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Puheenjohtajan kynästä
Millainen viiteryhmä parhaiten sopisi Urantia-kirjan ja sen sanoman
esille tuomiseen?
Yhdistyksemme on muistini mukaan
osallistunut jo yli 15 vuoden ajan erilaisiin messutapahtumiin, joissa olemme saaneet esitellä Urantia-kirjaa sekä
yhdistyksemme toimintaa siitä kiinnostuneille ihmisille. Eri paikkakunnilla toimintamme on tätä kautta tullut
tunnetuksi mm. Kirjamessujen, Ultrapäivien, Hengen ja Tiedon messujen,
Minä Olen -messujen ja Filosofiapäivien kautta. Puhtaasti Urantia-kirjan
sanomaan perustuvia isompia tapahtumia ovat yhdistyksen kesä- ja talvipäivätapaamiset. Sikäli kuin haluamme
esitellä kirjaa ja sen sanomaa myös
muille kuin kirjaa jo pitemmän aikaa
lukeneille, tällöin joudumme (ja pääsemme) osallistumaan erilaisiin yleisötapahtumiin, joiden viiteryhmästä ei
aina ole tarkkaa käsitystä.
Urantia-kirjan esillä pitäminen erilaisissa tilaisuuksissa on ollut antoisaa,
vaikka välillä on saattanut tuntua, että
kirjasta vain pintapuolisesti kiinnostuneita kävijöitä on ollut huomattavasti
isompi määrä kuin siihen syvällisempää kiinnostusta omaavia. Monesti
myös esittelypöytämme on ollut ympäröitynä itsellemme oudoilla esitteli-

jöillä kuten korteista ennustajilla, astrologeilla, hierojilla, kivien myyjillä,
henkiparantajilla ym. jutuilla, joiden
seassa Urantia-kirjan eli viidennen
käänteentekevän ilmoituksen esille
tuominen ei ole tuntunut lainkaan arvoiseltaan viiteryhmältä.
Antaumuksellinen ja sinnikäs esilläolo on ilmeisesti kuitenkin tuottanut
tulosta. Viimeksi Hengen ja Tiedon
messuilla eri osastoja kiertänyt ja Yle
Puheeseen juttuja tekevä toimittaja
Perttu Häkkinen kertoi ollessaan yhdistykseemme yhteydessä, että Suomen "esoteerisissa piireissä" kuulee
jatkuvasti viitattavan Urantia-kirjaan.
Ilmeisesti kirja on Suomessa sittenkin
huomattavasti tunnetumpi kuin itse
oletamme.
Toimittajan esille tuoma viiteryhmä
"esoteerinen" herätti mielenkiintoni,
ja päätin selvittää, mitä se saattaisi tarkoittaa. Wikipedia kertoo sanasta mm.
seuraavaa: Esoteerisella voidaan viitata
sekä mystiseen kokemukseen että salassa pidettyyn suulliseen tai kirjoitettuun tietoon, johon voidaan perehtyä
tietyn riitin eli vihkimisen kautta. Uskontojen yhteydessä esoteerisen uskonnonharjoittamisen katsotaan perustuvan sisäiseen hengelliseen kokemukseen. Esoteerisiin suuntauksiin
lasketaan mm. ruusuristiläiset veljes-
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kunnat, spiritualismi, teosofia, rituaalimagia ja New Age. Vaikka en tunnekaan ko. suuntauksia kovin tarkkaan,
näyttäytyvät ne viiteryhmänä meille
varsin oudoilta.
Wikipedia käsittelee Urantia-kirjan
sanomaa jonkin verran (osittain asiaa
ja osittain asian sivusta), ja samalla se
määrittelee Urantia-liikkeen lukeutuvan uusien uskonnollisten liikkeiden
joukkoon, johon kuuluvat oman liikkeemme lisäksi skientologia, ufouskonnot ja Heaven's Gate sekä muutama muu täysin outo liike. Viiteryhmä
ei tunnu edelleenkään meille sopivimmalta. Vielä vuosikymmen sitten
Urantia-sanaa tai -liikettä ei näkynyt
tällaisissa määrittelyissä lainkaan, joten edistystä siinä mielessä on tapahtunut.
Viitekehys ja -ryhmä, johon Urantiakirjan ja -liikkeen kuitenkin itse haluaisin kuuluvan, on hengellinen.
Evankelis-luterilainen kirkko edustaa
ylivoimaisesti suurinta uskonnollista
suuntaa Suomessa. Iso osa Urantialiikkeessä mukana olevistakin on kirkon jäseniä, ja luonnollisesti moni
myös toivoisi viitekehyksensä löytyvän siitä uskonnollisesta perinnöstä,
jonka piirissä he ovat elämäänsä eläneet. Kirkon organisaatioiden taholta
suhtautuminen toimintaamme on ollut aiemmin ilmeisen neutraalia. Viime vuosina tilanne on kuitenkin
muuttunut negatiivisemmaksi, sillä
esim. Urantia-opintoryhmiltä ja muilta tapahtumiltamme on jo useamman
kerran, syytä ilmoittamatta, evätty kokoontumismahdollisuus tiloissa, jotka
kuuluvat evankelis-luterilaiselle kirkol-
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le. Tätä taustaa vasten yhteinen viitekehys tai yhteistyö evankelisluterilaisen kirkon kanssa ei liene ainakaan lähitulevaisuudessa kovinkaan
todennäköinen. Harmi sinänsä, sillä
Urantia-kirjalla olisi niin paljon annettavaa ja hengellistä sanomaa nykypäivän kirkolle.
Toistaiseksi näyttää siis siltä, että
joudumme esittelemään asiaamme
siellä ja siinä ympäristössä, mikä kulloinkin on halukas meistä kuulemaan.
Leimautumista johonkin määrättyyn,
mahdollisesti meille outoon viiteryhmään, emme halua, mutta esillä oleminen on kuitenkin sen verran tärkeää, että leimautumisen uhallakin näin
on vain tehtävä. Urantia-kirjan loistokas sanoma pitää loppujen lopuksi
kuitenkin huolen siitä, että se tunnistetaan erilaiseksi ja selvästi muista
erottuvaksi asiaksi riippumatta siitä,
missä viiteryhmässä kulloinkin satumme esiintymään.
Seuraavassa Jeesuksen kauniit ja velvoittavat sanat opetuslapsilleen:
"Auliisti olette saaneet, auliisti siis tulisi
teidänkin antaa taivaan totuutta, ja kun
tätä totuutta annetaan, se moninkertaistuu
ja tuo julki yhä suuremmaksi käyvää pelastavan armon valkeutta jo sitä jakaessanne." [176:3.10]
Esilläolon tärkeyteen ja hetkeen
kannattaa tarttua. Siitä hyvä osoitus
oli Yle Puheen 10.2.2015 antama
mahdollisuus esitellä suorassa lähetyksessä Urantia-kirjaa. Suuret kiitokset
Jyri Härköselle ja Seppo Kanervalle, jotka antoivat äänensä lähetykseen
ja toivat kirjan sanomaa hienosti esille!

HEIJASTE
Lähetystä voi kuunnella jälkikäteen
vielä jonkin aikaa osoitteesta:
http://areena.yle.fi/radio/2613743
YLE Areenan laskuri osoitti, että
kolmen päivän aikana ohjelmaa oli
kuunneltu jälkilähetyksenä jo 996 kertaa!
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Valon määrä kasvaa päivä päivältä.
Hyvää alkavaa kevättä kaikille lukijoille!
Raimo Ala-Hynnilä

Päätoimittajalta
Ajatuksia talvipäiviltä
Urantia-kirjan ystävät olivat tulleet talvisille lukijapäiville 23.–25.1.2015 Kiljavan opistolle, kuten odottaa sopiikin,
rentoutumaan ja keskustelemaan niin
hengellisistä kuin maailmaamme juuri
tänä aikana askarruttavista kysymyksistä. Lukijapäivien teemaksi oli tällä
kertaa valittu ”Urantia-kirja sydämen
asialla”. Sitä, mitä kaikkea tämä ihmeellinen elämäämme ylläpitävä lihaspumppu saa aikaan ja minkä toimintojen korkeampi keskus se vaikuttaa olevan, voidaan vain arvailla. On hämmästyttävää, miten paljon Jeesus käytti
vertauksissaan sydäntä. Tunnemme
sydämellämme, tiedämme sydämellämme, olemmeko rehellisiä lähimmäisiämme kohtaan, ja voimme kysyä,
onko meillä puhdas sydän. Tätä kaikkea pohdimme sekä yhdessä että erikseen pienryhmissä kahden päivän
ajan. Urantia-lukijakunnassa näyttää
olevan ainakin kahdenlaista suuntautumista siihen nähden, mitä pidetään
tavoittelemisen kannalta arvokkaana.

Ensimmäinen käsitys antaa pääpainon
henkiselle ja hengellistyneelle ajattelulle, jolla yritämme lähestyä Jumalaa, ja
toinen suuntaus pitää emotionaalista
lähestymistapaa luontevampana. Tämä
lienee täysin yksilökohtainen kysymys
riippuen yksilön temperamentista, sukupuolesta ja tavasta toimia suhteessa
ympäristöönsä. Jokaisella meistä on
uskoakseni oma suosikkitapansa, jota
pidämme itsellemme läheisimpänä.
Siksi olisikin hyvä kunnioittaa tätä jokaisen omana yksityisenä asiana.
Urantia-kirjan näkyvyys julkisuudessa
Vuoden 2014 keväällä saimme Urantia
-äänikirjan valmiiksi ja myyntiin neljä
vuotta jatkuneen intensiivisen ponnistelun tuloksena. Myynti on ollut vielä
melko pientä mutta kuitenkin jatkuvaa. Sen myynti on keskittynyt omalle
kotisivullemme verkkomyyntinä ja vähäisessä määrin käteismyyntiin esitelmätilaisuuksissa. Ilmoittelu on keskittynyt kotisivulle ja Heijasteeseen sekä
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muutamaan ULTRA-lehden mainokseen. Mahdollisuudet myynnin kasvuun ovat kyllä olemassa, kunhan
henkisten arvojen etsijöiden kiinnostus kohdistuu suuremmassa määrin
edustamaamme asiaan. Avaus entistä
suuremman yleisön suuntaan tapahtui
viime vuoden huhti–kesäkuussa, kun
ostimme Helsingin Lähiradiosta lähetysaikaa ja lähetimme äänikirjasta kahdeksan puolen tunnin jaksoa näytteinä
kirjan sisällöstä. Samaa konseptia voidaan käyttää jatkossakin harkinnan
mukaan.
Minä Olen -messuilla 7.–8.2. Espoon Dipolissa olimme perinteellisesti
mukana entistä vähän suuremmalla
paikalla ja näkyvyydellä. Kaikki keskustelut vieraiden kanssa kertoivat
tunnettuudesta rajatiedon ihmisten
joukossa. Myönteinen ilmapiiri edustamallemme suuntaukselle on jo olemassa, kunhan kiinnostuneista edes
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osa jaksaisi edetä hieman pidemmälle
tutustumisessaan ilmoitukseen ja löytää tiensä opintoryhmiin.
Merkkinä kiinnostuksen kasvamisesta valtamedian taholla oli Radio
Puheelta tullut haastattelupyyntö seurallemme Urantia-liikkeen taustoista ja
kirjan sisällöstä. Haastattelussa 10.2.
Perttu Häkkisen ja Pasi Hietanevan kysymyksiin vastailivat Seppo
Kanerva ja Jyri Härkönen avaten
Urantia-kirjan syntyhistoriaa ja nykytilaa mielenkiintoisella tavalla. Tunnin
haastattelu oli vain liian lyhyt, koska
haastattelija totesi kymmenien kysymysten jääneen vielä kysymättä! Yleisradion lähettämä haastattelu tulee
epäilemättä lisäämään julkisuuspainetta, mihin SUS:n hallituksenkin on hyvä varautua.
Pertti Leinonen

Suomen Urantia-seura oli esillä Minä Olen –messuilla Espoon Dipolissa 2015
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Sydämen asialla Kiljavalla

