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Puheenjohtajan kynästä  

K esän 2015 Urantia-aiheisiin kon-
ferensseihin ilmoittautumisajat 

ovat pian menossa umpeen. 
Yhdistyksemme järjestämään Uran-

tia-kirjan lukijoiden kesätapaamiseen 
12.–14.6., joka järjestetään Sastamalan 
VuoriHotellissa, kannattaa ilmoittau-
tua jo toukokuun lopulla. Ilmoittautu-
misia ottaa vastaan konferenssikomi-
tean puheenjohtaja Henrik Perelló 
(konferenssikomitea-pj@urantia.fi). 
Teemana on "Aikamme opettajien 
opetuksia Urantia-kirjan valossa". Ku-
ten aina ennenkin, kaikki tilaisuuden 
luennoijat toimivat vapaaehtoisuuden 
pohjalta ilman rahallista vastinetta. 
Luentojen pitämistä ja tilaisuuksien 
järjestämistä voi hyvällä syyllä pitää 
eräänlaisena palvelutehtävänä kans-
saihmisille. Toivottavasti mahdollisim-
man moni lukija, vanha tai vasta kirjan 
lukemista aloitteleva, osallistuisi tähän 
antoisaan ja iloiseen tapahtumaan. 

 Kansainvälisen Urantia-yhdistyk-
sen joka kolmas vuosi järjestämä kon-
ferenssi pidetään 30.7.–2.8. Kanadan 
Montrealissa. Tilaisuuteen ilmoittautu-
misen voi suorittaa netin kautta osoit-
t e e s s a  h t t p : / / u r a n t i a -
association.org/2014/11/01/2015-
urantia-association-international-
conference/.  

Konferenssin teema käsittelee tällä 
kertaa perheen ja yhteisön kasvua ja 
kouluttautumista Urantia-kirjan ope-
tusten valossa. 

 Erilaisten kulttuurien kohtaami-
nen maailmanlaajuisesti on näissä ta-
pahtumissa erityisen antoisaa. Tilai-
suuden järjestäjien sanoin: "These in-
ternational conferences are events 
that should not be missed; they pro-
vide unparalleled opportunities of  so-
cial interaction and inner growth 
while promoting a genuine fraternity 
with other cultures". Yhdistyksestäm-
me ainakin Risto Mäntynen on läh-
dössä tilaisuuteen, joten olkaapa mat-
kan tiimoilta yhteydessä häneen. Tu-
tussa porukassa on aina mukavampi 
matkustella.  

--------------- 

 Urantia-kirjan kuunteleminen vii-
me vuonna julkaistun äänikirjan avulla 
on syventänyt omia käsityksiäni mo-
nista kirjassa kerrotuista asioista, jotka 
aiemmin pelkästään luettuna jäivät jo-
tenkin pinnallisiksi ja vajavaisiksi. 
Olen päässyt Jeesuksesta kertovan 
osan kuuntelussa viimeiseen lukuun 
196 "Jeesuksen usko". Aivan pakko 
ottaa esille tällä palstalla välillä myös 
erinomaisen kirjamme tekstiä ja refe-
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 roida tässä mieleenpainuvimpia luvun 
tekstikohtia, kuten taivaan valtakun-
ta ja Isän tahdon toteuttaminen:  

 
 Jeesuksen usko Jumalaan oli ylevää ja 

varauksetonta. Hän koki kuolevaisen ole-
massaoloon kuuluvat normaalit myötä- ja 
vastoinkäymiset, mutta hän ei uskonnollises-
sa mielessä koskaan epäillyt Jumalan huo-
lenpidon ja ohjauksen varmuutta. Hänen 
uskonsa oli luonnollinen seuraus siitä syväl-
lisestä näkemyksestä, joka syntyi jumalalli-
sen läsnäolevan, hänen sisimmässään olleen 
Suuntaajan, toiminnan tuloksena. Hänen 
uskonsa ei ollut perinteistä eikä pelkästään 
älyllistä, vaan se oli täysin omakohtaista ja 
puhtaasti hengellistä. 

 Ihmis-Jeesus näki Jumalan pyhänä, oi-
keudenmukaisena ja suurena samoin kuin 
totena, kauniina ja hyvänä. Kaikki nämä 
jumalallisuuden attribuutit hän kokosi mie-
lessään kokonaisuudeksi, joka oli 
"taivaassa olevan Isän tahto". [196:0.1–2] 

 Kaikkien kuolevaisen olemassaoloon 
nimenomaan kuuluvien luontaisten vaikeuk-
sien ja ajallisten ristiriitojen edessäkin hän 
koki tyyneyttä, jonka luo ääretön ja kiista-
ton luottamus Jumalaan, – – . [196:0.3] 

 Jopa ilmeisen tappion edessä tai petty-
myksen ja uhkaavan epätoivon tuskia kär-

siessään hän seisoi tyynenä Jumalan edessä, 
vapaana pelosta ja täysin tietoisena hengelli-
sestä voittamattomuudesta. – – Eikä tätä 
verratonta uskoa lannistanut edes julma ja 
musertava häpeällisen kuoleman uhka. 
[196:0.5] 

 Jeesuksen usko näki asian niin, että 
kaikki henkiarvot löytyvät Jumalan valta-
kunnasta; niinpä hän sanoikin: "Etsikää 
ensin taivaan valtakuntaa." Jeesus näki pit-
källe ehtineessä ja ihanteellisessa valtakun-
nan toveriyhteisössä "Jumalan tahdon" to-
teutuman ja täyttymyksen. Hänen opetus-
lapsilleen opettamansa rukouksen keskeisin 
ajatus kuului: "Tulkoon sinun valtakunta-
si, tapahtukoon sinun tahtosi." [196:0.8] 

 Tämän maailman ihmisenä Jeesus toi 
Jumalalle kaikista uhrilahjoista suurimman: 
hän pyhitti ja omisti oman tahtonsa jumalal-
lisen tahdon täyttämistä merkitsevään ma-
jesteettiseen palveluun.[196:0.10] 

 Edellä mainituilla tekstikohdilla 
on mukava päättää tämänkertainen 
kirjoitus. Siispä oikein hyvää kesän al-
kua teille kaikille! 

 
Raimo Ala-Hynnilä 

 
 

Mietelause 23. maaliskuuta 

”T eko on meidän, tulokset ovat Jumalan.” 

