin
sanotun Hengen vaikutuksesta ja
pitäydytään pelkkiin dogmeihin ja
oppirakennelmiin, missä on kasvu?
Tällöin suhtaudutaan siihen Henkeen, meitä auttaviin henkiystäviin
epäkunnioittavasti. Henki litistetään
kirjojen kansien väliin tekstiksi. Ei
uskota siihen, mihin vedotaan ja
mistä puhutaan. Tällöin oppimestarit riistävät opetettaviltaan kasvun.
Usko on muuttunut opiksi. Kun
kysytään kahdelta ihmiseltä, jotka
ovat rakastuneet, minkä dogmien ja
opin mukaan olette rakastuneet, on
kysymys käsittämätön. Kasvu on
yksilökohtaista, henkilön Suuntaajan aikaansaamaa. Suhde Isään, tarkennettuna henkiystäviimme, on
henkilökohtainen. Kasvu on dynaamista sielun kehitystä ja samalla
tietoisuutemme henkistyneiden osien kehittymistä. Kasvun kautta sielu saavuttaa sellaisen statuksen, että
elämä jatkuu mansiomailmassa.
Kasvussa auttavat vilpitön totuuden etsintä, itsestäänselvyyksien
kyseenalaistaminen, keskustelut ja
pohdinnat.
Tieto on aina parempi vaihtoehto kuin tietämättömyys. Tietämättömyys aiheuttaa ennakkoluuloja ja
muurien pystyttämistä suojaksi.
Kaikki, jotka jäävät muurien ulko-
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puolelle ovat helposti vihollisia tai
väärässä olevia harhaoppisia. Tieto
ja asioihin tutustuminen poistaa
ennakkoluuloja ja purkaa rajamuureja. Tiedon avulla laajennetaan omaa tietoisuutta ja ymmärretään paremmin muita kulttuureja. Pystytään veljellisempään vuorovaikutukseen. Karismaattisuus
voi ilmentää kasvua. Jos kokemuksista tulee tavoittelun kohteita,
kasvu jää näiden kokemusten etsinnän jalkoihin.
Yhteiskunnan kehittymisestä ja
henkisen kasvun edistymisestä
Yhteiskuntamme on maallistunut,
sekularisoitunut. Luterilainen kansankirkkomme muistuttaa yhteiskunnallista instituutiota. Toki
sen piirissä toimii myöskin hengellisesti kasvavia henkilöitä.
Urantia-kirjan mukaan tiedollinen
ja materiaalinen kehitys aiheuttaa
haasteen henkisen ja hengellisen
kehityksen saattamiseksi yhteiskuntamme kulttuurisen ja tiedollisen
kehityksen tasolle. Jos sanan julistajat vetoavat kaksituhatta vuotta
vanhoihin myytteihin, nämä myytit
vesittävät myöskin hengellisen sanoman, josta olisi kasvussa hyötyä.
Tietomme evoluutiosta ja aineellisesta maailmastamme kumoavat
monet kaksituhatta vuotta vanhat
myytit. Julistusta ei oteta todesta,
jos se on ristiriidassa tietojemme
kanssa. Ei enää auta, että hyökätään
ja vesitetään tieteellistä tietoa vedoten vanhoihin myytteihin. Henki-
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nen ja hengellinen kehityksemme
on dynaamista, ei paikalleen pysähtynyttä kritiikitöntä uskomustietoa.
Urantia-kirja ja sen ilmoitus on
annettu meille seuraaviksi tuhanneksi vuodeksi. Kun kristinusko
alkoi levitä, meni 300–400 vuotta
ennen kuin se sai tarpeeksi jalansijaa Euroopassa. Noin tuhannessa
vuodessa se oli levinnyt tänne pohjolan perukoille saakka. Toisen tuhannen vuoden aikana tapahtui vakiintumista ja taantumista sekä kapinaliikkeitä (herätysliikkeitä). 1500luvulla oli suuri uskonpuhdistus.
Kulttuuriset ja uskonnolliset
evoluutiot tapahtuvat hitaasti. Tieto
kulkee nopeasti planeetallamme
paikasta toiseen nykytekniikan avulla. Mielemme kehitys, evoluutio,
tapahtuu hitaasti. Tällöin yksi sukupolvi on lyhyt aika. Maassamme ja
länsimaissa tarvitaan uutta uskonpuhdistusta, hengellistä uudistumista. Urantia-kirjan mukaan planeettamme kehitys on ainakin yhden
tuomiokauden jäljessä normaalia
planetaarista kehitystä. Tämä uudistava sanoma on meidän ja niiden
hallussa, jotka tuntevat Urantiakirjan sisällön.
Se, että uutta ilmoitusta vastustetaan ei ole keskeinen asia. Perinteeseen ja oppeihin sitoutuneet ovat
aina vastustaneet uudistavaa sanomaa. Tärkeätä on se, että sanoman
ymmärtäneet ovat sen takana täydellä sydämellään. Sanoma on annettu ihmiskunnalle yläpuolellamme olevasta henkiulottuvuudesta. Jos olemme mukana sa-
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noman levittämisessä vilpittömin
mielin, pyrkimyksemme ja toimintamme on Isän tahdon mukaista, ja olemme silloin yhteistyössä
henkiystäviemme kanssa. Toisin
sanoen he ovat toimintamme tukena. Henki (henget) sytyttää ihmisten mielen sanomalle vastaanottavaksi. Pelkässä omassa toimessamme emme pääse alkua pidemmälle.
On muistettava, että Urantiakirjan ilmoitukseen perustuva usko
ankkuroituu todelliseen tietoon
maailmastamme ja sen kehityksestä,
koko kosmoksesta sekä todelliseen
tietoon yläpuolellamme olevasta
henkiulottuvuudesta. Olemme vahvoilla niihin verrattuna, jotka perustavat käsityksensä vanhoihin uskomuksiin ja elävät kapean tietoisuuden vankilassa. Toimiessamme sanoman levittämisen palvelutehtävässä, olemme mukana siinä kehityksessä (prosessissa), joka vie planeettaamme kohti valon ja elämän
aikakautta, vaikka tämä päämäärä
onkin hyvin kaukana tulevaisuudessa.
Kasvun yhteiskunnallisista vaikutuksista ja sosiaalisen veljeyden
edistämisestä kerrotaan sivuilla 597
–598.
Edellä esitetyt yhteisökasvatuksen tavoitteet hengellisen kasvun näkökulmasta
2) Vapaa tahtomme ja siihen liittyvä
vastuumme:
Kun kasvamme hengellisesti, opimme suuntaamaan vastuullisemmin