T

alven 2015 lukija- ja talvitapaamisen teema oli Sydämen asialla.
Ehkä Kiljavanrannan sijainti talvikelien aikaan koettiin hankalaksi, koska
osallistujien määrä jäi tällä kertaa alle
neljänkymmenen. Ilahduttavaa oli
sunnuntain aikana tavata kaksi ensikertalaista, jotka eivät aikaisemmin olleet osallistuneet Urantia-seuran järjestämiin tilaisuuksiin.
Lauantaina aloitimme sydämen saloihin tutustumisen Tuulan valitseman musiikin ja runouden avulla. Syvällisemmin sydämen merkitykseen
perehdyimme monipuolisen kysymyslistan ja ryhmätöiden kautta. Sydänsanan merkityksestä löytyikin paljon
pohdittavaa, ja tärkeimmäksi kysymykseksi tuntui jäävän Jeesuksen valinnan perusteet, kun hän halusi sijoittaa uuden valtakunnan ihmisten sydämiin. Iltapäivällä
kuulimme Matti
Tossavaisen esittämänä syvällistä hengellisyyden pohdintaa, josta jäi itselleni
erityisesti mieleen
se, että kannattaa
antaa sisällään olevan hengen puhua ja
samalla viestiä suoraan lähimmäisten
hengelle. Tärkeätä on myös tunnistaa
hengen tuntu tilanteissa, joissa joutuu
pohtimaan vaihtoehtoisten reagoin-

tien ja ratkaisujen merkitystä niissä tilanteissa, joita elämä tuo esille.
Sunnuntain aikana päästiin Erjan
herättämien hengellisyyden haasteiden
virittäminä keskustelemaan hengellisyyden olemuksesta ja etsimään vastauksia siihen, miten parhaiten voisimme tukea tietoisuutemme ja mielemme kehittymistä. Tärkeätä on tunnistaa kosmisten arvojen: totuuden, kauneuden ja hyvyyden merkitys ja yrittää
soveltaa niitä oman elämänsä perustaksi jo aineellisessa todellisuudessa
eläessämme. Pitämällä huolta siitä, että sielu saa jatkuvasti kasvun aineksia,
löydämme elämämme tarkoitukseksi
epäitsekkään ja rakkauteen perustuvan
lähimmäistemme palvelun.
Sunnuntain päätteeksi kerättiin osallistujilta tietoja siitä, miten talvipäivien
ohjelmaa olisi hyvä kehittää. Aika paljon erilaisia näkemyksiä tulikin
esille. Seuraavassa muutamia
esille nousseita asioita, joita
omista muistiinpanoistani löysin: palvonta, hartaushetki, musiikki, muistoateria, meditaatio,
hengellisyyden kohentaminen,
kaikille mahdollisuus puhua sekä järjestettyä iltaohjelmaa.
Onni Ylitapio
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Täydellisyyden kaipuu
DOUG CABLE
Yhdysvallat
Artikkeli on julkaistu UAI Journal -lehdessä 4/2013
Esipuhe
Tämä ”workshop” on kehitelty niiden
omakohtaisten kokemusten pohjalta,
joita olen saanut opetellessani soveltamaan Urantia-kirjan opetuksia. Prosessi, jonka kävin läpi näitä vaiheita toteuttaessani, oli asteittainen, täysin tiedostamaton, ilman mitään ennalta laadittua suunnitelmaa, ja on tuloksena
siitä, että otin vastaan kaiken sen ohjauksen, minkä saatoin saada näkymättömiltä ystäviltämme. Eräässä vaiheessa tapahtui näennäisesti
”sattumalta” kohtaaminen eräässä
Urantia-konferenssissa, mikä johti siihen, että laadin kokemuksistani tämän
esityksen. Hahmottelemani vaiheet
voisivat olla pohjana omakohtaiselle
pyrkimykselle kehittää läheisempi suhde sisimmässä olevaan Jumalaan, Ajatuksensuuntaajaan, ja siihen jumalallisten olentojen joukkoon, joka työskentelee väsymättä puolestamme. Tämän
prosessin tuloksena sain lyhyen hengellisen kokemuksen, joka on parantanut luonnettani ja suhteitani ihmisveljiimme ja -sisariimme. Tämän
workshopin esittelyosassa kuvataan
noudattamiani vaiheita ja ehdotetaan
kuhunkin yksilöön sovellettavia menettelytapoja. Voitte halutessanne tehdä muistiinpanoja. Pidämme myös lyhyen meditointihetken. Monet teistä

harjoittavat varmasti jonkinlaista meditointia; esitän teille tavan, jota itse
käytän. Lopuksi seuraa kysymys- ja
vastausvaihe.
Johdanto
Kesällä 2011 minulla oli onni osallistua Urantia Book Fellowshipin kansainväliseen konferenssiin Salt Lake Cityssä. Ennen konferenssin alkua järjestettiin lyhyt epävirallinen kaupunkikierros, johon sisältyivät Tabernaakkeli,
konferenssikeskus ja vierailijakeskus.
Ihmiset, kaupungin kauneus ja mormonien rakennukset tekivät minuun
syvän vaikutuksen. Olin itse asiassa
niin vaikuttunut, että ostin Kindlen
laitoksen Mormonin kirjasta. Sen luettuani hankin ja luin myös Koraanin.
Vaikkei odotettavissa ollutkaan mitään, joka kestäisi vertailun Urantiakirjan kanssa, nämä uskonnolliset
tekstit tuottivat pettymyksen. Tarkoitukseni ei ollut tutkia niiden teologiaa,
mutta tekstit ja sanoma olivat epätyydyttäviä. Tein kummastakin kirjasta
sen havainnon, ettei niistä löytynyt
edes sellaista merkityksen syvyyttä
kuin Raamatussa, puhumattakaan
Urantia-kirjasta.
Mormonin kirja on kiinnostava ja
muistuttaa suurelta osin Vanhaa testamenttia, mutta missä nämä ihmiset
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mahtoivat elää, ja missä ovat todisteet
Jerusalemista tulleiden siirtolaisten
elämisestä Amerikassa Kristuksen aikana ja ennen häntä? Koraanin runous
on kaunista arabian kielellä, ja totta
on, että englanninkielisessä käännöksessäkin on kauniita kohtia, mutta
teksti ei vastannut odotuksia.
Nämä henkilökohtaiset havainnot
herättävät kysymyksen, mistä johtuu,
että nämä ovat elinvoimaisia uskontoja? Kuinka tällaiset uskonnot ovat voineet saada alkunsa sellaisista teksteistä? Eräs varteen otettava seikka on
niiden palvontapaikkojen kauneus.
Useimmilla uskonnoilla on tosiaankin
suurenmoisia ja innoittavia palvontapaikkoja.
Kaikilla suurilla uskontokunnilla on
jokin tarina, joka herättää uskovan
mielenkiinnon, kuten tarina Jeesuksesta, Muhammadista tai Buddhasta,
mutta niiden palvontapaikkojen kauneus on tärkeä tekijä palvontakokemuksen ylevöittämisessä. Kauniit palvonta- ja mietiskelytilat ovat tärkeitä
hengelliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä; Urantia-kirjan opiskelijoina me
tarvitsemme sellaisia tiloja yhteydenpitoon Jumalan kanssa ja uskomme vahvistamiseksi. Vaikkei minkään urantialaisen uskonnon muodostamista
suositellakaan, uskon todella, että me
Urantia-yhteisönä tarvitsemme kauniita tiloja mietiskelyä ja palvontaa varten.
Jos ei ole mahdollista palvoa Jumalaa
luonnon tarjoamissa pyhäköissä, ihmisten
tulisi parhaansa mukaan ottaa käyttöön
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kauniita huoneita, vetoavan yksinkertaisia
ja taiteellisesti kaunistettuja pyhäkköjä, jotta ihmisen ylevimmät emootiot saataisiin siinä yhteydessä heräämään, kun hän älyllistä
tietä pyrkii rakentamaan hengellisen yhteyden Jumalaan. [167:6.6]
Tässä esityksessä tulen perustelemaan sitä, miksi kaipaan kauniita tiloja
mietiskelyä varten.
Täydellisyyden kaipuu
Urantia-kirja ilmoittaa, että taivaan valtakunnan avaimet ovat vilpittömyys:
Taivaan valtakunnan avaimet ovat: vilpittömyys, lisää vilpittömyyttä ja yhä enemmän vilpittömyyttä. Jokaisella ihmisellä on
nämä avaimet. [39:4.14]
Täydellisyyden kaipuu on kuitenkin
avain edistymiseen taivaan valtakunnassa. Missä tahansa asiassa edistymiseen
tarvitaan kaksi osatekijää: ensiksi sen
tajuamista, että ihmiseltä puuttuu jotakin elintärkeää, ja toiseksi tulee tämä
täydellisyyden kaipuu. On tiedettävä,
että edistyminen on tarpeen, ja sitä on
myös kiihkeästi kaivattava.
Hengellinen edistyminen perustuu hengellisen köyhyyden älylliseen tunnustamiseen, mihin liittyy omakohtainen
tietoisuus täydellisyydenkaipuusta,
halu tuntea Jumala ja olla hänen kaltaisensa, varaukseton aikomus täyttää taivaassa
olevan Isän tahto. [100:2.1; korostus lisätty]
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Voitaisiin jopa sanoa, että juuri tämä täydellisyyden kaipuu määrittää
sen, että olemme ihmisiä; ajatelkaapa,
mitä merkitsevät ne nimet, jotka annettiin kahdelle ensimmäiselle inhimilliselle olennolle tällä planeetalla:
Andon on nebadoninkielinen nimi, joka
merkitsee "ensimmäinen Isän kaltainen luotu, joka osoittaa inhimillistä täydellisyyden
kaipuuta". Fonta merkitsee "ensimmäinen
Pojan kaltainen luotu, joka osoittaa inhimillistä täydellisyyden kaipuuta". [63:0.3]
Voidaanko tätä kaipuuta millään
keinolla kehittää, vahvistaa? Miten etenemme tämän käänteentekevän ilmoituksen nojalla?
Miten meidän tulisi opiskella ja
käyttää Urantia-kirjaa?
Urantia-kirja on vaikuttava ilmoituskokoelma, ja on vaikea tietää, miten tai
mistä sen lukemisen aloittaisi. Helppo
lähestymistapa on aloittaa neljännestä
osasta ja tutustua Jeesuksen elämään,
kun taas jotkut aloittavat mieluummin
kolmannesta osasta ja tutustuvat planeettamme historiaan. William Sadler
Jr. vertasi ilmoitusta sinfoniaan, koska
sen monet teemat esiintyvät useissa eri
kohdissa kautta koko kirjan1, ja tuollaista sinfoniaa tulisi arvostaa alusta
loppuun saakka. Ilmoituksenantajat
haluaisivat meidän aloittavan Esipuheesta ja jatkavan eteenpäin luottaen
siihen, että Ajatuksensuuntaajamme
auttavat meitä ymmärtämään vaikeita
William Sadler Jr. ”A Study of the Master Universe”
1968. Second Society Foundation, Chicago. p.1.

