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Puheenjohtajan kynästä

E

hkä voisin tehdä ihan lyhyen
tilannekatsauksen seuran tilasta, nyt kun jo toinen puheenjohtajakauteni on tällä erää päättymässä. Neljä vuottahan on pisin
aika minkä kukaan henkilö voi olla hallituksessa yhtäjaksoisesti,
eli kaksi peräkkäistä kahden vuoden toimikautta. Pidän tätä sääntöpykälää kyllä viisaasti harkittuna, että seuran vastuutehtäviin
saadaan luonnollista ja tervettä
vaihtelua, eikä kenellekään synny
katkeamattomia ”ikuisuusvirkoja”.
Lyhyesti sanottuna seuran tilanne on mielestäni hyvä ja vakaa.
Taloudellisesti meillä on ollut sopivasti varaa, vaikka säännölliset
tulot eivät aina katakaan ihan
kaikkia menoja. Mutta parempi on
joskus pieni niukkuus kuin harkitsematon kulutus. Toiminta kaikkineen on ollut säännöllistä ja monipuolista, eli olemme kyenneet
hoitamaan ne tehtävät mitä seuralle on suunniteltukin, kuten nettisivuston, lehtien ilmestymiset,
lukijatapaamiset, luentotilaisuudet, messuesittelyt jne. Voisin jo-

pa sanoa että muualla vain harvan
Urantia-yhdistyksen toiminta on
näin organisoitua ja aktiivista
kuin meillä täällä Suomessa. On
jopa maita, joissa yhdistykset
muistuttavat lähinnä vain lukupiiriä, ilman sen kummempaa järjestäytymistä tai edes sääntöjä. Mutta hyvät säännöt turvaavat pitkän
päälle vakauden ja johdonmukaisen toiminnan. Jäsenistön määräkin on meillä asukaslukuun suhteutettuna kiitettävän, jopa hämmästyttävän suuri, verrattuna muihin maihin. Ehkä silti pieni huolen aihe meillä on jäsenistön
ikääntyminen. Keski-ikä on jo 65
vuoden vanhemmalla puolella, ja
enemmistö on jo eläkkeellä. Nuorehkoja ihmisiä liittyy seuraan
vain harvakseltaan. Mutta on ehkä
niin, että Urantia-kirjan aihepiiri
alkaa kiinnostaakin ihmisiä keskimäärin vasta keski-iässä, joitain
poikkeuksia lukuun ottamatta. Se
on meillä vain tosiasia, joka on hyväksyttävä. Toisaalta on mielestäni
hyvä piirre, ja toimintaamme suuresti rikastuttava asia, että jäsenistö
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on muuten rakenteeltaan hyvin homogeeninen, eli meillä on naisia
lähes puolet jäsenistä sekä ammattien, osaamisten ja kokemusten
kirjo on laaja. Ja seurassa meitä
yhdistää halu oppia ja opiskella
Urantia-kirjan opetuksia yksin ja
yhdessä, sekä kartuttaa taitoa viedä
näitä opetuksia käytäntöön ja
myös lähimmäisillemme.
Ajankohtaisista asioista kerrottakoon, että nyt kun seuran yksi
merkittävä ponnistus eli äänikirja
on saatu valmiiksi ja markkinoille,
niin päätimme muotoilla seuran jäsenvaatimustulkintaa uudelleen,
kattamaan kirjan lukuvaatimuksen
vaihtoehtona myös Urantia-kirjan
kuuntelumahdollisuuden. Eli jäsenyyshakemuksessa mainittu kirjan
lukuvaatimus kuuluu nyt näin:
”Olen tutustunut Urantia-kirjaan
joko lukemalla tai kuuntelemalla
sen kokonaisuudessaan”. Lisäksi,
jos olette huomanneet, niin äänikirjaa on luettu pääkaupunkialueen
lähiradiossa tässä kevätaikana sunnuntaisin puolen tunnin jaksoja,
yhteensä kahdeksan kertaa. Nähtäväksi jää, herättääkö tuo kokeilu
kuulijoissa mielenkiintoa.
Toisena ajankohtaisena tapahtumana mainittakoon, että seuramme
henkilörekisterit saatettiin vast’ikään sähköiseen ja nettipohjaiseen
muotoon. Siinä tietoturvaan ja
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käyttöoikeuksiin paneuduttiin huolella ennen rekisterin käyttöönottoa, etteivät kenenkään henkilötiedot vaarannu. Luonnollisesti tiedon käsittelijät joutuvat suhtautumaan näihin tietoihin aina luottamuksellisina tietoina. Tällä työkalumuutoksella saavutettiin monia
etuja, kuten yksi yhteinen tietokanta monien tiedostokopioiden ja
versioiden sijaan. Taulukosta saa
erilaisia näkymiä, ja ohjelma tekee
tilastoja mm. jäsenmäärän muutoksista ja ilmoittaa jopa jäsenistön
tulevat pyöreät merkkipäivät, joita
seurassa on välillä muistettukin,
riippuen henkilöresursseista. Muistamisista huolehtiminen on ollut
meillä aina vapaaehtoistyötä, ja
siksi aukkojakin on ollut paljon. Ja
vapaaehtoistyötähän se on jatkossakin, mutta nyt vaan vähemmällä
päässälaskulla.
Vielä yksi merkittävä muutos on
todennäköisesti kohta edessä. UAI
Journal –lehteä on julkaistu tänä
vuonna 20 vuosikertaa, ja kaikki
lehdet on käännetty myös suomeksi, lähinnä Seppo Kanervan toimesta tai koordinoimana – mistä
Sepolle erityisen suuret kiitokset!
Toinen merkittävä ja pitkäaikainen
artikkelien kääntäjä on ollut Leena
Kari, jolle myös parhaat kiitokset!
Seuramme jäsenille lehti on postitettu kotiin maksutta. Seppo haluaa
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nyt luopua käännösvastuusta ja
päästä vihdoin ihan oikeasti eläkkeelle, monen vuoden yrittämisten
jälkeen. Viime numerossa hän peräänkuulutti työhön uusia vapaaehtoisresursseja. Ketään ei ilmoittautunut, mikä on nyt johtamassa siihen, että UAI Journalia ei ehkä jatkossa enää suomenneta, vaan sitä
voi lukea enää englanniksi, tai mahdollisesti myös ranskaksi tai espanjaksi, vain internetin kautta. Seppohan on tähän saakka tarkastanut
UAI Journaleista myös englannin
kielen ja samalla muutkin kielikäännökset, mikä nyt todennäköisesti tulee johtamaan siihen, että
UAI:n toimittamien lehtien kieliasujen laatu kauttaaltaan tulee
vast’edes laskemaan. Kaikki nämä
monet kymmenet vuodet Seppo on
toiminut erityisen epäitsekkäästi ja
lähes näkymättömästi ja ollut aivan
oleellinen rakentaja ja perustaja, ei
ainoastaan mainitussa UAI Journalissa vaan myös koko Urantialiikkeessä. Hän on mm. Urantiakirjan suomentaja, yksi Suomen
Urantia-seuran perustajajäsenistä,
kansainvälisen Urantia-säätiön expuheenjohtaja ja nyttemmin kunniapuheenjohtaja ja monen monta
muuta tässä nyt mainitsematonta
virkaa, tointa ja tehtävää. Eikä
unohtaa sovi myöskään niitä lukui-
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sia ja ansiokkaita artikkeleita ja esitelmiä joiden avulla hän on meitä
opettanut, ja joista olemme niin
monesti saaneet hengellistä nälkäämme tyydyttää. Kiitos vielä kerran omasta ja koko Urantiayhteisömme puolesta Sepolle hänen
arvokkaasta työstään! Ehkä Seppokin voisi vihdoin päästä nauttimaan
kaipaamastaan eläkeläisen vapaudesta. On meidän nuorempien velvollisuus huolehtia, että täysin palvelleita ei enää velvoiteta enempään kuin on halua. Uusia kylväjiä
ja elonkorjaajia tarvitaan koko ajan.
Ihmisen rukous Herralle voisi kuulua jopa näin: ”Tässä minä olen, lähetä minut” [1805:7].
Lopuksi haluan kiittää seuran jäsenistöä saamastani omasta palvelumahdollisuudesta, ja toivotan vuosikokouksessa valittavalle uudelle
puheenjohtajalle onnea, viisautta ja
menestystä tehtävässään. Itse jatkan
vaihteeksi toisissa tehtävissä seuran
hallituksen ulkopuolella.