[Urantia-kirja, 556:13] 
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Päätoimittajalta 

E nsimmäinen Heijaste-lehti julkais-
tiin 16.3.1985 eli pari kuukautta 

lehden perustamiskokouksen jälkeen. 
Tänä aikana ovat päätoimittajina olleet 
Aarno Peltokoski (1985–1988), Han-
nu Järvinen (1988–1989), Seppo Nis-
kanen (1990–1991), Sinikka Lilja 
(1991–1995), Torsti Uuras Äärelä 
(1995–1997), Hannu M. Stenroos 
(1997–1998), Tapio Talvitie (1998–
2001), Martti Vanninen (2001–2005), 
Kalevi Eklöf  (2005–2009), Pertti Lei-
nonen (2009–2013), Martti Vanninen 
(2013–2014) ja Pertti Leinonen (2014
–2015). Eli kolmenkymmenen vuoden 
aikana on tehtävää hoitanut kymme-
nen eri henkilöä. Lehden ulkoasu on 
vaihdellut alkuajan nidotusta monis-
teesta hyvälaatuiseen tukevakantiseen 
A4-kokoiseen vihkoon. Vuonna 2008 
vanha kopiokone sai mennä ja sen ti-
lalle hankittiin uusi Lexmark-
värilasertulostin. Myös tulostuskoko 
muuttui pienemmäksi. Vanha kone tu-
losti A3-kokoa, mutta uuden koneen 
hankinnassa tyydyttiin A4-kokoon. 
Tällöin vihkotulostuksena tuli A5-
kokoa oleva lehti. Pienempikokoinen 
lehti on ilmeisesti vakiinnuttanut paik-
kansa, ja koska mitään suurempaa kri-
tiikkiä ei ole tullut luettavuuden suh-
teen, jatkamme samalla formaatilla 
eteenpäin. Lehden ulkoasua ja luetta-
vuutta pyrimme kehittämään mahdol-
lisuuksiemme rajoissa lukijoilta saa-

miemme kehitystoivomusten mukai-
sesti.  
 Verrattaessa Heijasteen ulkoasua 
UAI:n julkaisemaan englanninkieli-
seen verkkolehteen Tidingsiin on ero 
kyllä huomattava. Suurin ero on ame-
rikkalaisen ja suomalaisen esitystavan 
sekä grafiikan antamien mahdollisuuk-
sien välillä. Amerikkalaiset näyttävät 
rakastavan kirkkaita värejä ja henkilö-
kuvia. Meillä taas vaatimattomuus ja 
asiakeskeisyys näyttäisi olevan luon-
teenomaista, ja lisäksi aiheen kiinnos-
tavuus on etusijalla. Heijasteen ulkoasu 
ja sisältö lienevät kuitenkin lähempänä 
suomalaista makua ja käsitystä siitä, 
minkälainen tämäntyyppisen lehden 
tulee olla. Silti amerikkalaisessa jour-
nalistiikassa olisi paljon myös opitta-
vaa, kuten se, miten hyvä tarina pitää 
kertoa, mistä he ovatkin kuuluisia. 
 Kolmenkymmenen vuoden aikana 
Heijasteen sisältämien artikkeleiden ai-
heet ovat kattaneet valtavan kirjon 
Urantia-kirjan sisällöstä. Artikkeleita 
on ollut varovaisestikin arvioituna lä-
hemmäs viisisataa. Ne sisältävät tie-
teellistä arviointia, filosofista pohdin-
taa ja vakavaa hengellistä pyrkimystä 
ymmärtää Jumalaa ja hänen lukemat-
tomia poikiaan ja tyttäriään tässä lähes 
äärettömässä universumissa.  
 

Pertti Leinonen  
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Sydämen asiana hengellinen ymmärrys 

Matti Tossavainen 

Esitelmä talvipäivillä 24.1.2015 

Alkusanat 
 

Hengellinen ymmärrys, hengellinen 
intuitio, on jumalallinen lahja siinä 
missä ihmisen mieli ja persoonalli-
suuskin. Hengellinen ymmärrys voi 
kasvaa yhtäkkisestikin riippuen ihmi-
sen sielun ja Suuntaajan suhteiden laa-
dusta, niiden kehittyneisyydestä. Sen 
sijaan inhimillinen viisaus, mielen har-
jaantuneisuus ja kokeneisuus, karttuu 
vain kehittymällä, vaivalloisesti. Hen-
gellinen ymmärrys, hengellinen intui-
tio, on ainoa menetelmä, jonka avulla 
voimme ymmärtää hengellisiä olevai-
sia, realiteetteja, henkipersoonallisuuk-
sia, niiden välisiä suhteita ja jotain jo-
pa itse Jumalasta. 
 
Hengellinen ymmärrys murtaa 
älyllisyyden kahleet 
 

Hengellinen ymmärrys on väylä, jolla 
aineellisuudessa elävä ihminen voi 
murtaa rajoitteet, jotka kuuluvat ai-
neelliseen olomuotoon. Energia ja 
mieli ovat lähtöisin Paratiisista ja Ju-
maluudesta, mutta ihmisen mielivarus-
tus ei ole suoraan lähtöisin Paratiisin 
Äärettömästä Hengestä (116:5). Sen 
sijaan ihmisen mielessä asuva Ajatuk-
sensuuntaaja on suoraan Paratiisin 
Isästä ja se, mikä on Isästä lähtenyt, 
palaa myös Isän luo. Ajatuksensuun-

taaja on meidän hengellisen intuitiom-
me lähde, mutta myös ylösnousemus-
matkan aikainen täydellistäjä: vain täy-
dellistyneenä voimme nousta Suuntaa-
jaan yhdistyneenä Isän luokse. 
 Hengellinen ymmärrys auttaa 
meitä käsittämään eksistentiaalisen ja 
kokemuksellisen todellisuuden välisiä 
monilukuisia suhteita, mutta ennen 
kaikkea se antaa meille vakuuttunei-
suuden hengellisistä arvoista, merki-
tyksistä, henkitarkoituksista ja olevai-
sista. Kun mieli pyrkii saamaan selvyyden 
todellisuudesta aina sen perimmäistä erittely-
tasoa myöten, aine katoaa aineellisten aistien 
ulottuvilta, mutta mielelle se voi silti säilyä 
todellisena. Kun hengellinen ymmär-
rys pyrkii selvyyteen siitä todellisuudesta, 
joka jää jäljelle aineen kadottua, ja seuraa 
sen jälkiä aina perimmäiseen erittelyyn asti, 
se katoaa mielen ulottuvilta, mutta hengen 
ymmärrys voi yhäkin tajuta kosmi-
sia realiteetteja ja korkeimpia ar-
voja, jotka ovat olemukseltaan hengellisiä. 
Niinpä tiede väistyy filosofian tieltä, kun 
filosofian puolestaan pitää antautua niiden 
johtopäätösten edessä, jotka aitoon hengelli-
seen kokemukseen luontaisesti sisältyvät. 
Ajattelu antautuu viisauden edessä, ja vii-
saus katoaa valaistuneeseen ja mietiskele-
vään palvomiseen. [1228:6; lihavoinnit 
kirjoittajan] 
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   Ilmoitukseen liittyvät vaikeudet 
 