1
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käsitteitä; sillä tavoin näkökulmamme
olisi laajempi emmekä keskittyisi johonkin tiettyyn näkökulmaan. Se tapa
johtaa myös hengelliseen viisauteen
pikemminkin kuin geneettiseen tietämykseen.
Esimerkiksi: Ihmismieli tahtoisi luonnostaan lähestyä näissä ilmoituksissa esiteltyä
kosmista filosofiaa etenemällä yksinkertaisesta ja finiittisestä monimutkaiseen ja infiniittiseen, inhimillisistä lähtökohdista jumalallisiin päämääriin. Mutta se tie ei johda
hengelliseen viisauteen. Tämä menetelmä on helpoin tie tietynkaltaisen geneettisen tietämyksen saavuttamiseen, mutta
parhaimmillaankin se voi paljastaa vain ihmisen alkuperän; hänen jumalallisesta määränpäästään se paljastaa vain vähän tai ei
mitään. [19:1.5]
Paras tapa on ehkä se, mikä toimii
omalla kohdallasi, sillä yksilöinähän
me loppujen lopuksi tätä kirjaa opiskelemme ja sitä käytämme.
Se vie aikansa, lukeminen ja opiskelu sekä monien uusien käsitteiden ajatteleminen ja niiden kaikkien yhteen
sovittamisen pohtiminen. Opintoryhmistä voi olla tässä paljon apua, mutta
ymmärtäminen vaatii kultakin henkilökohtaista vaivannäköä. Muutaman
vuoden kuluttua alamme saada ilmoituksesta kokonaiskuvan ja jonkinlaisen
käsityksen siitä, mitä se tarkoittaa.
Mutta mitä tapahtuu seuraavaksi?
Kun joku on opiskellut ilmoitusta uutterasti vuosikausia, tulee aika, jolloin
ymmärryksen kasvu on enää minimaa-
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lista. Mitä sitten tapahtuu? Olen osallistunut opintoryhmiin, joissa monet
ovat tässä pisteessä; he näyttävät puskevan vain sitkeästi eteenpäin lukien
kirjaa yhä uudelleen, mutta jokin elintärkeä kipinä puuttuu. Tiedämme, että
meidän täytyy elää näitä opetuksia,
mutta miten sen teemme, ja riittääkö
se?
Antaako Urantia-kirja mitään tätä
koskevia vihjeitä? Muistattehan, että
ensimmäisissä mansiomaailmoissa
opimme asioita, jotka olisimme voineet oppia ruumiillisessa elämässämme täällä maan päällä mutta joissa
epäonnistuimme. Urantia-kirja kuvaa
näiden maailmojen kouluja seuraavasti:
Tällaiset koulut on mansiomaailmoissa
järjestetty kolmeksi yleisryhmäksi, joista
kuhunkin kuuluu sata jakautumaa: ajattelun koulut, tuntemisen koulut ja tekemisen koulut. [48:5.6; korostus lisätty]
Voisiko tämä olla vihje? Ajattelu,
tunteminen ja tekeminen? Ajattelun
osuus on helppo ymmärtää; henkilö,
joka on opiskellut tätä käänteentekevää ilmoitusta pitemmän aikaa, osaa
ajatella. Olemme alkaneet jossain
määrin ymmärtää sitä ja erilaisia keskinäissuhteita. Opimme esimerkiksi
tuntemaan hengellisiä oppaitamme:
neuvonantajia, Melkisedekejä, Päivien
Muinaisia, serafejamme ja jumalallisia
Ajatuksensuuntaajiamme. Mutta mitä
me TEEMME tällä ilmoituksella?
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Uskonnossa on kysymys tuntemisesta, toimimisesta ja elämisestä, ei
pelkästään ajattelemisesta. Ajatteleminen liittyy läheisemmin aineelliseen elämään, ja ajattelua tulisi hallita pääasiassa,
mutta ei kokonaan, järki ja tieteen tosiasiat, ja silloin kun se ei-aineellisessa mielessä kurottautuu kohti hengen maailmoja, tulisi totuuden sitä hallita. [103:9.2; korostus lisätty]
Siinä tuo sana taas on: tunne! Mitä
voimme tuntea tämän ilmoituksen
kautta? Miten voimme kokea nämä
opetukset tunnetasolla?
”Autuaita ovat ne, jotka isoavat
ja janoavat vanhurskautta, sillä
heidät ravitaan.” [140:3.4; korostus
lisätty.]
Nuo ovat tietenkin vain sanoja;
noinhan sanotaan jo Raamatussakin.
Syvin olemuksesi – jumalallinen Suuntaaja – panee sinut isoamaan ja janoamaan vanhurskautta, se luo sinuun tietyn kaipauksen jumalallista täydellisyyttä kohtaan. [101:2.14; korostus lisätty]
Tulisiko meidän siis vain istuskella
kaikessa rauhassa ja olla tunteellisia?
Miten kukaan voi tuntea tämän ilmoituksen sisimmässään?
Ajatus vanhurskauden isoamisesta
ja janoamisesta eli täydellisyyden kaipuu on itse asiassa tärkeä käsite Urantia-kirjassa. Tämä ilmaus esiintyy ilmoituksessa eri muodoissa yli kolme-
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kymmentäviisi kertaa. Kun jokin asia
mainitaan niin usein, sen on oltava todella tärkeä. On välttämätöntä, että
pyrimme vahvistamaan tunteitamme,
täydellisyyden kaipuutamme sekä vanhurskauden isoamista ja janoamista.
Meidän on kehitettävä hengellisiä tunteitamme.
Kielikuvat
Liittyen siihen, miten tätä käsitettä toteutetaan, miten saamme yhteyden
tunteisiimme, aloitamme esittelemällä
kaksi kielikuvaa. Jeesuksen käyttämien
vertausten asemesta esittelemme nämä mielikuvat ja ehdotamme, että pidätte ne tai jotakin vastaavaa kaiken
aikaa jollakin lailla mielessänne. Mutta
sitä ennen vielä yksi lainaus; kuvatessaan edistyvää sivilisaatiota aikakautena, joka seuraa aineellisen hyvinvoinnin kauttamme (tiedon ja viisauden
tavoittelun aikakautta) ilmoituksenantajat sanovat:
Ravintokysymys, turvallisuus ja aineellinen hyvinvointi hallitsevat yhä yhteiskuntaa,
mutta monet eteenpäin katsovat yksilöt
isoavat jo tietoa ja janoavat viisautta. [50:5.7; korostus lisätty]
Seuraavat kielikuvat tarjoavat eräänlaisen rungon tai tukirakenteen, mielikuvia, joiden avulla pidämme yllä etsintäämme, haluamme löytää Isä, täydellisyyden kaipuutamme. Tuonnempana esitetään sekä ehdotuksia niiden
soveltamisesta että vaihtoehtoja.
Ensimmäinen kielikuva perustuu
tositapaukseen, joka sattui retkellä,
jonka tein yhdessä opintoryhmämme
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jäsenten kanssa Summervillestä, joka
on lähellä Charlestonia EteläCarolinassa. Tämä matka tehtiin joskus 1990-luvun alkupuolella. Tuona
kauniina kevätpäivänä matkustimme
Savannahiin Georgiassa. Ensimmäinen pysähdyspaikkamme oli katolinen
Pyhän Johannes Kastajan katedraali.
Kuvitelkaa mielessänne tämän hienon
katedraalin interiööriä: kummallakin
sivulla on kauniita lasimaalauksia, joihin päivänvalo siivilöityy puiden läpi
niin, että valon ja varjon kuviot tanssivat ikkunoissa, vaikuttava pääalttari
hallitsee etuosaa, ja seinustalla on eri
pyhimyksille vihittyjä sivualttareita.
Tämän tilan hengellisyys täyttää koko
olemuksemme katsellessamme tätä
näkymää; tunnemme kuvaamatonta
kaipausta jotakin määrittelemätöntä
kohtaan, voimakasta kaipausta jotakin
itsemme yläpuolella olevaa kohtaan,
hengellisen täyttymyksen kaipuuta; halua yhdistää tunteemme meidän edellämme menneiden hengellisten johtajien opetuksiin.
Tämä on ensimmäinen visio, ja se
symboloi päämääriämme, sitä, mitä
tavoittelemme. Tämä ei ole varsinainen päämäärämme, vaan oikeastaan
tämän kielikuvan tärkein puoli ja todellakin molempien mielikuvien tärkein osatekijä on se tunne, se hengellisyys, joka on niin käsin kosketeltava
tuollaisessa paikassa. Mehän toimimme joka tapauksessa tunteidemme
kautta.
Puhuessaan ihmisistä, jotka yrittävät
vältellä vastuuta ja elämän elämisen
velvollisuutta pakenemalla kaukana
oleviin houkutuksiin, Jeesus sanoo:
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Ja kun tällaiset pettyneet sielut vilpittömästi etsivät Jumalaa – isoavat totuutta
ja janoavat vanhurskautta –, ei ole
mitään, joka voisi pitää heitä kauemmin
vankeudessa. [130:1.2; korostus lisätty]
Toinen mielikuva edustaa haluamme edistyä hengellisesti, isoamista ja
janoamista.
Kuvittele olevasi köyhän perheen
lapsi. On talvi, lumi peittää maan, ja
on hyvin kylmää, mutta puet yllesi
ohuen takkisi ja kävelet pieneen kylään. Haluat katsella maisemia ja ihmisiä unohtaaksesi näläntunteesi, sillä et
saa tarpeeksi ruokaa. Kylässä on pieniä kauppoja, mutta ulkona on kylmän
sään vuoksi vähän ihmisiä. Yksi kauppa on kirkkaasti valaistu, ja pyyhit sen
näyteikkunaa puhtaaksi lumesta. Se on
leipomo, ja ikkunassa on tuore suklaakakku pienellä hyllyllä; siitä on leikattu
yksi viipale, joka on lautasella kakun
vieressä. Kakku näyttää tuoreelta ja
kostealta, ja vesi herahtaa kielellesi.
Tiedät, ettet voi mennä sisälle, sillä
olet köyhä ja sinut heitettäisiin ulos,
mutta sisuksiasi polttavaa nälkää ei voi
sammuttaa; tunnet, että voisit tehdä
mitä tahansa saadaksesi tuon kakkupalan. Tämä nälkä kalvaa sinua.
Tämä on mielikuvamme nälästä;
miten näitä kahta kuvaa tulisi käyttää?
Mutta ensin sananen opastajaltamme:
Enkä ole tullut kutsumaan niitä, jotka
ovat olevinaan vanhurskaita, vaan synnintekijöitä ja kaikkia, jotka isoavat ja janoavat jumalallista täydellisyyttä
olevaa vanhurskautta. [137:8.16;
korostus lisätty]
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Kielikuvien soveltaminen käytäntöön
Voidakseni kuvata näiden kielikuvien
käyttöä on tarpeen puhua hiukan mielestämme. En missään nimessä ole
mikään asiantuntija näissä asioissa,
mutta olen käyttänyt omaa mieltäni,
vaihtelevalla menestyksellä, vähän yli
kaksi vuosisadan kolmannesta. Se käynee valtakirjasta.
Urantia-kirjassa mainitaan kolme
mielemme aluetta: alitajuinen, tietoinen ja ylitajuinen; muistakaa, että Ajatuksensuuntaaja on mielemme kanssa
vuorovaikutuksessa ylitajuisella alueella. Koska tajuntamme sijaitsee tietoisella alueella ja tällä alueella teemme
vapaasta tahdosta riippuvat valintamme, keskitymme siihen. Myös tietoisuudellamme on useita eri tasoja, tajunnan alueita. Voimme esimerkiksi
olla kävelyllä jalkakäytävällä, menossa
johonkin kauppaan tms. Meidän ei
tarvitse ajatella, miten liikutamme jalkojamme ottaaksemme askeleen tai
miten varsinaisesti heilutamme käsivarsiamme, koska se tapahtuu mielen
automaattisella alueella. Niinpä voimme kävellessämme nauttia säästä, ajatella Urantia-kirjaa tai käydä mielessämme läpi ostoslistaamme. Käytämme mieltämme muiden asioiden ajattelemiseen samalla kun kävelemme
eteenpäin.
Tämän aiheen käsittelyä varten tarkastelemme tietoisuutemme kolmea
osa-aluetta. Ensimmäisestä käytämme
nimitystä ”etualan toiminnat”. Tämä
on alue, joka liikuttaa jalkojamme ja
käsiämme; se havainnoi myös ympä-
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ristöämme mahdollisten vaarojen tai
kiinnostavien kohteiden varalta. Suurin osa sen toiminnasta on automaattista; tulemme siitä tietoisiksi, kun jotakin tapahtuu, kun esimerkiksi joku
idiootti kiilaa eteemme valtatiellä ja
meidän on lyötävä jarrut pohjaan.
Etualan toiminnat huolehtivat rutiinijutuista ja varoittavat meitä tarvittaessa. Toisesta alueesta käytämme nimitystä ”taka-alan toiminnat”. Sillä
alueella ajattelemme ostoslistaamme,
sitä mitä tulemme sanomaan pomollemme, tai ehkä ajattelemme tätä
käänteentekevää ilmoitusta. Tietoiset
ajatuksemme kuuluvat yleensä takaalan toimintoihin. On myös kolmas
alue, ”perimmäinen vyöhyke”. Se on
taka-alan tuolla puolen oleva alue, jolla sijaitsevat tietoisen ajattelun ulottumattomissa olevat emootiot ja tunteet.
Tällä perimmäisellä vyöhykkeellä kurkotamme kohti ylitajuntaa ja edelleen
kohti parempaa käsitystä näkymättömistä ystävistämme ja auttajistamme,
tavoitellen jopa täydellisempää yhteyttä Ajatuksensuuntaajaamme.
Tulin ensimmäisen kerran hämärästi
tietoiseksi tästä alueesta joskus Savannahin-matkamme jälkeen. Jälkeenpäin
näytin pystyvän palauttamaan katedraalissa seistessäni kokemani tunnetilat. Katedraalissa tuntemiini emootioihin liittyi tietty sisäinen olotila, ja toisinaan tein yrityksiä sen vahvistamiseksi. Palautin tämän olotilan tietoisesti
mieleeni, ja näitä yrityksiä sen vahvistamiseksi nimitin hengellisiksi harjoituksiksi.
Tärkeän puolen kielikuvassa muodostavat sen herättämät tunteet; juuri
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niiden parissa työskentelemme. Tarkoitus on, että suljet silmäsi ja kuvittelet olevasi tässä tilassa, tässä katedraalissa; keskity siihen täysin ja kiinnitä
sitten huomiota tunteisiisi, siihen, mitä sisimmässäsi tapahtuu. Fyysisesti ei
luultavasti tapahdu mitään etkä huomaa mitään erityistä. Se on jotakin aavistuksenomaista, emootio tai tietty
tunne, määrätty hengellisen energian tila.
Tämän hengellisen kokemuksen määrittely fyysiseen alueeseen kuuluvilla
sanoilla tekee tyhjäksi tämän harjoituksen tarkoituksen. Työskentelemmehän juuri tunteiden parissa.
On sanottu, että yksi kuva vastaa
tuhatta sanaa, mutta itse paikalla oleminen vastaa lukematonta määrää sanoja. Meidän tulisi mennä tuollaiseen
katedraaliin tai muuhun kauniiseen
palvontapaikkaan, kun siellä ei ole
muita palvojia, saadaksemme todella
ensi käden kokemuksen näistä tunnetiloista. Nämä hengellisten kaipausten
kokemukset meidän tulisi tallettaa
muistiimme ikään kuin emotionaalisena tai hengellisenä valokuvana. Meidän tulisi vangita nämä tunteet myöhempää muistiin palautusta varten.
Kun nämä tunteet on tunnistettu,
hengellinen valokuva otettu, ne voidaan haluttaessa palauttaa mieleen
harjoituksen avulla. Voit kävellä kadulla, ajatella jotain muuta ja olla samanaikaisesti tietoinen tästä tunteesta, joka tunkeutuu perimmäiselle vyöhykkeelle. Tämä tunkeutuminen tunteiden
alueelle on pysyvää, se on meissä aina;
joskus koet sen selvemmin kuin muulloin, mutta siellä se aina on. Käytämme toista mielikuvaa, kaipaustamme,
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vahvistamaan ja tehostamaan tätä perimmäiselle vyöhykkeelle tunkeutumista.
Keskittyessämme jatkuvasti tähän
perimmäiselle vyöhykkeelle tunkeutumiseen siitä tulee aktiivisempi ja kykenevämpi vuorovaikutukseen mielemme ylitajuisen alueen kanssa.
Tällä tavoin harjoitamme mieltämme, niin että voimme aktivoida paremmin tunteitamme, ”vanhurskauden isoamista ja janoamista”. Kun tämä sisäinen tila on tunnistettu, sitä voi
mielensä mukaan vahvistaa. Voit olla
tietoinen tästä kaipauksesta perimmäisellä vyöhykkeellä ajatellessasi jotakin
muuta. Siellä tulee itse asiassa aina olla
tämä kaipuu, tämä kurkottautuminen
kohti jotakin itsemme yläpuolella olevaa.
Toinen menettelytapa olisi rakentaa
mietiskelyhuone tai käydä säännöllisesti sellaisessa. Se voi olla pieni tila
kodissamme tai tila, joka olisi sisustettu kauniisti siten, että se herättää hengellisiä tunteita. Voisit mennä sinne
määräajoin mietiskelemään ja vahvistamaan täydellisyyden kaipuutasi. Tällaiset kauniit tilat edistävät hengellisiä
kaipauksiamme, haluamme tulla täydellisiksi niin kuin Jumala on täydellinen. Näillä paikoilla on suuri merkitys
hengelliselle kasvullemme.
Voisimme myös käydä luonnonkauniilla paikoilla ja mietiskellä siellä nauttien samalla Jumalan suurenmoisesta
luomistyöstä.
Voisiko olla niin, että mormonit ja
islaminuskoiset pystyvät vähämerkityksisistä kirjoistaan huolimatta kehittämään vitaalisen ja eloisan uskonnon sik-
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si, että heillä on nämä kauniit rakennukset, joissa voivat palvoa ja kokea
Jumalan läheisyyttä, kun taas jotkut
Urantia-kirjaa opiskelevat ovat juuttuneet vain lukemaan sitä yhä uudelleen
ja uudelleen?
Tämä hengellinen nälkä ja jano ei
sammu ennen Paratiisia. Meidän tulee
aina tiedostaa, että Hän on alati kanssamme, ja meidän tulee aina kurottautua Hänen puoleensa. Meissä ei myöskään ole mitään, mistä Hän ei ole tietoinen ja mihin Hän ei ole osallisena.
Rukoillessani en sano lopuksi
”Aamen”, koska se tuntuu niin lopulliselta, ikään kuin sanoisimme Jumalalle: ”OK, nyt voit lähteä, olemme lopettaneet sinulle puhumisen. Hyvästi.”
Meidän on ehdottomasti tarpeen pitää
Hänet aina luonamme.
Ennen kuin saavutat Paratiisin tasot,
hyvyys tulee aina olemaan enemmänkin sitä,
mitä tavoittelet, kuin sitä, mitä sinulla jo
on; paremminkin tavoite kuin saavutettu
kokemus. Mutta jo kun vasta isoat ja janoat vanhurskautta, koet yhä suurempaa tyydytystä hyvyyden osittaisestakin saavuttamisesta. [132:2.8; korostus lisätty]
Näitä hengellisiä tarpeita ja tunteita
ei voi kuvata meidän kielellämme, joka
perustuu suureksi osaksi aineellisiin
seikkoihin. Parhaimmillaankin voimme sanoa, että se on kuin tätä tai kuin
jotakin muuta. Urantia-kirjassa Jeesus
kuvaa sitä viisi kertaa sanomalla
”Taivaan valtakunta on kuin
…” {Pitkä tauko} Katedraalivierailuni jälkeen koin aina tietyn tunteen
muistaessani tuon tapahtuman; tunsin
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ikävää, jonkin puuttumista, täyttymätöntä tarvetta; mukana oli myös herkkiä hengellisiä emootioita ja tunteita.
Näihin hengellisiin emootioihin ja
tunteisiin meidän tulee keskittyä ja niitä kasvattaa.
Johtopäätös
Monet meistä näyttävät pitävän Urantia-kirjaa kokoelmana sanoja. Luemme
sitä usein yhä uudestaan ja uudestaan
yrittäen ymmärtää jokaisen sanonnan.
Luemme hengellisistä asioista ja olennoista, mutta joskus juutumme kiinni
sanojen juoksuhiekkaan. Tämän vuoksi meidän on välttämätöntä pyrkiä jatkuvasti lisäämään täydellisyyden kaipuutamme, uskoamme.
Olen varmasti kuullut saarnan Saulista ja Damaskoksen tiestä joskus
nuorena, sillä minulla oli vuosikausia
sellainen mielikuva, että Saul oli vain
hoitelemassa omia asioitaan kulkiessaan Damaskokseen johtavaa tietä,
kun Jumala yllätti hänet PAM!, ja hän
sai välittömästi vahvan uskon ja hänestä tuli apostoli Paavali. Usko toimii
harvoin tuolla tavoin. Usko on jotain
sellaista, jota meidän täytyy tavoitella,
jonka edestä on tehtävä työtä; meidän
tulee jatkuvasti käyttää vapaata tahtoamme sillä tavoin, että se lisää uskoamme.
Edellä mainittuihin ”hengellisiin
harjoituksiin” antoi virikkeen vierailu
kauniissa palvontapaikassa. Olen havainnut näiden harjoitusten saaneen
minussa aikaan muutoksia. Sain lyhyen hengellisen kokemuksen, joka on
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muuttanut elämäni. Olen nähnyt valon ympäröivän minua rukoilun jälkeen ja havainnut jälkeenpäin positiivisia muutoksia luonteessani. Urantiakirjan sanoma on todellinen, se on Totuus, ja se voi todella muuttaa elämämme, olemuksemme.
On kirjaimellisesti totta, kun sanotaan:
”Olevaiset, jotka ovat ihmisestä,
on tunnettava, jotta niitä voisi rakastaa, mutta olevaisia, jotka ovat
Jumalasta, on rakastettava, jotta
ne voisi tuntea.” – – Lapsenomainen
luottamus takaa ihmisen pääsyn taivaallisen
ylösnousemuksen valtakuntaan, mutta eteneminen riippuu kokonaan siitä, harjoittaako
matkamies täysikasvuisen ihmisen lujaa ja
luottavaista uskoa. [102:1.1; korostus lisätty]
Tässä vielä yksi lainaus, joka puhuttelee niitä, joilla ei mielestään ole aikaa
mietiskellä, aikaa pyytää Jumalalta ohjausta:
Yksi nykyelämän suurista ongelmista on
se, että ihminen luulee olevansa liian kiireinen, jotta hänellä olisi aikaa hengelliseen
mietiskelyyn ja uskonnolliseen hartauteen.
[195:6.7]
Pyrkiköön jokainen meistä kaikin
voimin noudattamaan Hänen tahtoaan.
Kääntänyt Leena Kari
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Mikä on arvo ja millä on arvoa?
Jukka Makkonen