Tapio Talvitie
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Käsite MINÄ OLEN
Seppo Kanerva
26.4.2014

I

lmoituksenantajat loivat käsitteen
MINÄ OLEN helpottaakseen aikasidonnaisen ajattelun pääsyä edes
jonkinlaiseen käsitykseen Jumaluudesta ja Jumaluuden niiden osatekijöiden suhteista, jotka eivät ole ajallisia. Kun ihminen ajattelee ajatonta ja
ikuista Jumaluutta ja sen osatekijöitä, hänen on yritettävä olla panematta niitä ajalliseen järjestykseen. Mikään niistä ei siis ollut ensin, mikään
niistä ei seurannut toista. MINÄ
OLEN on kaiken olemisen syy,
mutta hän ei ollut ensin eikä ennen
muita osatekijöitä. MINÄ OLEN on
Ensimmäinen Lähde ja Keskus
(105:1.6) eli Universaalinen Isä
(105:1.1) sellaisessa kuvitteellisessa
tilanteessa tarkasteltuna, ettei ole olemassa mitään tai ketään muuta. MINÄ OLEN on siis kuin Kvalifioimaton Absoluutti, erotuksena kuitenkin se, ettei MINÄ OLEN ole absoluutti, vaan esi-absoluutti. Käsite MINÄ OLEN on filosofinen myönnytys,
jonka teemme ihmisen aika- ja avaruussidonnaiselle, finiittiselle mielelle,
siksi että on mahdotonta käsittää ikuisuusolemassaolon muotoja: alkamattomia ja päättymättömiä realiteetteja ja
keskinäissuhteita. [0:III.23] Vaikka
MINÄ OLEN on vain käsite, sitä
käsitellään ilmoituksessa lähes aina