tahtoamme aina enemmän Isän
tahdon mukaisiin ratkaisuihin. Vapaudumme oman egomme viettelyksistä aina paremmin veljelliseen
lähimmäistemme kohtaamiseen ja
palveluun.
3) Tavoitteet kasvulle: Usko on se
motivaatio, joka saa meidät
suuntautumaan hengellisiä päämääriä kohti.
4) Kasvun hedelmät tulevat aina
paremmin esiin elämässämme
kasvun edistyessä:
Kanssaihmisten palvelu lisää meissä
myönteistä asennetta, joka edistää
yhteistyötä Suuntaajamme kanssa.
Tämä merkitsee hengellistä kasvua.
Toisinpäin ajatellen, kun haluamme
noudattaa Suuntaajamme opastusta
ja kasvamme hengellisesti, suhtautumisemme kanssaihmisiimme
muuttuu veljellisemmäksi ilman
rajoittavia esteitä.
1) Mitä enemmän hengellisen kasvun kollektiivinen vaikutus tulee esiin yhteiskunnassa, sitä paremmin toteutuvat ykköskohdan tavoitteet, yhteisöllisen, sopusointuisemman elämisen
muodon lisääntyessä samalla.
Kun kasvun myötä lojaalisuus kanssaihmisiä kohtaan lisääntyy tarpeeksi ja saavutettua veljellisyyttä ei enää
turmella itsekkäällä vallankäytöllä,
silloin vasta ihmisten välinen veljeys
alkaa pysyvästi vahvistua yhteiskunnissa suuremmassa määrin. Edustuksellinen demokratia on yhteis-
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kunnassamme toimintamallina.
Tässäkin on huomattava se, että
toimitaan yhteisöllisesti, yhteisen
hyvän edistämiseksi, ei itsekkäästi
omien etujen ajamiseksi. Tämä on
tie, jolla voidaan vähentää aineellisen hyvinvoinnin epätasaista jakautumista maailmassa ja vähentää ihmisten orjuuttavaa hyväksikäyttöä.
Vain hyvää voi seurata siitä, että
pyrimme ymmärtämään ja rakastamaan henkiulottuvuuden opastajiamme. Tällöin olemme osaltamme
viemässä tätä veljeyden sanomaa
eteenpäin.
Lopuksi
Kun kasvamme löytöretkellämme
oppaanamme Ajatuksensuuntaajamme ja henkiystävämme, tajuamme aina paremmin Isän rakkautta (totuutta, kauneutta ja hyvyyttä). Samalla voimme olla välittämässä kokemaamme kanssaihmisillemme ja viemässä veljeyden sanomaa eteenpäin. Olemme tällöin
Universaalisen Isämme sekä universumimme hallitsijoiden Mestari Mikaelin ja Äiti-Hengen asialla. Emme
ole ainoastaan henkiystäviemme
työtovereita vaan heidän veljiään ja
sisariaan, Paratiisin universaalisen
Isän yhteisöllisen perheen jäseniä.
Nämä henkiystävämme tukevat
vilpittömiä, Isän tahdon mukaisia
pyrkimyksiämme.
Jeesuksen opetukset ja hänen
maanpäällinen elämänsä on meille
esikuvana matkallamme. Hän il-
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mentää Korkeimman olemusta
meille. Myöskin koko Urantia-kirjan
opetukset ovat oppaanamme elämässämme. Matkamme varrella on
tavoitteita (valaisevia majakoita),
jotka näemme uskon silmin tällä
opiskelun ja kokemuksen kautta
edistyvällä taivastiellämme. Tavoitteenamme on ylösnousemus mansiomailmassa. Sieltä matka jatkuu
uusia tavoitteita kohti. Uskon avulla
näemme aina seuraavan päämäärän.
Noustessamme ylöspäin portaikolla, kasvamme aina enemmän Isän
kaltaisuuteen, hänen tahtonsa tuntemisessa ja toteuttamisessa. Suuri,
joskaan ei lopullinen päämäärämme
on saapua ikuisuuden kestävän taivasmatkamme jälkeen Paratiisin
rannoille, Universaalisen Isämme
kotiin.
(Koko alustus on tilattavissa sähköpostitse: arvo.maki@elisanet.fi.)
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Jumalan valittuja – onko heitä?
Tapio Talvitie
Esitelmä 12.12.2009

T

ermillä ”Jumalan valittu” tarkoitetaan joko yksittäistä ihmistä, jotain yhteisöä tai jopa kokonaista kansakuntaa, jonka oletetaan
olevan jo ennalta Jumalan valitsema
joko oikeutettuna vastaanottamaan
kuoleman jälkeinen ikuinen elämä
eli pelastus tai sitten erioikeuksin
varustettuna toimittamaan jotain
annettuja maallisia tehtäviä itsensä
Jumalan mandaatilla. Näin tulkiten
muiden ei tulisi heidän tekojaan ja
auktoriteettiaan kyseenalaistaa, elleivät rohkene asettua itsensä Jumalan
yläpuolelle. Jos niin tekevät, voi
seurauksena olla syyte jopa pyhän
häväistyksestä. Maailmamme historia on valitettavasti osoittanut, että
tällaiset harhaiset Jumalan suosion
käsitykset – tahalliset ja tahattomat
– ovat olleet ja ovat edelleenkin
kovin yleisiä. Vähän laajennettuna
käsitteenä voisi sanoa, että ns. Jumalan valinnan voisi ymmärtää
myös hänen spontaanina huomionaan, joko kunnianosoituksena tai
rangaistuksena jollekin ihmiselle tai
yhteisölle, tai sitten niin, että Jumala
on heidän suhteensa tehnyt valinnan jo ennen heidän olemassaoloaankaan, jolloin puhutaan deterministisestä eli ennalta määrätystä
kohtalosta heidän tapauksessaan.