A

rvoja pohdiskellessanne teidän on erotettava toisistaan se, mikä on arvo,
ja se, millä on arvoa. [100:3.3; 1096:8]
Olen aikoinaan markkinointiin liittyvässä lopputyössäni pohtinut käsitettä
arvo. En ollut tuolloin tyytyväinen yleisiin mutta liian epäselviin määritelmiin
hyödyllisyydestä tai tuotos-panossuhteiden arvioinnista. Olettamukseni
oli, että arvolle olisi muodostettavissa
yleinen lauseke, joka mahdollistaisi arvon muodostumisen tarkemman määrittämisen. Jatkan silloista työtäni tässä
artikkelissa vertaamalla Urantia-kirjan
toteamuksia omiin näkemyksiini.
Alussa mainittu sitaatti pyytää tekemään eron kahdelle käsitteelle. Käytän
tässä artikkelissa ensimmäisestä nimitystä arvo ja jälkimmäisestä arvokkuutta (suuruuden mitta).
Päädyin aikoinaan siihen, että arvokkuus määrittyy lausekkeella ”arvo
on odotus tavoitteen saavuttamisesta” (arvolauseke). Asia voi olla henkilölle arvokas, jos sillä odotetaan saavutettavan jokin tietty tavoite. Arvo
määritetään jollekin kohteelle, jota
kutsun yleiskäsitteellä ratkaisu. Ihminen valitsee tarjolla olevista ratkaisuista niitä, joilla odottaa saavuttavansa
tavoitteen. Tavoite voi olla arkinen,
esimerkiksi töihin pääseminen tai
Urantia-kirjan hengessä laajempi eli ihmiselämän tavoite. Sanasta ’Jumala’ tulee uskonnonharjoittajalle symboli, joka
merkitsee pääsyä yhä lähemmäksi korkeinta

todellisuutta ja jumalallisen arvon tiedostamista. [100:3.2; 1096:7]
Urantia-kirja pyytää erottamaan
”arvot” ratkaisuista. En ole tähän aikoinaan puuttunut, sillä olin kiinnostunut lähinnä arvokkuuden määrittelystä. Urantia-kirjan antama tavoite ihmiselämälle viittaisi siihen, että valitut
ratkaisut ovat moraalisia arvoja ja
käyttäytymistä yleisesti ohjaavia näkemyksiä. Näitä ovat esimerkiksi oikeudenmukaisuus ja armollisuus. Käsite
”arvo” tulisi siis varata vain näille
”elämänohjeille”.
Tämä ei ole ristiriidassa ratkaisujen ja arvojen arvokkuuden mittaamisen kanssa. Niin oikeudenmukaisuuden kuin esimerkiksi auton arvokkuus
määräytyy lausekkeen ”odotus tavoitteen saavuttamisen” kautta. Tämä
edellyttää sitä, että tiedämme mitä tavoittelemme, ja myös tulkintaamme
tavoitteen saavuttamisen odotusarvosta. Auto voi olla arvokas liikennöintiratkaisu, kun julkista liikennettä ei ole
järkevästi saatavilla. Urantia-kirjan kysymys ”Millä on arvoa” tulee johdetuksi tavoitteen kautta. Jos jokin ratkaisu palvelee hyvin tavoitteen saavuttamista, se on arvokas. Ihmiselämä on
arvokas, kun se käytetään Jumalaa lähestymällä.
Arvot eivät voi koskaan olla staattisia.
[100:3.5; 1097:2] Maailma, jossa elämme, pakottaa valitsemaan, ja valintoja
tehdäänkin jatkuvasti. Vuorokauden
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tunnit eivätkä kädet eivät riitä kaik- teeseen (arvot). Jokaisen oma kokekeen. Voimme valita tarjolla olevista mus määrittää kuitenkin ratkaisun toiratkaisuista vain muutamivuuden ja merkityksen.
man arvokkaan ja ta- ”Mitä se tekee ih- Emme siis välttämättä ole
voitteen kannalta te- missielun hyväksi; ikinä samaa mieltä siitä, milhokkaan. Aivan kuten tuoko se Jumalan lä ratkaisulla on suurin potyökalut valitaan tilan- ihmisen luo; tuoko tentiaali viedä tavoitteeseen.
teen ja tehtävän mu- se ihmisen Jumalan Tulkinta on aina omakohkaan. Hieman moni- luo?”
tainen.
mutkaisemmaksi asia
Merkitys on jotakin, jonka
menee, kun pohditaan valitun ratkai- kokemus lisää arvoon; se on arvottavaa tiesujoukon yhteensopivuutta ja suhdetta toisuutta arvoista. [100:3.4; 1097:1] Armuihin mahdollisiin valintoihin.
volausekkeeni osio ”odotus tavoitteen
Myös Jeesuksen kerrottiin arvioi- saavuttamisesta” vastaisi Urantia-kirjan
van ympäristöään edellä mainitusti:
käsitettä merkitys, jonka sisältö siis
Sitä mukaa kuin vuodet kuluivat, sitä use- määrittyy ja muuttuu ihmisen kokeammin tämä Nasaretin nuori kirvesmies musten myötä.
arvioi jokaista yhteiskunnan instituutiota ja
Se ei ole uusien tosiasioiden keksimistä
jokaista uskonnon menettelytapaa aina sa- eikä ainutlaatuisen kokemuksen löytämistä,
maa mittapuuta käyttäen: Mitä se tekee ih- vaan mieluumminkin sitä, että löydetään
missielun hyväksi; tuoko se Jumalan ihmisen uusia ja hengellisiä merkityksiä ihmisluo; tuoko se ihmisen Jumalan luo? kunnan jo tuntemista tosiasiois[126:2.5; 1388:5]
ta.” [101:1.4; 1105:1] ArvolausekkeeUskonnonfilosofiaan linkitettynä seen suhteutettuna kysymys on tietyn
kirjassa todetaan seuraavaa:
valitun ratkaisun toimivuuden arvioinIhmisten on huomattavasti helpompi olla yh- nista tietyssä tilanteessa ja ympäristöstä mieltä uskonnollisista arvoista, päämää- sä. Tiede käsittelee tosiasioita, uskontoa
ristä, kuin uskomuksista, tulkinnoista. Ja kiinnostavat vain arvot. Mieli pyrkii valistämä selittää, miten uskonto voi olla yksi- tuneen filosofian avulla yhdistämään sekä
mielinen arvoista ja päämääristä, samalla tosiasioiden että arvojen merkitykset, mitä
kun siinä tulee näkyviin se hämmentävä il- kautta se päätyy käsitykseen täysimääräisesmiö, että pidetään yllä uskoa satoihin tois- tä todellisuudesta. [101:5.2; 1110:5]
tensa kanssa ristiriidassa oleviin uskomukMuuttuminen, josta puuttuu kasvu,
siin – uskonkappaleisiin. Tämä selittää merkityksen laajeneminen ja arvon korottuniin ikään sen, miksi joku tietty henkilö voi minen, on arvotonta – se on potentiaalista
pitää yllä uskonnollisen kokemuksensa, pahaa. [100:3.5; 1097:2] Merkityksien
vaikka hän luopuu monistakin uskonnolli- laajentuminen tarkoittaisi tällöin sitä,
sista uskomuksistaan tai muuttaa niitä. että meidän tulee hakea lisää koke[103:1.4; 1130:3]
muksia oikean tavoitteen saavuttamiVoimme siis olla samaa mieltä ta- sen suhteen (kohti Jumalaa). Jos käyvoitteista ja ratkaisuista päästä tavoit-
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tämme elomme muunlaisten tavoitteiden (esim. varallisuuden keruu) palvelemiseen, se on potentiaalisesti pahaa.
Ei siis välttämättä, mutta mahdollisuus on olemassa.
Arvolauseke ”arvo on odotus tavoitteen saavuttamisesta” toiminee
myös siten, että ratkaisuista voi päätellä tavoitteen tai sen onko tavoitetta
ylipäätään asetettu. Elämänohjeeksi
muutettuna arvolauseke kehottaa hakemaan kokemuksia niistä ratkaisuista, jotka vievät kohti tavoitetta.
Lopuksi
Pyrin tässä artikkelissa työstämään ja
analysoimaan arvo-käsitettä. Käsitteeseen liittyvien epätäsmällisyyksien selkeyttäminen voisi edistää ymmärrystämme maailmasta. Käsitteen paloittelu lausekkeella ”odotuksena tavoitteen saavuttamiseksi” saattaisi pystyä
käsittelemään arvoa analyyttisemmin.
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Urantia-kirjan käyttämät määrittelyt ja
käsitteen kuvaukset ovat pääosin linjassa lausekkeen kanssa.
Jatkopohdittavaa
Urantia-kirjassa esitetty maailmankuva
on järjestelmällinen, ja asioiden taustalla vaikuttavat tietyt lainalaisuudet.
Energia säilyy, ja vain sen muoto
muuttuu siirryttäessä kauemmas keskusuniversumista. Tätä ajatusta noudattaen mekanistisessa maailmassa
vaikuttavat luonnonlait näyttäisivät
olevan löydettävissä myös vähemmän
konkreettisista ilmiöistä (sähkö, valo).
Olisiko täysin mahdoton ajatus, että
tiettyjä fysiikan lausekkeita voisi hyödyntää esimerkiksi sosiaalisissa (tai
henkisissä) yhteyksissä (erilaiset gravitaatiot)? Edellä mainittu arvolausekkeen ajatus on käytännössä rinnastettavissa esimerkiksi potentiaalienergiaan.