Urantia-kirjan ilmoituksenantajat näyt-
tävät olevan jossain määrin turhautu-
neita sen vuoksi, että kielemme käsit-
teistö totuuden avarammista näke-
myksistä on tavattoman niukkaa. He 
ovat päätyneet esittämään ne ensin kä-
sitteitämme käyttäen, ja vasta kun mi-
tään muuta tärkeiden ajatusten esittä-
mistapaa ei ole, he ovat ottaneet käyt-
töön uudiskäsitteitä. Tämä koskee eri-
tyisesti korkeampien totuuksien esiin-
tuontia, jolla voidaan laventaa kosmis-
ta tietoisuutta ja lisätä hengellistä 
ymmärrystä (1:2). 
 Ilmoituksenantajat lohduttautuvat 
heidän tehtäväänsä liittyvistä vaikeuk-
sista sillä, että he tietävät ihmisten 
mielissä asuvan Jumalan osasen ja sen, 
että ihmisen sielun kanssa elää Totuu-
den Henki sekä myös sen, että ihmi-
sen sielun ympärille kietoutuu Pyhä 
Henki. Nämä ja myös muu ihmisen 
henkivarustus tukenaan he ovat laati-
neet ilmoituksen, Urantia-kirjan, jonka 
tulisi johtaa ihmisten hengellisten ar-
vojen parempaan käsittämiseen ja uni-
versumifilosofiamerkitysten ymmärtä-
miseen (17:2). He ovat täysin varmoja 
siitä, että meidän henkivarustuksem-
me (Tossavainen, Urantia-opetuksia - 
omin sanoin kertoen ja soveltaen: 
Henkivarustuksemme, 2010) kykenee 
auttamaan uusien totuuksien käsittä-
misessä juuri henkiymmärryksen 
avulla. 
 
Hengellisen ymmärryksen taustoja 
 

Käytän synonyymeinä käsitteitä hen-
gellinen ymmärrys, henkiymmärrys, 

hengellinen intuitio ja kosminen ym-
märrys. Kaikissa on kyse hengellisestä 
havaintokyvystä, kyvystä käsittää hen-
gellisiä olevaisia, hengellisiä realiteette-
ja, henkipersoonallisuuksia ja niiden 
välisiä suhteita sekä ymmärtää henki-
tarkoituksia ja -päämääriä. Tarkkaan 
ottaen hengellinen intuitio ja hen-
kiymmärrys eivät ole samoja käsitteitä. 
Silloin, kun käsitellään hengellistä ym-
märrystä ihmisen olemassaolon ai-
neellisella tasolla ja osin morontiaali-
sella tasolla, kyse on hengellisestä in-
tuitiosta, ihmisen mielen, sielun ja 
Suuntaajan välisestä yhteistyöstä. Sil-
loin, kun tarkastellaan henkipersoo-
nallisuuksien hengellistä ymmärrystä, 
olentoja, jotka omaavat aidon hen-
kistatuksen, silloin heidän henkiym-
märryksensä on heidän henkimieleen-
sä luontaisesti kuuluva ominaisuus, ai-
van kuten ihmisen fyysiseen mieleen 
liittyvät järki ja ymmärrys. Hengelli-
nen intuitiivinen ymmärrys aineellises-
sa elämässä ennakoi myöhemmin il-
maantuvaa morontia- ja henkijärkeä, 
henkiymmärrystä (1137:7), joka tulee 
vallitsevaksi henkistatuksen saavutet-
tuamme. 
 Aineellinen tarkkanäköisyys, mo-
raalinen arvostelukyky ja hengellinen 
ymmärrys ovat persoonallisen ihmisen 
mielivarustus, joka juontaa juurensa 
kosmisesta mielestä. Näiden tekijöi-
den, aineellisuudessa toimivan mielen 
eli älyn ja ihmiseen luontaisesti sisälty-
vän moraalisuuden ja läsnä olevan 
hengen, Suuntaajan, virittämän hen-
kiymmärryksen koordinoituminen 
luovat tasapainoisen, harmonisen ja 
vahvasti eteenpäin pyrkivän dynaami-
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 sen persoonallisuuden. Tällaista per-
soonallisuutta eivät rajoita ymmärrys 
pelkästään aineellisuuteen, vaan hän 
ylittää sen, jopa morontian, ja kykenee 
hengellisiin oivalluksiin ja kä-
sitteisiin, hengelliseen intuiti-
oon, joita pelkästään aineelli-
sen mielen toimin ei ole mi-
tenkään mahdollista saavut-
taa. Sen vuoksi aineellisuuteen pitäyty-
vä tiede ei voi koskaan ymmärtää ih-
misen kokonaisuutta, jos se jättää hen-
gellisen puolen, hengellisen intuition, 
henkiymmärryksen, huomiotta. 
 Jos ihminen ei tee eroa pyrkimys-
tensä kesken aineellisuudessa eläes-
sään, jos hän ei kykene nousemaan ai-
neellisuuden yläpuolelle, vaikka siihen 
hänellä on olemassa henkivarustus, 
silloin ihminen toimii olemassaolon 
eläimellisellä tasolla (193:4). Lahjaksi 
saadun henkivarustuksen tarkoitus on 
nostaa hänet pois eläimellisyyden ja 
päämäärättömyyden piiristä henkitar-
koituksiin pyrkiväksi ja henkiymmär-
rystä oivaltaen käsittäväksi ylösnouse-
muskuolevaiseksi, lopulta aidoksi ke-
hittyväksi hengeksi. Ihmisellä ei kerta 
kaikkiaan ole mitään ikuista eloonjää-
mismahdollisuutta muuten kuin sa-
mastumalla henkeen (403:5), mikä 
merkitsee yhä enentyvää henki-
intuition lisääntymistä, lopulta hen-
kiymmärrystä. 
 Persoonallisuus, joka samastuu 
henkeen ja joka on saanut mielensä 
hallintaan (Tossavainen, Urantiaope-
tuksia - omin sanoin kertoen ja sovel-
taen: Mielen hallintaan saattaminen ja 
henkeen samastuminen, 2009), on ju-
malallisen lupauksen mukaisesti ikui-

sesti olemassa oleva. Ihmisen suurin 
löytöretki on se, että hänen kuolevai-
nen, ajallinen ja fyysisyydessä toimiva 
mielensä siirtyy mekaanista staatti-

suutta merkitseväs-
tä vakaudesta dy-
naamisuutta mer-
kitsevään jumalalli-
suuteen. Vaikka Ju-

mala on muuttumaton, hänen ilmitu-
lonsa aineellisuudessa, morontiassa ja 
hengen maailmoissa on alituista muut-
tumista, kokonaisvaltaista dynaami-
suutta. 
 Muuttumattomuus on infiniitti-
syyden ominaisuus ja eksistentiaali-
suuden edellytys: eksistentiaalinen Ju-
mala ei voi muuttua, kun sen sijaan 
jatkuva muuttuminen, dynaamisuus, 
on finiittisyyden ominaisuus ja sen 
ikuiseen olemassaoloon kuuluva luon-
tainen piirre. Paikalleen pysähtyminen 
finiittisyydessä on samaa kuin kuole-
ma. Ihmisen dynaaminen muodon-
muutos syntyy henkilökohtaisesta pää-
töksestä, jonka hän julistaa näin lausu-
en: "Minun tahtoni on, että Sinun 
tahtosi tapahtuu".  
 Hengellinen ymmärrys, henkiym-
märrys eli meidän kannaltamme hen-
gellinen intuitio, on kosmisen mielen 
yhdessä Isän ihmiselle lahjoittaman 
Ajatuksensuuntaajan kanssa tuottama 
ominaisuus (1108:1). Me aineellisuu-
dessa eläessämme olemme osallisena 
johonkin sellaiseen, jota emme edes 
osaa kuvitellakaan. Meillä on mieles-
sämme Isän henki, hengistä puhtain, 
täydellinen henki, ja heti kun ihminen 
saa yhteyden tähän henkeen, yleensä 
tiedostamattomilla mielen ylitajuisilla 