Ihmiset ovat aina olleet taipuvaisia uskomaan hengelliseen eriarvoisuuteen, oikopolkuihin ja palvonnan sijaiskohteisiin. Tällaisia
käsityksiä ovat auliisti ruokkineet
juuri itseään ”valittuina” pitävät ja
paremmassa asemassa olevat valtiaat säilyttääkseen omat etunsa ja
välimatkansa rahvaaseen. Mutta
myös alemmassa asemassa olevat
ovat hyväksyneet tämän luodun
eriarvoisuuskäsityksen juuri helppona selityksenä sille, miksi heillä ovat
asiat niin huonosti ja miksi ne myös
pysyvät huonoina ja miksi siitä ei
kannata valittaa. Eli syy kurjuuteen
ei olisikaan heidän oma laiskuutensa tai palvottujen johtajien vääryys,
vaan itsensä Jumalan tahto, jota ei
voi muuttaa eikä siten tarvitse
enempää pohtiakaan. Näin sekä
alistajat että alistetut ovat hyväksyneet tämän saman käsityksen, vaikkakin eri syistä. Deterministisessä
kohtalossa Jumala olisi jo ennakolta
säätänyt kullekin ihmiselle alun,
elämänkulun ja lopun, johon ei olisi
vaikuttaminen. Silloin elämä olisikin
vain pelkkää tyhjänpäiväistä kulissia, jossa toimitaan, mutta ajatteleminen paremmasta olisi hyödytöntä.
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Deterministisessä ajattelussa, jota
edellä mainittu kuvaa, olisikin suurimpana mielenkiinnon kohteena
ainoastaan tämän ennalta määrätyn
kohtalon selville saaminen eli kristallipalloon kurkkiminen. Kohtalonusko luo tilausta monille ennustajille, horoskoopeille, astrologialle,
unien tulkitsijoille ja ties mille taikaesineille, fetisseille ja amuleteille.
Mikä suuren luokan itsepetos ihmiselle onkaan se uskomus, ettei nykytilaan tai kohtaloonsa voisi vaikuttaa millään ihmisen omilla järkiperäisillä konsteilla vaan ainoastaan
mystiikalla ja uhraamalla, jos näilläkään! Ihmiset ovat itsepintaisesti
yrittäneet vaikuttaa Jumalan tahtoon ja mielialaan, jopa ”käymällä
kauppaa” Jumalan kanssa. Siinä sivussa on uhrattu suunnattomat
määrät materiaa, eläimiä ja jopa ihmisiä Jumalan lepyttämiseksi ja suhdetoimintamielessä omien tekojen
kauppaamisessa Jumalalle hyväksyttäviksi.
Maailmamme historiassa on esiintynyt loputon määrä näitä nk. Jumalan valittuja muodossa jos toisessa.
Yleisesti niitä ovat olleet papisto,
kuninkaat ja poppamiehet. Nykyajan kastijärjestelmä on yksi esimerkki tästä laajasta käsityksestä,
jossa Jumala olisi ennalta määrännyt ja valinnut ihmiset eri kasteihin
kuuluviksi. Paavia sanotaan Jumalan ruumiillistumaksi maan päällä.
Jehovan todistajien seura esittää
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olevansa Jumalan suoranainen
edustaja ja profeetta maan päällä.
Monet kanavoijat ja ennustajat väittävät omaavansa kykyjä, jotka heidän mukaansa ovat tulleet Jumalalta, ja että he olisivat Jumalan edustajia ja siten kanava muille ihmisille.
On myös kokonaisia kansakuntia ja
uskontoja, jotka väittävät olevansa
se Jumalan valittu yhteisö, ja pelastus ja oikeaoppisuus olisi vain heillä. Tällä oikeudella he puolustelevat
tekojaan muita kohtaan, olivatpa ne
miten itsekkäitä, sotaisia, epäjumalallisia tai epäinhimillisiä tahansa.
Käsitys Jumalan valittuna olemisesta voisi syntyjään olla kolmitahoinen. Ensimmäisenä on vinoutunut
mieli, joka oikeasti luulee ja uskoo
asian olevan näin, eli käsitys on sisäsyntyinen. Toisena on aivopesty
mieli, jolloin esitetty käsitys on syötetty ulkoa eikä ole lähtöisin ihmisestä itsestään. Kolmantena on ns.
valitun henkilön tietoinen muiden
harhauttaminen itsensä jalustalle
nostamisen tarkoituksessa, jolloin
mieltymys omaan valtaan on suurempi kuin rakkaus totuuteen.
Entä onko näitä Jumalan valittuja sitten oikeasti olemassakaan?
Ensinnäkin, mitä pelastukseen
tulee, niin uskon varmasti, että sellaisia valittuja ei voi olla olemassa.
Tällainen valinta olisi suuressa ristiriidassa persoonallisuuden vapaatahtoisuuden kanssa, joka on Jumalalta itseltään pyhä lupaus meille
kaikille.
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Kun kysymyksessä on ikuinen eloonjääminen, Jumala on sen suhteen säätänyt,
että aineellisen ja kuolevaisen tahto sen
osalta on suvereeni, ja tämä säädös on ehdoton. [71:3]
Eli Jumala ei pakota ketään pelastukseen, vaan sen tulee olla ihmisen oma ja tietoinen valinta. Jumala
ei ota riskiä, että joku pelastukseen
”pakotettu” tuntisi olevansa väärässä paikassa. Kaikki pelastukseen halukkaat saavat mahdollisuuden edetä, mutta toisaalta eteneminen voi
olla lähes ylitsepääsemätöntä, jos
sen haluaa tapahtuvan vain omilla
ehdoillaan, ymmärtämättä universumin lakeja.
Toiseksi, mitä rajattuihin tehtäviin valittuihin ihmisiin tulee, niin
heitä saattaa hyvinkin olla – ja todennäköisesti onkin. Tosin käsitykseni mukaan mahdolliseen tehtävään valinta ei koskaan tule Jumalalta itseltään vaan paljon, paljon
alempaa. Voisin kuvitella, että
Konstellaation Kaikkein Korkeimmat (jotka hallitsevat ihmisten valtakunnissa, esim. 1250:1 ja myös
51:1, 495:6, 574:1, 1071:3, 1255:7,
1258:1 ja 1488:1) olisivat kenties se
korkein mahdollinen taho, jolta toimeksiantosuunnitelmia voisi ihmisille tulla. Mutta pääsääntöisesti ne
voisivat olla lähtöisin ”vain” serafien planetaariselta päälliköltä (esim.
1257:2). Epäsuorasti voisi myös kehittyvä Korkein Olento olla kaitselmuksen kautta vaikutussuhteessa