Meidän ei ole tarvitse hävetä
länsimaisia ihmisarvoja

Y

hdistyneiden kansakuntien Ihmisoikeuksien julistuksen mukaan ”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina
ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.” Tästä huolimatta ihmisillä on
kova hinku nostaa itsensä toisten yläpuolelle rotunsa, kansakuntansa, uskontonsa, ulkonäkönsä, älykkyytensä,

omaisuutensa tai seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella.
Korkeampien henkisten arvojen
puuttuessa nämä primitiiviset arvot
ohjaavat edelleen elämää. Ne johtavat
automaattisesti yhteiskunnalliseen
epätasa-arvoon. Kansalliskiihkon
avulla rauhalliset kansat saadaan jopa
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sotimaan keskenään. Tasa-arvo ja vapaus ovat kuitenkin suhteellisia käsitteitä, koska täydellinen vapaus perustuu vahvemman oikeuteen ja anarkiaan.
Sukupuolineutraali avioliittolaki oli
puolisoiden ja yhteiskunnan kannalta
tasa-arvon voitto, mutta se ei mitenkään parantanut tasa-arvoa lasten
suhteen. Lähtökohtaisesti lapsilla tulee olla oikeus isään ja äitiin, koska
he voivat antaa lapsille laajemman
kuvan elämästä kuin kaksi äitiä tai
isää.
Tästä johtuen tarvitsemme myös
lain, joka määrittelee lasten vanhemmille asetettavat vaatimukset. Tärkein lahja, minkä vanhemmat voivat
lapsilleen antaa, on perusluottamus
riippumatta siitä, minkälaisesta avioliitosta on kysymys.
Elämme yhteiskunnassa, jossa ihmisiä yritetään suojella muuttamalla
heidät yksityisyyden suojan nimissä
anonyymeiksi, mutta toisaalta etsitään keinoja, joilla nämä anonyymit
voidaan luotettavasti tunnistaa valokuvan, sosiaaliturvatunnuksen, sormenjälkien tai biotunnisteiden avulla.
Suljettu sensuuriin perustuva yhteiskunta, jossa tavallisten ihmisten
kannattaa piiloutua, johtaa diktatuuriin ja korruptioon. Sen sijaan avoin
yhteiskunta, jossa ihmisten ei tarvitse
piilottaa omaa nimeään tai persoonallisuuttaan, johtaa tieteen, kulttuurin ja talouden kukoistukseen.
Persoonallisuus määrää ihmisen
todellisen arvon. Rodulla, sukupuolella, seksuaalisuudella tai uskonnolla
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ei ihmisarvon kannalta ole mitään
merkitystä. Persoonallisuuden henkinen ydin on luotettava tunniste, joka
säilyy muuttumattomana ihmisen
fyysisen hahmon ja mielen kehittyessä.
Persoonallisuus on oman tahdon,
luovuuden, moraalisuuden, minätietoisuuden ja epäitsekkään rakkauden
lähde. Ihminen saavuttaa tasapainoisen luonteen, jos hän onnistuu kesyttämään sähkökemiallisen ihmismielen näiden arvojen avulla. Persoonallisuuden, Suuntaajan ja ihmismielen
muodostama sielu erottaa meidät
eläinmaailmasta, koska eläin ei tee
moraalisia valintoja.
Emme tarvitse sukupuolineutraalia yhteiskuntaa, vaan sellaisen yhteiskunnan, jossa jokainen voi olla
vapaasti ja ylpeästi oma itsensä – jos
se ei vahingoita muiden oikeuksia.
Toisten persoonallisuuden ja erilaisuuden kunnioittaminen on kestävän
yhteiskunnan perusta.
Venäjällä ja Kiinassa uskotaan
edelleen suvaitsemattomuuteen, sensuuriin ja diktatuuriin; ääriuskontojen kannattajat puolustavat Jumalaa
henkeen ja vereen, vaikka heidän pitäisi puolustaa lähimmäisiään; myös
rasismi ja taloudellinen riisto ovat
läsnä jopa länsimaissa. Tästä johtuen
on tärkeää ymmärtää, minkä puolesta taistelemme, jos uskomme ihmisten väliseen veljeyteen ja tasaarvoon.
Antti Roine
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Opintopiirin tehokas johtaminen:
Tien valaiseminen
DAVID KULIEKE
Yhdysvallat
Artikkeli on julkaistu UAI Journal -lehdessä 3/2014

Johdanto
Eräänä päivänä nuori mies käveli katua pitkin ja näki kolme miestä painimassa pianon kanssa oviaukossa. Piano ei liikahtanutkaan kolmen miehen
voimin. Laupiaan samarialaisen ottein
nuori mies tarjoutui apuun. Puoli tuntia myöhemmin hän luovutti ja hikeä
otsalta pyyhkien totesi: ”En tiedä,
saammeko tätä ikinä ulos tästä talosta.” Kolme muuta katsoivat häntä ja
kysyivät: ”Miten niin ulos?” T ä m ä
pieni tarina kuvastaa sitä ajatusta, joka
esitetään luvussa 81: Painavaa taakkaa
nostettaessa ei kymmenestä miehestä ole juurikaan enempää hyötyä kuin yhdestä, elleivät he nosta yhdessä – kaikki samalla hetkellä. [81:6.37; 911:2]
Urantia-kirja kuvaa myös, mitä voi
tapahtua, kun ihmiset tekevät yhteistyötä: […] kun puhe on ihmispersoonallisuudesta, olisi lähempänä totuutta sanoa,
että tällainen persoonallisuuksien yhteenliittymä edustaa pikemminkin yhtä suurta
summaa kuin on tähän yhtälöön osallisten
henkilöiden lukumäärän neliö kuin yksinkertaista aritmeettista summaa. Ihmisistä
koostuva sosiaalinen ryhmä, joka on saavuttanut koordinoidun toiminnallisen harmonian, edustaa paljon sen osien yksinkertaista
summaa suurempaa voimaa. [133:6.6;

1477:1]
Urantia-ilmoitus tarvitsee hyvin toimivia opintopiirejämme ja vetäjiä kukoistaakseen.
Olemme kaikki omistautuneet parantamaan ja kasvattamaan opintopiirien määrää. Kuten sinä, minäkin haluan parantaa opintoryhmäni hengellisyyttä ylläpitääkseni ja parantaakseni
opiskelumme laatua sekä luodakseni
vakautta ja yhteisöllisyyttä. Olemme
usein huolissamme lukumäärästämme
ja tulevaisuudestamme, ja ainahan pystymmekin parantamaan toimintaa.
Mieleeni palaa usein poliittisen kampanjan yhteydessä käytetty vertaus, että hyvät teot ovat kuin taivaalla loistavat tuhannet tähdet. Tämä on yksi syy,
miksi näen tarpeelliseksi ylläpitää, parantaa ja luoda opintopiirejä. Minusta
opintoryhmien luominen on yksinkertaisesti loogista. On tosin välttämätöntä, että emme ainoastaan pyri luomaan uusia ryhmiä vaan myös parantamaan olemassa olevia ryhmiä ja että
pyrimme viimeiseen asti pitämään ne
elossa. Kun valo kerran on sytytetty,
meidän tulee antaa liekin palaa!
Opintoryhmän ponnistaminen
eteenpäin elinvoimaa ja menestystä
uhkuen riippuu johtajuudesta. Edellistä lainausta laajentaen:
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Sivilisaatiossa on paljon, hyvin paljon sen
varassa, että löytyy innostunutta ja tehokasta kuormankiskomisen henkeä. Painavaa
taakkaa nostettaessa ei kymmenestä miehestä ole juurikaan enempää hyötyä kuin yhdestä, elleivät he nosta yhdessä – kaikki samalla hetkellä. Ja tällainen ryhmätyö
– sosiaalinen yhteistyö – on johtajuuden varassa. Menneet ja nykyiset
kulttuurisivilisaatiot ovat perustuneet siihen,
että kansalaiset harjoittavat järkiperäistä
yhteistyötä viisaiden ja edistyksellisten johtajien kanssa; ja aina siihen asti, kunnes ihminen kehittyy korkeammille tasoille, sivilisaatio tulee edelleenkin olemaan viisaan ja
tarmokkaan johtajuuden varassa. [81:6.37;
911:2; korostus lisätty]
”Viisas ja tarmokas” johtajuus pitää
ymmärtää päätöksinä siitä, mitä asioita
käsitellään ja miten. Uskon, että opintopiirejämme huolettavat pääasiallisesti kolmenlaiset asiat: kasvava tarve aidolle hengellisyydelle, kirjan tehokas
oppiminen ja yhteisöllisyyden lisääminen. Viisas ja tarmokas johtaja etsii
armollisia ja asianmukaisia keinoja kehittää rukoilua, palvontaa, tehokasta
opiskelua ja ihmissuhteiden vahvistumista ryhmässään.
Hengellisyyden lisääminen ryhmissämme
Urantia-kirja arvostaa selvästi ryhmässä tehtävää rukousta ja palvontaa sekä
antaa suuren painoarvon ryhmän vetäjien suunnitelmille pyrkiä asianmukaisesti johdattamaan ryhmiään rukoilemiseen ja palvontaan. Bill Sadler sanoi kerran: ”Urantia-kirja ei itsessään
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ole päämäärä vaan keino päämäärään.” Bill saakoon kunnian ajatuksen
esittämisestä, koska hän lienee ensimmäinen, joka sen on kirjoittanut. Olen
itse asiassa kuullut tämän ajatelman
monta kertaa ja esittänyt sen itsekin.
Loppujen lopuksi tämä on täysin ilmeistä, sillä Urantia-kirjahan ei ole
muuta kuin puusta tuotetuilla valkoisilla sivuilla mustia abstrakteja symboleita, jotka kääntyvät sanoiksi ja sitten
ideoiksi ja edelleen tosiasioiksi, tiedoksi, tarkoituksiksi ja arvoiksi. Kun
arvoja soveltaa käytännössä, ne voivat
lopulta johtaa persoonallisuuksien väliseen yhteyteen, kuten meidän ja Jumalan sekä lopulta itse päämäärän
kanssa. Joten todellisuudessa kirja on
keino saavuttaa tavoite, joka taasen on
keino, jolla saavutetaan seuraava tavoite, joka on keino – ymmärtänet ajatuksen – saavuttaa lopullinen päämäärä.
Yksi meidän tärkeimmistä päämääristämme on ilmaistu selkeästi usein
lainatussa kohdassa luvussa
”Persoonallisuuden eloonjääminen”:
Ellei persoonallisuutta oteta lukuun,
kaikki ihmisen kokemukseen sisältyvä eihengellinen on jonkin päämäärän saavuttamiskeino. Kuolevaisen ihmisen jokainen aito
suhde toisiin persooniin – inhimillisiin tai
jumalallisiin – on jo sinänsä päämäärä.
[112:2.8; 1228:3]
Meille on myös kerrottu, että Hengellinen kokemus on ihmisen kosmoksen todellinen sielu. [102:4.6; 1123:6]
Vaikka Urantia-kirja vahvasti painottaa henkilökohtaista suhdetta Jumalaan tärkeimpänä hengellisenä aktiviteettina, kirja myös rohkaisee meitä