tavalla, joka saa ymmärtämään, että
kyseessä on elävä, olemassa oleva entiteetti tai jumalolento.
MINÄ OLEN kirjoitetaan aina
kokonaan isoin kirjaimin. Kirjoitustavalla osoitetaan suurta kunnioitusta tätä olevaista kohtaan. Edes sanaa
Jumala ei kirjoiteta samalla tavalla.
’Olen’ on verbi, mutta suomessa sitä
pitää taivuttaa nominien tavoin, sillä
toisin kuin englannissa kielessämme
ei ole prepositioita. Verbiä ei voi taivuttaa nominien tavoin, joten sen
perään piti liittää taipuva mutta mahdollisimman neutraali nomini, jollaiseksi valikoitui adjektiivi ’olevainen’.
Se on kuitenkin aina merkitty asteriskilla ja loppuviitteessä mainitaan,
että sellaista sanaa ei alkutekstissä
esiinny.
”Jos ei mitään olisi”
Olin kuusivuotias, kun yllättäen
aloin illallispöydässä pohtia, mitä olisi ja millaista olisi, jos ei mitään olisi.
Kysyin jopa äidiltäni, mitä olisi, jos
ei mitään olisi. Ei äiti siihen osannut
vastata, enkä itse tiennyt, että kysymys on yksi filosofian ratkaisemattomista ongelmista. Vasta Urantia-kirja
on antanut kysymykseeni vastauksen. Halunnette tietää, millainen se
vastaus on.
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Kysymys siis tarkoittaa, mitä olisi,
ellei todellisuutta olisi.
Mitään sellaista kuin ”ei mitään” ei
ole. Sellaista tilannetta tai tilaa kuin
”ei-todellisuus”, ei ole. Jos kuitenkin
yrittää mielessään nähdä tilanteen,
jossa ei olisi mitään, mieleen tulee
helposti musta ja autio avaruus. Todellisuudessa avaruuskaan ei ole eimitään. Avaruus jakautuu läpäistyyn
ja läpäisemättömään avaruuteen ja
monenlaiseen väliavaruuteen. Avaruudella on alku Paratiisissa, ja se on
jatkuvassa liikkeessä. Läpäistyä avaruutta siirtyy kaiken aikaa läpäisemättömän avaruuden puolelle ja
päinvastoin. Lisäksi avaruus laajenee
ja supistuu. Nyt on menossa laajenemisvaihe, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että astronomit uskovat alkuräjähdys- eli Big Bang teoriaansa. Avaruus on sakeanaan
henkigravitaation, mieligravitaation,
fyysisen gravitaation ja persoonallisuusgravitaation yhteyspiirejä tai ehkä mieluummin gravitaatiokenttiä;
siellä on valtava määrä yhteyspiirejä
ja virtapiirejä, Siellä on suunnaton
määrä aineen pienimpiä mitattavissa
olevia partikkeleita eli ultimatoneja
matkalla ytimeensä, joka on Paratiisin Saari, tai sieltä pois, kohti uusia
kohteita. Siellä on käsittämätön määrä matkaa taittavia henkiolentoja: Salaperäisiä Opastajia, serafeja, sekonafeja, tertiafeja, omniafeja ja lukematon määrä muita olentoja, Yksi-
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näisiä Sanansaattajia, Inspiroituja
Kolminaisuushenkiä, ym. Siellä on
tavaton määrä kuljetusserafeja mukanaan kuolevaisen olennon sielu matkalla seuraavaan ylösnousemuksen
mukaiseen kohteeseen. Avaruus ei
siis ole ei-mitään; päinvastoin, avaruus on täynnä toimintaa ja tapahtumaa.
Todellisuus
Todellisuus on Jumala, ja Jumala on
todellisuus: ”Hänessä me kaikki elämme ja liikumme ja olemme.” [1:5.16;
2:1.11; ], hänessä me kaikki kirjaimellisesti liikumme, tosiasiallisesti elämme ja sananmukaisesti olemme,
[12:7.12] hänessä me kaikki – olimmepa avaruuden luotuja tai Paratiisin
kansalaisia – elämme ja liikumme ja
olemme. [105:2.11] Ilman Isää ei ole
olemassa mitään, mikä on. [42:1.6]
Kun kerran Jumala on todellisuus,
on otettava huomioon myös seuraava monesti toistettu toteamus:
”Jumala on henki” [1:3.1; 1:3.8; 1:6.8;
6:1.2; 12:8.14; 134:4.2; 134:4.7;
143:5.6; 160:5.11; 169:4.2; 169:4.6].
Aineellinen eli energiatodellisuus on
siis vain henkitodellisuuden johdannainen.
Yritys löytää ratkaisu kysymykseen, mitä olisi jos ei mitään olisi, on
toisin sanoen samaa kuin yritys ymmärtää, mitä olisi, jos ei Jumalaa olisi
ja jos ei henkeä olisi. Eli se jää ikuisiksi ajoiksi ratkaisemattomaksi filosofiseksi ongelmaksi, ellei filosofia
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ota pohdintoihinsa mukaan Jumalaa.
Ateistin ja ateistisen filosofin tai tiedemiehen näkökulmasta jumalattomuus onkin ainoa mahdollinen tapa
ymmärtää todellisuus. Heille todellisuus on vain ainetta ja energiaa. Sellainen ymmärrys on äärettömän suppea, fiktiivinen, kuvitteellinen ja epätosi. Kun kerran todellisuus on Jumala ja Jumala on todellisuus, niin
todellisuuden täytyy käsittää kaikki
aspektit ja ominaisuudet, jotka ovat
jumalallisia.
Havonalaisilla on fyysisiä aisteja
49, morontia-aisteja 70 ja hengellisiä
aisteja 70–210. Ihmisellä ei ole yhtään morontia-aistia. Ihmisellä ei ole
yhtään hengellistä aistia. Ihmisellä
on viisi fyysistä aistia, joista vain
kahdella on jonkinmääräistä merkitystä todellisuuden hahmottamisessa.
Näköaisti on niistä tärkein, mutta
sekin on niin rajoittunut, ettei ihminen näe keskiväliolentoja eikä enkeleitä, korkeammista henkiolennoista
puhumattakaan. Ihminen on luonut
kojeita ja laitteita, kuten elektronimikroskoopin; optisia teleskooppeja,
radio- ja röntgenteleskooppeja ja
hiukkaskiihdyttimiä laajentaakseen
kykyään päästä selville fyysisestä todellisuudesta. Mutta nekin ovat rajoittuneita vain aineelliseen eli fyysiseen todellisuuteen. Kuuloaistin erotuskyky rajoittuu 20 ja 20.000 hertsin välille (vanhuksilla sitäkin suppeammin). Eli jos joku puhuu ihmiselle
yli 20.000 Hz:n taajuudella, ihminen
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ei sitä kuule. Maku-, haju- ja tuntoaistilla ei ole mitään merkitystä todellisuuden hahmottamisessa. Näillä
viidellä aistillaan ihminen kuitenkin
luo kuvan ja käsityksen todellisuudesta. Kuva ja käsitys on pakostakin
säälittävän vajavainen ja puutteellinen.
Todellisuus on jaoteltavissa monella tavalla:
Ensimmäisenä on henkitodellisuus,
kaiken todellisuuden lähde. Henkiolentojen kannalta aine on vain
hengen luoma varjo. Se ymmärtäminen edellyttää ihmisen kohdalla ilmoitusta. Ihmisellä ei nimittäin ole
mitään havaintoa eikä hahmotelmaa
henkitodellisuudesta. Ellei tätä todellisuutta ihmiselle revelaation keinoin
paljastettaisi, hän ei siitä tietäisi oikeastaan mitään. Hänellä olisi siitä vain
primitiivisiä aavistuksia ja kuvitteellisten henkien pelkoa. Siitä huolimatta ihmisen mielessä, tai runollisemmin sanottuna sydämessä, vaikuttaa henki, Jumalan osanen, Salaperäinen Opastaja. Korkeammat
henkiolennot eivät edes havaitse aineellista ihmisolentoa, mutta he havaitsevat hänessä vaikuttavan hengen, Salaperäisen Opastajan. Mutta
koska ihmisellä ei ole hengellistä aistia, hän voi tulla tietoiseksi tästä hengestä vain elävän, henkilökohtaisen
uskon kautta. Ja tässä tapauksessa
henkien pelon sijasta ihmisen sydämen täyttää rakkaus tätä henkeä ja
sen lähdettä kohtaan. Ihmisen henki,
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Salaperäinen Opastaja, on kuolematon. Vaikka ihminen päättäisi olla
vastaamatta myönteisesti Jumalan
kutsuun siirtyä ikuiseen elämään, jolloin hän kuolee ja hän on kuin ei
häntä olisi koskaan ollutkaan, hänen
henkensä, koska se on Jumalan osanen, ei kuitenkaan kuole.
Toisena on mielitodellisuus. Mielitodellisuuden lähde on Ääretön
Henki. Ihminen on varsin tietoinen
aineellisesta mielestään, johon ajattelun ja tietoisuuden lisäksi kuuluu
tunteiden ja emootioiden alue. Mielitietoisuus on yhtä vahva kuin tietoisuus aineellis-energiaalisesta, fyysisestä, olemassaolosta. Mieli ja ihmisessä
oleva henki luovat yhdessä sielun.
Sielu ei ole ainetta eikä henkeä. Se
on morontiaa. Ja koska se ei ole ainetta eikä henkeä, vain sen olemassaolo, jos kuolevainen niin päättää, voi
jatkua fyysisen kuoleman jälkeen.
Kolmantena on aineellinen, fyysinen,
energiatodellisuus.
Aine/
energia-todellisuuden lähde on Paratiisi, ja sitä hallitsee Universaalinen
Isä. Energia ja aine ovat samaa. Aine
on jähmettynyttä energiaa. Koska ihminen on fyysinen, aineellinen, olento, hän ymmärtää tämän todellisuuden muodon paremmin kuin muut
todellisuuden ilmenemät. Koska ihmisen havaintokyky on sangen rajoittunutta, hän ei kuitenkaan ilman
revelaatiota voi tietää, että energia eli
aine esiintyy monissa ja miltei luke-
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mattomissa muodoissa. Sen mukaan,
miten nämä energiat reagoivat gravitaatioon ja missä avaruuden lohkossa
ne esiintyvät ne jaotellaan seuraaviin
ilmenemismuotoihin: (469:1–): absoluta (avaruuden voimavaraus, potency); segragata, puhdas energia; alkuvahvuus; emergentti energia kahdessa vaiheessa: valtaenergia ja gravitaatioenergia; universumivoima eli gravita 30 vaiheessaan; triata (Havonassa), tranosta (Paratiisin ylätasolla) ja
vihdoin monota eli Paratiisin energia, joka on vain nimensä puolesta
erillinen hengestä, eli aine ja henki
ovat sama. (-471:3)
Aine ja energia ovat jatkuvasti liikkeessä. Aineen pienimmän mitattavissa olevan partikkelin eli ultimatonin ydin on Paratiisi. Jokainen ultimatoni pyrkii takaisin Paratiisiin
saadakseen sieltä lähtökäskyn johonkin toiseen kohteeseen. Jokaisen ihmissilmissä kiinteältä ja muuttumattomalta näyttävän kohteen sisällä sen
sisältämät partikkelit ovat jatkuvassa
liikkeessä, ja sen sisältämät ultimatonit vaihtuvat kaiken aikaa.
Aineellisen todellisuuden ja henkitodellisuuden välissä on lisäksi morontiatodellisuus. Aineellisesta todellisuudesta vapauduttuaan ihminen
siirtyy morontiatodellisuuteen, jota
jatkuu koko paikallisuniversumissa
vietettävän elämänvaiheen ajan, kunnes morontiahahmoinen ihminen
muuttuu ensimmäisen asteen hen-
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geksi.
Edellisten todellisuuksien lisäksi
on olemassa valtava, myriadeista
henkiolennoista koostuva henkiolentojen todellisuus. Ihminen on vain
vajavaisesti tietoinen kyseisestä todellisuudesta. Hän on sen sijaan varsin tietoinen elävien olentojen todellisuudesta. Ihminen on perillä luotujen olentojen todellisuudesta, ja hän
voi päätellä olemassa olevaksi myös
Luojien todellisuuden. On myös persoonallisuuden
ja
ei-persoonallisuuden todellisuus.
On olemassa eksistentiaalinen eli
jumalolentojen infiniittinen todellisuus ja luotujen olentojen ja universumien kokemuksellinen todellisuus.
Ihminen tuntee vain kokemuksellisen todellisuuden ellei hänelle ole ilmoitettu eksistentiaalisen todellisuuden olemassaolosta.
Todellisuus on jaoteltavissa myös
finiittiseen todellisuuteen, jonka ihminen tuntee ja tietää. Mutta sen lisäksi on olemassa ihmiselle tuntemattomat transsendentaalinen, perimmäinen,
absoniittinen,
koabsoluuttinen ja absoluuttinen todellisuus. On olemassa potentiaalien todellisuus ja siitä juontuva aktuaalien
todellisuus. Vain aktuaalinen todellisuus on ihmisen tuttu.
Ajallinen todellisuus alkaa Paratiisin yläpinnalta. Paratiisi itse on ajattomuudessa; se on iätön, ikuinen.
Havonan keskusuniversumi on ajalli-
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sessa todellisuudessa, mutta se on silti ikuinen. Ihminen tuntee vain ajallisen todellisuuden.
MINÄ OLEN
Todellisuus kaikkine jakoineen ja jakautumineen ei ole sattuma. Se ei ilmaantunut itsestään; faktuaalisesti
sillä ei ole koskaan ollut mitään todellista alkua. Sille on syy ja aiheuttaja. Sen syy ja aiheuttaja on MINÄ
OLEN, ainoa aiheuttamaton.
Filosofisena postulaattina ja käsitteenä MINÄ OLEN on kuviteltavissa sekä joksikin että ei joksikin
(105:1.5); sekä syyksi että seuraukseksi. Se on kuvitteellisesti siis melko
lähellä sitä, että se olisi ”ei-mitään”.
Päästäkseen jonkinlaiseen käsitykseen tästä kaikesta, ihmisen on kuviteltava täysin fiktiivinen, hypoteettinen ja epätosi tilanne, jossa todellisuus on vain infiniittinen, ikuinen,
absoluuttinen ja omatahtoinen MINÄ OLEN. MINÄ OLEN on Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen infiniittisyys infiniittisessä, aluttomassa ja loputtomassa, kosmoksessa. Luvussa 105 todetaan, että MINÄ
OLEN on Ensimmäinen Lähde ja
Keskus eli Universaalinen Isä. Samassa luvussa todetaan kuitenkin myös,
että mitään kvalifiointia ei voi soveltaa Infiniittiseen, voi vain todeta, että MINÄ OLEN on. Niin ikään todetaan, että eksistentiaalisena käsitteenä MINÄ OLEN ei ole sen paremmin jumalallistunut kuin juma-
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lallistumatonkaan, ei sen paremmin
aktuaalinen kuin dynaaminenkaan.
MINÄ OLEN on esikokemuksellinen ja esieksistentiaalinen. Tämä hypoteettinen alkuperäinen infiniittisyys on staattinen, liikkumaton, sillä
koska Infiniittinen täyttää koko infinitudin eli kosmoksen, ei ole mitään
tilaa, mihin Infiniittinen voisi liikkua. Toteamukset näyttävät olevan
ristiriitaisia ja epätosia, sillä Ensimmäinen Lähde ja Keskus on aivan
varmasti jumalallistunut, hän on Jumala, hän on elävä, aktuaalinen ja
dynaaminen Universaalinen Isä. Koska tällainen ristiriitaisuus on ratkaistava, on pääteltävä, että MINÄ
OLEN -olevaisen roolissaan Universaalinen Isä ei esiinny Isänä. Tämän
käsitteen tarkoituksena on selvittää
jumaluuden eri osa-alueiden ja toimijoiden keskinäisiä suhteita, keskinäistä hierarkiaa, eikä heidän ja niiden
ominaisuuksia. Muutama suora sitaatti selventänevät asiaa:
MINÄ OLEN on Infiniittinen;
MINÄ OLEN on myös infiniittisyys.
Sekventiaalisesta, ajallisesta, näkökulmasta katsottuna koko todellisuus on
saanut alkunsa infiniittisestä MINÄ
OLEN -olevaisesta, jonka yksinäinen
olemassaolo menneessä infiniittisessä
ikuisuudessa pakostakin on ensimmäinen finiittisen luodun tekemä filosofinen postulaatti. MINÄ OLEN merkitsee samalla kvalifioimatonta infiniittisyyttä, kaiken sen erilaistumatonta
todellisuutta, mitä konsanaan voisi si-
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sältyä infiniittisen ikuisuuden kaikkeuteen. [105:1.3]
Esitettynä siten kuin ajallisavaruudellinen luotu Todellisuuden
alkuperää ja erilaistumista tarkastelisi,
ikuinen ja infiniittinen MINÄ OLEN
toteutti Jumaluuden vapautumisen
kvalifioimattoman
infiniittisyyden
kahleista käyttämällä olemukseensa
kuuluvaa ja ikuista vapaata tahtoaan,
ja tämä erkaneminen kvalifioimattomasta infiniittisyydestä sai aikaan ensimmäisen absoluuttisen jumalallisuusjännitteen. Tämän infiniittisyyden erilaistumisen aiheuttaman jännitteen purkaa Universaalinen Absoluutti, joka toimii yhdistääkseen ja
koordinoidakseen Totaalisen Jumaluuden dynaamisen infiniittisyyden ja
Kvalifioimattoman Absoluutin staattisen infiniittisyyden. [0:III.21]
Tänä hypoteettisena ikuisuuden hetkenä koko infiniittisyydessä ei esiinny
mitään eriytymistä. Infiniittisyyden
täyttää Infiniittinen; Infiniittinen sulkee sisäänsä infiniittisyyden. Kysymyksessä on hypoteettinen ikuisuuden
staattinen hetki. Aktuaalit kätkeytyvät
vielä potentiaaleihinsa, eivätkä potentiaalit vielä ole ilmaantuneet MINÄ
OLEN -olevai-sen infiniittisyyteen.
Mutta jo tästä otaksutusta tilanteesta
meidän täytyy olettaa, että on olemassa omatahtoisuuden mahdollisuus.
[105:1.5]
Tämä MINÄ OLEN -olevaisesta itsestään lähtevä muodonmuutos kulminoituu jumalallistuneen ja jumalal-
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listumattoman todellisuuden, potentiaalisen ja aktuaalisen todellisuuden
sekä eräiden muiden todellisuuksien –
jotka ovat tuskin tällä tavoin luokiteltavissa – moninaiseen erilaistumiseen.
Nämä teoreettisen monistisen MINÄ
OLEN -olevaisen erilaistumiset liittyvät niiden suhteiden avulla ikuisesti
toisiinsa, jotka samanaikaisesti ilmaantuvat kyseisen MINÄ OLEN olevaisen sisällä – esipotentiaalinen,
esiaktuaalinen, esipersoonallinen, monoteettinen eli yksielementtinen esitodellisuus, joka vaikka onkin infiniittistä, paljastuu kuitenkin Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen läsnäolossa
absoluuttiseksi ja Universaalisen Isän
rajattomassa rakkaudessa persoonallisuudeksi. [105:2.3]
Taidatkos sen selvemmin sanoa?
Tätäkin selvempiä lienevät seuraavat toteamukset, jotka käsittelevät
MINÄ OLEN -olevaisen transformoitumista, muodonmuutosta:
MINÄ OLEN on Iankaikkisen
Pojan isä, ja sen myötä Infiniittisestä
tulee persoonallinen (105:2.5).
MINÄ OLEN on Universaalinen
Valvoja ja ikuisen Paratiisin syy
(105:2.6).
MINÄ OLEN on Universaalinen
Luoja ja yhtä Iankaikkisen Pojan
kanssa, ja se iäistää heidän kanssaan
yhtä ikuisen Äärettömän Hengen ja
Havonan. Luomissykli ilmaantuu
tässä vaiheessa. (105:2.7)
MINÄ OLEN on Infiniittinen
Ylläpitäjä. Todellisuuden staattisuu-
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det ja potentiaalit yhdistyvät; kvalifioidut ja kvalifioimattomat kompensoituvat. Tämä suhde on ymmärrettävä Universaalina Absoluuttina eli Jumaluusabsoluutin ja Kvalifioimattoman Absoluutin yhdistäjänä. (105:2.8)
MINÄ OLEN on Infiniittinen
Potentiaali. MINÄ OLEN on nyt
kvalifioinut itsensä. MINÄ OLEN
rajoitti omasta tahdostaan itsensä ja
että sen johdosta toteutui kolminkertainen itsensäjulkituonti ja itsensäilmoittaminen. Tämä MINÄ OLEN olevaisen vaihe ymmärretään tavallisesti Jumaluusabsoluutiksi. (105:2.9)
MINÄ OLEN on Infiniittinen
Kapasiteetti. Tämä vaihe on ymmärrettävä Kvalifioimattoman Absoluutin sellaiseksi läsnäoloksi, joka ylittää gravitaation. Se mahdollistaa
kosmisen laajenemisen. (105:2.10)
MINÄ OLEN -olevaisen voidaan
sanoa jakavan olemassaolon ja todellisuuden lohkoihin – aineelliseksi,
mielelliseksi ja hengelliseksi – mutta samalla hän tai se järjestää gravitaation vetämään näitä lohkoja kohden keskusta ja lopulta yhdistymään, mutta sitä kokemusta rikkaampina, että ne ovat omasta halustaan ja tahdostaan olleet mukana
tässä kokemuksessa.
MINÄ OLEN on Infiniittisyyden
Universaalinen Ainoa. MINÄ OLEN
MINÄ OLEN olevaisena. Tämä on
Infiniittisyyden pysähtyneisyys eli sen
suhde itseensä, infiniittisyystodellisuu-
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den ikuinen fakta ja todellisuusinfiniittisyyden universaalinen totuus. Siinä määrin kuin tämä suhde on havaittavissa persoonallisuutena, se paljastuu universumeille kaiken persoonallisuuden – jopa absoluuttisen persoonallisuuden – jumalallisessa Isässä.
Sikäli kuin tämä suhde on tuotavissa
julki persoonattomasti, universumi tulee sen kanssa kosketuksiin puhtaan
energian ja puhtaan hengen absoluuttisena yhteenkuuluvuutena Universaalisen Isän läsnäolossa. Sikäli kuin tämä
suhde on käsitettävissä absoluutiksi, se
tulee julki Ensimmäisen Lähteen ja
Keskuksen ensimmäisyydessä; hänessä
me kaikki – olimmepa avaruuden luotuja tai Paratiisin kansalaisia – elämme ja liikumme ja olemme. Ja tämä
pitää yhtä lailla paikkansa, vaikka puhe olisi kokonaisuniversumista tai äärettömän pienestä ultimatonista, vaikka puhe olisi siitä, mikä on oleva, tai
mikä on, tai mikä on ollut. [105:2.11]
Kolminaisuuksien kolminaisuus
Yksinäisestä ja saavuttamattomasta
Infiniittisestä eli MINÄ OLEN olevaisesta tulee universumifilosofien spekulointien mukaan mahdollisesti kokemuksellinen saavutettavuus. Siihen vaaditaan kolminaisuuksien kolminaisuuden kolmas taso.
MINÄ OLEN ei ole mukana kolmiuksissa eikä kolminaisuuksissa,
mutta on kiinnostavaa panna merkille, että hän on mukana melko hy-
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poteettisessa kolminaisuuksien kolminaisuudessa.
Kolminaisuuksien kolminaisuus
on kolmitasoinen kolminaisuus.
Sen ensimmäinen taso on kolmen
Kolminaisuuden taso. Tämän tason
muodostavat Paratiisin-Kolminaisuus
(Isä, Poika ja Henki), Perimmäinen
Kolminaisuus (Korkeimmat Luojat,
Korkein Jumala ja Kokonaisuniversumin Arkkitehtien jumaluusyhdistymä) ja Absoluuttinen Kolminaisuus (Korkein Jumala, Perimmäinen
Jumala ja Universumipäämäärän
Kruunaaja).
Sen toinen taso on kolmen kokemuksellisen Jumalan liitto: Korkein,
Perimmäinen ja Absoluuttinen Jumala.
Sen kolmas taso on MINÄ
OLEN. Jos Kolminaisuuksien Kolminaisuuden toinen taso voisi joskus saavuttaa kolminaisuusykseyden, mitä
silloin tapahtuisi tällaisen jumaluusykseyden seuraamuksena? Me emme sitä
tiedä, mutta olemme vakuuttuneita
siitä, että se johtaisi suoraa tietä MINÄ
OLEN -olevaisen todellistumiseen kokemukselliseksi
saavutettavuudeksi.
Persoonallisten olentojen kannalta se
voisi merkitä sitä, että MINÄ OLEN olevaisesta, joka ei ole tunnettavissa,
olisi tullut Isä-Infiniittisen ominaisuudessa koettavissa oleva. Mitä nämä absoluuttiset määränpäät saattaisivat
merkitä ei-persoonallisesta näkökulmasta katsottuna, se on taas toinen
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asia ja asia, jonka vasta ikuisuus mahdollisesti voisi selvittää. Mutta persoonallisina luotuina näitä kaukaisia
lopputuloksia tarkastellessamme päättelemme, että kaikkien persoonallisuuksien lopullisena päämääränä on
lopullinen tietämys näiden samaisten
persoonallisuuksien Universaalisesta
Isästä. [106:8.22]
Paratiisin-Kolminaisuuteen kuuluva Universaalinen Isä on Kolminaisuuksien Kolminaisuuteen kuuluva
MINÄ OLEN, ja kyvyttömyys kokea
Isä infiniittisenä johtuu finiittisistä
rajoittuneisuuksista. Käsitys eksistentiaalisesta, yksinäisestä, Kolminaisuutta edeltävästä saavuttamattomasta MINÄ OLEN -olevaisesta ja postulaatti kokemuksellisesta Kolminaisuuksien Kolminaisuuden jälkeisestä
ja saavutettavasta MINÄ OLEN olevaisesta ovat yksi ja sama hypoteesi;
mitään aktuaalista muutosta Infiniittisessä ei ole tapahtunut. Kaikki näennäiset kehityskulut johtuvat siitä, että
kyvyt todellisuuden vastaanottamiseen ja kosmisen ymmärtämiseen ovat
lisääntyneet. [106:9.9]
MINÄ OLEN -olevaisen* täytyy
viime kädessä olla olemassa ennen
kaikkia eksistentiaaleja ja kaikkien
kokemuksellisten jälkeen. Vaikkeivät
nämä ideat ehkä selvitä ikuisuuden ja
infiniittisyyden paradokseja ihmismielessä, tulisi niiden ainakin kannustaa
tällaisia finiittisiä älyllisiä olentoja
tarttumaan uudelleen näihin loppumattomiin ongelmiin, pulmiin, jotka
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kiehtovat teitä vielä Salvingtonissakin; ja myöhemmin, kun jo olette finaliitteja; ja edelleen läpi koko ikuisen
elämänuranne päättymättömän tulevaisuuden kaukaisuuksiin levittäytyvissä universumeissa. [106:9.10]
Lopuksi
Kehitytpä Isän ymmärtämisessä miten
pitkälle hyvänsä, aina on mielesi joutuva ymmälle Isä–MINÄ OLEN olevaisen paljastumattomasta infiniittisyydestä, jonka tutkimaton suunnattomuus tulee kautta ikuisuuden syklien aina jäämään luotaamattomaksi ja
käsittämättömäksi. [106:7.5]
Isän nimi
Jeesus paljasti, mikä on Isän nimi.
Hän teki sen viimeisessä rukouksessaan apostoliensa seurassa. Se on nimi, joka on käännettävissä kaikille
kielille ja joka ei liene mikään yllätys. Se on MINÄ OLEN.
Tämän rukouksen kuluessa, joka oli
Mestarin viimeinen yhdessä apostoliensa kanssa esittämä rukous, hän viittasi siihen seikkaan, että hän oli tuonut esille Isän nimen maailmalle. Ja
näin hän totisesti teki tuomalla täydelliseksi saattamallaan lihallishahmoisen elämällään julki Jumalan.
Taivaallinen Isä oli koettanut ilmoittaa itsensä Moosekselle, mutta hän
saattoi päästä vain niin pitkälle, että
hänestä sanottiin: ”MINÄ OLEN”. Ja
kun häntä koetettiin saada ilmoittamaan itsestään enemmän, paljastet-
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tiin vain, että ”MINÄ OLEN, mikä
MINÄ OLEN”. [182:1.9]
Jeesus lausui monen monta kertaa,
mitä MINÄ OLEN on: Minä olen
elämän leipä. Minä olen elävä vesi.
Minä olen maailman valo. Minä
olen kaikkien aikakausien kaipaus.
Minä olen avoin ovi ikuiseen pelastukseen. Minä olen päättymättömän
elämän todellisuus. Minä olen hyvä
paimen. Minä olen tie loputtomaan
täydellisyyteen. Minä olen kuolleistaherääminen ja elämä. Minä olen
ikuisen eloonjäämisen salaisuus. Minä olen tie, totuus ja elämä. Minä
olen finiittisten lasteni infiniittinen
Isä.
Minä olen oikea viinipuu, te olette
oksat. Minä olen kaikkien toivo, jotka tuntevat elävän totuuden. Minä
olen elävä silta maailmasta toiseen.
Minä olen elävä yhdysside ajallisuuden ja ikuisuuden välillä.
Minulle niistä merkittävin ja vaikuttavin on tämä: Minä olen tie, totuus ja elämä.
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teessa minuun ilman minkään uskonnon tai kirkon välitystä?”
Minä olen totuus
Jumala on elävä Jumala, hänen totuutensa on elävää. Jumalan totuus
on dynaamista, kaiken aikaa ja loputtomasti laajenevaa ja uutta paljastavaa. Kun totuus kiteytetään, jähmetetään ja pakotetaan dogmeiksi,
opinkappaleiksi ja doktriineiksi, se
lakkaa olemasta elävää totuutta. Siitä
tulee kuollutta totuutta eli epätotuutta.
Minä olen elämä

