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T he Blue Club  eli eurooppa-
laisten Urantia-yhdistysten 

epävirallinen kerho perustettiin 
maaliskuussa 2011. Alkuunpanijoina 
tässä prosessissa olivat Irmeli Ivalo-
Sjölie ja Christian Ruch (Sveitsi), 
joiden kutsusta eurooppalaisten 
Urantia-seurojen henkilöitä kokoon-
tui maaliskuun lopulla kahdeksi 
päivää Saksan Frankfurtiin ihan vain 
tutustumaan toisiinsa ja pohtimaan 
Urantia-liikkeen �eurooppalaisia 
ongelmia� ja tavallaan vielä �nuo-
rempien lukijoiden näkökulmasta�. 
Tämä oli tiettävästi ensimmäinen 
kerta, kun eurooppalaiset kokoon-
tuivat ihan keskenään, ilman �muuta 
maailmaa�. No, sen verran oli 
poikkeusta, että Urantia-säätiöstä oli 
läsnä puheenjohtaja Mo Siegel 
(USA) ja varapuheenjohtaja Georges 
Dupont (Ranska). Kokouskielenä 
käytettiin englantia, joka olikin 
toimivin ratkaisu. Tapaamisessa se 
osoittautui vain harvan eli kahden 
osallistujan äidinkieleksi, eli tämän 
suhteen olimme suhteellisen tasa-
vertaisissa asemissa. Kuriositeettina 
mainittakoon, että kun tilaisuudessa 
oli läsnä kaikkiaan 23 henkilöä 

kymmenestä eri maasta, niin heistä 
kahdeksan osasi sujuvaa suomea! 
No, nämä kaikki eivät tulleet 
Suomesta, vaan heitä oli myös 
Ruotsista, Saksasta, Ranskasta ja 
Unkarista. Edustimme merkittävää 
kieliryhmää kuitenkin tässä joukossa. 
Tilaisuudesta yleisesti voi sanoa, että 
sen luonne oli tässä vaiheessa vain 
�tunnusteleva�, mistä syystä kovin 
leveällä rintamalla ei oltu liikkeellä. 
Katsotaan, mitä aika tuo tullessaan, 
ja mihin suuntaan tämä Urantia-
liikkeiden eurooppalainen yhteistyö 
kehittyy. Sen verran sovimme jatkosta, 
että pienimuotoista keskustelua 
jatketaan internetissä, ja seuraavan 
kerran kokoonnumme Pariisissa 
huhtikuussa 2012. 

The Blue Club -nimestä voisi mai-
nita, että siitä ei tilaisuudessa keskus-
teltu. Tämä ilmaisu vain vilahti jon-
kun puhujan sivulauseessa, josta ko-
kouksen puheenjohtaja Christian 
Ruch sen oitis nappasi ja kertoi pe-
rustavansa tämän nimisen www-
sivuston, ja se sopi kaikille. Sivusto 
on avoin ja se löytyy osoitteesta 

 

http://www.theblueclub.eu 
 

 
 

          Puheenjohtajan kynästä 
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Tilaisuudessa oli monia keskustelun 
aiheita. Alla lyhyttä yhteenvetoa 
muutamista: 
 
1. Urantia-kirjojen jakelu 
 
Tämä herätti paljon keskustelua. 
Kysyttiin miksi säätiöllä jakelu 
�tökkii� ja miksi se on niin 
byrokraattista. Entä kirjan hinta? 
Pitäisikö suosia ammattimaista 
jakelua vai henkilökohtaista työtä? 
Kaikella näytti olevan puolensa. 

� V. 2009 myytiin 14 500 fyysistä 
kirjaa ja internetistä ladattiin 50 000 
�kirjaa�. 

� Yli 50 % kirjaostoista on tilas-
tojen mukaan impulsiivisia tekoja. 

� Yksin USA:ssa julkaistaan 60 
000 uutta kirjaa joka vuosi. 
Kirjakaupat kuorivat kermaa päältä 
ja valitsevat hyllyihinsä vain uutuuk-
sia, eikä niistäkään kuin osa pääse 
esille. Urantia-kirja ei ole enää 
uutuus, ja siten sitä on vaikea saada 
kauppojen hyllylle. 

� Kirjakaupat haluavat ostaa 
mieluummin tukkureilta kuin kirjan 
julkaisijoilta. Työskentely tukkurei-
den kanssa on tehokkaampaa. 

� Rotterdamissa on muuan 
tukkuri, jonka välityspalkkio kirjaa 
kohden on vain 0,8 US $. Vertauk-
sena voi miettiä, mitä säätiölle 
maksaa yksittäisten kirjojen pakkaa-
minen ja lähettäminen. Tukkuri voi 
olla byrokraattinen mutta myös 
edullinen. 

� Säätiön on vähilläkin resurs-
seilla pystyttävä ohjaamaan kirja-
jakelua, koska se ei voi luovuttaa kir-
jan tekijänoikeutta edelleen muille 
kustantajille tai jakelijoille, joka olisi 
liiketoiminnan siirtämisen ehto. 

� Esimerkiksi Italiassa ei ole 
lainkaan jakelijaa. Heille lähetettiin 
pari vuotta sitten kaksi laatikollista 
kirjoja, eikä vielä yhtään kirjaa ole 
myyty. 

� Samoin Ruotsissa kirjan myynti 
on käytännössä lähes olematonta. 

� Säätiö on menettänyt noin 350 
000 US $ Keski- ja Väli-Amerikkaan, 
kun eivät ole maksaneet saamiaan 
kirjoja. Samaa ilmiötä esiintyy 
muuallakin. 

� Kirjan hinta ostajalle vaihtelee 
suuresti. USA:ssa kansalainen saa 
sen lähes kahvikupposen hinnalla, 
15 dollarilla. Toisaalta Meksikossa ja 
Venäjällä kirja maksaa työläiselle 
aivan kohtuuttomasti: melkein 
puolet hänen kuukausipalkastaan! 
Meksikossa noin 70 $ ja Venäjällä 50 
€. Lisäksi venäläinen myyjä vaatii 
120 €/kk, riippumatta siitä, myykö 
hän yhtään kirjaa vai ei. 

� Monessa maassa kirjajakelu on 
vähintään kyseenalaista liiketoi-
mintaa, voisiko sanoa jopa rikollista 
bisnestä (mm. Venäjä, Unkari jne.). 
Heidän kanssaan on vain tehtävä 
kauppaa, tai kirjat eivät etene. 

� Toivottiin säätiön nettisivuille 
yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten 



HEIJASTE  2/2011 5 

 

henkilön sen hetkisessä olin-
paikassa jonkun tietynkielisen 
kirjan voi parhaiten ostaa. 

� Kirjojen henkilökohtaisella 
jakelulla (henkilöltä henkilölle) on 
edelleen omat vahvat puolensa. 

� Lopuksi vinkki sanoman 
levittäjille: Vastaa vain, kun sinulta 
kysytään, ja käyttäydy niin, että 
sinulta kysytään. (Alkuperäinen: 
Answer only if you are asked and 
behave the way that you are asked.) 
 
2. Opintoryhmät 
 
Keskusteltiin mm. opintoryhmien 
luonteista ja toiminnasta eri 
kulttuureissa. Esimerkiksi Amerikassa 
ne ovat poikkeuksetta aina jonkun 
kotona ja hyvin sosiaalisia tapahtumia 
mm. ruokailuineen ja enemmän 
uskonnollisia piirteitä korostavia 
rukouksineen ja musiikkeineen. 
Euroopassa saatetaan taas suosia 
enemmän neutraaleja kokoon-
tumistiloja ja -tapoja sekä välttää 
liiallista oheistoimintaa ja -materiaalia. 

Samoin keskusteltiin opintoryh-
mien vakaudesta ja pysyvyydestä. 
Mikä tekee opintoryhmän olemas-
saoloon jatkuvuutta vuodesta toi-
seen ja, toisaalta, mikä saa ihmiset 
pysymään ryhmässä kiireistäänkin 
välittämättä? Mikä merkitys on ko-
koontumispaikalla, kokoontumis-
ajalla, säännöllisyydellä, läksyn etu-
käteisvalmistelulla tai luvulla paikan 

päällä, asiassa ja aikataulussa pysy-
misellä, johtajuudella, seremonioilla 
jne. Ihmiset kokoontuvat saadak-
seen hengellistä ruokaa! 
 
3. Yhteiskunta 
 
Euroopan ulkopuolisessa maail-
massa on erittäin luonnollista, että 
ihminen kuuluu johonkin uskon-
nolliseen yhteisöön ja on aktiivinen 
siinä; se on jopa sääntö, josta ei ole 
hyvä poiketa. Tällainen toiminta 
saa näkyä vapaasti valokuvissa ja 
julkaisuissa. Toisin on Euroopassa. 
Täällä on omat erityispiirteensä. 
Eurooppa on muista poiketen 
hyvin sekularistinen yhteiskunta, 
jossa uskonnottomuutta pidetään 
jopa hyveenä ja kuulumista 
johonkin uskonnollisluonteiseen 
yhteisöön katsotaan jo kulma-
karvoja nostellen, puhumattakaan 
siitä, että toimii aktiivisesti 
tällaisessa yhteisössä. Uskon-
nollisuutta, muuna kuin puhtaana 
rituaalina, ei ole suotavaa ottaa 
puheenaiheeksi vieraiden kesken. 
Michael MacIsacin mukaan 
Ruotsi on tästä jo lähes ääri-
esimerkki, siellä �yli 90 %� ei usko 
Jumalaan, ja yhteiskunta on erittäin 
maallistunut. 

Samoin Euroopassa säädetty 
laki ihmisten yksityisyyden suojasta 
on paljon edellä muuta maailmaa. 
Yksityisasiat ovat yksityisasioita, 
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eikä niitä saa levittää ja julkistaa 
miten vaan. Uskon, että tässä 
suhteessa muu maailma tulee kyllä 
seuraamaan Euroopan esimerkkiä. 
Mutta uskontoon suhtautuminen 
yleensä on silti eri asia, eikä se liity 
yksityisyyden suojan korostukseen. 
 
4. Tulevaisuus 
 
Tässä sivuttiin mahdollisia �vaaro-
ja�, jota Urantia-liike voi matkallaan 
joutua kohtaamaan. Mitään kovin 
konkreettista ei kukaan esittänyt, 
mutta lähimpänä konkretiaa mai-
nittiin mm. kirjan esittämät näke-

mykset roduista ja rotuhygieniasta, 
joita saatetaan tulkita liian kir-
jaimellisesti ja aiheuttaa siten 
tulevaisuudessa ongelmia. 
 
Lopuksi esitän parhaimmat kiitokset 
vielä Irmelille ja Christianille hyvästä 
ideasta ja loistavasta toteutuksesta. 
Toivon �Siniselle klubille� (The 
Blue Club) menestystä eurooppa-
laisen yhteistyömme kehittämisessä. 
 

Tapio Talvitie 
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K eskustelu seuran jäsenyyden 
edellytyksistä nousee aika 

ajoin mielenkiinnon kohteeksi, kun 
uusia lukijoita tapaa opintopiireissä. 
Se on tietysti luonnollista, sillä SUS 
ei ole mikään salamyhkäinen tai 
etuoikeutettu ryhmä, vaan joukko 
tavallisia Urantia-kirjasta kiinnostu-
neita kansalaisia, joka haluaa antaa 
omaa aikaansa seuran toimintaan ja 
edistää ilmoitukseen sisältyvää pe-
russanomaa Jumalan isyydestä ja 
kaikkien ihmisten veljeydestä, kuten 
Jeesus Kristus opetti jo 2 000 vuot-
ta sitten. 

SUS on toiminut vuodesta 1989, 
ja jäsenmäärä on viimeisten kym-
menen vuoden aikana kasvanut 
vain vähän ollen tällä hetkellä 84 
henkilöä. Kirjoja on myyty Suomes-
sa yli 7 000 kappaletta, joten lukijoi-
ta lienee monikymmenkertainen 
määrä. Aika ajoin nousee esiin ky-
symys, miksi seurassa on niin vähän 
jäseniä, vaikka ilmoituksesta kiin-
nostuneita lukijoita näyttäisi olevan 
paljon enemmän. Onko siis jäse-
nyysehdoissa jotain vikaa, kun niin 
vähän lukijoista on hakeutunut seu-
ran jäsenyyteen? 

Jäseneksi voi hakeutua jokainen 
18-vuotias henkilö, joka on lukenut 
kirjan kokonaisuudessaan ja hyväk-
syy seuran säännöt ja sen tekemät 
sopimukset velvoitteineen sekä 
osoittaa vilpitöntä halua hallituksen 
käsityksen mukaan toimia seuran 
tavoitteiden edistämiseksi. 

Jäsen voi osallistua seuran toi-
mintaan, kuten vuosikokoukseen ja 
opintopiiritoimintaan oman kiin-
nostuksensa puitteissa, mutta se on 
täysin vapaaehtoista oman harkin-
nan mukaan. Myös eroaminen on 
yksinkertaista kirjallisella tai suulli-
sella ilmoituksella seuran hallituk-
selle vuosikokouksessa tai jättämäl-
lä jäsenmaksu kahtena vuotena 
maksamatta. Säännöt ovat samat 
kaikilla kansainvälisen lukijajärjes-
tön UAI:n kansallisilla jäsenseuroil-
la. 