HEIJASTE
sisällyttämään rukoilun ja palvonnan
ryhmätoimintoihin.
[…] ei rukouksen aina tarvitse olla yksilökohtaista. Ryhmässä tai seurakunnassa
tapahtuva rukoilu on erittäin tehokasta sikäli, että se on heijastusvaikutuksiltaan varsin sosiaalistavaa. Kun ryhmä harjoittaa
yhteisössä tapahtuvaa rukoilua pyrkien moraaliseen kohenemiseen ja hengelliseen ylevöitymiseen, tällaisilla hartaudenharjoituksilla
on selvä vaikutus ryhmän jäsenyksilöihin:
rukoukseen osallistumisen ansiosta heistä
kaikista tulee parempia. [91:5.2; 998:5]
Olen hiljattain kuullut keskusteltavan hengellisyyden lisäämisestä opintoryhmissä. Tämä on todellakin ollut
se, mitä useat lukijat ovat ehdottaneet
jo vuosia. Toivomus ei välttämättä yllätä. Historiallisesti ensimmäiset lukijat pyrkivät välttämään kirjan opiskelun muotoutumista kirkolliseksi jumalanpalvelukseksi. Taustalla lienee heidän omat kokemuksensa ja ehkä halut
välttää kaikenlainen autoritaarinen tulkinta tai kirkollinen hierarkia. Opintopiirien tunnelma ei ehkä johda palvontaan ja rukoiluun yhtä vaivattomasti kuin mitä tapahtuu kirkossa tai
temppelissä, jossa rituaalit ja määritellyt toimintatavat ohjaavat palvontaan
tätä tarkoitusta varten suunnitellussa
rakennuksessa. Urantia-kirja esittää
kuitenkin selkeästi, että meidän tulisi
hyötyä ryhmässä tapahtuvasta rukoilemisesta, kiitollisuuden ilmaisusta ja
palvonnasta.
Yhden ihmisen mieli lisää näin hengellisiä
arvojaan sitä tietä, että se saa paljon toisen
ihmisen ymmärryksestä. Näin ollen ihmiset
rikastuttavat sieluaan tehdessään kumpikin
omasta hengellisestä omaisuudestaan yhteistä
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omaisuutta. [160:2.7; 1776:1]
Tästäkin huolimatta hengellisyyden
lisääminen opintopiireissä voi edellyttää hienotunteisuutta ja olla haaste
opintoryhmien vetäjille. Yhdessä ryhmässä, jossa olin läsnä, väiteltiin ehdotuksesta, tulisiko alussa lukea rukous,
pitää hiljainen hetki vai aloittaa ilman
rukousta. Päädyimme siihen, että rukouksen lukeminen on vetäjän harkintavallassa. Moni vilpitön lukija voi kokea melko epämiellyttäväksi ryhmänä
toteutettavat kiintymyksen osoitukset.
Syitä on lukuisia ja ne voivat liittyä toteutustapaan, siihen, että pakotetaan
mukaan itselle epämiellyttävään aktiviteettiin tai henkilön uskonnolliseen
taustaan. Meidän täytyy tiedostaa tämän kaltaiset herkkyydet, jos haluamme saada heidät jäämään ryhmään.
Niin muodoin on myös tärkeää, että
ryhmällä on vahva ymmärrys siitä, mitä Urantia-kirja opettaa hengellisestä
uskonyhteydestä. Kirjassa on useita
viittauksia tehokkaasta ja eettisestä rukoilusta sisältäen näkemyksiä sekä eitoivotusta että vilpittömästä tavasta.
Älä ole niin veltto, että pyydät Jumalaa
ratkaisemaan ongelmasi, mutta älä toisaalta
milloinkaan epäröi pyytää häneltä viisautta
ja hengellistä voimaa opastamaan ja tukemaan itseäsi, samalla kun itse päättäväisesti
ja rohkeasti käyt käsillä olevien pulmien
kimppuun. [91:6.5; 999:8]
Rukousta ei saa käyttää sellaiseen, että
välttyisi ajallisilta viivytyksiltä tai että pääsisi avaruuden esteiden yli. [146:2.9;
1639:4]
Rukoilemista ei saa milloinkaan käyttää
väärin tavalla, joka tekee siitä tekojen korvikkeen. [91:4.2; 997:7]
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Oikeassa rukoilussa kuvastuu vilpitön
halu kurottautua taivasta kohti ihanteittenne saavuttamiseksi. [144:2.2; 1618:6]
Ole oikeudenmukainen kaikessa rukoilussasi. Älä odota Jumalan osoittavan puolueellisuutta, älä odota hänen rakastavan
sinua enemmän kuin muita lapsiaan: ystäviäsi, naapureitasi, jopa vihamiehiäsi.
[91:4.3; 998:1]
Muista, että vaikkei rukous saakaan
Jumalaa muuttumaan, se saa kuitenkin
varsin usein aikaan suuria ja pysyviä muutoksia siinä, joka uskon ja luottavaisen
odotuksen vallassa rukoilee. [91:4.5;
998:3]
Urantia-kirja varottaa myös tietyntyyppisestä mystiikasta:
Mystiikka […] on usein jonkinlaista
elämästä syrjäänvetäytymistä. Siihen turvautuvat ne ihmiset, joille uskonnollisen
elämäntavan noudattamisen edellyttämät,
enemmän voimia kysyvät toiminnot ihmisyhteiskunnan ja kanssakäymisen avoimilla
areenoilla eivät maistu. Oikean uskonnon
pitää toimia. [102:2.8; 1121:1]
Kun rukoilu muuttuu liian esteettiseksi,
kun sen sisältönä alkaa olla lähes pelkästään paratiisillisen jumalallisuuden kaunis
ja autuaallinen mietiskely, se menettää suuren osan sosiaalistavasta vaikutuksestaan
ja kallistuu kohti mystiikkaa ja siihen
vihkiytyneiden eristäytymistä. Liialliseen
yksikseen suoritettuun rukoiluun liittyy
tietty vaara, jonka korjaa ja estää ryhmässä tapahtuva rukoileminen, yhteiset hartaudenharjoitukset. [91:7.13; 1001:4]
Opintoryhmän vetäjien kannattaa
myös huomioida, mitä Urantia-kirja
sanoo yhteistoiminnasta Ajatuksensuuntaajan kanssa, kun he yrittävät
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muokata ryhmän rukous- ja palvontatapoja oikeanlaisiksi ja houkutteleviksi:
Jokainen tekemäsi päätös joko haittaa
tai helpottaa Suuntaajan toimintaa.
[110:6.6; 1210:1]
Sinun ei tule suhtautua Suuntaajasi
kanssa harjoittamaasi yhteistyöhön kuin
kysymyksessä olisi kovinkin tietoinen prosessi, sillä sitä se ei ole. [110:3.6; 1206:4]
Vaikka Suuntaajan ääni aina kaikuukin sisimmässänne, useimmat teistä sitä
tuskin koskaan elinaikanaan kuulevat.
[110:7.9; 1213:4]
[…] on vaarallista elätellä sellaista ajatusta, että jokainen ihmismielestä alkunsa
saava uusi käsitys olisi Suuntaajan sanelema. Teidän luokkaanne kuuluvien olentojen kohdalla se, jota pidätte Suuntaajan
äänenä, on todellisuudessa useimmiten peräisin omasta järjestänne. [110:5.6;
1208:5]
On vaikea olla kaikille ryhmän jäsenille mieliksi, kun kehittää rukoiluun ja palvontaan liittyviä käytäntöjä. Jos ei muuta, niin ryhmän vetäjät
voisivat sisällyttää ryhmän hyvinvoinnin omiin rukouksiinsa ja palvontaan. Muista kirjan kehotus ”ratkaista
ongelmia hartaudella”, Jeesuksen tapa toimia.
Opiskelun parantaminen
Opintoryhmien hengellisyyden kasvattaminen lienee tärkeintä. Jos aiomme käyttää kirjaa kasvaaksemme
henkisesti, meidän täytyy opiskella
kirjaa tehokkaasti parantaaksemme
hengellistä elämäämme.
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Hengellinen kasvu ja yhteydet
muihin persoonallisuuksiin ovat todellisia päämääriämme; kirjan opiskelu on keino päästä tavoitteeseen.
Me emme tarvitse kirjaa löytääksemme Jumalan, joka rakastaa meitä
ja joka on meissä ja joka on kaikkien
niiden saavutettavissa, jotka häntä etsivät ja jotka häneen uskovat. Sen sijaan kirja, viides käänteentekevä ilmoitus totuudesta Urantialla, on suurenmoinen lähde, joka auttaa meitä
löytämään Jumalan ja ymmärtämään,
keitä me olemme, miksi olemme täällä ja mihin olemme matkalla. Tai ainakin se voisi olla tämänkaltainen tuki, jos opiskelemme sitä syvällisesti ja
yritämme vilpittömästi sovittaa opetukset elämäämme. Se, että ilmoitus
on esitetty kirjan muodossa, osoittaa
pettämättömästi sen, että ilmoituksen laatijat haluavat meidän käyttävän
mieltämme ja käyttävän sitä hyvin.
Tämän vuoksi yksi opintoryhmän
vetäjän tärkeimmistä tehtävistä on
avustaa lukijoita ymmärtämään Urantia-kirjaa paremmin. Yhden korkeimmista prioriteeteistamme pitäisikin
olla kirjan peräänantamaton opiskelu
ja sitä kautta saavutettu parempi ymmärrys. Tälle ajatukselle löytyy paljon
tukea:
Jumalallinen henki ottaa yhteyden kuolevaiseen ihmiseen, mutta se ei tapahdu
tunteiden eikä emootioiden kautta, vaan
korkeimman ja hengellistyneimmän ajattelun alueella. Sinua johtavat Jumalaa kohti
nimenomaan ajatuksesi, eivät tunteesi.
[101:1.3; 1104:6]
Aineellinen mieli on se areena, jolla ih-
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mispersoonallisuudet elävät, ovat itsetajuisia, tekevät päätöksiä, valitsevat Jumalan
tai hylkäävät hänet, iäistävät tai tuhoavat
itsensä. [111:1.3; 1216:4]
[…] aloittaakseen tällaisen suurenmoisen ja jännittävän löytöretken avaruuden
halki ajallisen etenemisen keinoin, hänen
olisi aluksi organisoitava tieto ideapäätöksiksi. Seuraavaksi hänen olisi määrättävä viisaus työskentelemään hellittämättä ylevässä tehtävässään minuuden sisältämien ideoiden muuttamiseksi yhä käytännöllisemmiksi mutta yhtä kaikki ylivertaisiksi ihanteiksi, yksinpä nekin käsitykset, jotka ovat ideoina niin järkeviä ja
ihanteina niin loogisia, että Suuntaaja rohkenee yhdistellä ja henkistää niitä tavalla,
joka tekee niistä soveliaita sellaiseen finiittisessä mielessä tapahtuvaan yhdistelyyn
[…] [101:6.7; 1112:3]
Mikaelin lahjoittautumisen pääasiallinen tehtävä oli, että Jumalan tunteva mies, Nebadonin Luoja - Poika
lisäisi ymmärrystään luomistaan ja
empatiaansa luomilleen. Jeesuksen
kasvatus oli mitä parhain. Hän opetteli ihmisistä kaiken, mitä pystyi, samalla heitä rakastaen. Hän työskenteli useissa ammateissa ja tuli ammattilaiseksi useissa. Hän matkusti sivistyneessä maailmassa missä vain pystyi
ja oli uskonnon, historian sekä kaiken mahdollisen tutkija.
Jeesuksen suhtautumisesta elinikäiseen oppimiseen meille on kerrottu
seuraavaa:
Lapsuudessaan hän keräsi laajan tietomäärän; nuoruudessaan hän lajitteli, luokitteli ja suhteutti tämän tietoaineiston; ja
nyt hän alkaa tämän maailman ihmisenä