”Minun tahtoni on, 
että Sinun tahtosi 
tapahtuu” 
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  tasoilla, olemme heti hengellisen intui-
tion, nopean hengellisen käsittämisky-
vyn maailmoissa. Tämä käsittäminen 
on yhtä reaalista kuin aineellisuudessa 
toimivan mielen käsityskyky, mutta se 
on tyystin toisenlaista. Hengellinen 
ymmärrys ei kaipaa faktoja todistuk-
sekseen, kuten aineellisuudessa tiede, 
mutta hengellinen ymmärrys antaa va-
kuuttuneisuuksia, joita mikään älype-
räinen järkeily ei voi kumota. 
 Ihminen, joka ei salli itselleen 
hengellistä johdatusta vaan pitäytyy 
aineellisuuteen, ei voi henkiymmärrys-
tä, henki-intuitiota, koskaan käsittää, 
ei muodostaa siitä minkäänlaista ym-
märrettävää ajatusta. Hän ei näet koe 
sen vakuuttuneisuuksia: ne ovat hänel-
le mahdottomia. Esteenä on raja, jon-
ka sellainen ihminen on itselleen aset-
tanut: jos hän ei uskalla mennä aineel-
lisuudesta hengellisyyden puolelle, jos 
hän ei rohkene antaa hengen johdat-
taa elämäänsä, silloin hänellä ei ole 
mitään, mitä hän kokisi hengellisyy-
destä: hän ei saavuta henki-intuitiota, 
hän ei ikinä voi luoda luovaa yhteyttä 
Ajatuksensuuntaajaan, ei edes mielen 
tiedostamattomilla osa-alueilla. Hän ei 
koskaan henkiymmärrystä käsitä. Hän 
vain yrittää selittää olevaisuutta aineel-
lisuudesta käsin – turhaan ja myöhem-
min turhautuen. 
 Materiaalinen mieli on lähes kyvy-
tön uskonnollisen kokemuksen suh-
teen. Se ei voi käsittää sellaista, koska 
uskonnollinen kokemus on ennen 
kaikkea hengellinen kokemus. Toisaal-
ta, niin kuin materiaalinen mieli nou-
dattaa ymmärtämisen lainalaisuuksia, 
tällaiset lainalaisuudet ovat uskonnolli-

sen kokemuksen omaavilla hengen 
maailmassaan. Ne ovat tällaiselle ihmi-
selle olemassa olevia, väkevästi vaikut-
tavia tekijöitä, joista Jumalan reaali-
suuden kokeminen on kaikkein 
suurin.  
 Jumalatietoisuuden kokeminen on 
hieno tuntemus, jonka suuntaajayh-
teys, Isän läsnäolon kokeminen, voi 
aiheuttaa. Suuntaajan ja ihmisen sielun 
tilapäinen yhdistyminen on huikein 
aineellisuudessa elävän ihmisen koke-
mus jumalallisesta olemassaolon tie-
toisuudesta, sen suunnattomasta reaa-
lisuudesta. Se on kokemus, joka on ai-
nutlaatuinen ja täysin vertaansa vailla 
oleva. Sieltä katsoen aineellinen maail-
ma on kirjaimellisesti henkitodellisuu-
den varjo! 
 Materiaaliselle mielelle ei ole Ju-
malaa, eikä hän sitä käsitä, koska hän 
ei voi kokea uskon vakuuttuneisuuksia 
eikä hän voi koskaan osoittaa lojaali-
suuden tunteita Isää kohtaan. Uskon-
non vaikeudet ja paradoksit saavat al-
kunsa juuri siitä, että uskonnon reali-
teetit menevät kauas aineellisen mie-
len älyllisen käsityskyvyn tuolle puo-
lelle (69:1), maailmaan, joka on vain 
ymmärrettävissä hengellisen intuition 
ja henkiymmärryksen avulla. 
 
 Hengellinen ymmärrys ja uskonto 
 
Hengellinen ymmärrys auttaa löytä-
mään uusia ja hengellisiä merkityksiä 
jo tunnetuista tosiasioista, mutta se 
auttaa myös löytämään kokonaan uu-
sia ja korkeampia hengellisiä merkityk-
siä. Aito uskonto elää ja voi hyvin vain 
uskon ja hengellisen ymmärryksen va-
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 rassa. Sillä on vain vähän tekemistä 
näkemisen ja tuntemisen kanssa. Us-
konto ei ole ylevien tai mystisten tun-
teiden aikaansaamaa, vaan aito uskon-
to rakentuu henkilökohtaiselle hengel-
liselle ymmärrykselle (Tossavainen, 
Urantiaopetuksia - omin sanoin kerto-
en ja soveltaen: Uskonto henkilökoh-
taisena kokemuksena, 2009). Tuolloin 
ihminen on aktuaalisessa kanssakäy-
misessä ihmismielessä piilevien henki-
voimien (1105:1) ja hänelle annetun 
muun henkivarustuksen kanssa. Ai-
don uskonnon alku on ihmispersoo-
nallisuuden moraalisen tietoisuuden 
alueella, mutta se tulee julki vain ihmi-
sen hengellisen ymmärryksen kasvun 
kautta, joka nivoutuu koko persoonal-
lisuuden tasapainoiseen kasvuun. Tätä 
kasvua kiihdyttää mielessämme asuva 
Ajatuksensuuntaaja, hengellisen intui-
tion lähde ja keskus.  
 Suuntaaja persoonattomana enti-
teettinä kykenee antamaan todisteen, 
uskon vakuuttuneisuuden jumalallisis-
ta realiteeteista, mutta Jumalan per-
soonallisuuden käsite voidaan ymmär-
tää vain hengellisen ymmärryksen 
avulla, joka on aitoon hengelliseen us-
konnolliseen kokemukseen liittyvä 
kiinteä osa. Samalla tavalla kuin ihmi-
nen kykenee tunnistamaan persoonal-
lisena olentona muut persoonallisuu-
den omaavat mielet, samoin hän kyke-
nee henkiymmärryksen avulla käsittä-
mään ja kokemaan persoonallisen Ju-
malan. 
 Aito uskonto ei ole teologisia väit-
teitä, ei dogmaattisuutta lainkaan, vaan 
se on hengellistä ymmärrystä univer-
sumien hengellisistä realiteeteista, ja se 