Seuran jäseneksi hakeutuminen 
on kiinni lähinnä omasta halusta 
tulla mukaan vaikuttamaan. Jos 
henkilö on aidosti kiinnostunut 
Urantia-kirjan sisällöstä, sen lukemi-
nen on seikkailu, joka palkitsee var-
masti lukijansa. Tällöin sen läpikäy-
minen on vain ajan kysymys. Kirjan 

Päätoimittajalta 

Suomen Urantia – seura ry:n jäsenyydestä 
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196 luvun keskimääräinen pituus 
on vain vajaat 11 sivua ja jos lukee 
yhden luvun päivässä, se tekee noin 
reilu puoli vuotta, mutta kiinnostu-
nut lukija käy sen läpi paljon nope-
amminkin! Jos haluaa tulla seuran 
jäseneksi, on kohtuullista olettaa, 
että jäseneksi aikova itse tietää suu-
rin piirtein, mitä kirja sisältää. Kir-
jan sisältö on ainutlaatuinen, ja sen 
pidemmälle menevään hahmotta-
miseen saattaa mennä vuosikym-
meniä, eikä voida olettaa, että sen 
kertalukemisella saavuttaa. Opinto-
piirit ovat sitä varten, että niissä 
syvennytään laaja-alaisemmin sisäl-
töön keskustelemalla muiden kans-
sa, kuinka he ymmärtävät lukeman-
sa. Opintopiirejä on tällä hetkellä 
12 eri puolilla Suomea. Nämä ovat 
ilman jäsenvelvoitteita kaikille avoi-
mia tilaisuuksia, joihin voi tulla tu-
tustumaan kirjan sisältöön ja kes-
kustelemaan muiden lukijoiden 
kanssa ilman ennakkoehtoja. Myös 
kaksi kertaa vuodessa järjestettävät 
lukijapäivät ovat kaikille tarkoitettu-
ja tilaisuuksia. 

Tulevaisuudessa olisi mitä toi-
vottavinta, että myös nuorempia, 
esim. 18�40-vuotiaita henkilöitä, 
hakeutuisi seuran toimintaan mu-
kaan. Nykyisen hallituksen keski-
ikä lienee reilusti päälle kuuden-
kymmenen, ja komiteoiden jäsenet 
ovat myös varttuneempaa väkeä. 
Äänikirjan valmistuminen tämän 

vuoden aikana voi mahdollisesti 
tuoda uusia käyttäjäryhmiä ilmoi-
tuksen opiskelijoiksi. Ainakin se on 
uusi tapa tutustua kirjaan. 

Pääosa seuran toiminnasta ta-
pahtuu kansallisella tasolla, mutta 
koska Urantia-liike on kansainväli-
nen, niin kontaktit ulkomaailmaan 
edellyttävät myös kohtuullista, var-
sinkin englannin kielen taitoa, jonka 
merkitys korostuu vain tulevaisuu-
dessa. 

Urantia-ilmoituksen ympärille 
muodostuneet organisaatiot, kuten 
Urantia-säätiö, jolla on oma tehtä-
vänsä ilmoitetun tekstin varjelijana, 
ja lukijajärjestöt UAI ja rinnakkais-
järjestö Fellowship, jotka toimivat 
lukijoiden yhteisöinä, ovat muodos-
tuneet tiettyjen historiallisten tapah-
tumien seurauksena, joten niillä on 
myös oma paikkansa. 

Järjestöt niin kansallisella kuin 
kansainväliselläkin tasolla ovat tar-
peellisia. On vain huolehdittava 
siitä, ettemme yliorganisoidu. Olen-
naista on, että ne palvelevat yksit-
täistä lukijaa ja hänen löytöretkeään 
totuuteen, kauneuteen ja hyvyyteen 
� omaan henkilökohtaiseen juma-
lasuhteeseen.  
 

Pertti Leinonen 
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M otto esitelmälle löytyy tällä 
kertaa Raamatun Vanhan tes-

tamentin puolelta: 
�Oikeat opettajat loistavat niin 

kuin säteilevä taivaankansi, ja ne, 
jotka ovat opastaneet monia van-
hurskauteen, loistavat kuin tähdet, 
aina ja ikuisesti.� (Dan. 12:3) 
 
Aineisto esitelmää varten on koottu 
englanninkielisen Urantia-kirjan 
Gospel School -aineistosta. Tätä 
internetkoulua on vetänyt Jeffrey 
Wattles vuosina 2001�2009. 
 
Kutsu julistamaan evankeliumia 
 
Jokaisessa morontiailmestymises-
sään ylösnousemuksensa jälkeen 
uskovien ryhmille Jeesus toisti kut-
sun julistaa ilosanomaa, evanke-
liumia, maailmalle. Aivan selvästi 
tämä tehtävä on osoitettu ei ai
noastaan apostoleille vaan kaikille 
uskoville. Seuraavassa lista Jeesuk-
sen tätä asiaa koskevista puheista: 
 
Viimeisenä leiripäivänä apostoleille: 

Muistakaa, että teidät on valtuutettu 
julistamaan tätä valtakunnan evanke-

liumia � sitä, että korkeimpana on halu 
täyttää Isän tahto, mihin liittyy ylin ilo 
siitä, että oivaltaa uskon kautta olevansa 
Jumalan poika �, joten ette saa antaa 
minkään seikan vaihtaa omistautumisen-
ne kohdetta tästä yhdestä ja ainoasta 
velvollisuudesta joksikin muuksi. Hyöty-
köön koko ihmiskunta rakastavan hen-
gellisen hoivanne, valaisevan älyllisen 
kanssakäymisenne ja kohentavan sosiaa-
lisen palvelunne ylitsevuotavuudesta; mut-
ta ei tule sallia, että nämä humanitaari-
set ponnistukset � jokin niistä tai ne 
kaikki � astuisivat evankeliuminjulis-
tuksen sijalle. [1931:2] 

Huomatkaa! Apostoleille ensisi-
jaista on Jumalan tahto ja poikaus 
sekä omistautuminen yksinomaan 
evankeliumin julistamiselle. 
 
Viides morontiailmestyminen 25:lle 
naisuskovalle: 

Myös teidät kutsutaan levittämään 
hyvää sanomaa ihmiskunnan vapaudesta 
sen evankeliumin kautta, että ihmiset 
ovat taivaan valtakunnassa Jumalan 
poikia. Menkää kaikkeen maailmaan ja 
julistakaa tätä evankeliumia ja vahvista-
kaa uskovien uskoa siihen. Ja kun te 
näin teette, älkää unohtako hoivata sai-

Jeesuksen moderni ja ikuinen evankeliumi 
Osa 3: Evankeliumisanoman opettamisesta ja 

vastaanottamisesta 
 

Eija Seppänen-Bolotinski 
Esitelmä 17.4.2010 
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raita ja vahvistaa niitä, joiden rohkeus 
pettää ja joita pelko kalvaa. [2033:1] 

Naisille hän korosti erityisesti 
vapauden evankeliumia! Onko nai-
sille tarkoitettu erityisesti, ko
rostuneesti, hoivatyö evankeliumin-
julistuksen lisäksi? 
 
Kuudes morontiailmestyminen 40:lle 
kreikkalaisuskovalle: 

Menkää siis kaikkeen maailmaan ja 
julistakaa tätä pelastuksen evanke-
liumia, sellaisena kuin olette sen valta-
kunnan lähettiläiltä saaneet, ja olen 
kanssanne Isän uskon- ja totuudenpoiki-
en veljeskunnassa. [2034:0] 

Jeesus korostaa tässä pelastumi-
sen evankeliumia ja omaa veljeyt-
tään uskovien kanssa! 
 
Kymmenes morontiailmestyminen 
150:lle filadelfialaisuskovalle: 

Menkää siis kaikkeen maailmaan ja 
julistakaa kaikille kansoille ja roduille 
tätä evankeliumia Jumalan isyydestä ja 
ihmisten veljeydestä ja osoittakaa viisaut-
ta valitessanne menetelmiä, joilla esitätte 
hyvän sanoman ihmiskunnan eri roduille 
ja kansanheimoille. Lahjaksi olette saa-
neet tämän valtakunnan evankeliumin ja 
lahjaksi annatte tämän hyvän sanoman 
kaikille kansakunnille. Älkää pelätkö 
pahuuden tekemää vastarintaa, sillä olen 
aina teidän kanssanne, hamaan aikojen 
loppuun saakka. Ja oman rauhani minä 
jätän teille. [2042:1] 

Muistanette, että filadelfialaisuskovi-
en johtohahmona oli Abner. 
 
12. morontiailmestyminen 80:lle 
uskovalle Aleksandriassa: 

Ja teidän kaikkien on määrä julistaa 
tätä rakkauden ja totuuden evanke-
liumia elämällä, jota lihallisen hahmossa 
elätte. � � 

Niin kuin Isä on lähettänyt minut 
tähän maailmaan, niin lähetän minä nyt 
teidät. � � Menkää siis kaikkeen maail-
maan ja saarnatkaa tätä evankeliumia, 
ja katso, minä olen teidän kanssanne 
aina, hamaan aikojen loppuun saakka. 
[2044:3�4] 
 
16. morontiailmestyminen noin 
80:lle Jerusalemin uskovalle: 

Teidän on määrä lähteä julistamaan 
Jumalan rakkautta ja ihmisen palvele-
mista. Maailman eniten kaipaama tieto 
on se, että ihmiset ovat Jumalan poikia ja 
että he uskon kautta voivat tosiasial
lisesti käsittää tämän jalontavan totuu-
den ja sen joka päivä kokea. � � 

� � Olen elänyt keskuudessanne Ih-
misen Poikana, jotta te ja kaikki muut 
ihmiset saisitte tietää, että te kaikki to-
den totta olette Jumalan poikia. Menkää 
siis nyt kaikkeen maailmaan julistaen 
tätä taivaan valtakunnan evankeliumia 
kaikille ihmisille. [2052:4�2053:1] 
 
17. morontiailmestyminen 75:lle 
Samarian uskovalle: 

Menkää siis kaikkeen maailmaan ja 
kertokaa tätä hyvää sanomaa jokaisen 
rodun, heimon ja kansakunnan kaikille 
luoduille. Henkeni kulkee edellänne, ja 
olen aina teidän kanssanne. [2054:0] 

 
18. morontiailmestyminen Tyyron 
uskoville: 
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Ja kun menette, kuka minnekin, 
kertoaksenne kaikille kansakunnille 
tämän evankeliumin hyvää sanomaa, 
niin kuljen edellänne, ja Totuuden Hen-
keni on sydämessänne. [2054:3] 
 
Entä ovatko nämä Jeesuksen keho-
tukset mielestänne vanhanaikaisia? 

Koko Urantia odottaa Mikaelin 
jalontavan sanoman julistamista ilman, 
että tätä kuormittavat ne opinkappaleet 
ja dogmit, jotka ovat kertyneet yhdeksän-
toista vuosisataa jatkuneesta yhteydestä 
evolutionaarista alkuperää oleviin uskon-
toihin. Se hetki on koittamassa, jolloin 
buddhalaisuudelle, kristinuskolle, hindu-
laisuudelle ja jopa kaikkien uskontojen 
piiriin kuuluville kansoille ei enää esi
tetä evankeliumia Jeesuksesta, vaan Jee-
suksen evankeliumin elävää, hengellistä 
todellisuutta. [1041:5] 

Tämän valtakuntaevankeliumin hel-
littämätön julistaminen on jonakin päi-
vänä tuova kaikille kansakunnille uuden 
ja uskomattoman vapahduksen, älyllisen 
kahleettomuuden ja uskonnollisen vapau-
den. [1930:6] 
 
Julkinen puhuminen ja saarnaa-
minen sekä julistaminen 
 
Harjoitellessasi julkista puhumista 
varten evankeliumisanoman sanan-
saattajana sinun olisi jo sitä ennen 
tullut: 1) syventää ymmärrystäsi 
Jeesuksen evankeliumista, 2) oppia 
tuntemaan omat resurssisi tehtävän 
suorittamista varten ja 3) oppia tun-

temaan vaikeudet, joiden parissa ne 
ihmiset, joiden kanssa aiot työsken-
nellä ja joille aiot julistaa sanomaa, 
ovat tekemisissä. 

Lisäksi ennen julkista sananjulis-
tusta sinun pitäisi myös olla jo aika 
varma sen suhteen, että kykenet 
kahden henkilön välisessä tilantees-
sa välittämään siunauksellista to-
tuutta toiselle henkilölle. 
 
Osa 1: Mitä Urantia-kirja tarjoaa 
julistamisen, julkisen puhumisen ja 
saarnaamisen tueksi. 
 
Ne tiedot, jotka Urantia-kirja tarjoaa 
julkista puhumista varten, ohjaavat 
meitä tehokkaasti, mutta eivät anna 
viitteitä siitä, miten tämä tulisi käy-
tännössä tehdä. 