Jumala on antanut minulle elämän.
Hänen tahtonsa on antaa minulle
ikuinen elämä. Hän rakastaa minua.
Hän rakastaa minua niin paljon, että
hän voisi rakkaudessaan minut rintaansa vasten syleillessään puristaa
minut kuoliaaksi. Hän ei niin tee,
sillä hänen tahtonsa on, että minä
elän ja teen vapaan tahtoni mukaisen päätöksen rakastaa häntä ja että
haluan elämäni jatkuvan ikuisesti
hänen valtakunnassaan. Se on hänen
Minä olen tie
Jumala sanoo Jeesuksen sanoin: tahtonsa. En halua asettua hänen
”Minä olen tie.” Tie iankaikkiseen tahtoaan vastaan.
elämään. Minulle se tarkoittaa hen- Rukous
kilökohtaista suhdetta Isään. Hän ei
Voimme nyt itse kukin mielessämsano, että tie iankaikkiseen elämään
me rukoilla vaikkapa tällaisin sakulkee jonkin uskonnon tai kirkon
noin: Rakas Taivaallinen Isäni, mikautta. Minulle hän sanoo: ”Etkö
nun tahtoni on, että sinun tahtosi
voisi sen vertaa luottaa minuun, että
tapahtuu; sinun, joka olet tie, totuus
olisit suorassa ja välittömässä ja vääja elämä.
ristymättömässä yhteydessä ja suh-
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Urantia-kirjan kosmologiaa, osa 5
Superuniversumi
Pertti Leinonen ja Martti Vanninen
Esitelmä 9.11.2013 Rajatiedon keskus