on sielun osoittaman luottamuksen, 
lojaalisuuden, ylevyyttä (1107:3). Us-
konnon ymmärtäminen ei ole seuraus-
ta suuresta oppineisuudesta vaan aino-
astaan hengellisestä ymmärryksestä. 
Siksi jotkut maailman suurista uskon-
nonopettajista, jopa profeetoista, ovat 
olleet oppimattomia, maailman vii-
sautta sangen vähän omaavia (1107:5). 
Seitsenkehäläinen voi kokea uskonnon 
omakohtaisen uskon hengellisen intui-
tion avulla lähes samoin kuin henkilö, 
joka on edistynyt ensimmäiselle 
psyykkiselle kehälle. 
 Jokaisen uskovan ainoana var-
muutena on oma ymmärrys hengelli-
sistä olevaisista ja niistä saatu koke-
mus. Kaikille, joilla on tällainen hen-
gellisen ymmärryksen avulla syntynyt 
kokemus, ei mikään Jumalan olemas-
saolon tai hänen persoonallisuutensa 
puolesta esitetty todistelu ole tarpeen. 
Sellaisille, joilla ei ole omakohtaista 
hengellistä kokemusta näistä realitee-
teista, ei mikään todistelu Jumalan ole-
massaolosta ja hänen persoonallisuu-
destaan ole riittävä, ei koskaan vakuut-
tava (1107:6). Ilman hengellistä ym-
märrystä sellainen on täysin mahdo-
tonta. Ja kuinka vähän Jumalan tunte-
miseen tarvittaisiin, jos vain materiaa-
linen mieli hivenenkin rohkaistuisi as-
tumaan hengellisen johdatuksen puo-
lelle, henkihän ei pakota. 
 
Psyykkisten kehien merkitys hen-
gellisen ymmärryksen kannalta 
 

Jokaisen ihmisen hengellinen kapasi-
teetti on yksilöllinen. Se on vuoros-
taan seurausta sekä perimästä johtu-
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  vasta potentiaalista että mielessä asu-
vasta Ajatuksensuuntaajasta ja näiden 
keskinäisen yhteistyön tuloksista. 
 Ihmisen yksilöllistä edistymistä 
mitataan juuri psyykkisten kehien suo-
rittamisella. Arvioinneissa otetaan 
huomioon toisiinsa liittyviä älyllisiä, 
sosiaalisia, hengellisiä ja kosmisen ym-
märryksen arvoja (569:3). Siten hen-
kiymmärryksen, oikeammin hengelli-
sen intuitiokyvyn, mittaaminen on 
keskeinen osa psyykkisten kehien lä-
päisemisessä. Hengellinen intuitio on 
ihmisen mielen ja Ajatuksensuuntaa-
jan välisen yhteistyön hedelmä. Hen-
gellinen intuitio kasvaa kehä ke-
hältä, ja lopulta ensimmäisen ke-
hän saavuttanut pystyy jo osittain 
suoraan kommunikointiin Suun-
taajansa kanssa. 
 Ensimmäisen kehän saavuttanut 
ihminen on potentiaalinen fuusiokan-
didaatti, vaikka aineellisuudessa fuusi-
oita tapahtuu (vielä) harvoin. Ihmisen 
on jatkettava kuoleman porttien läpi 
ja edettävä morontiamaailmassa tasol-
le, jossa fuusio voi toteutua. Fuusion 
yksityiskohtaisia kriteereitä ei Urantia-
kirjassa paljasteta, mutta niiden täytyy 
olla olemassa. Mielen hallintaan saat-
taminen ja henkeen samastuminen 
ovat varmasti sellaisia. Lisäksi näyttää 
olevan sääntö, jonka on myös toteu-
duttava: ihmismieleen liittyvä yksilölli-
nen hengellisen kehityksen kapasiteet-
ti. 
 Ihminen voi kasvaa hengellisesti, 
ja itse asiassa se on hänen velvollisuu-
tensa. Suuntaajafuusio on mahdolli-
nen vasta, kun ihminen saavuttaa 
oman hengellisen kehityksensä ylära-

jan eli hänen on kyettävä ammenta-
maan yhdessä Suuntaajansa kanssa 
tyhjiin oma hengellinen potentiaalin-
sa. Tällöin hän kapasiteettinsa puit-
teissa kykenee ymmärtämään tarvitta-
vat morontia-arvot ja käsittämään 
kosmisia merkityksiä (631:1). Kun pe-
rimässä, koulutuksessa ja Suuntaajan 
toimissa on saavutettu yksilön hengel-
lisen kapasiteetin tyhjentyminen, on 
aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jo-
ka on fuusioituminen Suuntaajan 
kanssa. 
 Fuusio avaa hengellisen kehityk-
sen suunnattoman aarrearkun, itse 
Suuntaajaan liittyvän potentiaalin, 
vaikkakin tuo potentiaali realisoituu 
vain vaivalloisen ponnistelun avulla, 
kokemusta ja viisautta kartuttaen, 
Korkeimman Olennon kehitykseen 
osallistuen. Fuusion jälkeen ihmisper-
soonallisuus tavoittelee ensimmäisen 
asteen hengen statusta, ja kun hän sen 
saavuttaa, hänen hengellistä ymmär-
rystään aletaan mitata tyystin toisella 
tavalla. 
 
Henkiymmärryksen mittaaminen 
hengen tasolla 
 

Kun ihminen edistyy morontiamaail-
massa yhä korkeammille osaamisen 
tasoille, kun ihminen viimein otetaan 
henkimaailman jäseneksi, silloin puh-
das henkiymmärrys alkaa syrjäyttää 
uskon ja totuuden asemaa universu-
mirealiteeteista saatavan vakuuttunei-
suuden aikaansaamiseksi. Aineellisuu-
dessa usko ja totuus antavat Jumalan 
pojan aseman hankkineelle vakuuttu-
neisuuksia koskien kaiken olevaisuu-
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 den henkirealiteettia, itse Isää. Astues-
samme ylösnousemuksen polkuja 
ylöspäin ja viimein saavuttaessamme 
alimman hengen statuksen, meissä al-
kaa toimia henkiymmärrys henkimie-
lemme ominaisuutena. Nyt se ei ole 
enää pelkästään meidän Ajatuksen-
suuntaajamme tuoma ominaisuus, ei 
meille aineellisuudessa annettu mah-
dollisuus, ei enää hengellinen intuitio, 
vaan oleellinen osa henkimieltämme, 
nyt henkenä ja henkiymmärrystä käyt-
tävänä. Tästä huolimatta ei sen parem-
min usko kuin totuuskaan minnekään 
häviä, vaan ne ovat edelleenkin keskei-
siä hengellisen kehityksen tekijöitä. Ju-
mala on niin tavattoman paljon enem-
män kuin Isä, joten niitä tarvitaan silti. 
Siksipä henkiymmärryksemme hen-
kistatuksen saavuttaneinakin toimii 
näiden menetelmien ohessa ja lisätty-
nä niiden päälle (1111:4). 
 Morontiassa eteneminen edellyt-
tää morontiaviisauden kartuttamista. 
Sitä mitataan aika ajoin, kuten mita-
taan henkiymmärryksen kehittymistä. 
Meidän matkamme ylöspäin ei ole it-
sestään selvää taikka automaattista, 
vaan se edellyttää aina ponnisteluja. 
Vain tekemällä työtä edistymisemme 
eteen ja lopulta saavuttamalla asetetut 
tavoitteet, voimme jatkaa seuraavalle 
tasolle ja niin edelleen. Jotta olemme 
todistetusti saavuttaneet meille kulla-
kin tasolla asetetut tavoitteet, meitä 
kirjaimellisesti kuulustellaan ja mita-
taan. Ylösnousemusmatkamme on it-
se asiassa juuri tällaisista tutkinnoista 
koostuva suoritusten sarja. Henkiym-
märrystämme mitataan omassa paikal-
lisuniversumissamme Loistavien Ilta-