Jeesus sanoi, että julistamisella 
on ratkaiseva osa sen suhteen, että 
planeetalla tavoitettaisiin ja saavu-
tettaisiin päämäärä, josta seuraavat 
Jeesuksen sanat: 

Tämän valtakuntaevankeliumin hel-
littämätön julistaminen on jonakin päi-
vänä tuova kaikille kansakunnille uuden 
ja uskomattoman vapahduksen, älyllisen 
kahleettomuuden ja uskonnollisen vapau-
den. [1930:6] 

Ja edellä siteeratuissa seitse-
mässä ylösnousemuksen jälkeises-
sä ilmestymisessä uskovien ryh-
mille � eikä siis ainoastaan apos-
toleille � Jeesus vakavasti kehot-
taa meitä sitoutumaan julistamaan 
evankeliumia kaikelle maailmalle. 
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Julistaminen on erityinen kommu-
nikoinnin muoto. Sen tyyppilaji on 
saarnaaminen, mutta ei kaikki se, 
mitä pidetään saarnaamisena ole 
laadulliselta kannalta ajateltuna ju-
listamista. Me julistamme yhtä hy-
vin elämällämme kuin sanoillamme. 
 
Kun julistamme evankeliumia, me 
joudumme ilmaisemaan monesti 
enemmän kuin voimme ihmisinä 
tietää. 

Idea Universaalisen Isän persoonalli-
suudesta on sellainen laajempi ja todempi 
jumalakäsitys, joka on tullut ihmiskun-
nan tietoon pääosin ilmoituksen kautta. 
Järki, viisaus ja uskonnollinen kokemus 
� ne kaikki � viittaavat persoonalliseen 
Jumalaan ja antavat olettaa, että hän on 
persoonallisuus, mutta ne eivät täysin sitä 
todista. [28:7] 

Julistaminen on uskon rohkea 
teko, jolla kurotetaan kommunikoi-
maan, suoraan tai epäsuoraan, ja 
näistä tavoista kumpikin on taidet-
ta. Toisille ihmisille tapahtuvaa ju-
listamista luonnehtii luottavaisuus 
ja rohkeus, ja julistamisen tulisi olla 
tahdikasta ja herkkävaistoista ihmis-
suhteisiin sisältyviä velvollisuuksia 
kohtaan. Kun elämässämme saavu-
tamme julistuksen asteen, silloin 
myös sanamme saavat saman voi-
man. 
 
Urantia-kirjan luku 194 �Totuuden 
Hengen lahjoittaminen� tuo esille 
useita syitä sille, miksi tämän hen-
gen lahjoittaminen tapahtui. Tämä 

henki opettaa meitä suorittamaan 
hengellisesti tärkeitä asioita, mihin 
sisältyy Jeesuksen elämän ja ope-
tuksien muistaminen ja ymmärtä-
minen; Totuuden Henki todistaa 
hänen opetustensa ja elämänsä to-
dellisuudesta. Monet ihmiset ovat 
todella innostuneita ja kiinnostunei-
ta Urantia-kirjan tarjoamasta tulkin-
nasta koskien Jeesuksen elämää ja 
opetuksia. On tärkeää olla aktiivi-
nen tämänkin asian suhteen planee-
talla, jossa asuu miljardi kristittyä. 
Meille kerrotaan myöskin: 

Tämä henki annettiin siinä tarkoituk-
sessa, että uskovat saisivat pätevyyden toi-
mia entistäkin tarmokkaampina valta-
kunnan evankeliumin saarnaajina � �. 
[2063:3] 
 
Aika ajoin kuulee väitettävän, että 
saarnaaminen olisi vanhanaikaista. 
On helppoa olla kriittinen pelkän 
ennakkoluuloisuuden vuoksi, olla 
hyökkäävä ja itse asiassa täten astua 
vastustamaan ilmoitettua. Saarnaa-
minen on puhetta, jonka tarkoituk-
sena on välittää korkeimpia arvoja. 
Saarnaaminen viidennen käänteen-
tekevän ilmoituksen kontekstissa ei 
tarkoita moralisointia, syyttelyä, 
tahdittomuutta, välinpitämättö-
myyttä, vaan sen tulisi olla ylevintä 
puhetta mihin kykenemme. Tämä 
tapahtuu sellaisissa opetustilanteis-
sa, joissa toimimme lämpimän ai-
don hengellisyyden elävöityessä. 

Ja kaikkien näiden toteamusten 
jälkeen, joiden tarkoituksena on 
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rakentaa siltoja monien modernien 
ihmisten suuntaan, kannattaa val-
mistautua ottamaan vastaan mah-
dollisuuksia saarnata ja julistaa 
evankeliumia erilaisilla foorumeilla. 
Palatkaamme vielä kerran Jeesuk-
sen Urantia-kirjassa esittämään lupa-
ukseen: 

Tämän valtakuntaevankeliumin hel-
littämätön julistaminen on jonakin päi-
vänä tuova kaikille kansakunnille uuden 
ja uskomattoman vapahduksen, älyllisen 
kahleettomuuden ja uskonnollisen vapau-
den. [1930: 6] 

Tämä Jeesuksen lupaus on täy-
sin erilainen siihen näkemykseen 
verrattuna, että saarnaaminen ja 
julistaminen olisivat jotenkin van-
hanaikaisia toimintamuotoja. 

Meidän kannattaisi ennemmin-
kin tutkia, mitä termit �saarnaa-
minen� ja �julistaminen� tarkoitta
vat Urantia-kirjan opetusten mu-
kaan, kuin hylätä nämä siksi, että 
kapinoimme joitakin kyseisten ope-
tusmuotojen nykyaikaisia vinoutu-
mia vastaan. 
 
Pietari ja Jaakob olivat erinomaisia 
julkisia puhujia, ja me tiedämme, 
että he olivat emotionaalisempia 
kuin ihmiset keskimäärin. 

Jeesus toisaalta puhui harvoin 
itse emotionaalisen korostuneesti � 
hän ei ollut samanlainen tehokas 
puhuja kuin Pietari. Tämä huomio 
saa meidät miettimään, kannattaako 
julkisen puhumisen taitoja edes ke-
hittää. 

Seuraavassa tulee tärkeä huomio: 
Hän ilmoitti, että hän oli tullut toi-

miakseen opettajana, opettajana, joka oli 
lähetetty taivaasta esittämään hengellistä 
totuutta aineelliselle mielelle. Ja täsmäl-
leen niin hän teki. Hän oli opettaja, ei 
saarnaaja. Ihmisen näkökulmasta kat-
sottuna Pietari oli paljon Jeesusta tehok-
kaampi saarnaaja. Jeesuksen saarnaami-
nen oli varsin vaikuttavaa hänen ainut-
laatuisen persoonallisuutensa ansiosta, 
eikä niinkään vastustamattoman kauno-
puheisuuden tai emotionaalisen puhuttele-
vuuden takia. Jeesus puhui suoraan ih-
misten sielulle. Hän oli ihmisen hengen 
opettaja, mutta mielen kautta. [1594:4] 

Pietarin inspiroitunutta puhetta 
voimme kuitenkin joiltakin osin 
opiskella: 

� � valtakunnan liekit paloivat hä-
nen sielussaan niin kirkkaina, että hä-
nestä tuli suuri ja pelastava valo tuhan-
sille, jotka kyyhöttivät pimeässä. 
[1551:6] 
 
Tulisiko meidän pyrkiä emotionaa-
liseen kauneuteen vetoamiseen pu-
huessamme? 

Oikean filosofian kosmiset käsityk-
set, taivaallisen taidetoiminnan antama 
kuva tai kuolevaisen yritys kuvailla ih-
misen tajuamaa jumalallista kauneutta 
eivät voi milloinkaan olla kaikin puolin 
tyydyttäviä, jos tällainen luodun etenemis-
pyrkimys on epäyhtenäistä. Nämä kehit-
tyvän luodun sisäisen jumalallisen yllyk-
keen aikaansaannokset saattavat olla 
älyllisesti tosia, emotionaalisesti kauniita 
ja hengellisesti hyviä, mutta julkitulon 



HEIJASTE  2/2011 14 

 

todellinen sielu niistä puuttuu, elleivät 
nämä totuutta edustavat realiteetit, kau-
neutta ilmentävät tarkoitukset ja hyvyy-
destä kertovat arvot yhdisty taidetyönteki-
jän, tieteenharjoittajan tai filosofin elä-
mänkokemuksessa. [507:4] 

On olemassa emotionaalisuu-
teen vetoava kauneuden laatu, joka 
parhaimmillaan oikealla tavalla on 
ominaista julkiselle puhumiselle; 
ideaalisesti tämä kauneus nousee 
tietynlaisen elämän pohjalta. Ei 
kannattane kuitenkaan suoraan yrit-
tää viljellä pelkästään emootioihin 
vetoavaa kaunopuheisuutta (se tu-
lee esille spontaanisti, jos on tullak-
seen). 
 
Mutta jos emme harjoita tiettyä pu-
humisen ominaislaatua tietoisesti-
kin, voimmeko toivoa jotakin il
menevän spontaanisti? 

Jeesus antaa kiehtovan lupauk-
sen siitä, mitä tapahtuu, kun joskus 
saatetaan joutua puhumaan kriisiti-
lanteessa: 

Ja kun vihamiehemme vievät teidät 
synagogien esimiesten ja muiden korkei-
den viranomaisten eteen, älkää huolehti-
ko, mitä sanoisitte; älkääkä olko huolis-
sanne, miten teidän tulisi vastata heidän 
kysymyksiinsä, sillä sisimmässänne oleva 
henki on epäilyksettä opettava teille sinä 
samaisena hetkenä, mitä teidän tulisi 
sanoa sellaista, että se koituu valtakun-
nan evankeliumin kunniaksi. [1820:6] 

Siten siis ajoittain henki voi te-
hokkaasti ohjata puhettamme. On 
kuitenkin jopa vaarallista tehdä ar-

vioita siitä, tuleeko mieleen sisältöä 
alitajuisista vai ylitajuisista tiedosta-
mattomista lähteistä. 

Olet kokolailla kykenemätön erotta-
maan oman aineellisen älytoimintasi ai-
kaansaannosta sielusi ja Suuntaajan 
yhteisten toimien tuloksesta. [1207:2] 

Hengen puuttuminen tilantee-
seen tulee vain tarvittavalla hetkellä. 

Lihallishahmoisen ihmisen suurin 
löytöretki on tasapainoista ja tervejärkis-
tä pyrkimystä siirtää minätietoisuuden 
rajat alkioasteisen sielutietoisuuden hä-
märien maailmojen kautta ulommas täy-
sin sydämin suoritettuna ponnistuksena 
henkitietoisuuden rajamaiden saavutta-
miseksi � yhteyden saamiseksi jumalalli-
seen läsnäolevaan. [2097:2] 
 
Kuinka Jeesus valmistautui uransa 
suuria esiintymisiä varten, esimerkiksi 
�käänteentekevää saarnaansa� var-
ten? 

Jeesus oli valmistautumassa maan 
päällä viettämänsä elämän suureen krii-
siin, ja siksi hän vietti paljon aikaa ole-
malla yhteydessä taivaalliseen Isään. 
[1704:4] 

Jeesus yritti aina paremmin ym-
märtää sen hetkistä nimenomaista 
kuulijakuntaansa, kuhunkin ti
lanteeseen liittyviä sekä inhimillisiä 
että jumalallisia ongelmia. 

Jeesus vietti joskus huomattavan 
pitkän ajan mietiskellen, ajatellen 
kysymyksiä ja valmistautuen vas-
tauksiinsa. 

Muistakaamme, miten Jeesus 
valmistautui julkista palvelutehtä-
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väänsä varten � hän tutustui kai
kenkaltaisiin ihmisiin antamalla 
heille henkilökohtaista hoivaa, opis-
kelemalla monipuolisesti ja ta
sapainoisesti, tutustuen uskonnolli-
seen kirjallisuuteen ja maailman 
uskontoihin. 

Hänen valmistautumisensa, py-
hittäytymisensä ja elämänvoimansa 
olivat sellaisia, että hän saattoi luot-
taa spontaaniuteensa ja vastata ti-
lanteen vaatimuksiin osuvasti. 
 
On tavallista identifioida ajatus, 
sana ja teko erillisiksi. Jopa Kolmi-
naisuus erottuu näillä kolmella ter-
millä. Mutta Jeesus puhuessaan 
ikään kuin ajatuksentäyteisesti sylei-
li ja kohtasi sen, mitä kukin ihmisis-
tä tilanteessaan tarvitsi, niin että 
hänen puheensa sai aidon tekemi-
sen ominaispiirteitä. Ajatus, sana ja 
teko olivat yhtä! 

Jeesus olisi mieluummin antanut 
evankeliuminsa tulla väärinymmär-
retyksi ja unohdetuksi kuin olisi 
halunnut muuttaa sitä rituaalisesti 
toistetuksi doktriiniksi, opinkappa-
leeksi, joka kivettäisi uuden elämän 
kasvun ihmisen tahtoelämässä. 

Fariseukset olivat laatineet systemaat-
tisen ja dogmaattisen teologian. Jeesus oli 
opettaja, joka opetti sen mukaan, mitä 
aineksia tilaisuus tarjosi; hän ei ollut 
systemaattinen opettaja. Jeesus ei opetta-
nut niinkään lakikirjasta vaan elämäs-
tä, hän opetti vertauksin. [1672:4] 

Tämä ei tarkoita, että Jeesuksen 
mieli oli organisoimaton tai epäjär-
jestyksessä. Päinvastoin! 
 