T

ämä esitys on jatkoa aiemmille esityksille (osat 1–4),
jotka kuvailevat planeettamme
paikkaa asuttujen maailmoiden järjestelmässä ja ihmiskunnan evoluutiota ylösnousemuksen jälkeisessä
tilanteessa eli mansiomaailmoissa,
siten kuin se on ilmoitettu Urantiakirjassa.
Seitsemän superuniversumia
Oma maailmamme Urantia
sijaitsee kaukana seitsemännen superuniversumin Orvontonin eli
ytimeltään Linnunratajärjestelmän
ulkoreunalla, noin 240 000 valovuoden päässä sen keskuksesta. Tämä valtava kiekkomainen tähtijärjestelmä kiertää vastapäivään kuuden muun samankaltaisen mutta
olemuksiltaan erilaisten sisaruniversumiensa kanssa elliptistä
kehää pitkin kaukana keskusuniversumi Havonan ja sen keskellä
olevan Paratiisisaaren ulkopuolella. Jokainen näistä valtavista tähtijärjestelmistä edustaa 1/ 7 osaa asutusta maailmankaikkeudesta keskusuniversumin ulkopuolella. Silti
ne edustavat vain pientä osaa kokonaisuniversumista, johon kuulu-

vat Paratiisisaaren ja Havonan lisäksi neljä fyysisen kehityksensä
alkuvaiheessa olevat asumattomat
valtavat ulkoavaruusvyöhykkeet.
Kaikki seitsemän superuniversumia ovat samaa kokoluokkaa olevia kehittyviä ajan ja avaruuden
luomakuntia. Jokainen niistä on
asuttu, ja ne tulevat valmiina sisältämään noin biljoona (tuhat miljardia) asuttua planeettaa eli yhteensä seitsemän biljoonaa fyysisen
tason sfääriä. Lisäksi tulevat arkkitehtoniset maailmat, joiden lopullinen määrä jää hieman alle 500
miljardin, sitten kun kaikki paikallisuniversumit ovat rakennusosineen valmiina (15:7.12).
Kaikki superuniversumit kiertävät keskusta kuin kulkueena peräkkäin siten, että superuniversumi numero 1 kulkee edellämme ja
superuniversumi numero 6 seuraa
perässä. Sikäli kuin Urantialuvuista voidaan päätellä, ne ovat
fyysisiltä ominaisuuksiltaan samankaltaisia, mutta ne ilmentävät
Paratiisin-Kolminaisuutta kukin
omalla tavallaan.
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Periaatekuva kokonaisuniversumista (http://encyclopediaurantia.org/)

Seitsemän superuniversumia kiertämässä keskusuniversumia (http://
encyclopediaurantia.org/)
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Hallinto

Valtiashenget saavat yksilölliset
luonteenpiirteensä Paratiisin jumaJokaista superuniversumia halluuksilta tai heidän yhdistelmiltään,
litsee oma Valtiashenki, joka on Pa- ja tästä johtuen kullakin superuniratiisin-Kolminaisuuden Äärettömän versumilla on oma erityisluonteensa.
Hengen ensisijainen persoonallisuus.
Universuminumero ja ominaisuuSeitsemän Valtiashenkeä ovat henki- desta kertova alkuperä:
seltä luonteeltaan ja olemukseltaan
1. Universaalinen Isä
kuin yksi, mutta kaikilta muilta yk- 2. Iankaikkinen Poika
silöllisyyden aspekteiltaan he ovat 3. Ääretön Henki
varsin erilaisia. Vaikka he ovat Ää- 4. Isä ja Poika
rettömän Hengen luomuksia, niin 5. Isä ja Henki
Universaalinen Isä ja Ikuinen Poika 6. Poika ja Henki
ovat olleet mukana heidän ilmaantu- 7. Isä, Poika ja Henki
misessaan. Valtiashenkien sijaintipaikka on Paratiisin Saaren kehällä,
joka on jaettuna seitsemään suunnattomaan päämaja-alueeseen, joita pitävät hallussaan asianomaiset superuniversumien hallinnasta vastaavat
Valtiashenget. Superuniversumien
kiertäessä Keskusuniversumin ympärillä kunkin universumin asianomainen Valtiashenki on aina lähinnä
omaa universumiaan ja siten he kiertävät Paratiisin Saaren reunaa samassa tahdissa mainittujen superuniversumien liikkeen mukana (16:0.5).
Kullakin superuniversumilla on järjestysnumero ja nimi sekä ominaisluonne, joka vastaa Valtiashenkien
alkuperää.

Kaikkia superuniversumeja hallitaan
Valtiashenkien kautta, eivätkä universumit ole tekemisissä suoraan
toistensa kanssa.
Mikäli niiden on tarpeen joskus
olla yhteydessä keskenään, kaikki
yhteydenpito kulkee Paratiisin selvittelykeskuksen kautta. Koska
Urantia sijaitsee seitsemännessä superuniversumissa Orvontonissa, niin
kaikkeen täällä tapahtuvaan kehitykseen vaikuttaa Isän, Pojan ja Hengen
tasasuhtainen vaikutus. Oma universumimme on tunnettu valtavasta armontäyteisestä huolenpidosta, joka
kohdistuu sen maailmojen kuolevaisiin.
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Orvonton –
oma superuniversumimme no 7