kokonaisuuksien kuten kansojen ja
jopa planeetan kehitykseen, mutta
sellaisten esiintulo näyttää meille lähinnä sattumalta.
Entä ovatko mahdolliset tehtäviin
valitut ihmiset sitten aina tietoisia
näistä heille laadituista suunnitelmista? Ei lähellekään. Esimerkiksi
kohtalon varajoukoista sanotaan
(1257:8), että ilmoituksen antamisen aikaan Urantian 962 varajoukkolaisesta alle 20 oli tietoinen tehtävästään. Eli kohtalon varajoukkolaisia olisi noin yksi ihminen kuudesta
miljoonasta, ja näistäkin harvoista
vain reilu prosentti tietää tehtävästään.
Tehtäviin valituilla ihmisillä tai ihmisryhmillä on mahdollisuus toteuttaa saamansa tehtävä joko hyvin
tai vähemmän hyvin tai jopa pettää
luottamus kuten tekivät aikanaan
Lucifer, Juudas, juutalaiset sekä Aatami ja Eeva. Onnistuessaankin toiset suoriutuvat tehtävästään paremmin ja toiset huonommin, mutta
koskaan ei pidä luulla, että tulos olisi aina Jumalan tahto sellaisenaan,
sillä sitä se ei todellakaan ole, toimeksiannon laadusta huolimatta.
Kyllähän Jeesuksen opettamilla
opetuslapsillakin oli elämässään
edessään tosi kivinen tie, eikä heidän työnsä mennyt useinkaan ns.
putkeen. Epäonnistumisia oli toinen toisensa perään.
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Oletan edelleen, että jos meidän aikanamme tällaisia luottamustehtäviä on jollekin annettu ja vielä niin,
että hän olisi siitä tietoinen, niin
tuskin yksikään luottamuksen kohde puhuisi saamastaan toimeksiannosta muille. Ja jos puhuu, niin voisin vahvasti epäillä sen todenmukaisuutta. Todennäköisesti hän toimisi
vain huomaamatta. Aivan kuten
Jeesuskin yritti toimia huomaamatta, koskaan itseään korostamatta,
toisinaan historiaansa ja olemustaan
jopa peitellen. Mutta tämä vain ja
ainoastaan siksi, että Jumalan kirkkaus ja kunnia ei hämärtyisi. Jumalan ensisijaisuuden täytyy olla selkeä.
Kohtalon varajoukko
Lainauksia sivulta 1257:
Kohtalon varajoukko koostuu elävistä
miehistä ja naisista, jotka on otettu mukaan maailman asioiden hoitoa edustavaan ihmistason yläpuolella olevan hallinnon erityispalveluun. Tämän joukkokunnan muodostavat ne kunkin sukupolven miehet ja naiset, jotka maailman
henkiohjaajat valitsevat auttamaan ohjattaessa armoon ja viisauteen perustuvaa
hoivaa ajallisuuden lapsille evolutionaarisissa maailmoissa. Siihen, miten
ylösnousemusjärjestelmien asioita hoidetaan, kuuluu yleisenä käytäntönä, että
tällainen oman tahdon omaavien kuolevaisten käyttö yhteyshenkilöinä aloitetaan, heti kun nämä ovat kyllin päteviä
ja luotettavia vastaamaan tällaisista vel-
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vollisuuksista. Niin pian kun ajallisen
toiminnan näyttämölle siis ilmestyy miehiä ja naisia, joilla on riittävä mentaalinen kapasiteetti, tehtävän edellyttämä
moraalinen status ja vaadittava hengellisyys, heidät osoitetaan nopeasti sopivalle
planetaaristen persoonallisuuksien taivaalliselle ryhmälle yhteyshenkilöiksi eli
kuolevaisavustajiksi.
Kun ihmisolentoja valitaan planeetan
kohtalon suojelijoiksi, milloin heistä tulee
avainasemassa olevia henkilöitä niiden
suunnitelmien suhteen, joita maailman
hallinnosta vastaavat ovat toteuttamassa,
silloin serafien planetaarinen päällikkö
vahvistaa heidän ajallisen kiinnityksensä
serafijoukkoihin ja nimittää henkilökohtaiset kohtalonsuojelijat palvelemaan tällaisten kuolevaisreserviläisten seurassa.
Kaikilla varajoukkolaisilla on minätajuinen Suuntaaja, ja useimmat heistä toimivat älyllisen suoritustason ja hengellisen
saavutustason korkeammilla kosmisilla
kehillä.
Toimipiirin kuolevaisia valitaan palvelemaan asuttujen maailmojen kohtalon
varajoukoissa seuraavin perustein:
1.
Asianomainen omaa sellaista erityiskyvykkyyttä, että häntä voidaan salaisesti harjoittaa maailman asiainhoidon
eri toiminnoissa esiintyviä mahdollisia hätätilatehtäviä varten.
2.
Asianomainen on täydestä sydämestään antautunut jonkin erityisen sosiaalisen, taloudellisen, poliittisen, hengellisen tai muun asian edistämiseen, mihin
vielä liittyy halu palvella ilman, että hän
saa siitä ihmisiltä tunnustusta tai palkkiota.
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3.
Asianomaisella on poikkeuksellisen monitaitoinen Ajatuksensuuntaaja,
joka todennäköisesti omaa esiurantialaista kokemusta planetaaristen ongelmien
selvittelystä ja kamppailusta uhkaamassa
olevia yleismaailmallisia hätätilanteita
vastaan. [1257:1–6]
Edelleen lainausta sivulta 1258:
Näihin kohtalon varajoukkoihin
kuuluvilla miehillä ja naisilla on keskiväliolentojen välittävän toiminnan kautta
siis eriasteisia yhteyksiä Suuntaajaansa,
mutta näiden kuolevaisten kanssaihmiset
eivät heitä juurikaan tunne muuta kuin
niissä harvinaisissa sosiaalisissa hätätilanteissa ja hengellisissä ongelmapaikoissa, joissa nämä reservipersoonallisuudet
toimivat estääkseen evolutionaarisen kulttuurin luhistumisen tai elävän totuuden
valon sammumisen. Urantialla näitä
kohtalon varajoukkolaisia on ihmiskunnan historian lehdillä perin harvoin ylistetty. [1258:1]
Reserviläiset toimivat tiedostamattaan
olennaisimman planeettaa koskevan tiedon säilyttäjinä. – – [1258:2]
Urantia-kirjassa mainitaan myös
ohimennen suluissa, että kohtalon
varajoukon lisäksi täällä vaikuttaa
yli tuhatpäinen ns. kosminen varajoukko. Lienevätkö he kokonaan eri
henkilöitä vai osittain samoja, jää
epäselväksi.
(Urantialla olevan universumitietoisten kansalaisten kosmisen varajoukon
vahvuus on nyt yli tuhat kuolevaista, joiden ymmärrys kosmoksen kansalaisuu-

desta ulottuu kauas heidän maisen asuinsijansa piirin ulkopuolelle, mutta minua
on kielletty paljastamasta tämän elävistä
ihmisolennoista koostuvan ainutlaatuisen
ryhmän toiminnan todellista luonnetta.)
[1258:5]
Kohtalon varajoukko lieneekin joukossamme se ”virallisin”, kyvykkäin
sekä parhaiten koulutettu, organisoitu ja toimintavalmein ryhmä toimeksiantolaisia, näitä nk. Jumalan
valittuja. He eivät kanavoi, ennusta,
toimi omaksi edukseen, julista tehtäväänsä, eivätkä elämässään tule
tästä tehtävästään mainituiksi, saatikka ihmisten kunnialla palkituiksi.
Eivät edes silloin harvoin, kun tietävät tehtävästään tai joutuvat yllättäen toimeksiantoaan suorittamaan.
Heidät koulutetaan tiedostamattomasti syvämielessä (1257:8) ja kuoleman lähestyessä Ajatuksensuuntaaja siirtää elintärkeää kumuloitunutta tietoa varajoukkolaisen
nuoremmalle seuraajalle (1258:2).
Historian esimerkkejä
Varhaisimmat maininnat valituista
henkilöistä lienevät ne Planeettaprinssin saapumisen aikoihin andoniittien keskuudesta poimitut 50
miestä ja 50 naista, jotka olivat silloin rotunsa parhaita yksilöitä. He
antoivat elämänplasmaansa planeettaprinssin sadan esikunnalle ja pääsivät vastavuoroisesti hyötymään
elämänpuun hedelmistä ja siirtyivät