Urantia-kirjassa Jeesuksesta kerro-
taan: 

Lapsuudessaan hän keräsi laajan 
tietomäärän; nuoruudessaan hän lajitteli, 
luokitteli ja suhteutti tämän tietoaineis-
ton; ja nyt hän alkaa tämän maailman 
ihmisenä valmistelevana toimenpiteenä 
järjestää näitä mielessään olevia aineksia 
voidakseen käyttää niitä hyväkseen myö-
hemmin alkavassa opetuksessaan, hoivas-
saan ja palvelussaan kuolevaisten lähim-
mäistensä hyväksi � �. [1405:6] 

Tämän lisäksi Jeesus esitti selon-
teon, �Luennon todellisuudesta� 
Urantia-kirjan sivulla 1433. Luen-
nossaan hän esitti käsityksen uni-
versumissa vallitsevan todellisuu-
den luonteesta. Eli Urantiakirjan 
luvuissa esitellään, miten erinomai-
sesti Jeesus suunnitteli julkista toi-
mintaansa. 

Hyötyköön koko ihmiskunta rakas-
tavan hengellisen hoivanne, valaisevan 
älyllisen kanssakäymisenne ja kohenta-
van sosiaalisen palvelunne ylitsevuotavuu-
desta; mutta ei tule sallia, että nämä hu-
manitaariset ponnistukset � jokin niistä 
tai ne kaikki � astuisivat evankeliumin-
julistuksen sijalle. [1931:2] 
 
Seuraavassa kysymys pohdittavaksi: 
Missä määrin on viisasta ja sovelias-
ta, että �valaiseva älyllinen kanssa-
käyminen� on yhtenä tekijänä julis-
tettaessa? 
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Jeesus opetti emootioihin vetoamista 
keinona, jolla älyperäinen huomio kiinni-
tetään ja kohdennetaan. Hän kutsui 
tällä tavalla herätettyä ja liikkeeseen 
saatua mieltä portiksi sieluun, jossa ih-
misen hengellinen olemus asuu, hengelli-
nen olemus, jonka tulee tunnistaa totuus 
ja reagoida evankeliumin hengelliseen 
kutsuun, jotta siitä seuraisi aitoina luon-
teenmuutoksina ilmeneviä pysyviä tulok-
sia. [1705:4] 

Tämä neuvo on kovin hyödylli-
nen omaa toimintaamme ajatellen. 
Havaitsemmeko, että Mestari toimi 
puhuessaan näin? 

Huomioikaa, miten Jeesus Uran-
tia-kirjan sivulla 1437 kiinnitti For-
tunen huomion (�Nuori pelokas 
mies�, jota Jeesus neuvoi lopetta-
maan �oman minuutensa murehti-
misen�). 

Emme normaalisti ajattele, että 
Mestari olisi pitänyt emotionaalisen 
lämmittelytuokion puheidensa tai 
saarnojensa aluksi. Kiinnittäkää sii-
tä huolimatta huomiota toiseen 
yleiseen piirteeseen Mestarin pu-
heissa. Hyvin usein hän osoittaa 
olevansa tietoinen kuulijansa hen-
gellisen edistymisen tiellä olevasta 
esteestä, ja hän nimeää sen suoraan 
ja lyhyesti huomioidensa aluksi. Sen 
jälkeen, useimmiten, hän ei mainit-
se sitä enää; �Saarna valtakunnasta� 
Urantia-kirjan sivulla 1535 on harvi-
nainen vastakkainen esimerkki, jos-
sa Jeesus toistuvasti erottaa valta-

kuntansa kaikesta siitä, mitä voitai-
siin nimetä sotilaallisin termein. 
Tyypillisempiä ovat hänen avaussa-
nansa Bethesdan lammelle kokoon
tuneille: 

Paikalle kokoontuneille puhuessaan 
Jeesus sanoi: �Moni teistä on täällä sai-
raana ja vaivattuna siksi, että olette mo-
net vuodet eläneet väärällä tavalla. Toiset 
kärsivät ajallisuuteen kuuluvien tapa
turmien vuoksi, toiset kärsivät esivan-
hempiensa tekemien virheiden vuoksi, 
kun jotkut teistä taas kamppailevat ajal-
liseen olemassaoloonne liittyvien epätäy-
dellisten olosuhteiden mukanaan tuomien 
hankaluuksien kanssa. Mutta minun 
Isäni työskentelee, ja minä haluaisin työs-
kennellä teidän maisen tilanne kohenta-
miseksi, mutta eritoten ikuisen tilanteen-
ne varmistamiseksi. Kukaan meistä ei voi 
tehdä kovinkaan paljon muuttaakseen 
elämän vaikeuksia, ellemme näe, että 
taivaassa oleva Isä niin tahtoo. Me olem-
me viime kädessä kaikki velvolliset täyt-
tämään sen, mikä on Iankaikkisen tah
to. Jos teidät kaikki voitaisiin parantaa 
fyysisistä vaivoistanne, te toden totta ih-
mettelisitte, mutta vielä sitäkin suuren-
moisempaa on, että puhdistuisitte kaikes-
ta hengellisestä sairaudesta ja huomai
sitte parantuneenne kaikista moraalisista 
vammoistanne. Olette kaikki Jumalan 
lapsia; olette taivaallisen Isän lapsia. 
Saattaa näyttää siltä, että ajallisuuden 
kahleet vaivaavat teitä, mutta ikiaikojen 
Jumala rakastaa teitä. Ja kun tuomion 
hetki koittaa, älkää pelätkö, sillä te 
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kaikki kohtaatte paitsi oikeudenmukai-
suutta, myös runsain määrin armeliai-
suutta. Totisesti, totisesti, minä sanon 
teille: Joka kuulee valtakunnan evanke-
liumin ja uskoo tähän opetukseen, että 
hän on Jumalan poika, hänellä on ian-
kaikkinen elämä. Jo nyt on tällaisia 
uskovia siirtymässä tuomarin edestä ja 
kuolemasta valoon ja elämään. Ja se het-
ki on tulossa, jolloin haudoissa olevatkin 
kuulevat ylösnousemuksen äänen.� [1649:3] 
 
Huomatkaa, kuinka nopeasti Jeesus 
siirtyy eri teemojen läpi. Hän ter-
vehtii näitä kärsiviä rohkealla eritte-
lyllä heidän kärsimyksiensä eri syis-
tä. Voimme olettaa, että hänen en-
simmäinen lauseensa, koska se oli 
niin henkilökohtainen ja suora ja 
heidän ongelmiensa rohkea julki-
tuonti � oli hänen tapansa herättää 
mieli emootioihin vedoten. 

Emme näe tässä enempää emo-
tionaalisuutta, ainoastaan sen 
emootion, joka vaatii täyttä ja rehel
listä suhtautumista asioihin persoo-
nallisuuksien taholta. 

Hän etenee suoraviivaisesti ja 
asettaa sivuun ihmeiden odottelun. 
Hän kääntyy evankeliumin puoleen 
ja siten ikuisen elämän suuren lupa-
uksen puoleen. 

Mestarin kyky vedota älyyn oli 
tulosta hänen korkeasta älykkyydes-
tään, kärsivällisestä opiskelustaan, 
huolellisesta tavastaan ajatella ja hä-
nen ajatuksiensa totaalisesta integ-

roimisesta hänen evankeliumimissi-
onsa tarkoituksia varten. Esimerkik-
si vuorisaarnan (s. 1570) �autuuk-
siin� sisältyy ajattelua stimuloivia 
tekijöitä, jotka ovat ainutlaatuisia (ja 
melkein maailmanlaajuisesti näiden 
suhteen on oltu välinpitämättömiä). 
Huomioikaa yhden hänen selkeim-
män evankeliumijulistuksensa älylli-
nen lähestymistapa asioihin: 

Taivaan valtakunta koostuu näistä 
kolmesta perusasiasta: ensiksikin, Juma-
lan suvereenisuuden tosiasian tunnusta-
minen; toiseksi, usko siihen totuuteen, 
että itse on Jumalan poika; ja kolman-
neksi, usko siihen, että ihmisen korkein 
halu, halu täyttää Jumalan tahto � halu 
olla Jumalan kaltainen � on todellinen. 
Ja evankeliumiin sisältyvä hyvä sanoma 
on se, että uskon avulla jokainen kuole-
vainen voi saada nämä kaikki pelastuk-
sen perustekijät. [1585:7] 

Uskon saavuttaminen uskomalla 
ei ole yksinkertainen paradoksi, 
vaan se pakottaa meidät määrit
telemään oman käsityksemme us-
kosta täydellisemmin. Uskon mää-
ritteleminen menee jo yli julis
tuskäskyn, mutta ei ylitä sitä, että 
huolellisesti valmistaudutaan julista-
maan. Samoin implisiittinen 
(kätketysti ilmaistu) erottelu tosiasi-
an ja totuuden ja uskomuksen ja 
uskon välillä. 
 
Yksi mielenkiintoisimmista haas-
teistamme on käyttää hyväksi ei 
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ainoastaan tietoja siitä, miten Jee
sus menetteli, vaan myös muita 
Urantia-kirjassa ehdotettuja asioita, 
joiden avulla voisimme saavuttaa 
aikalaistemme tarpeita vastaavan 
julistuksen tason. 

Heprealaisten uskonnon suurin virhe 
oli siinä, ettei se kyennyt yhdistämään 
Jumalan hyvyyttä tieteen tosiasiapohjai-
siin totuuksiin eikä taiteen vetoavaan 
kauneuteen. Kun sivistys eteni ja uskon
to jatkuvasti seurasi samaa epäviisasta 
Jumalan hyvyyden ylikorostamisen kurs-
sia, joka merkitsi totuuden suhteellista 
poissulkemista ja kauneuden laiminlyö-
mistä, tietyntyyppisille ihmisille kehittyi 
alati voimistuva pyrkimys kääntää sel-
känsä abstraktiolle ja yhteydestään irro-
tetulle käsitykselle hyvyydestä. Nykypäi-
vien uskonnon ylikorostunut ja irrallinen 
moraalisuus, joka ei kykene saamaan 
osakseen monienkaan kahdennenkym-
menennen vuosisadan ihmisten antaumus-
ta ja lojaalisuutta, palautuisi arvoonsa, 
jos se moraalisten käskyjensä lisäksi 
omistaisi yhtäläistä huomiota tieteen, fi
losofian ja hengellisen kokemuksen to-
tuuksille sekä fyysisen luomakunnan 
kauneudelle, älyllisen osaamisen lumovoi-
malle ja suuruudelle, joka tulee esille ai-
don siveellisen rohkeuden saavuttami
sessa. 

Kuluvan aikakauden uskonnollinen 
haaste kohdistuu niihin kaukonäköisiin 
ja eteenpäin katsoviin miehiin ja naisiin, 
jotka omaavat hengellistä ymmärrystä ja 
uskaltavat rakentaa uuden ja kiehtovan 

elämisen filosofian laajentuneista ja erin-
omaisen yhdentyneistä, nykyaikaisista 
kosmisen totuuden, universumin kauneu-
den ja jumalallisen hyvyyden käsityksistä. 
Sellainen uusi ja oikeamielinen moraa-
linäkemys on vetoava kaikkeen siihen, 
mikä ihmismielessä on hyvää, ja on oleva 
haasteena sille, mikä ihmissielussa on 
parasta. Totuus, kauneus ja hyvyys ovat 
jumalallisia realiteetteja, ja kun ihminen 
nousee ylemmäs hengellisen elämän por-
taikkoa, nämä Iankaikkisen ylivertaiset 
ominaisuudet käyvät yhä koordinoidum-
miksi ja yhtenäisemmiksi Jumalassa, 
joka on rakkaus. [43:2�3] 

Huomatkaa, ettei yksikään seit-
semästä teemasta, jotka on mainittu 
ensimmäisessä kappaleessa, jonka 
Jumalallinen Neuvonantaja on esit-
tänyt Urantia-kirjassa, ole evanke-
liumi. Evankeliumi on elävä ydin, 
jonka ympärille nämä teemat raken-
tuvat ja ryhmittyvät muodostaak-
seen kohtauspinnan evankeliumin 
ja päivittäisen elämämme välille, 
kun toimimme ajatellen, tuntien ja 
tehden kulttuurissa, joka stimuloi 
meitä älyllisesti, esteettisesti ja eetti-
sesti. Nämä ilmoituksen alkuluku-
jen teemat ovat sellaisia, joita saar-
naajien kannattaa kosketella saavut-
taakseen nykyaikana kuulijoita niin 
paljon kuin mahdollista. Kuitenkin 
meidän tulee olla nöyriä jopa ajatel-
len parhaimpia kokemuksiamme 
julkisesta puhumisesta. 
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Henkimaailman puhetaito on eräs 
teitä odottavista verrattomista elämyksis-
tä, teitä, jotka olette kuulleet Urantian 
jalostumattomia ja kangertelevia puhe-
esityksiä. [503:8] 

Sen tosiasian, että parhaat puhu-
jamme ovat heikkoja universumin 
standardin mukaisesti, ei pitäisi saa-
da meitä luovuttamaan, koska par-
haiden ihmispuhujien ja keskinker-
taisten esitysten välillä on myöskin 
suuri ero. 
 