tähtien tai näiden nimittämien persoo-
nallisuuksien muodostamien tutkija-
lautakuntien selvityksillä (518:3). Ja si-
tä mukaa kuin etenemme superuniver-
sumien kautta Havonan maailmoihin, 
monet hengen verhoamista mystee-
reistä kirkastuvat alkaessamme omata 
"hengen mieltä – aitoa henkiymmär-
rystä" (78:7). 
 Käsittääkseni silloin, kun ihminen 
elää aineellisuudessa, henkiymmärryk-
sen mittaaminen ei yllä kuvatulla taval-
la tule kyseeseen: eihän meillä ole var-
sinaisesti mitattavaa siinä mielessä, ett-
emme ole minkään asteen henkiä. Sii-
tä huolimatta meissä jo nyt toimii hen-
gellinen intuitio, joka on kosmisen 
mielen ja Isän Ajatuksensuuntaajan 
muodossa antama lahja. Meillä on 
kaikki mahdollisuudet kehittyä hengel-
lisessä intuitio-oivalluksessa eli jonkin-
asteisessa henkiymmärryksessä, mutta 
se tapahtuu meissä asuvan Ajatuksen-
suuntaajan toimesta ja yhteistyössä 
sen kanssa. Meillä kaikilla on saman-
lainen henkivarustus, joka takaa yhtä-
läiset hengellisen edistymisen mahdol-
lisuudet jokaiselle. Kykenemme saa-
vuttamaan uusia hengellisen ymmär-
ryksen ja kosmisten merkitysten tasoja 
riippumatta aineellisten olosuhteiden 
eroista (63:2). Lopulta etenemme hen-
geksi, ja silloin etenemistämme mita-
taan yllä kuvatun aidon henkiymmär-
ryksemme avulla. 
 
Jeesus hengellisestä ymmärrykses-
tä 
 

Jeesus opetti apostoleilleen taivaan 
valtakunnan periaatteita, mutta toistu-
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  vasti hän joutui kohtaamaan aposto-
lien kyvyttömyyden ymmärtää hänen 
opetuksiaan aidon hengellisesti. Hyvä 
esimerkki tästä on Jeesuksen vastaus 
Tuomaksen kysymykseen, joka kuului 
seuraavasti: "Mutta, Mestari, mielestäm-
me taivaassa oleva Isä ei aina kohtele meitä 
ystävällisesti ja armeliaasti. Kärsimyksemme 
ovat täällä maan päällä monesti ankarat, 
eikä rukouksiimme aina vastata. Miltä 
kohdin meiltä jää opetuksesi merkitys käsit-
tämättä?” [1605:1] Jeesus sanoi: 
"Tuomas, Tuomas, kauanko sinulta vielä 
menee ennen kuin sinulla on kyky kuun-
nella hengen korvin?" [1605:2; liha-
vointi kirjoittajan] 
 Jeesus yritti saada apostolejaan 
ymmärtämään taivaan valtakunta hen-
gellisenä realiteettina ja sen periaatteet 
käsitettäviksi hengellisen ymmärryk-
sen avulla. Jeesus oli vaivautunut siitä, 
että aina, kun hän puhui hengellisistä 
asioista henkiymmärryksen avulla ym-
märrettävinä käsitteinä, apostolit 
käänsivät käsitteet vikkelään aineelli-
sen maailman tapahtumiin ja odotuk-
siin, erityisesti Messias-odotuksiin. 
Kun Jeesus havainnollisti hengellisiä 
totuuksia aineellisen maailman esimer-
kein, apostolit ymmärsivät ne myös 
sellaisina, ei hengellisinä vertauskuvi-
na. Jeesuksen turhautuminen käy hy-
vin ilmi seuraavasta: "Olette hengelli-
sen valtakunnan hengellisiä lähet-
tiläitä, henki-Isän erityisedustajia. Näin 
pitkälle kun olemme päässeet, pitäisi minun 
nyt jo voida opettaa teitä niin kuin opetetaan 
henkivaltakunnan täysi-ikäisiä miehiä. 
Onko minun iän kaiken puhutelta-
va teitä ikään kuin olisitte vasta 

lapsia? Ettekö milloinkaan vartu 
henkiymmärryksessä?" [1605:2; liha-
vointi kirjoittajan] Tätä voidaan pitää 
myös meille vakavana kehotuksena: 
meidän tulee varttua henkiymmärryk-
sessämme, muuten pysähdymme pai-
kallemme, muuten emme edisty tai-
vaan valtakunnan ihanteiden syvälli-
semmässä ymmärtämisessä, jäämme 
hengellisiksi lapsiksi! 
 Toinen esimerkki olkoon Na-
tanaelin esittämä kysymys: "Mestari, 
vaikka oletkin opettanut meille myönteisen 
version vanhasta elämänohjeesta neuvoen 
meitä, että meidän tulisi tehdä toisille niin 
kuin toivomme heidän tekevän meille, en sil-
ti täysin käsitä, miten voimme aina noudat-
taa sellaista käskyä. Anna minun valaista 
vastaväitettäni sillä, että käytän esimerkki-
nä irstasta miestä, joka katsoo paha mieles-
sään kumppania, jonka kanssa aikoo tehdä 
syntiä. Kuinka me voimme opettaa, että tä-
män pahaa aikovan miehen tulisi tehdä toi-
sille niin kuin hän tahtoisi näiden tekevän 
hänelle?" [1650:2] 
 Jeesus pomppasi silmänräpäykses-
sä jaloilleen sormeaan heristäen ja sa-
noi: "Natanael, Natanael! Millä viisiin 
sinä oikein sydämessäsi ajattelet? Et-
kö sinä omaksukaan opetuksiani niin kuin 
hengestä syntynyt ne omaksuu? Ettekö kuu-
le totuutta niin kuin sen kuulevat miehet, 
joilla on viisautta ja hengellistä ym-
märrystä? [1650:3; lihavointi kirjoitta-
jan] Jeesus korosti, että hän kehotti te-
kemään toisille niin kuin he haluaisivat 
muiden tekevän heille. Hän korosti 
puhuneensa ihmisille, joilla on korkeat 
ihanteet, mutta ei niille, jotka tuntevat 
kiusausta vääristellä hänen opetuksi-
aan. 
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  Jeesuksen opetustehtävä ei ollut 
helppo. Se käy ilmi tästä lainauksesta: 
"Kuinka kauan minä kestän teitä? Onko 
hengellinen ymmärrys teillä [hän pu-
hui apostoleilleen, kirjoittajan huo-
mautus] kaikilla hidasta ja puuttuuko teil-
tä kaikilta elävää uskoa?" [1704:2; liha-
vointi kirjoittajan] Opettaessaan Jee-
sus halusi kehittää ikuisten realiteet-
tien hengellistä ymmärtämistä, ja siinä 
ohessa hän kannusti elämään elämä 
omintakeisella ja aloitteellisella tavalla. 
Hänen mielenkiintonsa kohteena oli-
vat yksinomaan ihmisten hengelliset 
tarpeet. Kun hän näitä opetti, hän 
kohtasi jatkuvasti väärinymmärrystä, 
tahatonta tai tahallista. Siitä huolimat-
ta hänen ylevät opetuksensa jäivät elä-
mään niin, että suurin osa niistä vai-
kuttaa suoraan ihmisten hengelliseen 
ymmärrykseen – vertaukset ovat hy-
vin kestäneet ajan kulumista 2 000 
vuotta. 
 