HEIJASTE 1/2010
asumaan Dalamatiassa sijaitsevaan
Prinssin päämajaan.
Toisena esimerkkinä voisi mainita
Aatamin ja Eevan, vaikka he eivät
edustaneetkaan urantialaista ihmisrotua vaan alas laskeutuvia Jumalan
poikia. Mutta he elivät ihmisinä ihmisten joukossa, ja tämä alla kuvattu episodi kertoo muiden suhtautumisesta heihin:
Eedenin puutarhassa Aatamin ja
Eevan maan päällä viettämien ensimmäisten kuuden päivän hämmästyttävät
tapahtumat olivat liikaa jopa ihmisten
parhaimmiston valmistautumattomalle
mielelle. He olivat päästään pyörällä ja
heidät tempasi mukaansa ehdotus, että
tämä ylevä pari vietäisiin keskipäivän aikaan Isän temppeliin, jotta jokainen voisi
silloin kumartua kunnioittavaan palvontaan ja nöyrän alemmuuden merkiksi
heittäytyä maahan heidän eteensä. Ja
puutarhan asukkaat olivat tässä kaikessa täysin vilpittömiä [832:2].
Tällöin, seitsemännen päivän aamuna, Aatami selitti puutarhassaan
sinne kokoontuneille – – maisille
mielille, että palvoa sai vain Isää ja niitä,
jotka hän osoittaa. Aatami teki selväksi,
että hän hyväksyisi minkä tahansa osalleen tulevan kunnianosoituksen ja ottaisi
vastaan kaiken saamansa arvonannon,
mutta palvontaa hän ei koskaan hyväksyisi [832:4]!
– – Aatami ja Eeva siirtyivät pois
väkijoukosta, osoittivat Isän temppeliä ja
sanoivat: ”Menkää nyt Isän näkymät-
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tömän läsnäolon aineellisen eduskuvan
luo ja päänne alas painamalla palvokaa
häntä, joka teki meidät kaikki ja joka
pitää meidät elossa. Ja olkoon tämä teko
vilpitön lupaus siitä, ettette koskaan enää
antaudu kiusaukseen palvoa ketään
muuta kuin Jumalaa.” Ja kaikki tekivät kuten Aatami käski. – – [832:5]
Entäpä Makiventa Melkisedek? Hänelle oli käydä kuten Aatamille ja
Eevalle ihmisiltä saamansa kunnioituksen suhteen.
Melkisedekin päätökseen lopettaa lihallisessa hahmossa tapahtuva oleskelunsa maailmassa vaikuttivat lukuisat seikat, joista merkittävin oli ympäristön
heimojen ja jopa hänen lähimpien työtoveriensa voimistuva taipumus pitää häntä
puolijumalana, suhtautua häneen ikään
kuin hän olisi yliluonnollinen olento, joka
hän toki olikin, mutta heidän kunnioituksensa häntä kohtaan alkoi ylittää
kohtuuden rajat ja osoittaa äärimmäistä
taikauskoista pelkoa. [1022:3]
Historiasta voisi mainita myös Abrahamin, joka oli Melkisedekin valitsema.
Vaikka saattaa olla erehdys puhua
”valitusta kansasta”, ei ole virhe puhua
Abrahamista valittuna yksilönä. Melkisedek tosiaankin pani Abrahamin
kannettavaksi vastuun siitä, että totuus
yhdestä Jumalasta pysyi elossa erotukseksi vallalla olleesta uskosta monilukuisiin
jumaluuksiin. [1018:6]
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Abrahamista kerrottiin, että hänen
sukuperimänsä oli erinomainen.
Abraham oli ammatiltaan mm. liikemies ja sotapäällikkö ja hän oli altis sotimaan, jopa hyökkäyksellisesti. Hän ei ollut erityisen hurskaskaan, mutta hän oli luonteeltaan läpikotaisen vilpitön. Hän uskoi vain
puolesta sydämestään ja uskoi Melkisedekiin, jotka molemmat
”luettiin hänelle vanhurskaudeksi”.
Ennen lähtöään Melkisedek sopikin
Abrahamin kanssa liiton, jossa Melkisedek lupasi Abrahamin tulevan
suuren kansan isäksi samalla kun
Abraham sitoutui Melkisedekin
opetuksiin ja neuvoihin (s. 1020).
Valituista henkilöistä voisi mainita
myös Marian ja Joosefin, Jeesuksen
maiset vanhemmat. He olivat poikkeuksellisesti Gabrielin valitsemia.
Tosin sitä ennen valintaa oli pedattu jo niin pitkälle, että Mikael oli
hyväksynyt Urantian, Melkisedekit
olivat valinneet Palestiinan ja siellä
juutalaisen rodun, sekä 12-henkinen
universumipersoonallisuuksista
koottu perhetoimikunta oli valinnut
sieltä kolme yhtä lupaavaa pariskuntaa ehdokkaiksi. Maria ja Joosef
saivat tietää valinnastaan jo varhaisessa vaiheessa, mutta eivät ehkä
ymmärtäneet tehtävänsä täydellistä
merkitystä, mikä saattoikin olla jopa
hyväksi normaalin elämänkulun
varmistamisessa. Jeesuksen maiselle

perheelle ei tehtävänannon lisäksi
annettu mitään erityistä lahjaa.
Näiden lisäksi olivat Johannes
Kastaja ja hänen vanhempansa yhtä
lailla valittuja omaan tehtäväänsä.
Sen sijaan apostoleita on vaikea pitää valittuina, koska heitä ei
”kutsuttu” tehtäväänsä. Heille paremminkin ilmaantui mahdollisuus,
jonka halusivat ottaa vastaan. Ketään ei evättykään, paitsi kun lukumäärä 12 oli jo täynnä.
No, historiassa on mainittu
myös iso määrä muita merkkihenkilöitä, joilla osalla on ollut jopa
käänteentekevää merkitystä, mutta
he ovat siellä enemmän joko omien
ansioidensa tai ehkä vain onnekkaiden olosuhteiden vuoksi
kuin valittuina henkilöinä. Tai kaikistahan ei aina tiedä, mitä takana
oli. Esimerkkeinä Andon ja Fonta,
Aataminpoika ja Ratta, Mooses ja
Paavali. Myös Urantia-kirjan antoprosessissa oli mukana ainakin jokunen valittu yksilö, mutta siihen
osallistuneita henkilöitä ei kuitenkaan haluta mainittavan.
Entä mitenkä nk. valittuihin yksilöihin tulisi suhtautua, jos joku kertoo
omaavansa mandaattia tai haluavansa vain osoittaa valtaansa? Ainakin yksi asia on kiistaton. Palvonta
kuuluu Jumalalle, ja vain Jumalalle.
Jeesus teki selväksi:
Uskovan velvollisuus on antaa keisarille, mitkä keisarin ovat, ja Jumalalle,
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mitkä Jumalan ovat. Näiden kahden
vaatimuksen välillä ei voi olla mitään ristiriitaa, sillä toinenhan on aineellinen ja
toinen on hengellinen, ellei satu, että keisari julkeaa anastaa Jumalan valtaoikeudet ja vaatia, että hänestä tulee hengellisen kunnioituksen ja korkeimman palvonnan kohde. Sellaisessa tapauksessa
palvotte vain Jumalaa koettaessanne samalla valistaa näitä harhautuneita maisia hallitsijoita ja sillä keinoin johdattaa
myös heidät taivaassa olevan Isän tunnustamiseen. Teidän ei pidä osoittaa hengellistä palvontaa maisille hallitsijoille, eikä teidän tule käyttää maisten valtioiden
– joiden hallitsijoista joskus saattaa tulla
uskovia – fyysistä mahtia hengellisen valtakunnan lähetystehtävän edistämistyössä. [1929:4]
Vielä yksi esimerkki enkeleistä:
Teette viisaasti rakastaessanne heitä
[enkeleitä], mutta teidän ei tulisi jumaloida heitä; enkelit eivät ole palvonnan
kohteita. Kun eräs näkijöistänne
”lankesi enkelin jalkojen juureen tätä
palvoakseen”, suuri serafi Lojalatia sanoi: ”Kavahda sitä tekemästä; minä olen
sinun ja sukukuntiesi kanssapalvelija,
joille kaikille on annettu käsky palvoa
Jumalaa. [419:5]
Rukoilun voima
Ryhmässä rukoilulla voi olla mahtava voima sikäli, että se on heijastusvaikutuksiltaan varsin sosiaalistavaa
(998:5). Monet ihmiset myös pyytä-
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vät, että joku toinen ihminen rukoilisi hänen asiansa puolesta, eikä siinäkään ole mitään ihmeellistä tai
hävettävää. Yleensä se toinen voi
olla pyytäjälle kuka tahansa kanssaihminen. Mutta joskus ihminen
saattaa ajatella niinkin, että kun joku ”pyhäksi tunnustettu” tai muuten kunnioitettu guru esittää hänen
pyyntönsä, niin sitten Jumalakin
herkemmin auttaa. Eli jätetään
avoin rukouspyyntö ammattilaiselle.
Näin siitäkin huolimatta, että tämä
toinen henkilö mahdollisesti ei tuntisi asiaa mitenkään omakseen, kunhan nyt vain tekee mitä pyydetään.
Voisin kuitenkin kuvitella, että Jumalaa liikuttaa kaikkein eniten juuri
ihmisen omakohtainen rukoilu,
huoli, kiitos tai pyyntö, eli se, mitä
aito sydän puhuu. Jos tämä toinen
ihminen ei tunne asiaa kovin omakseen, olisi varmaan viisainta pyytää
kanssaihmiselleen myös sitä, mitä
hän oikeasti tarvitsee ja niin kuin
on Jumalan tahto ottamatta luontaisesti kantaa ihmisen subjektiivisen
tahdon puolesta.
Urantia-kirja puhuu Euroopan pimeistä vuosisadoista mm. näin:
Uusi hengellinen uhkatekijä muodostui siitä, että luotiin kokonainen tähtitaivaallinen ”pyhimyksiä”, joilla oletettiin
olevan jumalallisissa hoveissa erityistä
vaikutusvaltaa ja jotka, jos heille esitettiin riittävän voimakas vetoomus, ky-
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kenisivät sen vuoksi puhumaan Jumalten
edessä ihmisen puolesta. [2074:8]
Valittu kansa
Valitun kansan käsitteellä on pitkät
ja sitkeät juurensa. Varhaisimmissa
kirjoituksissa jo sumerilaiset (n.
3500 eKr.) pitivät itseään Jumalan
valittuna kansana. Sittemmin ovat
myös juutalaiset pitäneet itseään
”valittuna kansana” ja Palestiinan
aluetta heille ”luvattuna maana”.
Nykypäivän kristittyjen suussa tämä
juutalaisten käsitys on jo lähes
mantralta kuulostava lause, jota
toistetaan toistamistaan. Ehkä siksi,
että tämä lienee muun näytön puutteessa niitä harvoja asioita, jolla voidaan perustella kuviteltuja etuoikeuksia muihin nähden.
Vasta Makiventa Melkisedekin ja
Abrahamin aikojen jälkeen kutsuttiin
tiettyjä seemiläisheimoja omaperäisten uskonnollisten käsitystensä vuoksi Israelin
lapsiksi ja myöhemmin heprealaisiksi,
juutalaisiksi ja ”valituksi kansaksi”.
Abraham ei ollut kaikkien heprealaisten
rodullinen isä. Hän ei ollut edes kaikkien niiden beduiini-seemiläisten kantaisä,
joita pidettiin Egyptin vankeudessa. On
totta, että hänen Egyptistä tulleet jälkeläisensä kylläkin muodostivat myöhemmän juutalaiskansan kantajoukon, mutta Israelin sukukuntiin liitettyjen miesten
ja naisten laaja enemmistö ei ollut koskaan oleskellut Egyptissä. He olivat vain
näiden kaltaisia nomadeja, jotka halusi-