(http://encyclopediaurantia.org/

Kuvateksti [28:7.1]
Päivien Muinaisista on mieluista
osoittaa tiettyjä ensiasteen sekonafeja
avustamaan Uversaa kiertävissä neljässäsadassayhdeksässäkymmenessä opiskelumaailmassa kotipaikkaansa pitäviä
ylösnousemusluotuja. Siellä palvelee

opettajina myös monia toisen ja kolmannen asteen yhteisöihin kuuluvia.
Nämä Uversan satelliitit ovat ajallisuuden universumien viimeistelykouluja,
jotka antavat valmistavan oppikurssin
Havonan seitsenkehäistä yliopistoa varten.
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Tunnemme vain oman superuniversumimme nimeltä – muut jäävät numeron ja ominaislaadun varaan. Kuten aikaisemmissa esityksissä on
mainittu, Orvonton on valtava
kiekkomainen tähtijärjestelmä, joka
jakaantuu 10 suursektoriin, 1000
piensektoriin, 100 000 paikallisuniversumiin, 10 miljoonaan
konstellaatioon , miljardiin järjestelmään ja biljoonaan asuttuun planeettaan. Järjestelmän keskellä sijaitsee Orvontonin päämajamaailma
Uversa, jota kymmenen suursektoria kiertävät. Uversa ja kaikki sen
satelliitit ovat arkkitehtonisia eli
keinotekoisia sfäärejä. Uversan ympärillä on seitsemän korkeampaa
yliopistomaailmaa, ja jokainen niistä koostuu 70 erikoistuneesta maailmasta. Ajan ja avaruuden maailmoiden pyhiinvaeltajat saapuvat suursektorit läpikäytyään näihin opintomaailmoihin 3. asteen henkenä ja
suorittavat hengellisyyden kehittämiseen kuuluvat opinnot täällä.
Juuri pidemmälle hengellisyyteen
liittyvät jatko-opinnot ovat se opiskelun kohdealue, jota Uversan 490
koulumaailmaa tarjoavat ylösnouseville pyhiinvaeltajille, jotka ovat jo
aikaisemmin saaneet pitkän koulu-
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tuksen fyysisyyteen ja älyllisyyteen
liittyvissä opinnoissa.
Superuniversumien ylivalvontaa johdetaan Paratiisista Kolminaisuuden Neuvostoista, jota johtaa
yksi Seitsemästä Valtiashengestä,
jotka istuvat paratiisillisen vallan
valtaistuimilla. Hallinnointi tapahtuu Seitsemän Korkeimman Toimeenpanijan kautta, joiden toimipaikka on Äärettömän Hengen seitsemässä erityismaailmassa Paratiisin
uloimmilla satelliiteilla (15:10.1).
Korkeinta toimeenpanevaa valtaa käyttää Uversassa kolme Päivien Muinaista. He kuuluvat Kolminaisuuden Stationaaristen Poikien
luokkaan. Vain heillä on valta antaa
lopullisia tuomioita superuniversumissaan, ja vain heillä on valta sammuttaa elämä niissä tapauksissa,
joissa pitkällinen armon tarjoaminen ja muut toimenpiteet eivät ole
tuottaneet tulosta ja joissa oma valinta ei ole hyväksynyt ikuiseen elämään johtavaa tietä.
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Paikallisuniversumien Pojat voivat
säätää, että kuolevainen ihminen jää
eloon, mutta vain Päivien Muinaiset
saavat ryhtyä toimeenpanevaksi tuomariksi asioissa, joissa on kysymys
ikuisesta elämästä ja kuolemasta.
[15:12:2]
Persoonallisten luotujen elämän
lopettaminen on niin perustavanlaatuinen asia, että siitä päättäminen on
uskottu vain superuniversumin korkeimmalle hallitsijakolmikolle.
Vaikka universumihallintoa johtavat
korkea-arvoiset henkipersoonallisuudet, niin paikallisjärjestelmän tasolla voi sattua hairahduksia, epälojaalisuutta tai kapinaa. Tahdon vapaus
yhdessä olennon alkuperän kanssa
voi synnyttää tilanteen, jossa lojaalisuus Universaalisen Isän tahdolle ja
Luoja-Pojan hallinnon toteuttamiselle voi joutua koetukselle. Ihmisymmärrykselle on vaikeata käsittää,
miksi jokin ihmisiin verrattuna hyvinkin korkea universumin hallintopersoonallisuus voi yleensä syyllistyä kapinointiin ja joutua tällaisen
oikeusistuimen eteen tuomittavaksi.
Tällaista kapinointia on sattunut
myös oman järjestelmämme piirissä,
ja sen takia planeettamme on ollut
eristettynä avaruuden normaalien
planeettojen yhteydenpitokanavista
jo noin 200 000 vuoden ajan. Positiivisena puolena eristyksestä on kuitenkin ollut erityisten uskonkäsitykseltään kestävien kuolevaisten il-
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maantuminen, joista käytetään nimitystä agondonterit, joka tarkoittaa
evolutionaarisia tahdollisia luotuja,
jotka kykenevät uskomaan, vaikkeivät näe, ja pysymään lujina, kun joutuvat eristyksiin, ja jopa voittamaan
ylitsepääsemättömiä vaikeuksia joutuessaan toimimaan yksin.(50:7.2)
Kutakin superuniversumia johtaa
kolme Päivien Muinaista, kolme superhallituksen yhdessä toimivaa päätoimeenpanijaa. Superuniversumin
toimeenpanevan haaran henkilöstö
koostuu seitsemästä eri ryhmästä:
1. Päivien Muinaiset.
2. Viisauden Täydellistäjät.
3. Jumalalliset Neuvonantajat.
4. Universaaliset Sensorit.
5. Voimalliset Sanansaattajat.
6. Korkea-arvoiset.
7. Nimettömät ja Numerottomat.
[15:10.3]
Neljä ensimmäistä ovat Paratiisin Kolminaisuudesta alkunsa saaneita hallintopersoonallisuuksia, ja 5:s,
6:s ja 7:s ovat kaksinaisuudesta peräisin olevia ajan ja avaruuden entisiä
kuolevaisia, jotka ovat saavuttaneet
Paratiisin ja kuuluvat Lopullisuuden
Saavuttajakuntaan. Lisäksi he ovat
kolminaisuuden syleilemiä, ja luokkana heidät tunnetaan Perillepääsyn
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Kolminaistettuina Poikina. Nämä
kuudennen asteen henget suorittavat
nykyisenä universumikautena palvelutehtäväänsä myös superuniversumien päämajamaailmoissa Päivien
Muinaisten hallinnossa. He voivat
liikkua kaikkialla seitsemän superuniversumin alueella ja keskusuniversumissa tehtäviensä toimeksiannon mukaisesti. Seuraavana universumiaikakautena, kun ulkoavaruusvyöhykkeet tulevat asutettavaksi,
heidän tehtävänsä liittynevät näiden
uusien maailmojen olentojen koulutukseen ja hallintoon.
Uversan arkkitehtonisilla sfääreillä on mahdollista tavata luotujen
olentojen kaikkien ryhmien edustajia. Urantia-ilmoituksessa on paljastettu vain osa näistä olennoista suuren osan jäädessä maininnan asteelle
tai kokonaan paljastamatta. Luvuissa
esitellyt olennot ovat pääsääntöisesti
jollain lailla tekemisissä ylösnousevien kuolevaisten nousu-uran kanssa.
Mahtavat sekonafit ja muut Äärettömän Hengen laajan perheen jäsenet
suorittavat superuniversumien rutiininomaiset työt. Superuniversumien
hallinnon, valvonnan, huolenpidon ja
toimeenpanevan oikeudenkäytön ihmeteltävien ja ihailtavien keskusten
työskentelyssä ovat mukana maailmankaikkeuden jokaisen elollisuutta
edustavan sfäärin älylliset olennot, jotka kohtaavat toisensa tuloksellisessa
palvelussa, viisaassa hallintotyössä, rakastavassa huolenpidossa ja oikeuden-
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mukaisen tuomiovallan käytössä.
[15:10.10]
Superuniversumien tarkoitukset
Urantia-luvuista käy selville, että jokaisella superuniversumilla on
oma tarkoituksensa. Ne ilmentävät
jotain Paratiisin-Kolminaisuuden
ominaisuutta omalla ainutlaatuisella
tavallaan.
Superuniversumievoluution seitsemän tarkoitusta vaikuttavat kaikissa seitsemässä superuniversumissa niiden joka puolella, mutta kukin superluomus on antava täysimääräisimmän ilmaisun vain yhdelle näistä tarkoituksista. Jotta teille muodostuisi parempi ymmärrys näistä superuniversumitarkoituksia, pitäisi paljastaa paljon sellaista, mitä ette ymmärrä, ja sittenkin käsittäisitte vain vähän. Koko
tämä kertomus esittää vain ohitse kiitävän häivähdyksen siitä suunnattoman suuresta luomuksesta, josta maailmanne ja paikallisjärjestelmänne
ovat yksi osa.[15:14.4]
Kuolevaiselle mielelle on kuitenkin mahdollista käsittää, että tämä jättiläismäinen universumi on
rakennettu ajan ja avaruuden planeetoilta nousevien pyhiinvaeltajien
kasvattamiseksi eläimestä henkiolennoksi. Ainakin merkittävä osa kaikkea järjestelyä näyttää liittyvän tämän tarkoituksen läpiviemiseen.
Asuttujen maailmojen osuus koko
aineellisten sfäärien määrästä ei ole
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suoraan mainittu, mutta erään arvion tarjoaa seuraava lainaus:
Teidän superuniversumissanne ei
edes yksi kylmä planeetta neljästäkymmenestä kelpaa kaltaistenne olentojen
asuttamiseen. Korkeamman elämänmuodon tyyssijoiksi sopimattomia
ovat tietenkin myös hirvittävän kuumat auringot ja kaukana auringosta
olevat jääkylmät maailmat. Aurinkokunnassanne on nykyisellään vain
kolme elämän ylläpitämiseen soveltuvaa planeettaa. Urantia on kokonsa,
tiheytensä ja sijaintinsa puolesta sekä
monissa muissakin suhteissa ihmisasutuksen kannalta ihanteellinen.
[15:6.10]
Tämän mukaan korkeamman
elämän asuttavaksi soveltuu vain
noin 2,5 % kaikista planeetoista.
Tällöin planeettojen kokonaismääräksi saataisiin noin 40 x 10 potenssiin 12 eli 40 biljoonaa sfääriä Orvontonissa? Urantian suuruniversuminumero on 5.342.482.337.666, joka on asutuista maailmoista pidetty
rekisterinumero Uversassa ja Paratiisissa. Tässä luokituksessa ovat mukana kaikki seitsemän superuniversumin maailmat. Kuten huomaamme,
numerosarjan kolme viimeistä numeroa ovat se ”pedon luku”, joka
esiintyy Raamatussa Johanneksen
Ilmestyksessä (Ilm.13:18). Urantiakirjassa ei kuitenkaan korosteta rekisterinumeron merkitystä, koska se
kertoo luultavasti vain järjestysnu-
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merosta, siitä, milloin Urantia on
tullut elämänistutuksen kohteeksi.
Onko meille sitten oleellista tietää, että elämme suuruniversumin
seitsemännessä lohkossa, jonka ulkoreunalla sijaitsee pieni alkukotimme
ja josta lähdemme kiipeämään kohti
kaikkeuden keskustaa – keskusuniversumi Havonaa ja Paratiisin Saarta, jossa Ääretön Henki, Iankaikkinen Poika ja Universaalinen Isä
odottavat saapumistamme? Uskon
tällä avaruusmaantieteelläkin olevan
oma merkityksensä sen ohella, että
tiedämme olevamme ikuisia ja että
olemme matkalla henkiolennoiksi.
Urantia-kirjan tekijät ovat tuottaneet 637 sivua (30%) eli osat I ja II
maapallon ulkopuoliseen kuvaukseen, joten sen sisäistäminen lienee
hyvinkin merkittävää kehityksellemme. Universumin rakenteen ymmärtäminen on eräänlainen tiekartta, jotta jo täällä saisimme häivähdyksen siitä, mikä meitä odottaa siirtyessämme morontiatilaan maallisen
vaelluksen päätteeksi.
Ajan ja avaruuden universumien loppututkinto
Superuniversumin päämajamaailmaan saapuminen ja siellä saatavan
koulutuksen loppuun vieminen
merkitsee pyhiinvaeltajalle ajan ja
avaruuden maailmoissa tapahtuvan
nousun huipennusta ja päätepistettä.
Kaikki, mitä kehityksenalaisista
maailmoista on tarkoitus omaksua,
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on nyt viety päätökseen. Entisestä
kuolevaisesta on kehkeytynyt aito
kolmannen asteen henkiolento ja
superuniversumin suojatti hänen
jättäessään jälkeensä paikallisuniversumin, pienen sektorin,
suuret sektorit ja saapuessaan
Uversaan. Emme tiedä voisimmeko edes kuvitella sitä olemuksen
muutosta aineellisesta olennosta
morontialuoduksi ja siitä edelleen
henkiolomuotoon, jolla on tunnistettava hahmo.
Sinä aikana, jolloin elät kuolevaisen lihallisessa hahmossa, jumalallinen henki on sinussa miltei kuin
jonakin erillisenä, todellisuudessa ihmisen on vallannut Universaalisen
Isän lahjoittama henki mutta morontiaelämässä hengestä tulee todellinen osa persoonallisuuttasi, ja kokiessasi mainitut 570 asteittain etenevää muodonmuutosta yhden toisensa jälkeen nouset luotujen olentojen elämän aineellisesta olotilasta
hengelliseen tilaan.[48:1.6]
Urantia-kirja on oman ilmoituksensa mukaan tarkoitettu nykyisten ja tulevien kymmenien ihmissukupolvien hengelliseksi kohottamiseksi universumi- ja jumalatietoiseksi kosmiseksi kansalaiseksi kaikkialla planeetallamme.
Ihmisten tietoisuuden on tarkoitus
laajentua käsittämään paitsi oma
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planeettahistoriamme, myös paikkamme siinä elämää kuhisevassa
universumissa, josta emme virallisesti vielä tiedä mitään. Tämän tiedostaminen tulee jo nyt avaamaan
positiiviset tulevaisuudennäkymät
kaikille ilmoitukseen tutustuneille
ja sen sanoman omaksuville. Kosmisen noususuunnitelman toinen
toistaan laajemmat näköalat, tietoisuuden lisääntyminen ennennäkemättömiin mittasuhteisiin sekä taivaallisten olentojen kohtaaminen
eri maailmoissa on sykähdyttävää,
mutta kaiken etukäteistiedon ylösnousemustiestämme voittaa kuitenkin tietoisuus Universaalisen
Isän todellisuudesta ja hänen loputtomasta rakkaudestaan kaikkia
luotujaan kohtaan tässä ja nyt sekä
tulevassa ikuisuudessa.