26

HEIJASTE

valmistelevana toimenpiteenä järjestää näitä mielessään olevia aineksia voidakseen
käyttää niitä hyväkseen myöhemmin alkavassa opetuksessaan, hoivassaan ja palvelussaan […] [127:6.14; 1405:6]
Jeesuksen opetukset olivat se ensimmäinen urantialainen uskonto, joka niin täysimääräisesti kattoi tiedon, viisauden, uskon,
totuuden ja rakkauden sopusointuisen
koordinoitumisen[…] [101:6.8; 1112:4]
Kuten Jeesus teki, myös meidän
tulisi päätehtävänä maallisella urallamme opetella kaikki mitä pystymme muista ihmisistä ja ympäröivästä
maailmasta. Ehdottaisinkin, että emme pelkästään opiskelisi Urantiakirjaa, vaan myös haluaisimme oppia
muista ihmisistä. Olen itse englannin
kielen ja musiikin opettaja, mutta uskon, että jossain vaiheessa, kun kaikki oppi, kutsumukset ja kiinnostusten
kohteet sekä älylliset pyrkimykset
muuttuvat menneeksi, meidän täytyy
ruveta lopulta yhdistämään kaikkea
oppimaamme.
Ilmoitususkonto on ihmisen olemassaolon yhdentävä elementti. Ilmoitus yhdentää
historian, koordinoi geologian, astronomian, fysiikan, kemian, biologian, sosiologian
ja psykologian. [102:4.6; 1123:6]
Alussa elämä oli olemassaolotaistelua;
nyt se on elintasotaistelua; seuraavaksi se
tulee olemaan kamppailua ajattelun laadusta eli siitä, mikä on inhimillisen ole-
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massaolon seuraava mainen tavoite.
[81:6.28; 910:1]
Opetuksen tarkoitus on kehittää ja terävöittää näitä ihmismielen synnynnäisiä kykyjä; sivistyksen tavoitteena on niiden julkituominen; elämänkokemuksen tehtävänä
on niiden todellistaminen; uskonnon tarkoituksena on niiden jalostaminen ja persoonallisuuden tavoitteena on niiden yhdistäminen. [16:6.11; 192:7]
Kuinka opiskella entistä tehokkaammin
Tiedän, että moni teistä kuuluu opintopiiriin, jossa kirjaa opiskellaan hyvin. Olen itse ollut onnekas kuuluessani Chicagon opintoryhmiin, joissa
on vilpittömiä ja omistautuneita lukijoita. Olemme kuitenkin jatkuvasti
etsineet keinoja kirjan parempaan
ymmärtämiseen. Meillä on esimerkiksi aina ollut tapaamisessa hyvin
valmistautunut vetäjä ja ohjelma.
Tästä huolimatta teimme hiljattain
uudistuksia. Päätimme käyttää kokonaisen vuoden Esipuheen läpikäyntiin, kun aloitimme kirjan viidennen
läpikäynnin. Ensimmäinen lukukerta
alkoi vuonna 1956. Toinen ryhmä on
soveltanut luvun käsittelyä tietyn aiheen kautta (”paper topicals”) sen
sijaan, että teksti luetaan järjestyksessä. Tämä edellyttää fokusointia mutta

Mietelause 7. maaliskuuta
seuraavaksi korkeampaa sfääriä ajatellen on varsin
”V almistelutyö
tärkeää, mutta mikään ei tärkeydessä vedä vertoja siinä maailmassa tehtävälle työlle, jossa aktuaalisesti elät.”

[Urantia-kirja, 555:5]
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ei vaadi vetäjältä yhtä paljon valmistautumista.
Tiedän useita ryhmiä, jotka edellyttävät kotiläksyjä ja valmistautumista.
Perustuen omiin havaintoihini ja saamiini tietoihin muista ryhmistä tiedän, että tämä on edellytys, jos opintopiiriläiset aikovat saada kirjasta irti
enemmän.
Kirjaa voi opiskella tehokkaasti
useilla tavoilla, ja vaihtelevuus on yksi niistä. Monet nauttivat kirjan lukemisesta järjestyksessä ja se on varmasti yksi muoto oppia kirjaa syvällisesti. Tästä huolimatta vetäjät voisivat harkita seuraavia näkökulmia riippumatta siitä, lukevatko järjestyksessä vai ei:
 Käytä ulkoisia lähteitä, jotka eivät
ole liiaksi ristiriidassa Urantiakirjan sanoman kanssa. Näitä lähteitä ovat muun muassa etymologiset sanakirjat, hyvät atlakset ja
muut lähdeteokset. Kaunokirjallisuus ja historiakirja ovat usein
käyttökelpoisia. Aiheeseen liittyvät Raamatusta ja muista pyhistä
kirjoista poimitut kohdat ovat
myös hyödyllisiä. Unohtamatta
tietenkään valmiiksi tarjolla olevaa
Urantia-kirjan opiskeluun tuotettua painettua ja sähköistä tukimateriaalia.
 Kaivaudu syvälle tekstiin, vaikka
se olisikin vaikeaa ja vaikka sinulle
olisi juuri kerrottu, että Jumalallinen Neuvonantajakaan ei kaikkea
asiaan liittyvää ymmärrä. Kaikki
kirjaan kirjoitettu on siellä tarkoituksella, ja vaikka emme saavut-
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taisikaan lopullista vastausta puheena olevaan aiheeseen, keskustelu ja opiskelu avartavat näkökulmia vaikeaan aiheeseen.
Kun tapahtuu usein toistuva ilmiö, jossa vastaus keskusteluun
löytyy seuraavasta kappaleesta,
iloitse siitä sen sijaan, että kokisit
tuhlanneesi aikaa. Huomaathan,
että sama ei tapahdu yhtä usein
josko koskaan, kun luet kirjaa yksin. Ilmiö tapahtuu, koska hyvä
keskustelu on avannut käsiteltyä
aihetta. Tämä pohjaa Urantiakirjan kirjoittamistapaan, jossa yhdistettiin erinomaisesti tekniikoita:
keskustelun voima ja tarve sekä
toimivan kysymystekniikan kauneus.
Kiertävä puheenvuoro antaa jokaiselle mahdollisuuden puhua ja
lukea, jos he haluavat. Älä anna
nopeuden tai dominoivan persoonallisuuden murskata niitä, jotka
ovat hiljaisempia ja vähemmän
aggressiivisia. Englannin kielen
opettajana suosittelen vahvasti
puheenvuoron pyytämistä, vaikka
ryhmässä olisikin vain neljä tai
enemmän. Kerron mielelläni tarinaa luokasta, jota tarkkailin lopputyötä tehdessäni. Seurasin englannin kielen luokkaa, jota opetti
herra H., älykäs, vilpitön ja ystävällinen sielu. Luokassa oli vain
11 opiskelijaa, ja opettaja ei edellyttänyt nostamaan kättä. Seurasin
projektissani luokan jokaisen
opiskelijan aktiivisuutta minuutti
minuutilta viitenä opetuskertana.
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Ulkopuolisen silmin luokkaa olisi
voinut kuvata poikkeuksellisen hiljaiseksi ja kunnioittavaksi. Viikon
loppuun mennessä tilastoni kuitenkin osoittivat, että yksi oppilas,
Ben, oli käyttänyt yli 90 % puheenvuoroista. Ben oli aiheesta kiinnostunut, nopea kommentoija, vaikkakaan ei kovin tarkkanäköinen persoonallisuus. Kaksi muuta luokan
oppilaista olivat sanoneet lähes kaiken muun ja loput kahdeksan olivat olleet käytännössä hiljaa, ellei
mukaan lasketa kuiskuttelua toisilleen.
Pidä huolta fyysisistä puitteista, jotka luovat tai haittaavat hyvän opintotapaamisen syntymistä. Varaa
riittävästi kirjoja saataville, pysy aikataulussa, huolehdi että istuimet
ovat mukavat ja että kaikki näkevät
toisensa. Kun tervehdimme näkymättömiä ystäviämme, tämän ei pitäisi tarkoittaa Georgea, joka on
täyteen ahdetun tilan alkovissa kulman takana.
Kokeile erilaisia opiskelu- ja opetustapoja. Voit aloittaa silmäilemällä ”Prime Education Quotations
by Category” -dokumenttia, johon
on listattu 18 sivuun Urantia-kirjan
opetukseen liittyvät keskeiset lainaukset (dokumentti on englanninkielisenä netissä:
http://urantia-education.org/
documents/
KeyEducationReferencesbyCategory.pdf)

En usko, että meidän pitäisi ikinä

1/2015
pahoitella pyrkimyksiämme parantaa
ajattelun laatua opintopiireissämme.
Mitä meidän tulisi lisäksi tehdä, on parantaa tapaamistemme hengellistä laatua.
Kun älyllisen puolen kehitys etenee hengellisen puolen kehitystä nopeammin, sellainen
tilanne tekee kommunikoinnin Ajatuksensuuntaajan kanssa sekä vaikeaksi että vaaralliseksi. Samoin ylihengellinen kehitys
tuottaa sekin helposti fanaattisen ja vääristyneen tulkinnan jumalallisen asujaimen henkisistä johdatuksista. [110:6.4; 1209:4]
Tasapaino on tärkeintä.
Yhteisön ja ihmissuhteiden luominen
Rukouksen, palvonnan ja tehokkaamman opiskelun ohella opintoryhmien
vetäjien täytyy huomioida askeleet,
joilla ruokitaan yhteisöllisyyttä ja ihmissuhteita.
Persoonallisuus ei eristyksissä pysty kovinkaan hyviin suorituksiin. Ihminen on
synnynnäisesti sosiaalinen olento. Häntä
hallitsee halu kuulua johonkin. On kirjaimellisesti totta, että "kukaan ei elä itsellensä". [112:1.16; 1227:6]
Luojat tietävät hyvin, että "ihmisen ei ole
hyvä olla yksin", niinpä Paratiisissakin järjestetään mahdollisuudet seurusteluun.
[25:8.4; 283:5]
Jos kukaan ei olisi ikinä maininnut
mitään opintopiireistä, olisimme keksineet ne. Emme ainoastaan ryhmässä
rukoilun ja paremman opiskelun
vuoksi, vaan yhteisöllisyyden ja kanssakäymisen.
Uskonnon sosiaalistamisella on todellinen
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tarkoituksensa. Uskonnollisten ryhmätoimintojen tarkoituksena on tuoda vaikuttavalla tavalla esille uskonnon kuuliaisuussuhteet; moninkertaistaa totuuden, kauneuden ja hyvyyden houkuttelevuus; vaalia korkeampien arvojen puoleensa vetäviä aspekteja; lisätä epäitsekkääseen toveruuteen kuuluvaa palvelevaisuutta; nostaa perhe-elämään
sisältyvät potentiaalit kunniaan; edistää uskonnollista kasvatusta; tarjota viisaita neuvoja ja hengellistä opastusta ja rohkaista
ryhmässä tapahtuvaa palvontaa. Ja kaikki
elävät uskonnot rohkaisevat ihmisten välistä
ystävyyttä, säilyttävät moraalisuutta, edistävät keskinäistä hyvinvointia ja luovat hyvät
edellytykset oman ikuisen pelastuksen sanomansa kannalta keskeisen evankeliumin
levitystyölle. [99:6.2; 1092:2]
Ryhmän potentiaali ylittää aina suuresti
ryhmän muodostavien yksilöiden omaamien
ominaisuuksien yksinkertaisen summan.
[10:5.2; 113:3]
Minua muistutetaan jälleen historiastamme välttää kirkonomaisen instituution syntymistä. Syyt saattavat olla ilmiselviä. Emme halua kirkon tuomaa jäykkyyttä ja määräysvaltaa emmekä mitään, mikä voisi nousta meidän ja Urantia-kirjan ilmoituksellisten
totuuksien väliin.
Vältellessämme kirkkomaisuutta
olemme kuitenkin luoneet täyttymättömän tarpeen, johon kirkko voi tarjota ratkaisun. Kirkot ovat onnistuneet tuottamaan tunteen yhteisöllisyydestä, ystävyydestä ja hyväksynnästä
sekä paikan, jossa ihmiset voivat palvoa yhdessä. Ehkä kaikkein eniten kirkot tarjoavat pysyvyyttä. Jos minä en
mene tänä sunnuntaina tuohon kau-
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niiseen, lasimaalauksin koristeltuun
rakennukseen kulman takana, tiedän,
että muut menevät ja että jumalanpalvelus järjestetään varmasti myös seuraavana sunnuntaina ja sitä seuraavana. Emme ehkä pysty sanomaan samaa meidän opintopiireistämme. Ehkä jonain päivänä kehitymme samankaltaiseen institutionaaliseen tilaan, joka syntyy tiilistä, laastista ja pysyvyydestä. Tai ehkä me täytämme tämän
sosiaalisen tuen tarpeen osittain tapaamisissamme.
Sillä välin opintopiirien vetäjien täytyy yrittää paljon kovemmin kuin heidän ehkä tarvitsisi erilaisella rakenteella. Työtä ei ole pelkästään ilmoituksen
laajentamisessa yksi ryhmä kerrallaan
vaan myös heidän oman opintopiirinsä säilyttämisessä eloisana ja ylipäätänsä olemassa; pitää liekki yllä.
Eräs läheinen ystäväni, roteva ja aktiivinen lukija, sanoi minulle hiljattain:
”Tiedätkö, Urantia-liike ei vain ole kovin houkutteleva.” Henkilön näkemys
ei liittynyt mihinkään erityiseen organisaatioon.
Näkemys järkytti minua enkä ollut
varma, olinko samaa mieltä.
Oli totuus mikä hyvänsä, tämä yksilön tekemä havainto voi olla kutsu
muuttaa liikettämme houkuttelevammaksi. Olipa kyseessä sitten opintopiirit, seminaarit, paikalliset konferenssit
tai kansainväliset tapahtumat.
Opintopiirien vetäjien täytyy olla
vakuuttavia tavoitellessaan potentiaalisia lukijoita. Erityisesti niiden kohdalla, joilla on jo kirja ja jotka ovat ottaneet yhteyttä löytääkseen itselleen
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opintopiirin. Opintopiiriemme täytyy
olla vetoavia ja turvallisia ja toivottaa
uudet lukijat tervetulleeksi. Opintopiiriemme tulee olla näyteikkunoita uniikin ilmoituksemme totuudesta ja kauneudesta, paikkoja rukoilulle ja palvonnalle, mutta myös paikkoja ystävyydelle ja yhteisöllisyydelle. Tapaamistemme tulee olla paikkoja, joihin
kokoonnumme yhdessä murtamaan ja
jakamaan leipää.
Opintopiirien vetäjien täytyy tavoitella niitä lukijoita, joista he ovat kuulleet ja niitä, joita he eivät ole nähneet
vähään aikaan. Organisaatioiden täytyy auttaa ihmisiä löytämään toisensa.
Johtopäätöksiä
Huolimatta siitä edusta, mikä meillä
on tarjotessamme maailmalle viidettä
käänteentekevää ilmoitusta totuudesta,
ponnistuksemme eivät näytä tuottavan
niitä tuloksia, joita haluamme nähdä
aktiivisten osallistujien määrän kasvuna. Meidän tulee tavoitella potentiaali-
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sia lukijoita, auttaa nykyisiä lukijoita
sitoutumaan ja syventymään opiskelijoina sekä rohkaista aktiivisia lukijoita
avustamaan opintopiirien toimintaa.
Meidän tulee uudelleenpyhittyä laajentumisen ja kasvun viisaaseen ja hengelliseen tehtävään.
On olemassa kolme erillistä todistetta siitä, että ihmismielessä asuu henki:
1. Humanitaarinen yhteenkuuluvuus –
rakkaus. […]
2. Universumin tulkitseminen – viisaus.
[…]
3. Elämän hengellinen arvioiminen – palvonta. […] [196:3.6–9; 2094:5–8]
Opintopiirit ovat erittäin, erittäin
tärkeitä paikkoja ja opintopiirien isännät ovat erittäin, erittäin tärkeitä henkilöitä pyrkiessämme vahvempiin yhteisöihin, edistyvään ymmärtämiseen
sekä täydellisempään ja todellisempaan rukoukseen ja palvontaan.
Kääntänyt Jukka Makkonen