vat kulkea Mooseksen johdolla Abrahamin lasten ja heidän Egyptistä lähteneiden seemiläistoveriensa taivaltaessa Pohjois-Arabian poikki. [1055:1]
Tänä päivänä juutalaisen kansan jäsenenä pidetään juutalaisesta äidistä
syntyneitä, juutalaista uskontoa
noudattavia ihmisiä. Kristinuskon
piirissä valittuna kansana on pidetty
kristittyjä.
Jeesus teki selväksi, että Jumalan
suosio ei voi rajoittua mihinkään
tiettyyn kansaan, rotuun tai sukupolveen niin, että totuuden sana
suotaisiin yhdelle aikakaudelle ja
evättäisiin toiselta (1730:6). Myöskään ei ole niin, että vauraus olisi
merkki jumalallisesta mielisuosiosta
tai vastoinkäyminen olisi todistus
Jumalan tyytymättömyydestä. Tuollaiset uskomukset ovat taikauskoisia
käsityksiä (1830:3). Sekään, että
vaikka juutalaiskansakunnan hengelliset johtajat ja uskonnonopettajat kerran torjuivat Jeesuksen opetukset ja vehkeilivät pannakseen
toimeen hänen julman kuolemansa,
ei millään tavoin vaikuta kenenkään
yksittäisen juutalaisen asemaan Jumalan edessä (1909:1).
Jo alussa oli mainittu, että
”Kaikkein Korkeimmat hallitsevat
ihmisten valtakunnissa”. Mutta tämä – – vallankäyttö ei koidu erityisesti
minkään muita suositumman kuolevaisryhmän hyväksi. Mitään sellaista kuin
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”valittu kansa” ei ole olemassa. Kaikkein Korkeimpien, poliittisen kehityksen
ylivalvojien, vallankäyttö on hallitsemista,
jonka tarkoitus on tuottaa laajinta mahdollista hyvää kaikista ihmisistä laajimmalle mahdolliselle määrälle aikavälillä,
joka on laajin mahdollinen [1488:2].
Lopuksi
Urantia-kirjan lyhyt vastaus otsikon
kysymykseen voisi kuulua näin: valittuja ei ole, sillä ”Jumala ei katso
henkilöön” (mm. 27:1, 1468:3,
1909:3, 1958:1 ja 2047:6). Mutta
toinen, vähän pidempi vastaus kertoo valittuja olevan siinä mielessä,
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että – – Jumalan silmissä on olemassa
vain kaksi kuolevaisten ryhmää: ne, jotka haluavat noudattaa hänen tahtoaan,
ja ne, jotka eivät halua. – – [1468:3].
Eli valinta on ihmisen itsensä.
Kolmas vastaus otsikon kysymykseen on se, että vaikka ns. Jumalan
valittuja ei olekaan olemassa, niin
ihmiselle vielä suurempi lahja on se,
että Jumala voi olla meidän valittumme! Näin ihminen, joka antautuu jumalan työhön, voisi sanoa
Luojalleen vaikka näin: ”Tässä palvelijasi, lähetä minut.” (1805:7)

Esitelmätilaisuudet Helsingissä
Seura järjestää esitelmätilaisuuksia Helsingin alueella, Malmilla, aivan rautatieaseman vieressä olevassa Malmitalossa, osoite on Ala-Malmin tori 1,
00700 Helsinki. Esitelmät ovat lauantaisin klo 13.00–16.00. Tilaisuuksiin
on vapaa pääsy.
Tervetuloa!