HEIJASTE

2/2014

25

Uversa ja sen 490 satelliittia (http://encyclopediaurantia.org/
Kuvan teksti: Ajallisuudesta saapuvat
pyhiinvaeltajat otetaan aina vastaan
näissä toisiinsa liittyvissä maailmoissa, mutta eteenpäin matkaavat loppututkinnon suorittaneet lähetetään aina Havonan-matkalleen suoraan
Uversan rannoilta.[15:7.10]
Kun pyhiinvaeltaja on saanut Uversan opiskelunsa päätökseen, hän saa
valtuutuksen siirtyä pitkälle yksilölliselle siirtolennolle täydellisyyden
keskusuniversumiin Havonaan. Kuljettajasekonafi vaivuttaa hänet siirtouneen ja kuljettaa matkustajan turvallisesti läpi kaksinkertaisen rajavyöhykkeen, joka erottaa ajallisuuden superuniversumit Havonasta, ja

laskeutuu sen uloimmalle kehälle
vastaanottomaailmaan, jossa pyhiinvaeltaja herää neljännen asteen henkenä valmiina nousemaan Havonan
miljardin maailman läpi aina Paratiisiin asti.
Seuraavassa ja viimeisessä tähän sarjaan kuuluvassa esityksessä käsittelemme Havonan täydellisyyden
maailmoja, Paratiisin satelliitteja sekä itse Keskussaarta.
Viitteet: Urantia-kirja, luvut 14, 15,
16, 28, 48 ja 50
Kuvat: encyklopediaurantia.org
(luvalla)
Raamattu, Ilmestyskirja 13:18
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Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaaminen 13.–15.6.2014
Paikka: Pohto-opisto, Vellamontie 12, 90510 Oulu
www.pohto.fi
Teema: Jeesuksen matkassa luvusta 134 eteenpäin.
Perjantai
Ilmoittautuminen ja majoittuminen perjantaina saapuville.
Iltapala ja vapaata illanviettoa.
Lauantai
08.00 - 09.00 Aamupala yöpyjille
09.00 - 10.00 Ilmoittautuminen lauantaina saapuville
10.00 - 10.10 Päivien avaus
10.10 - 10.40 Siirtymäkauden vuodet (luku 134), Raimo Ala-Hynnilä
10.40 - 11.30 Pienryhmät
11.30 - 12.30 Lounas
12.30 - 12.45 Pienryhmät / yhteiskeskustelu
12.45 - 13.30 Johannes Kastaja -edelläkävijä (luku 135), Eija Seppänen-Bolotinsky
13.30 - 14.30 Pienryhmät
14.30 - 15.00 Kahvitauko
15.30 - 17.30 Yhdistyksen vuosikokous
17.30 - 18.30 Päivällinen
19.00 - 21.00 Sauna
21.00 Iltapala, vapaata iltaohjelmaa
Sunnuntai
08.00 - 09.00 Aamupala
09.00 - 09.15 Aamun avaus
09.15 - 10.00 Jeesuksen kaste ja suuret päätökset (luku 136), Onni Ylitapio
10.00 - 11.00 Pienryhmät
11.00 - 12.00 Lounas
12.00 - 12.30 Apostolit (luvut 137-138), Oulun ryhmä
12.30 - 13.30 Pienryhmät
13.30 - 14.00 Urantia liikkeen -kuulumiset, pj. Tapio Talvitie. Päivien
yhteenveto.
14.00 Lähtökahvit
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Kutsu Suomen Urantia-seuran vuosikokoukseen
Suomen Urantia-seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään seuraavasti:
Aika: Lauantaina 14. kesäkuuta 2014 klo 15.30
Paikka: Pohto-opisto, Vellamontie 12, 90510 Oulu.
Asia: Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen kohdan 5.1 mukaiset asiat.
Kokous voi myöntää läsnäolo-oikeuden myös niille, jotka eivät ole seuran jäseniä, mutta ainoastaan seuran jäsenillä on esitys- ja äänioikeus
(säännöt, kohta 5.0).
Kokouksessa ei saa äänestää valtakirjalla (säännöt, kohta 5.3).
Seuran jäsenellä on oikeus saattaa mikä tahansa asia (paitsi henkilövaaleja koskeva asia) seuran kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallitukselle kirjallisesti vähintään 20 päivää ennen kokousta (säännöt,
kohta 5.4).
Näin ollen jäsenten tulee toimittaa vuoden 2014 vuosikokoukseen
käsiteltäväksi tarkoitetut asiat hallitukselle (puheenjohtajalle tai sihteerille) viimeistään toukokuun 25. päivänä 2014.
Vielä tiivistetysti kerrottuna seuran jäsenkokoukselle voidaan tehdä
kolmenlaisia aloitteita:
Sääntömuutosehdotukset. Sellainen tulee toimittaa seuran hallitukselle ennen tämän kutsun lähettämistä (mielellään n. 2 kk ennen
kokousta), koska maininnan siitä ja muutosehdotustekstin tulee
olla vuosikokouskutsun liitteenä (säännöt, kohta 10).
Muut asiat (paitsi henkilövaaleja koskeva asia). Sellainen tulee toimittaa seuran hallitukselle vähintään 20 päivää ennen kokousta, ja
silloin se sisällytetään kokouksen esitysmateriaaliin. Asia käsitellään ja siitä voidaan tehdä päätös (säännöt, kohta 5.4).
Kokouksessa esiin nostetut muut kysymykset. Näistä voidaan keskustella, mutta ei tehdä kokouspäätöstä (säännöt, kohta 5.1.20).
Vuosikokousaineisto jaetaan kokouspaikalla. Mikäli haluat aineiston
etukäteen, ilmoita siitä seuran sihteerille.
Espoossa 4.5.2014
Suomen Urantia-seuran hallitus
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Eurooppalainen Urantia-lukijatapaaminen
Berliinissä 21.–24.8.2014

T

ämä on erityisesti eurooppalaisille lukijoille suunnattu
kokous ensi kesänä. Kokouksen ohjelma on suunnitteilla. Muistelemme mm. Jeesuksen syntymää 2020
vuotta sitten. Ohjelma julkaistaan
myöhemmin kevään kuluessa.