Osa 2: Miten harjoitella julkista 
puhumista ja saarnaamista. 
 
Vuonna 1974 USA:ssa esitettiin 
radio-ohjelma �Amerikan huomat-
tavimmat radiosaarnaajat�, jossa 
tuli esille, että näitä hyvinä pidettyjä 
saarnaajia yhdistävä piirre oli hei-
dän suuri vilpittömyytensä. Sen li-
säksi heidän opetuksensa oli selkeää 
ja heidän julistuksensa oli tunnistet-
tavalla tavalla juurrutettu Raamatun 
keskeisiin opetuksiin. Lisäksi hei-
dän puheensa kosketti henkilökoh-
taisella tasolla kuulijoita. 

Julkiset puhumistilanteet herät-
tävät monissa ihmisissä enemmän 
pelkoa kuin mikään muu lukuun 
ottamatta kuolemaa! Se vilpittö-
myys, millä yritämme saavuttaa 
kuuntelijaa, on oikotie ohittaa ky-
seinen pelko. Pelko on useimmiten 
enemmänkin huolta sen suhteen, 
miten muut ihmiset ymmärtävät 

meidät. Jos me rukoilemme kuunte-
lijoidemme puolesta, jos olemme 
uppoutuneita esittämäämme totuu-
teen, silloin ei löydy sijaa huolelle 
itsestä! Harjoitus tekee mestarin. 
Useimmat ihmiset pelkäävät esiin-
tyessään ensimmäisiä kertoja. Mel-
kein jokainen esiinnyttyään 4�5 
kertaa, ei enää ole niin hermostunut 
(vaikka saattaa olla jonkin verran 
hermostunut kuitenkin!). 

Julkisessa puhumistilanteessa 
voimme käyttää nykyajan kulttuuri-
tietoa ja metodeja yhdistellen niitä 
Urantia-kirjan antamaan kokonais-
näkemykseen. Voimme jopa luoda 
uusia teorioita käyttäen meille an-
nettua ilmoitettua tietoa. 
 
Jessica Somers Driver  on kirjoit-
tanut kirjan nimeltään Speak for 
Yourself, jossa on ohjeistusta jul
kisille puhujille: 

�Alkutilanteessa�-luku opettaa, 
että ideat tai totuudet, joita il-
maisemme julkisessa puheessa, ovat 
itse asiassa kaikkialla ympärillämme 
eivätkä siten ole henkilökohtaisessa 
omistuksessamme. Toiseksi hän 
opettaa, että jos sitoudumme syväs-
ti opettamaamme totuuteen, tulem-
me löytämään kaiken tarvitsemam-
me sen ilmaistaksemme. 

Luvussa 2 �Kolme pääasiaa� 
hän esittelee �kuuntele, arvosta ja 
ilmaise�-metodinsa. Idea totuuden 
kuulemisesta ja kuuntelemisesta 
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pitää sisällään sen, että kykenemme 
olemaan arviointikykyisiä ja voim-
me ikään kuin kuunnella rukoillen 
Jumalalta apua sen suhteen, että 
myös kuulisimme toista ihmistä. 
Idea siitä, että totuus, jota tarvitset, 
ns. �tulee luoksesi� ja tämän idean 
kunnioittaminen merkitsevät totuu-
den seuraamista, minne tahansa 
totuus sinut johdattaakin, kunnes 
viimein totuuden ilmaisemisesta 
tulee sinulle spontaani tapahtuma. 
Vapaan ja eloisan spontaanin ilmai-
semisen laatuominaisuus kasvaa 
esille jo näistä ensimmäisistä kah-
desta askeleesta, ja tätä metodia 
voidaan käyttää missä tahansa luo-
vassa ponnistuksessa. 

Luvussa 3 �Kuunteleminen� 
kuvataan luovaa ja arviointikykyistä 
avoimuutta, joka sallii erilaisten ide-
oiden nousemisen mieleen. 

Luvussa 4 �Arvosta kykyäsi il-
maista ideoita� kuvataan idean seu-
raamista ja sen kanssa elämistä kun-
nes se selkiytyy. Oman kyvykkyy-
den arvostaminen on osa tätä ideaa. 
Eli idea tai totuus, jota kommuni-
koit eteenpäin ei ole henkilökohtai-
sesti sinun, vaan sinä ilmennät jota-
kin objektiivista osaa todellisuudes-
ta. Kyseessä ei ole �sinun� ideasi. 
Jessica Driver tekee johtopäätök-
sen: �Oletko koskaan hiljaa ja vil-
pittömästi kertonut itsellesi, että 
olet  �maailman valo�? Koeta tehdä 
niin! Et tule ylpistymään tästä, mut-

ta tulet kokemaan itsesi merkityk-
selliseksi, tasapainoiseksi ja armoa 
täynnä olevaksi kaikkia niitä koh-
taan, jotka ympäröivät sinua.� 

Luvussa 5 �Visualisointi� opete-
taan, kuinka konkreettisesti meidän 
tulee aistia se idea, jota seuraamme 
puheessamme. Esimerkiksi yksittäi-
nen tärkein periaate idean ääneen 
lukemisessa on tuoda eloisasti mie-
leen jokaisen sanomasi sanan mer-
kitys, kun lausut sen. Kun näet ja 
kuulet jotakin näin eloisasti, voit 
vakuuttaa tämän elävästi kuunteli-
joillesikin. 

Luvussa 6 �Spontaanius� roh-
kaistaan siihen, että välittömästi 
tartuttaisiin ideoiden antamaan ins
piraatioon, koska tämä pitää äänen 
�nuorena�, tekstinlukusi keskuste-
levana ja vakuuttavana, puheen 
täynnä elämää olevana. 

Luvussa 7 �Rytmi� selitetään, 
että rytmiin sisältyy tyyli ja ajoitus ja 
että rytmi on sisäsyntyisenä ideassa. 
Tämä on Jessica Driverin metodin 
mystinen elementti ja sitä kannattaa 
pohtia! Mikä tahansa totuus, syvälli-
sesti ymmärrettynä, on kaunis ja 
potentiaaleiltaan hyvä. 
 
Saarnaamista voidaan harjoittaa 
muodollisessa ja ei-muodollisessa 
tilanteessa. Jeesus luki heprea
laiskirjoituksia ja saarnasi synago-
gassa sekä ennen että julkisen uran-
sa aikana. Hän valikoi uskon
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nollisesta kirjallisuudesta �helmet� 
ja jätti loput kommentoimatta. Jee-
suksen saarnat olivat lyhyitä. 
 
Osa 3: Evankeliumisanoman opet-
tamisesta ja sen vastaanottamisesta. 
 
Universaalisen Isämme perheen 
jäseninä olemme etuoikeutettuja 
voidessamme opettaa totuutta sa
nomamme ja tekemisiemme kautta. 
Kiitollisina rukoilemme ohjausta 
kaikille niille ihmisille, joiden kans-
sa olemme tekemisissä, muille 
evankeliumin opettajille sekä tietysti 
Jumalan perheen käsittämisen laaje-
nemisen puolesta. 

Kaikkien tähän evankeliumiin usko-
vien tulisi rukoilla vilpittömästi taivaan 
valtakunnan laajenemisen puolesta. 
[1640:2] 

Seuraavassa tuomme esille kym-
menen eri näkökulmaa tähän aihee-
seen: 
 
I  Mitä opettaa? Ole selkeä pro-
jektisi suhteen, opetuksesi konteks-
tin suhteen � esimerkiksi, jos tuot 
esille evankeliumisanomaa, mini-
moi huomioita koskien sosiaalisia, 
taloudellisia ja poliittisia aiheita (s. 
1579�1583). 

Siitä muodostui nelituntinen opetus-
kokous [Pietarille, Jaakobille ja Jo-
hannekselle], jonka kuluessa esitet-
tiin kymmenittäin kysymyksiä ja 
vastauksia. � � tässä esityksessä � 

� jäsennellään uudella tavalla Simon 
Pietarin � � veljelleen Andreakselle 
esittämä yhteenveto � �: 

1. Isän tahdon täyttäminen. � � 
�Joka ei työtä tee, sen ei syömän-
kään pidä� � � Hänen [Jeesuk-
sen] ohjeitaan Isään luottamisesta ei 
pidä arvioida nykyajan eikä min-
kään muunkaan aikakauden sosiaa-
listen tai taloudellisten olojen mu-
kaan. Hänen [Jeesuksen] opetuksensa 
kattaa ihanteelliset periaatteet Jumalan 
lähellä elämisestä kaikkina aikakausina 
ja kaikissa maailmoissa. 

� � Hän ei saarnannut ennakkohar-
kintaa vastaan, vaan huolestumista, mu-
rehtimista, vastaan. � � 

� � Hän opetti heille, etteivät he 
tekisi vastarintaa pahalle, etteivät he 
taistelisi oikeudettomuutta tai vää-
ryyttä vastaan, mutta hän ei silti 
opettanut heitä passiivisesti sietä-
mään väärintekemistä. � � hän teki 
selväksi, että hän hyväksyi yhteis-
kunnan suorittaman pahantekijöiden 
ja rikollisten rankaisemisen ja sen, 
että valtiovallan pitää toisinaan 
käyttää voimakeinoja, jotta sosiaali-
nen järjestys säilyisi ja oikeus kävisi 
toteen. 

Hän [Jeesus] ei koskaan lakan-
nut varoittamasta opetuslapsiaan 
siitä, että kosto oli huono menet
telytapa � � Hän paheksui koko 
käsitystä omankäden oikeudella ja 
omakohtaisesti suoritetusta kostosta 
ja osoitti tällaiset asiat toisaalta jul-
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kisen vallan huoleksi ja toisaalta Juma-
lan tuomittaviksi. � � Hän teki � � 
seuraavan yhteenvedon: 

Rakastakaa vihamiehiänne � 
muistakaa ihmisten välisen veljeyden 
asettamat moraaliset vaatimukset. 

Pahan hyödyttömyys: Vääryyttä 
ei saa oikaistuksi kostamalla. Äl-
kää tehkö sitä virhettä, että taiste-
lette pahaa vastaan sen omilla aseil-
la. 

Uskokaa ja luottakaa siihen, 
että jumalallinen oikeudenmukaisuus 
ja ikuinen hyvyys lopulta saavuttavat 
riemuvoiton. [1579:3�1580:3] 
 
Poliittinen asennoituminen: 

�Antakaa keisarille, mitkä kei-
sarin ovat, ja Jumalalle, mitkä Ju-
malan ovat.� � � Henkilökohtaises-
sa elämässään hän noudatti aina 
asianmukaisesti kaikkia julkisen 
vallan lakeja ja säännöksiä; kaikis-
sa julkisissa opetuksissaan hän jätti 
julkiset, sosiaaliset ja taloudelliset 
alat vaille huomiota. � � 

Jeesus ei � � ollut mikään poliit-
tinen uudistaja. � � älkää koskaan 
tehkö sitä virhettä, että samastatte 
Jeesuksen opetukset johonkin poliit-
tiseen tai taloudelliseen teoriaan, jo-
honkin sosiaaliseen tai elinkeinojär-
jestelmään. [1580:4�5] 
 
Sosiaalinen asennoituminen: 

� � Hän opetti puhdasta myötätun-
toa, sääliväisyyttä. Nebadonin Mikael on 

Poika, jota hallitsee armo; sääliväisyys on 
hänen todellinen olemuksensa. [1580:6] 
 
Evankeliumiopettajan tulisi lisäksi 
välttää seuraavia aiheita: näkyvä 
kirkko, Jeesuksen toinen tule
minen, kietoutuminen ristiriitai-
suuksiin koskien genetiikkaa, yh-
teiskuntaa, talousasioita, politiikkaa 
ja jopa ajoittain koskien aikakausi-
kohtaista ilmoitusta. 

Ennemmin tai myöhemmin on taas 
uuden ja edellistä suuremman Johannes 
Kastajan määrä nousta julistamaan: 
�Jumalan valtakunta on lähellä� � tar-
koittaen paluuta Jeesuksen korkeaan 
hengelliseen käsitykseen; hänhän julisti, 
että valtakunta on hänen taivaallisen 
Isänsä tahto, joka ilmenee hallitsevana ja 
transsendenttinä uskovan sydämessä � ja 
tekemällä tämän kaiken millään tavoin 
viittaamatta sen kummemmin maan 
päällä vaikuttavaan näkyvään kirkkoon 
kuin odotettuun Kristuksen toiseen tule-
miseenkaan. [1866:2] 
 
II  Osoita opettaessasi kohti Ju-
malaa ja Jeesusta, älä niinkään itseä-
si! Me emme jaa hengellistä koke-
mustamme evankelioidaksemme 
vaan yhteiseksi tyydytykseksi muille 
uskoville. 