13.3.2010: Eija Seppänen-Bolotinski + avoin
Aihe: Uskonnollinen kieli. Mm. Jumalan isyys ja ihmisen lapseus,
analogiana ja metaforana.
17.4.2010: Eija Seppänen-Bolotinski + avoin
Aihe: Evankeliumisanoman opettamisesta ja vastaanottamisesta.
15.5.2010: Eija Seppänen-Bolotinski + avoin
Aihe: Jeesuksen evankeliumin monitahoisuus.
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Talvitapahtuma Ylöjärvellä

T

ämänvuotinen Suomen Urantia-seuran lukijatapaaminen
osui Tampereen seudulle Voionmaan opistoon Ylöjärvelle, tarkemmin sanottuna Kyöstilän kylään
Näsijärven rannalla. Osanottajia oli
tänä vuonna yli 40 ja päivien teemana ”Rakastamisen vaikeus ja keveys”. On vaikea kuvitella merkittävämpää aluetta ihmiselämässä
kuin rakkaus. Sanan käyttö on nykykulttuurissamme kärsinyt inflaation, jos vertaa sitä siihen, mikä merkitys rakkaudelle annetaan Uudessa
testamentissa ja Urantia-kirjassa.
Vuosittain vietettävien kesä- ja
talvipäivien ohjelma on rakentunut
yhteisöllisyyden ja kaikkien osanottajien osallistumisen pohjalle. Rungon muodostavat päivien teeman
mukaiset alustukset ja niiden pohjalta muodostetut ryhmätyöt noin 5
–6 hengen joukkueissa, joissa keskustellaan vapaasti annetusta aiheesta ja tietysti paljon muustakin,
kuten ajatella saattaa. Ryhmien kokoonpano vaihtuu kunkin alustuksen jälkeen, joten kiinnostus säilyy
ja ihmiset tutustuvat monipuolisesti
toisiinsa. Yleiskeskustelussa ryhmät
kertovat omat näkemyksensä annetusta aiheesta. Valittu toimintatapa
on osoittanut toimivuutensa ja
osanottajat ovat käsittääkseni olleet
ainakin pääosin tyytyväisiä käytäntöön, koska lukijatapaamisien osan-

ottajamäärät näyttävät olevan kasvussa. Talvitapaamisien järjestelyistä vastaa seuran koulutuskomitea ja kesätapahtumista konferenssikomitea. Vetäjänä toimii komitean puheenjohtaja. Lukijatapaamiset ovat kaikille avoimia yleisötilaisuuksia eivätkä ne edellytä Suomen Urantia-seuran jäsenyyttä.
Suosittelen osallistumista!
Tällä kertaa Kari Kipon päivien avauksen yhteydessä saimme
Henrik Perellón tulkinnan eräästä Johann Sebastian Bachin kappaleesta viululle. Arvo Mäki aloitti
alustuksien sarjan otsikolla ”Isän
perheen jäsenenä kasvaminen ja
hänen rakkautensa kohteena oleminen”, jossa hän laajasti selvitti henkisen ja hengellisen kasvun perusteita omien kokemustensa pohjalta.
Alustus löytyy tämän lehden sivuilta
hieman lyhennettynä.
Koulutuksen veteraanit Raimo
Kujala ja Tapani Vainio vetivät
vuorovedoin työparina aiheesta
”Rakkaus ja arkipäivä” sarjan kysymyksiä, joista erityisesti jäi mieleen
kysymys: ”Mitä eroa on taivaan
Isän rakkaudella ja veljellisellä rakkaudella?” Pienryhmissä keskustelun hyvyys on siinä, että nekin, jotka eivät juuri käytä puheenvuoroja
suuremmassa joukossa, ovat hyvin
osallistuvia pienemmässä ryhmässä.
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Ensimmäisen päivän päätteeksi
Erja Kalenius yllätti meidät syväluotauksella omasta elämästään,
mitä henkeä pidätellen kuuntelimme. Olen ollut huomaavinani, että
kuta enemmän tunnemme toisiamme, sitä mielenkiintoisemmiksi tapaamiset osoittautuvat.
Sunnuntain ohjelmassa oli kaksi
harvoin nähtyä, mutta Urantia-kirjan
hyvin tuntevaa vierasta. Matti
Hulkkonen oli saanut julkaistua
toisen runokirjansa Kynnä elämänsarkaa syvältä syksyllä ja esitteli kirjallisen tuotantonsa taustaa ja pohjavirtoja, joihin sysäyksen olivat antaneet omakohtaiset kipeätkin kokemukset.
Toinen Urantia-piireissä tunnettu henkilö Kalervo Juntunen antoi
läpileikkauksen Urantia-kirjan tarjonnasta otsikolla ”Jumalan rakkaus”. Viimeistään Kalervon esitelmän jälkeen kävi selväksi, miten
paljon ja monipuolisesti aihetta on
käsitelty viidennessä ilmoituksessa.
Kysymys onkin siitä, pystymmekö
omaksumaan ja sulattamaan edes
osan siitä maallisen vaelluksemme
aikana?
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Kaksipäiväinen tapaaminen
päättyi seuran puheenjohtajan
Raimo Ala-Hynnilän katsaukseen
kansainvälisen lukijajärjestön Urantia Association Internationalin
(UAI) tiedotuksista ja tilaisuuden
isännän Kari Kipon yhteenvetoon
päivien tarjonnasta sekä muistutukseen seuraavasta tapaamisesta kesällä 11.6–13.6.2010 samassa paikassa. Paikat kannattaa varata hyvissä ajoin.
Paikkana Voionmaan opisto tarjosi hyvät tilat ja tarvittavan kokoustekniikan. Myös ruokapuoli täytti
odotukset ja hintataso oli erittäin
edullinen verrattuna joihinkin aikaisempiin paikkoihin. Osallistuminen
monen kohdalla on myös kustannuskysymys. Päivien ohjelma alustuksien ja pienryhmätöiden kanssa
muodosti nyt, kuten aikaisemminkin, rungon, johon voisi jatkossa
lisätä enemmän musiikkia ja mahdollisesti myös muuta vapaata toimintaa, jos esiintyjiä vain löytyisi.
.
Pertti Leinonen 7.2.2010

Seura osallistuu vuonna 2010
seuraaviin tilaisuuksiin:
Hengen ja Tiedon messuille Helsingissä lokakuussa 2010
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Urantia-kirjan lukijatapaaminen
11.–13.6.2010
Paikka: Voionmaan opisto
Opistontie 35, 34130 Ylinen (Ylöjärvi)
www.voionmaanopisto.com