Hotellit:
Hotel Ludwig van Beethoven
(1 min kävelymatka konferenssipaikalle)

Hasenheide 14
10976 Berlin
Konferenssipaikka
Tel. 0049 (0) 30 69 57 00 0
Wamos - Zentrum für ganzheit- Fax. 0049 (0) 3069 57 00 150
liche Lebensführung
Internet: http://www.hotel-ludwigvan-beethoven.de
Hasenheide 9
10967 Berlin
Email: info@hotel-ludwig-vanGoogle Maps
beethoven.de
Tutustuminen paikkaan torstaina Yhden hengen huone: 69 €
21.8. iltaan asti. Myöhemmin illalla Kahden hengen huone: 89 €
Jeesuksen syntymäpäiväjuhlat. Ohjelma päättyy sunnuntaina 24.8. Days Inn Berlin City South Hopuolenpäivän aikaan. Ohjelman val- tel (5 min kävelymatka konferensmistelua ja muuta tiedotusta voi seu- sipaikalle )
rata sivustolta. urantiaeurope.org
Osallistumismaksu: 50 €, joka Sonnenallee 6
maksetaan etukäteen allaolevalle ti- 12047 Berlin
Tel: 0049 (0) 30 6 13 82 0
lille:
C h r i s t i a n R u c h , S p a r k a s s e Fax 0049 (0I 30 13 82 222
Hochrhein (pankin nimi) in 79761 Internet: http://
Waldshut/Germany, IBAN: DE53 www.daysinnberlinsouth.com/en
6845 2290 1000 3563 43, BIC/Swift: Email: Info@euro-hotel.net
Yhden hengen huone: 55 €
SKHRDE6W.
Kahden hengen huone: 65 €
Lisää maksuun viite "UB Berlin".
Hotellivaraus: Osallistuja varaa itse.
Toivomme runsasta suomalaisten lukijoiden osanottoa.
Tiedustelut: Pertti Leinonen 0500 416 336 tmi.leinonen@kolumbus.fi
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Näkymä Wamos-keskuksesta http://www.wamos-zentrum.de/

Lähistöllä kaunis puistoalue
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Näkymä Minä Olen -messuilta Otaniemessä 8.–9.2.2014
Vasemmalta: Irmeli Ivalo-Sjölie ja Kalevi Eklöf

Näkymä Hengen ja Tiedon -messuilta Tampereella 26.–27.4.2014
Vasemmalta: Hannu Pälviranta, Kari Kippo ja Irmeli Ivalo-Sjölie
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Toimituksen palsta
Esitelmätilaisuudet
Esitelmät syksyllä 2014 Malmilla:
Osoite : Malmitalo, Ala-Malmintori 1 , 00700 Helsinki (sijaitsee aivan lähellä Malmin rautatieasemaa). Malmitalon alakerrassa on lauantaisin toiminnassa
kahvila, joten pidämme jaloittelutauon luennon välillä noin klo 14:15–14:30.
Ei tiedossa
Seura osallistuu vuonna 2014 seuraaviin tilaisuuksiin:
Hengen ja Tiedon messut Helsingissä 11.–12.10.2014
Kirjat kesähintaan !
Urantia-säätiön Suomen-toimisto myy varastossa olevia Urantia-kirjoja
20 % alennuksella 02.06.–15.08.2014.
Lisäksi tarjous suomenkielisistä kirjoista:
Urantia-kirja, kovakantinen
Urantia-kirja, pehmeäkantinen

5 kpl 100,00 €
5 kpl 62,50 €

Postitse lähetettäessä hintoihin lisätään postin perimä pakettimaksu.
Tiedustelut ja tilaukset 15.08.2014 mennessä osoitteella:
Urantia-säätiön Suomen-toimisto
Sivurinne 1A, 01840 KLAUKKALA
Puh: (09) 879 4351, 040 8301200
Sähköposti: urantia-saatio@urantia.fi
Verkkosivu: http://saatio.urantia,fi
Urantia-säätiön pankkitili Suomessa:
Danske-Bank
IBAN: FI91 8000 1270 1608 73
BIC-code: DABAFIHH
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Urantia-äänikirja nyt myynnissä
Äänikirja on saatavana MP3-muodossa CD- ja USB-tallenteena: 157 h ääntä ja tiedoston koko 5.3 Gb. Lukijoina on yksi miesääni ja kaksi naisääntä.
Äänikirjaa voi kuunnella tietokoneella tai kannettavilla musiikinkuunteluun tarkoitetuilla laitteilla, joissa on joko CD-ROM /MP3 tai USB/MP3
toistomahdollisuus. Myös älypuhelimella sitä voi kuunnella, jos siinä on
USB-liitäntämahdollisuus. Jos puhelimessa on USB-miniportti, se vaatii
adapterin USB-äänitetikun ja miniportin väliin. Lisäksi tallenteisiin sisältyy Urantia-kirjan teksti kokonaisuudessaan. Myyntipakkaus sisältää
käyttöohjevihkon, jossa on indeksiluettelo kirjan luvuista ja kunkin luvun kokonaisaika sekä alilukujen alkamisajankohta luvun alusta minuuteissa ja sekunneissa. Tällöin halutun aliluvun alkamiskohta löytyy helposti.
CD-ROM-tallenne, 9 CD-levyä
USB-tallenne, 1 USB-muisti
Molemmat yhdessä (CD+USB)

Hinta 39,00 €
Hinta 49,00 €
Hinta 69,00 €

Myynti: Suomen Urantia-seura ry. http://www.urantia.fi => Urantia-kirja
Tiedustelut: audiokirjat@urantia.fi tai p. 0500 416 336
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Hallitus ja komiteat
Tapio Talvitie, puheenjohtaja
Puh. 050 332 2739

Makaksentie 10, 02750 ESPOO
puheenjohtaja@urantia.fi

Risto Mäntynen, varapuheenjohtaja
HELSINKI
Puh. 050 390 3040
varapuheenjohtaja@urantia.fi
Tuula Laine, sihteeri
Puh. 040 090 3295

Otakallio 1 C 22, 02150 ESPOO
sihteeri@urantia.fi

Anja Vuori, rahastonhoitaja
Puh. 040 748 4289

RAUMA
rahastonhoitaja@urantia.fi

Helena Juola, jäsenkomitean pj.
Puh. 050 530 7785

ESPOO
jasenkomitea-pj@urantia.fi

Martti Vanninen, julkaisukomitean pj.
ESPOO
Puh. 040 727 8714
julkaisukomitea-pj@urantia.fi
Erja Kalenius, koulutuskomitean pj.
TAMPERE
Puh. 040 705 5572
koulutuskomitea-pj@urantia.fi
Raimo Ala-Hynnilä, konferenssikomitean pj. JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 088 9732
konferenssikomitea-pj@urantia.fi
Osmo Saarela, sähköisen viestinnän komitean pj.
SIPOO
Puh. 0400 81 5379
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
Urantia-kirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantiakirjan 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
Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336
Helsingin opintoryhmä jää kesätau- (tmi.leinonen@kolumbus.fi)
olle. Uusi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Yhteyshenkilö: Martti Vanninen, puh. 040 727 8714
Helena Juola, puh. 050 5307785.
(martti.vanninen@kolumbus.fi).
( helena.juola@saunalahti.fi).
Espoo
Espoon keskustan opintopiiri (ent.
Kauklahden opintopiiri) kokoontuu lauantaisin klo 10–12 Villa Apteekin yläsalissa. Osoite: Pappilantie 5, 02770 ESPOO.
Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi)

HEIJASTE
Hyvinkää
Lisätietoja:
Kari Haavisto, puh. 040 507 3048
kari.haavisto@pp.inet.fi
Jyväskylä
Lisätietoja: Raimo Ala-Hynnilä,
puh. 040 088 9732
gadonia@kolumbus.fi
Kotka
Lisätietoja: Juhani Leino,
juhanileino6@gmail.com
Lahti
Lisätietoja: Kalervo Juntunen,
puh. 044 078 4155.
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Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasarmintie 20 A 84, 90100 OULU,
puh. 040 502 6604
reijo.hamari@luukku.com
Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori,
RAUMA, puh. 040 748 4289
anja.m.vuori@gmail.com
Tampere
Ryhmä kokoontuu parillisina keskiviikkoina Metsossa. Lisätietoja:
Kari Kippo, puh. 050 327 1045
kr.kippo@pp.inet.fi

Turku
Lammi
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja
Lammin ja ympäristön toiminnas- Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610
ta kiinnostuneille antaa tietoja
KIRJALA, puh. 050 540 4582
Tuula Parviainen, Lamminraitti 12 tapio.pulli@kolumbus.fi
as. 7, 16900 LAMMI,
puh. (03) 674 3226.
Stockholm, Sverige
Urantia-träffen i Stockholm på
Lempäälä
jämna veckors lördagar kl. 14.00.
Ryhmä kokoontuu parittomien Ring Riitta +467 3758 2458
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00
–21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Kre- Málaga, Espanja
Espanjan suomalainen keskustelukilä, Kuusitie 9 A 7, 37500
ryhmä. Tietoja antaa Pentti SuutaLEMPÄÄLÄ, puh. 050 595 1942
rinen, puh. +34 626 792 501.
kalle.krekila@gmail.com
pentti.os@gmail.com
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