Esitelmätilaisuudet Helsingissä
Esitelmät ovat Malmitalolla, osoitteessa: Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki.
Paikka sijaitsee lähellä Malmin rautatieasemaa, ja tässä vielä karttalinkki.
Malmitalon alakerrassa toimii kahvila myös luentopäivinä, ja pidämmekin
luennon välillä pienen jaloittelutauon noin klo 14.15-14.30.
Esitelmien tapahtuma-aika on klo 13:15 - 16:00.

Esitelmät keväällä 2015
La 28.2.2015 Pohdintaa oikeasta ja väärästä vapaudesta. Onni Ylitapio
 La 28.3.2015 Urantia -kirjan filosofiaa, osa 4. Eija Seppänen
 La 18.4.2015 Urantia -kirjan filosofiaa, osa 5. Eija Seppänen
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Seuran hallitus ja yhteystiedot
Puheenjohtaja:
Raimo Ala-Hynnilä
Risto Mäntynen
Sihteeri

.
Helena Juola
Pertti Leinonen
Koulutuskomit. pj.
Konferenssikom. pj.

Osmo Saarela

puheenjohtaja@urantia.fi
Jyväskylä. Puh. 0400 889 732
varapuheenjohtaja@urantia.fi
Helsinki. Puh. 050 390 3040
sihteeri@urantia.fi
Espoo. Puh. 040 090 3295
rahastonhoitaja@urantia.fi
Parainen. Puh. 050 540 4582
jasenkomitea-pj@urantia.fi
Espoo. Puh. 050 530 7785
julkaisukomitea-pj@urantia.fi
Espoo. Puh. 0500 41 6336
koulutuskomitea-pj@urantia.fi
Tampere. Puh. 040 705 5572
konferenssikomitea-pj@urantia.fi
Tampere. Puh. 040 411 1404
internetpalvelut-pj@urantia.fi
Sipoo. Puh. 0400 81 5379

Messutapahtumia
Suomen Urantia-seura on mukana seuraavissa messutapahtumissa v. 2015:


Minä Olen – messut
Dipoli, Espoo

7.-8.2.2015



Hengen ja Tiedon messut
11.-12.4.2015
Tamperetalo, Yliopistonkatu 55, Tampere



Raahen kirjamessut
12.9.2015
Kauppaporvarin kulttuuri-ja kongressitilat, Kirkkokatu 28, Raahe



Hengen ja Tiedon messut
Etelä-Haaga, Helsinki

Lokakuu 2015
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UAI:n kansainvälinen lukijatapaaminen Kanadassa
30.7.-2.8.2015
Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen lukijatapaaminen järjestetään Bishopin yliopistossa Sherbrooke’issa Kanadassa heinä-elokuun vaihteessa. Sherbrooke sijaitsee Quebecin osavaltiossa parin tunnin ajomatkan päässä Montrealista itään.
Tänä vuonna konferenssin teema keskittyy perhe-elämään. Käsityksemme Jumalasta muuttuu sitä mukaa, kun kasvamme lapsuudesta aikuisuutta kohti. On
hyvä jakaa kokemuksia ja miettiä yhdessä sitä, kuinka vanhemmat ja isovanhemmat voisivat tukea lastensa ja lastenlapsiensa hengellistä kasvua ja saattaa heitä
löytöretkelle Jumalan luo.
Majoittautuminen Bishopin yliopiston kampusalueella täysihoidossa kahden
hengen huoneessa maksaa CAD 375 (n. 265 €). Matka sukkulabussilla Montrealin lentokentältä yliopistoalueelle maksaa noin CAD 100 (n. 70 €) suuntaansa.
Helsingistä edestakainen lentomatka Montrealiin maksaa lipputyypistä riippuen
700 eurosta alkaen. Lämpötila on keskikesällä Quebecissä viitisen astetta korkeampi kuin Etelä-Suomessa, päivän ylin lämpötila on keskimäärin 27 astetta.
Lisätietoja konferenssista, Bishopin yliopistosta, majoitusvaihtoehdoista ja kokousjärjestelyistä saat UAI:n sivuilta osoitteesta
http://urantia-association.org/2014/11/01/2015-urantia-associationinternational-conference/

Urantia-kirjan lukijapäivät, kesätapaaminen 2015
Urantia-seuran vuosikokous ja kaikille kirjan lukijoille tarkoitetut
lukijapäivät 12.-14.6.2015 Sastamalan Vuorihotellissa.
Aiheena on aikamme opettajien opetuksia Urantia-kirjan valossa.
Ilmoittautumisesta ja majoitusvaihtoehdoista tulee lisätietoa Heijasteen seuraavassa numerossa 2/2015 ja seuramme kotisivulla
www.urantia.fi
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Urantia-säätiön tiedotus
Arvoisa Urantia-kirjan lukija!
Käännymme puoleesi, sillä tiedämme Urantia-kirjan opetusten innoittavan sinua.
Tiedämme sinun ymmärtävän tähän ilmoitukseen kätkeytyvät potentiaalit planeettamme hengellisen kulttuurin muuttamiseksi. Kuusitoista käännöstä vaativat
tulla levitetyiksi yli 37 maassa, joten meillä on upea tilaisuus katalysoida sanottua
hengellistä muutosta tuomalla nämä opetukset tulevien sukupolvien saataville.
Auta Urantia-säätiötä olemaan paikalla auttamassa heitä.
Suomalaiset Urantia-aktivistit ovat olleet etujoukoissa tuomassa viidettä ilmoitusta ihmisten luettavaksi ja omaksuttavaksi kansallisilla kielillämme sekä olleet
aikanaan mukana avustamassa myös naapurimaiden Viron ja Venäjän käännöksiä. Siksi vetoamme sinuun, suomalainen lukija; jos haluat olla edelleen mukana
auttamassa nyt etäisempiä veljiämme ja sisariamme saamaan Urantiailmoituksen luettavaksi omalla kielellään, niin otamme kiitollisuudella vastaan
lahjoituksesi.
Lahjoitukset voi maksaa Urantia-säätiön Suomen-toimiston tilille:
Danske Bank
IBAN:
FI91 8000 1270 1608 73
BIC-koodi: DABAFIHH
Halutessasi kohdistaa lahjoituksesi voit käyttää viitenumeroita:
 1300 Yleislahjoitus
 2370 Eurokäännökset
 3010 Kansainvälinen käännösrahasto
 3023 Hepreankielinen kirja
 3230 Kansainvälinen kirjasto-ohjelma
 5335 Säätiön keskustoimisto

Mietelause 1. tammikuuta

”S

e, että ihminen rakkautta tuntien vihkii tahtonsa Isän tahdon
täyttämiseen, on mieluisin ihmisen antama lahja Jumalalle.”
[Urantia-kirja, 22:5]
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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 Urantia-kirjan väärentämättömien opetusten julkitulolle.
Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka
puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran
jäseniä muista Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen
vuokra. Pyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitean puheenjohtajalle:
koulutuskomitea-pj@urantia.fi.
Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seura julkaisee
näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan, mutta samalla muistuttaa, että viime kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetelmistään.
Verkko-opintoryhmä
Syksyllä 2014 aloitti suomenkielinen verkko-opintoryhmä. Opintoryhmä kokoontuu kahden viikon välein netissä ryhmäpuhelutoimintoa käyttäen. Ensimmäinen kokoontuminen oli 31.8. klo 19.00. Osallistuminen edellyttää Skypetiliä ja viestintäohjelmistoa tietokoneella, älypuhelimessa tai tabletissa. Jos olet
kiinnostunut opintoryhmästä, ole yhteydessä Risto Mäntyseen.
(risto.mantynen@gmail.com)
Helsinki
Helsingin opintoryhmä kokoontuu
parillisina viikkoina klo 17.00 Kirjasto
10:ssä, Elielinaukio 2G. Kokoontumispäivä vaihtelee eri viikkoina. Lisätietoja: Helena Juola, puh. 050 530
7785, juola.helena@gmail.com

Espoo
Espoon keskustan opintopiiri (ent.
Kauklahden opintopiiri) kokoontuu
lauantaisin klo 10-12 Villa Apteekin
yläsalissa. Osoite: Pappilantie 5, 02770
ESPOO. Lisätietoja:
 Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi)

HEIJASTE
 Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336

(tmi.leinonen@kolumbus.fi)

 Martti Vanninen, puh. 040 727 8714

(martti.vanninen kolumbus.fi).

Hyvinkää
Lisätietoja:
Kari Haavisto, puh. 040 507 3048
kari.haavisto@pp.inet.fi
Jyväskylä
Lisätietoja: Raimo Ala-Hynnilä,
puh. 040 717 2933
raimoalah@gmail.com
Lahti
Lisätietoja: Kalervo Juntunen,
puh. 044 078 4155
Lammi
Lammin ja ympäristön toiminnasta
kiinnostuneille antaa tietoja Tuula Parviainen, Lamminraitti 12 as. 7, 16900
LAMMI, puh. 0500 131430
parviainen.tuula@hotmail.com
Lempäälä
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00–
21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä,
puh. 050 595 1942
kalle.krekila@gmail.com
Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasarmintie 20 A 84, 90130 OULU, puh. 040
502 6604
reijo.hamari@luukku.com
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Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori,
puh. 040 748 4289
anja.m.vuori@gmail.com
Rovaniemi
Lisätietoja antaa Rauni Välikangas,
puh. 040 771 3732
Tampere
Tampereen opintoryhmä kokoontuu
parillisten viikkojen keskiviikkona.
Kokoontumispaikka vaihtelee. Lisätiedot: 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-träffen i Stockholm på jämna
veckors lördagar kl. 14.00.
Ring Riitta +467 3758 2458
riitta.p.tuori@gmail.com
Málaga, Espanja
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja antaa Pentti Suutarinen,
puh. +34 626 792 501
pentti.os@gmail.com
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Urantia-äänikirja
Äänikirja on saatavana MP3 muodossa CD ja USB-tallenteena. Kirja sisältää 157 h
ääntä ja datan määrä on 5.3 Gb. Lukijana on yksi miesääni ja kaksi naisääntä. Äänikirjaa voi kuunnella tietokoneella, älypuhelimella tai kannettavilla musiikinkuunteluun tarkoitetuilla laitteilla, joilla voi toistaa MP3 muotoista sisältöä. Tallenne sisältää
myös Urantia-kirjan tekstin kokonaisuudessaan (html). Myyntipakkauksessa on lisäksi
käyttöohjevihko, jossa on aikaindeksoitu sisällysluettelo kirjan luvuista: lukujen kokonaisaika sekä alilukujen alkamisajankohta luvun alusta, min:sek. Täten halutun aliluvun alkamiskohta löytyy helposti.
CD-ROM-tallenne, 9 CD-levyä
USB-tallenne, 1 USB-muisti, 8Gt
Molemmat yhdessä (CD+USB)

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

Myynti: Suomen Urantia-seura ry.
 Internetissä: http://www.urantia.fi → Urantia-kirja
 Käteismyyntiä tilaisuuksissa, joihin seura osallistuu (messut) tai mitä seura itse järjestää (esitelmät, lukijapäivät).
Tiedustelut: audiokirjat@urantia.fi tai p. 0500 416 336 (Pertti L.)