Teema
Evoluutio
Perjantai 11.6.2010
Hallituksen kokous
Suomen Urantia-seuran vuosikokous
19.00–
Iltapala ja sauna
Lauantai 12.6.2010
08.00–09.00 Aamiainen
09.00–09.15 Päivän avaus Anja Vuori ja Hanna Holopainen
09.15–10.00 ”Uskonto ja evoluutio” Maarit Huhti
10.00–10.30 Pienryhmät aiheesta
10.30–11.30 ”Evoluutio ja ilmoitus” Seppo Kanerva
11.30–12.00 Pienryhmät aiheesta
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.00 ”Evoluutio tieteen kannalta” Antti Roine
14.00–14.30 Pienryhmät aiheesta
14.30–15.00 Iltapäiväkahvit
15.00–16.00 ”Nojatuolimatka evoluutioon” Eija Seppänen-Bolotinski
16.00–17.00 Paneelikeskustelu aiheesta (kaikki alustajat la–su)
17.00–18.00 Päivällinen
18.00–19.00 Paneelikeskustelu jatkuu (kaikki alustajat la–su)
19.00–
Sauna ja iltapala, iltaohjelmaa saunatuvalla (yhteislaulu ja
mahdollisesti tietovisailu)
21.00–
Sakari Saarela esittää runoja saunatuvalla
Sunnuntai 13.6.2010
08.00–09.00 Aamiainen
09.00–09.15 Päivän avaus Anja Vuori ja Hanna Holopainen
09.15–09.30 ”Ihmiselämän evoluutio” Raimo Kujala ja Tapani Vainio
09.30–11.30 Pienryhmät aiheesta
11.30–12.00 Huoneiden luovutus
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.00 ”Evoluution viisaus ja tarkoitus kosmiselta näkökannalta katsottuna”
Pertti Leinonen
14.00–14.30 Päivien päätössanat: Raimo Ala-Hynnilä ja konferenssikomitea
14.30–
Iltapäiväkahvit
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Pakettihinnat
Kahden hengen huoneessa
pe–su 100,00 € /henkilö
Yhden hengen huoneessa
pe–su 160,00 € /henkilö
sisältää majoituksen, 2x aamiaisen, 2x lounaan, 2x iltapäiväkahvit,
2x iltapalan, 2x saunan, päivällisen ja kokouspalvelut.
Kahden hengen huoneessa
la–su 85,00 € /henkilö
Yhden hengen huoneessa
la–su 115,00 € /henkilö
sisältää majoituksen, 2x aamiaisen, 2x lounaan, 2x iltapäiväkahvit,
saunan, päivällisen, iltapalan ja kokouspalvelut.
Pelkät ruokailut ja sauna, ilman majoitusta pe–su 70,00 € /henkilö
sisältää 2x aamiaisen, 2x lounaan, 2x iltapäiväkahvit, 2x iltapalan,
2x saunan, päivällisen, ja kokouspalvelut.
Pelkät ruokailut ja sauna, ilman majoitusta la–su 55,00 € /henkilö
sisältää 2x aamiaisen, 2x lounaan, 2x iltapäiväkahvin, saunan,
päivällisen, iltapalan ja kokouspalvelut.
Ilmoittautuminen
Viimeistään 10.5.2010.
Konferenssikomitean puheenjohtaja Eija Seppänen-Bolotinski
Puh. 041 534 8283 (ma, ti, to, pe klo 16–21 ja ke klo 18–21),
tekstiviesti myös muina aikoina.
Sähköposti: konferenssikomitea-pj@urantia.fi tai eijasb@mail.ru
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HALLITUS JA KOMITEAT
Raimo Ala-Hynnilä, puheenjohtaja

Lahjaharjuntie 32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 717 2933
puheenjohtaja@urantia.fi

Seppo Niskanen, varapuheenjohtaja

UUSIKAUPUNKI
Puh. 040 526 8283
varapuheenjohtaja@urantia.fi

Helena Juola, sihteeri

Kalastajanmäki 10 E 70, 02230 ESPOO
Puh. 050 530 7785
sihteeri@urantia.fi

Martti Vanninen, rahastonhoitaja

ESPOO
Puh. 040 727 8714
rahastonhoitaja@urantia.fi

Hanna Holopainen, jäsenkomitean pj. TURKU
Puh. 040 763 0917
jasenkomitea-pj@urantia.fi
Pertti Leinonen, julkaisukomitean pj.

ESPOO
Puh. 050 041 6336
julkaisukomitea-pj@urantia.fi

Kari Kippo, koulutuskomitean pj.

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

Eija Seppänen-Bolotinski,
konferenssikomitean pj.

VANTAA
Puh. 041 534 8283
konferenssikomitea-pj@urantia.fi

Tapio Pulli,
sähköisen viestinnän komitean pj.

KIRJALA
Puh. 050 540 4582
internetpalvelut-pj@urantia.fi
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Opintoryhmät tiedottavat
Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja
opintoryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantiakirjan opetusten ymmärtämistä. 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 ensisijaisesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu 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. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, 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 menetelmistään.
Helsinki–Helsingfors
Ryhmä, jonka yhteyshenkilönä on
Helena Juola, puh. 050 530 7785
(sihteeri@urantia.fi), kokoontuu
kevätkaudella 21.1.2010 alkaen
torstaisin parittomina viikkoina klo
17.00–19.00 Pääpostitalon kirjaston
ryhmätyöhuoneessa.
En ny svenskspråkig studiegrupp
inleder sin verksamhet i Helsingfors, om intresse finns, vårterminen 2010. Närmare info:
joel.rehnstrom@pp.inet.fi – tel.
040 845 2125 eller 09-221 3125.

Vantaa
Opintoryhmän yhteyshenkilö on
Eija Seppänen-Bolotinski, puh. 041
534 8283 (klo 16–21) tai
(konferenssikomitea-pj@urantia.fi).
Espoo
Espoon keskustan opintopiiri (ent.
Kauklahden opintopiiri) kokoontuu lauantaisin klo 10–12 Villa Apteekin yläsalissa. Osoite: Pappilantie 5, 02770 ESPOO.
Pentti Lehtelä, puh. 0400 609 790
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi).
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Pertti Leinonen, puh. 0500 416 336
(tmi.leinonen@kolumbus.fi).
Martti Vanninen, puh. 040 727 8714
(martti.vanninen@kolumbus.fi).
Hyvinkää
Tietoja toiminnasta antaa:
Kari Haavisto, puh. (019) 461 421
(kari.haavisto@pp.inet.fi).
Jyväskylä
Ryhmä kokoontuu joka toinen
keskiviikko 2009 klo 18.00–19.30.
Raimo Ala-Hynnilä, Lahjaharjuntie
32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ,
puh. (014) 635 186
(gadonia@kolumbus.fi).
Kotka
Lisätietoja: Juhani Leino,
(juhanileino6@gmail.com).
Lahti
Lisätietoja: Kalervo Juntunen,
puh. 044 078 4155.
Lammi
Lammin ja ympäristön toiminnasta
kiinnostuneille antaa tietoja
Tuula Parviainen, Hämeentie 12 as. 7,
16900 LAMMI, puh. (03) 674 3226.
Lempäälä
Ryhmä kokoontuu parittomien
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00–
21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä,
Tampereentie 3 A 1, 37500
LEMPÄÄLÄ, puh. 050 595 1942
(kalevi.krekila@elisanet.fi).

Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kosteperänkatu 2 A 84, 90100 OULU,
puh. 040 502 6604
(reijo.hamari@luukku.com).
Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori, Kirsikkatie 13, 26660 RAUMA, puh. (02)
822 3043; 040 748 4289
(anja.vuori@pp.inet.fi).
Tampere
Ryhmä kokoontuu parillisina keskiviikkoina Metsossa. Lisätietoja:
Kari Kippo, puh. (03) 265 4989,
050 327 1045. (kr.kippo@pp.inet.fi)
Turku
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610
KIRJALA, puh. (02) 454 4927
(tapio.pulli@kolumbus.fi).
Stockholm, Sverige
Urantia-studiegrupp sammankommer på adressen:
Studieförbundet Vuxenskolan,
Hantverkargatan 12, Stockholm.
Tunnelbana: Rådhuset. Michael
MacIsaac , tel. +46 73 576 4364
(mmacisaac@gmail.com).
Málaga, Espanja
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja antaa Pentti Suutarinen, puh. +34 626 792 501.
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Voionmaan opisto 29.– 31.1. 2010
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