Jumalaa tunteva ihminen kuvailee 
hengellisiä kokemuksiaan � ei epäus-
koisten vakuuttamiseksi � vaan uskovien 
mielenylennykseksi ja keskinäiseksi tyy-
dytykseksi. [30:5] 
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� � halu palvella ilman, että hän saa 
siitä ihmisiltä tunnustusta tai palkkiota. 
[1257:5] 
 
III  Vältä myöskin olemasta ylen 
määrin älyllinen. Ollaksesi vapaa 
dogmatismista, opetuksen tulisi 
tulla sielusta paremminkin kuin 
älystä ja mielestä. Evankeliumi ei 
ole kosmologinen, filosofinen tai 
teologinen keskustelu. Älä anna 
opetuksesi tulla liikaa kirjoitusten 
ohjaamaksi! 

Tulevien aikojen uskonharjoitta-
jain on elämällä elettävä uskonsa, 
heidän on omistauduttava ihmisten 
välisen veljeyden edellyttämään vara-
uksettomaan palvelemiseen. Ihmisen 
olisi korkea aika omata sellainen 
uskonnollinen kokemus, joka olisi 
niin omakohtainen ja niin ylevä, että 
sen voisi käsittää ja ilmaista vain 
�tuntein, jotka ovat liian syvällä 
sanoin kuvattaviksi�. [1091:8] 

� � kreikkalainen moraali, 
etiikka ja filosofia edistyivät ennen 
pitkää paljon jumalakäsitystä pi
temmälle, ja tämä epätasapaino älyl-
lisen ja hengellisen kasvun välillä oli 
Kreikalle yhtä vaarantäyteinen kuin 
se oli osoittautunut olevan Intialle-
kin. [1078:4] 

Urantian monet uskonnot ovat 
kaikki hyviä siinä määrin kuin ne 
tuovat ihmisen Jumalan tykö ja tuo-
vat ihmiselle käsityksen Isästä. Mi-
kä tahansa uskonnonharjoittajain 

ryhmä on harhaluulojen vallassa, jos 
se kuvittelee oman oppinsa Totuu-
deksi, sillä tällaiset asenteet kertovat 
enemmänkin teologisesta ylimielisyy-
destä kuin uskon varmuudesta. 
Urantialla ei ole sellaista uskontoa, 
joka ei hyötyisi jokaisen muun us-
konnon sisältämien parhaiden to-
tuuksien tutkimisesta ja omaksumi-
sesta � �. [1012:4] 

Uskonnonfilosofian kehitys helleeni- 
ja heprealaiskansojen keskuudessa tarjo-
aa jyrkän vastakohdan sisältävän esimer-
kin kirkon toiminnasta kulttuurin edis-
tymistä muovaavana instituutiona. Pales-
tiinassa oli inhimillinen ajattelu siinä 
määrin pappien valvomaa ja kirjoitusten 
ohjaamaa, että filosofia ja estetiikka peit-
tyivät kokonaan uskonnon ja moraa-
liopin alle. Kreikassa taas pappien ja 
�pyhien kirjoitusten� lähes täydellinen 
puuttuminen jätti ihmismielen vapaaksi 
ja kahlitsemattomaksi, minkä tuloksena 
oli hätkähdyttävän syvällisen ajattelun 
kehittyminen. [1079:4] 
 
IV  Älä yliopeta! 

Melkisedek opetti seuraajilleen kai-
ken, minkä nämä pystyivät vastaanotta-
maan ja omaksumaan. [1016:8] 

� � hämmingin ja tyrmistyksen kaut-
ta, joka on aina seurauksena, kun valis-
tuneet ja korkeammat olennot ryhtyvät 
liialla opettamisella ja liiallisella valista-
misella mestaroimaan takapajuisia rotu-
ja. [750:1] 
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Jeesus opetti näille miehille kaiken, 
minkä nämä pystyivät omaksumaan. 
Hän ei erehtynyt opettamaan heille lii-
kaa. Hän ei kylvänyt hämminkiä esittä-
mällä sellaista totuutta, joka olisi ollut 
liian paljon heidän käsityskykynsä ylä-
puolella. [1535:6] 
 
V  Anna edistyneempää opetus-
ta vain niille, joiden arvelet olevan 
siihen valmiita! 

Johdata ihmiset valtakuntaan, eikä 
aikaakaan, kun valtakunnan suuret ja 
elävät totuudet karkottavat kaiken, mi-
kä on vakavaa erhettä. [1592:4] 

Ette voi opettaa syvällisiä hengen asi-
oita niille, jotka ovat syntyneet vain lihas-
ta. Huolehtikaa ensin siitä, että ihmiset 
syntyvät hengestä, ennen kuin koetatte 
opettaa heille korkeampia hengen teitä. 
Älkää ryhtykö näyttämään ihmisille 
temppelin ihanuuksia, ennen kuin olette 
ensin vieneet heidät temppeliin. [1592:6] 

Eli on hyvä olla varma siitä, että 
toinen ihminen �on jo temppelis-
sä�, ennen kuin alat paljastaa hänel-
le temppelin ihanuuksia eli edis-
tyneempiä opetuksia. 
 
VI  Varo myöskin olemasta liian 
innokas. Jeesus saattoi puhua hen-
kilön kanssa vaikka 20 kertaa, as-
teittain valmistaen tätä totuuden 
ilmoitukseen, joka tulisi vasta vuo-
sia myöhemmin. 

Kuinka voisimme välttää ole-
masta yli-innostuneita ja toisaalta 
penseitä sanomaa julistaessamme? 

Yksi mahdollisuus etsiessämme 
tasapainoa sen suhteen, että sano-
ma olisi elävä, mutta ei hyökkäävä, 
on, jos pohdimme seuraavaa Uran-
tia-kirjan määrittelyä Jumalan poi-
kaudesta: 

Urantian kuolevaisilla on oikeus 
pitää itseään Jumalan poikina, sillä: 

 

1. Olette hengellisen lupauksen 
poikia, uskonpoikia; olette hyväksy-
neet poikauden statuksen. [448:2�3] 

Oma ajatukseni: Ehkäpä voim-
me ajatella, että jopa vähäisin ja hy-
vinkin traditionaalinen idea tähän 
suuntaan olisi hyväksyttävä. Usein 
ihmisillä saattaa olla arkielämän hy-
vin sujuessa vain vähän intohimoja 
uskonnon suuntaan, mutta uskon-
poikautta koskeva ajattelu voi elä-
vöityä esimerkiksi henkilökohtaisen 
tragedian kautta tai viimeistään 
ikääntyessä, kuoleman ajatuksen 
tullessa ikään kuin lähemmäksi. Tä-
mä on ilmeisesti riittävä ehto pelas-
tumiselle ikuisen elämän mahdolli-
suutta varten, mutta kasvua ja hen-
gellistä edistymistä varten tarvitaan 
tämän lisäksi muita tekijöitä. 

2. Yhdestä Jumalan Luoja-Pojasta 
tuli yksi teistä; hän on tosiasiassa van-
hempi veljenne. [448:4] 

Eli Kristus Mikaelin veljet hen-
gessä � kaikki vilpittömästi kristityt 
ihmiset kuuluvat tähän tasoon. Tä-
mä riittää pelastumiselle! Tämä tekee 
mahdolliseksi, että kaikkien ihmisten 
Universaalinen Isä -idea voidaan vas-
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taanottaa, ja tämä voisi merkitä uut-
ta askelta ekumeenisuudelle ja kaik-
kien uskontojen laajemmalle yhteis-
työlle. 

3. Te olette poikia, sillä yhden Pojan 
henki on vuodatettu päällenne, auliisti ja 
epäröimättä lahjoitettu kaikille Urantian 
sukukunnille. [448:5] 

Tämä henki koskettaa potentiaa-
lisesti kaikkia Urantian rotuja ja 
kansoja. Kaikkia vedetään lak
kaamatta kohti Paratiisin-Isää. Tä-
mä henki antaa valtaisan mahdolli-
suuden kaikkien rotujen ja kan
sojen veljeydelle. Evankeliumin 
veljeysaspekti elävöityy tämän hen-
gen ansiosta. Henki kulkee ja vai-
kuttaa siellä, missä haluaa! Henki 
on vapaa! 

4. Omasta jumalallisesta vapaas-
ta tahdostaan on Universaalinen Isä 
antanut teille luodun olennon persoo-
nallisuuden. [448:6] 

Kaikista persoonallisuuksista voi 
tulla uskonpoikia. Jopa hyvin seku-
laariset persoonallisuudet voivat 
hengellisten vaikuttajien salaliiton 
kautta tulla Jumalan uskonpojiksi; 
ehkäpä edes tiedostamatta tätä 
puolta itsessään ensin; hengellinen 
kasvu on usein ja suurimmalta osin 
tiedostamatonta. 

5. Sisimmässänne on Universaali-
sen Isän osanen � �. [448:7] 

Tämä on tietysti pohjalla myös 
näissä aikaisemmissa tasoissa oleva 

totuus nykyaikana. Ilmoituk
sellinen nimi tälle osaselle on 
�Ajatuksensuuntaaja�, jota muut 
kuin Urantia-kirjan lukijat eivät tie
tysti tunne. Myös sellaiset uskon-
not, joissa ei ole teististä traditiota, 
saattaisivat vastaanottaa tämän ide-
an. Monet nykyaikaiset ihmiset pi-
tävät itseään enemmänkin hengelli-
sinä kuin uskonnollisina, myös hy-
vin muodikkaatkin ja modernit ajat-
telutavat hindulaisuudesta ja zen-
buddhalaisuuden �mindfullness� (läsnä 
olemisen kyky tai tarkkaavuus) voisivat 
vastaanottaa tällaisen idean pre- eli 
esipersoonallisella tavalla. 
 
Mutta onko riittävää, jos tunnem-
me Jumalan hengessä, muttemme 
mielessä? 

� � hengessä Buddha tunsi Jumalan, 
mutta mielessä hän ei kyennyt Jumalaa 
selvästi löytämään. � � Buddha ei kyen-
nyt näkemään Jumalaa henkenä ja Isänä 
� �. [1467:1] 
 
Jeesuksesta sanotaan: 

Hän kunnioitti lähimmäistensä har-
joittamaa erheellistäkin palvontaa. Mut-
ta tämä ei estänyt häntä käymästä hyök-
käykseen uskonnollisia perinnäistapoja 
vastaan eikä hyökkäämästä ihmispe
räiseen uskoon sisältyvien virheiden 
kimppuun. [1103:4] 

Ilmoituksenantajat varoittavat 
meitä sivulla 969 sanojen �fetisis-
mistä� ja sivulla 1207 siitä, että jo 
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tuhansia vuosia on mennyt siten, 
että itsenäisten Ajatuksensuuntaaji-
en on ollut haasteellista toimia ih-
misten kanssa. 
 
VII  Oppikaa tuntemaan kaiken-
laiset ihmiset hyvin. Jeesus �käytti 
paljon aikaa hankkiakseen yksi
tyiskohtaista tietoa kaikista � � ih-
misroduista ja -luokista� (1460:5). 
Hän �solmi läheisiä henkilö
kohtaisia suhteita kanssaihmisiinsä� 
ja �likeisiä yhteyksiä tämän maail-
man kuolevaisiin� (1427:5) ja sanoi: 

�Kun koet löytäväsi taivaassa olevan 
Isän, huomaat samalla kaikkien ihmis-
ten olevan veljiäsi, ja näyttääkö se sinusta 
kummalliselta, jos joku tuntuu iloitsevan 
vasta löydetyn veljen kohtaamisesta? Saa-
da tutustua veljiinsä ja sisariinsa, tietää 
heidän ongelmansa ja oppia rakastamaan 
heitä, siinä on elämisen korkein koke-
mus.� [1431:1] 
 
VIII Etsikää ihmisiä, jotka ovat 
erityisen hoivan ja palvelun tarpees-
sa. Jumalallinen rakkaus yrittää ta-
voittaa ne, joilla on suurin rakkau-
den tarve. Jeesus pyysi seuraajiaan 
pitämään huolta masentuneista, 
ahdistuneista ja kärsivistä Kun 
apostolit alkoivat erityisesti noudat-
taa Jeesuksen ohjeita sen suhteen, 
että he hoivaisivat sairaita vieraillen 
jokaisessa Jerikon kodissa nimen-
omaan etsien sieltä sairaita ja kärsi-

viä, he havaitsivat, että valtakunnan 
hyvä sanoma tuntui sairaista hyvin 
lohdulliselta ja että heidän sano-
mansa toi tervehtymistä kärsiville. 
(1595:2�3; vrt. 1758:4; 1805:12; 
1813:2) Oppikaa lisäksi määrittele-
mään piilossa olevia tarpeita. Joskus 
Mestari vastasi pyyntöön, jota ei 
ilmaistu, esimerkkinä Fortunen ta-
paus (s. 1437�1438). Taidokkaasti 
kieltäytyen Fortunen pinnallisten 
sanojen yrityksestä keskeyttää kes-
kustelu, Mestari teki havainnon: 

�Poikaseni, sille, joka rakastaa 
lähimmäisiään, sille sinun itseluotta-
muksen puutteesta ja epätoivosta 
kertova ilmeesi on paljon puhuva 
avunpyyntö.� [1437:2] 

Kun etsimme henkilöitä, jotka 
voisivat olla kiinnostuneita itse 
Urantia-kirjasta, saatamme katsoa 
toiseen suuntaan kuin sinne, missä 
on masentuneita, ahdistuneita ja 
kärsiviä. Rakkaus, joskus sanotaan, 
on sitä, että tuntee vetoa siihen, 
mikä toisessa persoonassa vaikuttaa 
viehättävältä ja, toisaalta, se on toi-
sen tarpeisiin reagoimista. Uskoval-
le henkilölle, joka näkee sisäisen 
persoonallisuuden kauneuden, 
myöskin toisen tarpeen kohtaami-
nen voisi sisältyä ihastuksen ensim-
mäiseen vaiheeseen. Usein masen-
tuneet, ahdistuneet ja kärsivät eivät 
tarvitse kirjaa. Vähättelemmekö 
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joskus lähimmäistemme tarpeita 
tulla huolenpidon kohteiksi? 
IX  Tulkitkaa armollisesti sitä, 
mitä näette. Ottakaa huomioon se 
laajemman perspektiivin antama 
näkökohta esimerkiksi luolamiehen 
tapauksessa (1098:1�3) ja se, miten 
Jeesus puolusti prostituoituja, joita 
Ganid paheksui (s. 1472). Huomat-
kaa, että armollinen asenne ei tar-
koita sokeutta virheille ja pahuudel-
le. 