Jumalallisen persoonallisuuden 
tunteminen hengellisen ymmär-
ryksen avulla 
 

Isä on täydellinen persoonallisuus, 
vaikkakaan ei persoonallisuusabso-
luutti, kuten Iankaikkinen Poika. Ju-
mala esiintyy luotujensa suhteen aino-
astaan ja vain Isänä siitä huolimatta, 
että Jumala on Isä-käsitettä suunnatto-
masti suurempi. 
 Ihmiselle on annettu persoonal-
lisuus, ja se on väline, jolla ihminen 
pääsee moraalisen olennon tasolle. 
Toisaalta, ihmisen moraalisuus olisi 
hedelmätöntä ilman suhteuttamisen 
taitoa, jolla hän kykenee tarkastele-

maan merkityksiä. Moraalinen valinta 
olisi turhaa, ellei olisi ihmiseen kätkey-
tyvää kosmista ymmärrystä, joka saat-
taa ihmisen tietoiseksi hengellisistä ar-
voista (193:7). 
 Persoonallisuus reagoi aina per-
soonallisuuteen, ja persoonallisuudet 
kaipaavat toistensa seuraan. Niin 
myös luotu persoonallisuus kaipaa 
Luojansa persoonallisuuden seuraan. 
Meidän on lohduttavaa tietää se, että 
meillä on aina mahdollisuus päästä yh-
teyteen Isään hänen persoonallisuus-
piirinsä kautta. 
 Persoonallinen Isä on tunnettavis-
sa vain henkilökohtaiseen uskonnolli-
seen kokemukseen sisältyvän hengelli-
sen ymmärtämisen avulla (30:3). Isä ei 
ole koskaan järjen, mielen älyllisyyden 
avulla tavoitettavissa. Toki mieli kyke-
nee järkeilyn avulla pääsemään tieteen 
avulla Ensimmäiseen Aiheuttajaan, 
mutta ei koskaan Jumalan tunnistami-
seen persoonallisena Isänä. Se on 
mahdollista vain hengellisen intuition 
avulla. 
 Meillä on, Suuntaaja johdattaja-
namme, mahdollisuus saada yhteys 
Isään ja tuntea hänen persoonallisuu-
tensa Isän persoonallisuuspiirin avulla 
henki-intuitiota käyttäen. Isän persoo-
nallisuuspiiri kattaa kaiken olevaisuu-
den, ja mielessämme asuva Suuntaaja 
omaa suoran yhteyden Isään. Kun me 
haluamme samastua Isään, silloin 
Suuntaaja toimii apunamme ja mah-
dollistaa Isän saavuttamisen – henges-
sä, hengellisen ymmärryksen avulla, jo 
nyt. 
 



HEIJASTE    2/2015 

 

15 

  Kuluvaan aikakauteen liittyvä hen-
gellisen ymmärryksen haaste 
 

Kuluvan aikakauden haaste kohdistuu 
niihin ihmisiin, jotka omaavat hengel-
listä ymmärrystä ja jotka uskaltavat 
lähteä rakentamaan uutta elämisen fi-
losofiaa (43:3). Tämä filosofia raken-
tuu jumalallisen hyvyyden, totuuden ja 
kauneuden esiintuomiselle sekä Juma-
lan reaalisuuden tosiasialle. Näiden 
opettajien hengellinen ymmärrys voi 
uusin hengellisin näkökulmin avata ih-
misten, jopa mieleltään materiaalisten 
kanssaihmisten, lukkiutuneita ovia 
kohti hengellisyyttä, kohti henkilökoh-
taisia syvyyksiä, merkityksiä ja uusia 
korkeampia arvoja luotaavia uskon-
nollisia kokemuksia. 
 Tämä uusi oikeamielinen moraali-
näkemys laajentaa ihmisten käsityksiä 
jumaluuksista, Jumalasta, Isästä ja ih-
misen elämän tarkoituksesta ja pää-
määristä. Tällainen uusi näkemys on 
itsessään ihmisen mieltä kiehtovaa: hy-
vyys esiin tuotuna vetoaa aina ihmisen 
mieleen, mutta ennen kaikkea se veto-
aa ihmisen hengelliseen puoleen ja saa 
sen portteja auki.  
 Tällaista tarvitaan: ihmisen hen-
gellisen ymmärryksen avartumista. Si-
ten hengellisille johtajille ja opettajille 
avautuu valtaisa mutta mielenkiintoi-
nen ja tyydytystä tuottava tehtävä. 
Heidän on kyettävä puhumaan ih-
misessä asuvalle hengelle, Suun-
taajalle, joka muuntaa tämän pu-
heen hengellisen intuition, henki-
ymmärryksen avulla ihmisen hen-
gelliseksi kokemukseksi – sydä-
messä tunnistetuksi realiteetiksi. 

Kun tämä reitti on saatu kerran kulje-
tuksi, polusta kasvaa hyvin nopeasti 
valtatie. Niin kiehtovaksi ihmisen mie-
lelle hengellisen ymmärryksen kasvu 
tulee. Hengellinen kehitys ei rajoitu 
ainoastaan yksilöihin, vaan se voi 
muuttaa koko yhteiskunnan johtamis-
tapaa (1089:10). Hengellinen edistymi-
nen on kaikkeen vaikuttavaa, luontai-
sesti läpitunkevaa, kaikkialle leviävää. 
 Hengellisen ymmärryksen kasvat-
taminen, juuri noiden risukkoistenkin 
pienten polkujen aikaansaaminen, on 
kaikkein joutuisin tapa saada ihmis-
kunnan hengellinen muodonmuutos 
aikaan. Kun ennakkoluulottomat 
opettajat, joilla on hengellistä ymmär-
rystä, ryhtyvät töihin ja uskaltautuvat 
tällaisen haasteen edessä, silloin he 
käyttävät ihmisiin ylhäältä tulevaa 
luontaista hengellistä painetta. Kun 
opettajat saavat auki pienen puron, yl-
häältä tuleva hengellinen paine purkaa 
välittömästi patoa ja purosta tuleekin 
vuolas virta – ihmiset ja jopa koko ih-
miskunta kokevat hengellisen muo-
donmuutoksen, koittaa hengellisen ke-
vään aika. Valitettavasti siihen on vielä 
pitkä matka, mutta matka on aloitetta-
va joskus ja paras aika on nyt. Se, mi-
kä lohduttaa, johtuu siitä, että hengel-
liset muutokset voivat tapahtua alkuun 
päästyään nopeastikin. 
 