� � katsellessaan tätä Jupiterille, 
Junolle ja Minervalle omistettua suu-
renmoista temppeliä hän [Jeesus] 
pohti sitä tietämättömyyden orjuutta, 
jossa tuolloisia roomalaisia pidettiin. 
[1455:2] 

Pääsiäissapattia edeltävänä päi-
vänä hengellisen valaistumisen vuok-
siaallot vyöryivät Jeesuksen kuole-
vaismielen läpi ja täyttivät hänen 
ihmissydämensä ääriään myöten ra-
kastavalla säälillä niitä hengellisesti 
sokeita ja moraalin suhteen tietämät-
tömiä kansanjoukkoja kohtaan, jot-
ka olivat kokoontuneet viettämään 
muinaista pääsiäisen muistojuhlaa. 
[1376:1] 
 
X  Urantia-kirjassa korostetaan 
sitä, että oppiminen on elämänteh-
tävä ja että sen on jatkuttava koko 
elinajan. Elämänikäisen oppimisen 
kautta saavutetaan viisauden yhä 
ylemmäs nousevat tasot, jotka ovat 
(suluissa oma ajatukseni siitä, mistä 
on kyse): 

1. Asioiden tietäminen. 
(� aistien ja muistin kautta) 
 

2. Merkitysten tajuaminen. 
(� mielen tekemä synteesi) 
 

3. Arvojen arvostaminen. 
(� sielun oivallus) 
 

4. Työn aateluus � velvollisuus. 
(� kosmisen oivalluksen ensim-
mäinen taso Korkeimmassa) 

 

5. Päämäärien motivointi � moraalisuus. 
(� kosmisen oivalluksen viisaus-
tason tavoittelu) 

 

6. Palvelemisen rakastaminen � luonne. 
(� Urantia-kirjan mukaan kaiken 
kasvatuksen ja opetuksen pää-
määränä on �elämän verratto-
mimman tarkoituksen, majesteet-
tisen ja tasapainoisen persoonal-
lisuuden kehittymisen, vaalimi-
nen ja edistäminen�; 2086:3) 

 

7. Kosminen ymmärrys � hengellinen havain-
tokyky. 

(� sen eläminen todeksi, että...) 
 

Ja sitten, näiden saavutusten myötä, 
monet yksilöt nousevat sille perimmäiselle 
tasolle, jolle kuolevaisen mieli voi yltää: 
jumalatietoisuuteen. [806:6�13] 
 

� � jumalatietoisuus merkitsee samaa 
kuin minuuden integroiminen maailman-
kaikkeuteen � � sen korkeimmilla hen-
gellistä todellisuutta olevilla tasoilla. 
[2097:3] 
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N ykyisen tieteellisen käsityksen 
mukaan biologinen evoluutio 

tapahtuu vähittäisten ja satunnais-
ten muutosten sekä luonnonvalin-
nan seurauksena ilman mitään tiet-
tyä päämäärää. Tämä käsitys ei kui-
tenkaan täsmää uusien kokeellisten 
havaintojen kanssa, vaan se perus-
tuu vanhojen auktoriteettien, kuten 
Darwinin teorioiden, liialliseen 
kunnioitukseen. Aikoinaan Darwin 
ravisteli oman aikansa tieteen vir-
heellisiä käsityksiä ja sai vain pilk-
kaa osakseen. Nyt on aika puhdis-
taa nykytieteen luutuneita ajatus-
malleja. 

Nykyisen evoluutioteorian mu-
kaan uusi laji syntyy, kun lajin eri 
kantojen (populaatioiden) perimään 
on kumuloitunut vähittäisten mu-
taatioiden seurauksena niin suuri 
määrä geneettisiä muutoksia, että 
kannat eivät enää risteydy keske-
nään. Fossiileihin tallennetun maa-
pallomme historiankirjan mukaan 
lajit kuitenkin syntyvät yhtäkkisesti 
satunnaisten mutaatioiden seurauk-
sena, koska eri lajien väliset raken-
teelliset erot ovat itse asiassa varsin 
suuria. Niin kutsuttuja �puuttuvia 
renkaita� ei löydy, koska niitä ei ole 
koskaan ollutkaan. 

Bioteknologian ja matematiikan 
kehitys mahdollistaa saman asian 
varmistamisen myös toisella ko-
keellisella menetelmällä. Uusien 
geenikarttojen avulla lajien perimän 
välisten erojen määrää voidaan mi-
tata. Lisäksi ns. molekyylikellojen 
avulla voidaan arvioida kahden lajin 
erkautumisajankohta. Näiden mit-
tausten perusteella eri lajien vanho-
jen fossiilipohjaisten evoluutiopui-
den rakennetta voidaan merkittä-
västi tarkentaa. 

Uusien lajien syntymistapa voi-
daan määrittää analysoimalla uusia 
tarkennettuja evoluutiopuita tilasto-
matemaattisten tiedonlouhintame-
netelmien avulla. Professori Mark 
Pagelin tutkimusryhmä teki tällai-
sen analyysin 750 evoluutiopuun 
avulla ja lopputulos oli, että lähes 
kaikki lajit syntyvät yhtäkkisten ja sa-
tunnaisten mutaatioiden seurauksena. 
Tämä täsmää erittäin hyvin fossiili-
havaintojen kanssa, mutta tulokset 
ovat jyrkässä ristiriidassa tieteen 
nykykäsityksen kanssa, jonka mu-
kaan lajit syntyvät vähittäisten ge-
neettisten muutosten tuloksena. 

Nykyinen evoluutioteoria ei toi-
mi edes rodunjalostuksessa. Uusia 
koira-, kissa- tai ruusulajeja ei ole 
saatu syntymään, vaikka tätä kehi-

Evoluutio � sattumaa vai suunnittelua? 
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tystyötä on tehty jo vuosituhansia. 
Lajista voidaan kehittää eri muun-
nelmia, mutta koiran muuttaminen 
kissaksi on jo haastavampi tehtävä. 
Keinotekoinen uusien lajien kehitys 
ei kuitenkaan enää ole mahdotonta, 
koska geenimanipulointi ja geenin-
siirtoteknologiat ovat kehittyneet 
nopeasti. Näiden käytöllä uusien 
lajien kehittämisessä ja rodunjalos-
tuksessa ei ole mitään luonnotonta, 
koska samaa tapahtuu luonnossa 
jatkuvasti. 

Luonnossa geenejä siirtyy mm. 
virusten, bakteerien ja hyttysten 
välityksellä jopa lajien eri pääryh-
mistä toiseen. Evoluutiopuu onkin 
itse asiassa evoluutioverkko, joka laa-
jentaa lajien kehityspotentiaalia. 
Lajien oma rajoitettu kehityspoten-
tiaali on ehkä piilotettu geenien 
passiiviseen ns. tilke-DNA:han, 
jonka merkitystä ei vielä tunneta. 
Geeninsiirtoteknologioissa kyse ei 
ole uuden elämän luomisesta, koska 
se perustuu jo olemassa oleviin elä-
viin soluihin � elämän puhaltami-
nen kuolleeseen aineeseen ei tule 
ihmiseltä onnistumaan. Keinotekoi-
sessa geenimanipuloinnissa vakava 
riski on kuitenkin, että haittoja ei 
testata riittävästi. 

Naturalismi on nykyisen nyky-
tieteemme perusta. Sen mukaan 
sokea sattuma ohjaa evoluutiota, 
koska luonnon prosesseista ei saa 
löytyä älykkyyttä. Naturalismi olet-
taa, että fyysinen luonto on kaiken-

kattava ja sen ulkopuolella ei ole 
mitään. Tämä on kuitenkin rohkea 
oletus, koska se ei täsmää havainto-
jen kanssa. Todellinen tiede ei kun-
nioita tabuja tai dogmeja, vaan se 
tutkii kaikki mahdollisuudet. Evo-
luutiossa vaihtoehtoja on vain kak-
si: sattuma tai älykäs suunnittelu. 
Miksi toinen, jopa todennäköisem-
pi oletus on biologiassa ja lastemme 
kouluopetuksessa tabu? 

Havaintojen mukaan luonnon-
valinta ohjaa lajikehitystä, koska 
henkiin jäävät vain ne uudet lajit, 
jotka sopeutuvat parhaiten olemas-
sa olevaan ympäristöön. Kehitys ei 
kuitenkaan ole sattumanvaraista, 
vaan sillä on selvä päämäärä, joka 
on luettavissa fossiileista ja geeni-
kartoista. Kehitys alkaa hyvin al-
keellisista soluista, se kulkee yhä 
monimutkaisempien ja älykkäämpi-
en organismien kautta kohti olento-
ja, joilla on oma tahto ja henki. 

Naturalisti olettaa, että luonnon 
ällistyttävä monimuotoisuus on se-
litettävissä satunnaisten mutaatioi-
den ja luonnon valinnan avulla, 
kunhan aikaa on riittävästi. Tosiasi-
assa aikaa ei kuitenkaan ole ollut 
läheskään riittävästi, sillä luonnon 
eliöt ovat niin monimutkaisia, että 
niiden satunnaisen syntymisen ma-
temaattinen todennäköisyys on ää-
rettömän pieni � verrattuna vaikka 
seitsemään oikein lotossa. 

Sattuman avulla on vaikea ra-
kentaa mitään järkevää, jokainen 
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voi todeta sen omassa elämässään. 
Esimerkiksi heittämällä kruunaa ja 
klaavaa joka risteyksessä on vaikea 
löytää Helsingistä Kuusamoon. 
Luonnossa epäjärjestyksen lisäänty-
minen on prosessien tavallinen pe-
russuunta, jota voidaan muuttaa 
vain energian ja älyn avulla. Tästä 
huolimatta puhdas sattuma on yksi 
tieteellisen evoluutioteorian kulma-
kivi, vaikka todellisuudessa se on 
pelkkä hatara oletus vailla mitään 
kokeellista näyttöä! 

Naturalisti kieltää henkisen to-
dellisuuden olemassaolon, vaikka 
miljoonat ihmiset tuntevat sen 
omassa sisimmässään ja näkevät 
sen lähimmäisten silmissä. Hengen 
olemassaoloa ei voida mitata tai 
todistaa millään fyysisellä mittarilla, 
koska puhtaasti fyysiset mittarit 
eivät reagoi henkisiin ilmiöihin. Ih-
minen on ainoa mittari, jolla tätä 
olemassaolomme toista ulottuvuut-
ta voidaan havainnoida. Punainen 
väri on olemassa, vaikka värisokea 
ei sitä erota. 

Tieteellisen filosofian pohjalta 
on mahdotonta johtaa meille kaikil-
le samaa ihmisarvoa ja moraalia 
rotuun tai sukupuoleen katsomatta, 
ellei analyysiin oteta mukaan myös 
henkistä näkökulmaa. Naturalismin 
kannalta itsekkyys ja ahneus ovat 
tavoiteltavia, koska ne turvaavat 
oman perimän säilymistä. Raiskaus 
on vain oman perimän levittämistä, 

kansanmurhat ovat rodunjalostusta 
� ja viime kädessä ihminen on vas-
tuussa vain itselleen. Dostojevskin 
Ivan Karamazovin mukaan kaikki 
olisi sallittua, jos Jumalaa ei olisi 
olemassa. 

Tiede tulee vihdoin vapauttaa 
naturalismin kahleesta ja ottaa mu-
kaan myös älykkään suunnittelun 
näkökulma, koska sen avulla tieteel-
listen mallien logiikkaa voidaan pa-
rantaa ja kansoista voidaan tehdä 
veljiä keskenään. Usko ja fyysinen 
tiede eivät voi olla ristiriidassa tois-
tensa kanssa. Sen sijaan niiden tulee 
täydentää toisiaan ja perustua to-
tuuteen, joka löytyy kokeellisista 
fysikaalisista ja henkisistä havain-
noista. 
 

Antti Roine, Ulvila 14.7.2010 
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Lauantai 11.6 
 

08.00�09.00 Aamiainen 
09.00�09.15 Aamunavaus, Henrik Perello 
09.15�10.15 Tulevaisuuden yhteiskunta, Antti Roine 
10.15�11.00 Pienryhmät tai yleiskeskustelu aiheesta 
11.00�12.00 Johtajuus, Pertti Leinonen 
12.00�13.00 Lounas 
13.00�14.30 Näkökulmia avioliittoon, lastenkasvatukseen ja perhe-

elämään, Tapani Vainio ja Raimo Kujala 
14.30�15.00 Kahvi 
15.00�16.00 Jay Peregrine Urantia-säätiöstä esiintyy 
16.00�16.30 Vapaavalintaisia puheenvuoroja Urantia-kirjasta ja sen merki-

tyksestä omalle hengelliselle elämälle, vetäjät Eija Seppänen-
Bolotinski ja Ensio Paasonen 

16.30�17.30 Päivällinen 
18.00�20.30 Sauna ja iltapala (Wanha Kahvila -tila saunatilan vieressä 

varattu Urantia-lukijoille; saunajuomat ottaa kukin mukaan 
baarista, iltapalan kanssa tarjolla vesi, kahvi, tee) 

19.00� Orkesteri �Tuusulanjärven popparit ry� esiintyy Wanhassa 
Kahvilassa Urantia-kirjan lukijoille 
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Sunnuntai 12.6 
 

08.00�09.00 Aamiainen 
09.00�09.15 Aamunavaus, Henrik Perello 
09.15�10.15 Jeesus kristinuskossa, Maarit Huhti 
10.15�11.00 Pienryhmät tai yleiskeskustelu aiheesta 
11.00�12.00 Jeesus islamissa, Seppo Kanerva 
12.00�13.00 Lounas 
13.00�14.00 Jeesus veljenä, ystävänä, hallitsijana, Isänä, Kalevi Eklöf 
14.00�14.30 Päätössanat, Tapani Talvitie 
14.30 Lähtökahvit 
 
Kaikki esitelmät ja keskustelut pidetään luentosalissa 0 307, �Vanhassa 
auditoriossa�. 
 
Hintavaihtoehdot: 
1.  Pe�su (2h huone, ruokailut, iltasauna ja uinti pe�la, kokoustila)  144,30 €/hlö 
2.  Pe�su (1h huone, ruokailut, iltasauna ja uinti pe�la, kokoustila)  200,30 €/hlö 
3.  La�su (2h huone, ruokailut, iltasauna ja uinti la, kokoustila)  97,30 €/hlö 
4.  La�su (1h huone, ruokailut, iltasauna ja uinti la, kokoustila)  125,30 €/hlö 
5. Pelkät ruokailut ja sauna: 

� aamiainen ei-majoittujalle 7,00 € 
� lounas ruokasalissa 11,50 € 
� iltapäiväkahvi ruokasalissa 3,70 € 
� päivällinen ruokasalissa 9,00 € 
� sauna ei-majoittuvalle 5,00 € 
� iltapala la Wanhassa Kahvilassa  11,50 € 

(suolainen kasvis- tai lihapiirakka, salaatti, kahvi tai tee, jäävesi) 
 
Muistattehan ilmoittaa mahdollisesta ruokavaliostanne! 
 

Ilmoittautuminen 20.5.2011 mennessä Eija Seppänen-Bolotinskille, puh. 
041 534 8283 (arkisin klo 16�21, ke 19�21; tekstiviesti 24h), sähköposti 
eijasb@mail.ru (�Anna Kuznecova�) tai konferenssikomitea-
pj@urantia.fi. 
 
Pyydämme myös ilmoittautumaan, jos tulee vaikka vain päiväksi ja jos 
aikoo ruokailla paikan päällä. 
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Urantia-ystävät iltaa viettämässä 
Löysimmekö tänään evoluutioidean? 

Löytyihän se! 
Pyrkimys eteenpäin, ylöspäin, kehitys 
Hyvä, parempi, paras, erinomainen... 

Niin on, jos siltä näyttää 
Loppu hyvin, kaikki hyvin 

Kesäillan kauneus ympärillämme 
Runon jännitys sisällämme... 

Mikä on totuus? 
Kenpä tietäis sen? 
Ikuinen kysymys 
Vakava kysymys 

Vielä ehdimme, jos heti lähdemme 
No, lähtekäämme. 

Suunnan jo tiedämme 
Minne, minne? 

 

—————— 
 
 

Ulkona synkkää, sisällä sydämellisen lämmintä, 
herkän taiteellista musisointia 

Viulun ääni salpaa hengitykseni 
Tuikkulyhty loistaa ja sisaret ja veljet 

toistensa puoleen kurottautuu 
jakaakseen elämänsä suurimpia löytöjä 

Hienoa, vatsa on täynnä ja... 
pää kuin mehiläispesä 

syreenien huumaava tuoksu 
ja kielon myrkyllisten lehtien kosketus 
herkällä iholla herätti katkerat muistot. 

Urantilaisten iloinen nauru nosti 
tunnelman kattoon ja ilon enkelit 

myhäilivät ympärillä. 
Henki on korkealla ja ylemmäs nousee! 

Kesäpäivien satoa 
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Näsijärven rannalla opistolla Voionmaan 
tehtävän saimme: runoja kirjoittamaan 

On Urantia-illassa ystäviä ympäri maan ja kauempaa 
Saunapuhtaina pojat ja tytöt vaan 

esittivät parasta kauneintaan 
Runosuoneni tökkii tykkänään 

illassa Urantia-ystäväin 
 

Kun avonaisesta ikkunasta röyhyää valkovihreä koivusateensa. 
Ja iloitsen kun on soppaa mateessa. 

 

Päivällä pohdittiin mikä on se evoluutio 
Se on kehitystä ei pallo eikä kuutio 

Mutaatiot ja evoluutiot ne yhtä sama vaan, 
tällä kertaan seurassa Urantia-ystäväin. 

Ja on onni olla seurassa Urantia-ystäväin. 
Runoa, Viitaa, Nocturnea, niittykukkia, 
nytpä ei ollenkaan tarvita villasukkia! 

Tää on sellainen jengi, joka muistaa aina,  
Et ystävää tukea kannattaa, vaikka vieraampaa. 

Jengi kuin jengi, mutta meidän 
erityinen Urantia-jengi lauantai-illassa 

 

—————— 
 

Että päämäärä pysyisi mielessä! 
Runoja on kuultu vaieten 

Vitsejäkin lomassa sen 
Oli hieno ilta 

Iloitkaa etuoikeutetut! 
Nauttikaatte kaljat kuohuvat 

ja ilot raikuvat 
Kesäillan tunnelmasta riemuitkaa 
ja odottakaa elokuun kuutamoita 

ja iankaikkista iloa! 
Kuutamoisen kiloa 

Muistammeko Onamonalontonia 
mietimme menneitä tapahtumia 

Onnesta nauttien 
Nautinto päättyy kiitollisuuteen! 

Ikuisuuteen, menneeseen ajattomuuteen. 
Sinne mennään kaikki 
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Esitelmätilaisuudet  Helsingissä 
Seura järjestää esitelmätilaisuuksia Helsingin alueella, Malmilla, aivan rautatie-
aseman vieressä olevassa Malmitalossa, osoite on Ala-Malmin tori 1, 
00700 Helsinki. Esitelmät ovat lauantaisin klo 13.30–16.00.  Tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy.  

Tervetuloa!  
 

 10.9.2011 Eija Seppänen-Bolotinski 
 Aihe  �Apokalyptiikasta� 
 

 15.10.2011 avoin 
 Aihe  avoin 
 

 12.11.2011 Maarit Huhti 
 Aihe  avoin 
 

 10.12.2011 avoin 
 Aihe  avoin 

Seura osallistuu vuonna 2011 
seuraaviin tilaisuuksiin: 

 
 

Hengen ja Tiedon messuille Helsingissä lokakuussa 2011 

Ilmoitus  
Seuran kokoelmasta puuttuu kirja:  

Study Aids for Part IV of The Urantia Book.  
Pyydetään palauttamaan löydettäessä. 

Olen tehnyt sopimuksen tilasta, jossa pidetään Urantia-aiheisia 
luentoja Tampereella.  

Tilaa on 50 hengelle ja keittiölle laitteineen. Hinta on 30 €/ kerta. 
Tila sijaitsee osoitteessa Hannulankatu 1 C, Tampere, eli osoitteessa 
jossa asun. Lähellä n. 50 m päässä on runsaasti ilmaista parkkitilaa. 
Luennoitsijat  ja tarkemmat ajankohdat ovat vielä auki. 

Kari Kippo 
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HALLITUS  JA  KOMITEAT 
 
Tapio Talvitie, puheenjohtaja  Makaksentie 10, 02750 ESPOO  
  Puh. 050 33 22 739   
  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  
 
Anja Vuori, rahastonhoitaja  RAUMA  
  Puh. 040 748 4289      
  rahastonhoitaja@urantia.fi  
 

Hanna Holopainen, jäsenkomitean pj. TURKU  
  Puh. 040 763 0917     
  jasenkomitea-pj@urantia.fi  
 
Pertti Leinonen, julkaisukomitean pj.  ESPOO  
  Puh. 050 041 6336    
  julkaisukomitea-pj@urantia.fi  

 
Kari Kippo, koulutuskomitean pj.  TAMPERE  
  Puh. 050 327 1045   
  koulutuskomitea-pj@urantia.fi  
 
Eija Seppänen-Bolotinski,  VANTAA 
  konferenssikomitean pj.  Puh. 041 534 8283 
   konferenssikomitea-pj@urantia.fi  

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

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

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

 

 
Helsinki–Helsingfors 
Helsingin opintoryhmä kokoontuu 
11.2.2011 lähtien parillisina viikkoina  
perjantaisin klo 17�19 osoitteessa Uu-
denmaankatu 33. Käsittelemme  
Urantia-kirjan IV osaa. Yhteyshenkilö: 
Helena Juola, puh. 050 5307785.        
s-posti: (helena.juola@fonet.fi)  
 
Beträffande svenskspråkig studie-
grupp, kontakta: 
Joel o. Eeva Rehnstrom 
tel. 040 845 2125  eller  (09) 221 3125.  
 

 
 
Espoo 
 

Espoon keskustan opintopiiri (ent. 
Kauklahden opintopiiri) kokoon-
tuu lauantaisin klo 10�12 Villa Ap-
teekin yläsalissa. Osoite: Pappilan-
tie 5, 02770 ESPOO. 
Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790  
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi)  
Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336  
(tmi.leinonen@kolumbus.fi) 
Martti Vanninen, puh. 040 727 8714  
(martti.vanninen@kolumbus.fi) 
 
 

mailto: joel.rehnstrom@elisanet.fi
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Hyvinkää 
Tietoja toiminnasta antaa:  
Kari Haavisto, puh.  040 507 3048   
(kari.haavisto@pp.inet.fi). 
 
Jyväskylä 
Ryhmä kokoontuu joka toinen 
keskiviikko klo 18.00�19.30.  
Raimo Ala-Hynnilä, Lahjaharjuntie 
32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ,  
puh. 040 088 9732  
(gadonia@kolumbus.fi). 
 
Kotka 
Lisätietoja: Juhani Leino, 
(juhanileino6@gmail.com). 
 
Lahti 
Lisätietoja: Kalervo Juntunen, 
puh. 044 078 4155. 
 
Lammi 
Lammin ja ympäristön toiminnasta 
kiinnostuneille antaa tietoja  
Tuula Parviainen, Lamminraitti 12 as. 
7, 16900 LAMMI, puh. (03) 674 
3226. 
 
Lempäälä 
Ryhmä kokoontuu parittomien 
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00�
21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä, 
Makasiinitie 4 as. 9, 37500 
LEMPÄÄLÄ,  puh. 050 595 1942  
(kalle.krekila@gmail.com) 
 
 

Oulu 
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasar-
mintie 20 A 84,  90100 OULU, 
puh. 040 502 6604  
(reijo.hamari@luukku.com). 
 
Rauma 
Tietoja antaa Anja Vuori, RAUMA, 
puh. (02) 822 3043; 040 748 4289  
(anja.m.vuori@gmail.com). 
 

Tampere 
Ryhmä kokoontuu parillisina keski-
viikkoina Metsossa. Lisätietoja:  
Kari Kippo,  puh. 050 327 1045  
(kr.kippo@pp.inet.fi) 
 

Turku 
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja 
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 
KIRJALA, puh.  050 540 4582  
(tapio.pulli@kolumbus.fi). 
 

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

Málaga, Espanja 
Espanjan suomalainen keskustelu-
ryhmä. Tietoja antaa  Pentti Suutari-
nen, puh. +34 626 792 501. 
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Tyttöä etsimässä 
  

Tosiasiat ovat toisinaan kipeitä. 
Elämä Jumalan Tyttönä on 

aika yksinäistä. 
Mutta olen iloinen, että 

Tyttönen syntyi sydämeeni. 
Minulla on intohimoinen kaipaus 

luoda suhde Häneen. 
  

Katkerasti myönnän, että on hyvä, 
että olen yksinäinen: 

se on tuskallinen tie, joka 
vääjäämättä pakottaa etsimään. 

  
Mutta minne tieni vie? 

Epäonnistumiseen vai totuuteen... 
en tiedä... eikä edes kiinnosta... 

virheen mahdollisuus tekee 
elämästä elämisen arvoista. 

  
Sini Lilja 