Tie hengellisen ymmärryksen ja 
viisauden kasvuun 
 

Meidän ihmisten näkökulma on rajal-
linen ja rajoittunut. Kykenemme var-
sin kattaviin analyyseihin joistakin ajan 
ja avaruuden ilmiöistä käyttäen mene-
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 telmää, jossa lähdetään alhaalta ja toi-
votaan päädyttävän lähemmäksi kor-
keaa. Mutta tämä on vaarallinen me-
netelmä ja yksipuolinen lähestymista-
pa. Meillä on suuri riski ryhtyä arvioi-
maan asioita rajoittuneesta, historiaan 
perustuvasta kausaation näkökulmasta 
ja sortua erheeseen, joka juuri piilee – 
– kapea-alaisessa todellisuuden ja jumaluu-
den käsittämisessä [215:1]. 
 Urantia-kirjassa on annettu neuvo 
lukea kirja alusta loppuun. Tämä me-
netelmä, jossa joudutaan paneutu-
maan Jumalan olemukseen, jumaluu-
den kolmeen persoonallisuuteen, ko-
konaisjumaluuteen Paratiisin Kolmi-
naisuuden muodossa ja moniin mui-
hin ymmärtämisen kannalta todella 
vaativiin seikkoihin, antaa lukijalle nä-
kemyksiä alkusyistä ja päämääristä. Ne 
ovat enemmän kuin tiedon karttumi-
nen vähäisestä laaja-alaiseen pyrittäes-
sä. 
 Alkuperän ja päämäärien ymmär-
täminen on keino kerryttää viisautta. 
Kirjan lukeminen sieltä täältä kartut-
taa vain tiedollista osaamista, mutta se 
ei tue hengellistä ymmärrystä eikä 
johda sen kasvuun. 
 Esitetty ohje nojaa jumaluuksien 
mahdollisimman laajaan ymmärtämi-
seen, kokonaisuuksien jonkinlaiseen 
käsittämiseen ja lopullisten päämää-
rien ainakin osittaiseen, henki-
intuition suomaan tuntemiseen. Vasta-
kohtana oleva menetelmä, jossa poi-
mitaan osia sieltä täältä, ei sitä tee. To-
ki sekin kasvattaa asioiden teknistä tie-
tämystä. Päämäärä on kuitenkin hen-
gellisen viisauden kartuttaminen, hen-
kiymmärryksen kasvu, eikä se voi no-

jata yksinomaan alhaalta ylöspäin, 
osista kokonaisuuteen perustuvaan 
menetelmään. 
 Meillä ihmisillä on suuri taipumus 
lähestyä kosmista filosofiaa juuri yk-
sinkertaisesta ja finiittisestä monimut-
kaiseen ja infiniittiseen. Meidän luon-
nollinen pyrkimyksemme on lähteä 
inhimillisistä lähtökohdista ja pyrkiä 
etenemään jumalallisiin päämääriin. 
Urantia-kirja varoittaa, ettei tuo mene-
telmä johda hengelliseen viisauteen. Se on 
helpoin tie vain geneettisen tietämyksen 
saavuttamiseen. Se saattaa paljastaa 
ihmisen alkuperän, mutta hänen juma-
lallisesta päämäärästään se ei kerro mi-
tään tai vain hyvin vähän (215:2). Mei-
dän mielellämme suosimamme  mene-
telmä korostaa asioiden tarkastelua 
historiallisesta näkökulmasta jättäen 
tulevaisuuden päämäärät unholaan tai 
olettaen, ettei niitä voi olla olemassa-
kaan. 
 Kuitenkin minkä tahansa ongel-
man ratkaisun, olipa se inhimillinen tai 
jumalallinen, maallinen tai hengelli-
nen, oikeat mittasuhteet saadaan sel-
ville tutkimalla ennakkoluulottomasti 
koko laajuudessaan kunkin universu-
mirealiteetin kolmea vaihetta. Nämä 
vaiheet ovat alkuperä, historia ja 
määränpää. Nämä kolme tarkoin tar-
kasteltuna ja toisiinsa suhteutettuna 
ovat avaimia edetä hengellisessä ym-
märryksessä. Jos tarkastelemme vain 
historiaa ja ehkä johdamme sieltä al-
kuperän, kasvamme vain tiedollisessa 
osaamisessa ja käsittämisessä. 
 Virhemahdollisuudet, kun ryhdy-
tään käyttämään geneettisen tietämyk-
sen, alhaalta ylöspäin olevaa, menetel-
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  mää, ovat seuraavat: 
 
 1. Silloin voi – – jäädä kokonaan 
havaitsematta, mikä on joko henkilökohtai-
sen perillepääsyn tai kosmisen kohtalon lo-
pullinen ja täysimääräinen evolutionaarinen 
tavoite. 
 2. Se saattaa tehdä pahimman luokan 
filosofisen kömmähdyksen siinä, että se lii-
aksi yksinkertaistaa kosmoksen evolu-
tionaarista (kokemuksellista) todellisuutta 
ja päätyy sitä tietä tosiasioiden vääristelyyn, 
totuuden väärentämiseen ja päämäärien vää-
rinkäsittämiseen. 
 3. Kausaation tarkasteleminen on his-
torian tarkastelua. Mutta tieto siitä, miten 
joku olento ilmaantuu, ei välttämättä tarjoa 
älyperäistä ymmärrystä siitä, mikä on sellai-
sen olennon nykyi-
nen status ja todel-
linen olemus. Me 
elämme kausaa-
tion alaisina, ja 
sen vuoksi koko 
ajattelutapamme 
on sidoksissa 
siihen. Mutta kausaatio toimii lainalai-
sesti vain historiallisesta näkökulmasta 
katsottuna nykytilanteen suhteen. 
Kausaatio on sokea tulevaisuuden 
suhteen: se ei pyri itsenäisesti lopulli-
siin päämääriin. 
 4. Historia yksinään ei pysty riittävästi 
paljastamaan tulevaa kehitystä – kohtaloa. 
Finiittisistä alkulähteistä on tässä mielessä 
apua, mutta vain jumalalliset syyt paljasta-
vat sen, mitkä ovat lopulliset seuraukset. 
Ikuiset tarkoitusperät eivät näy ajallisissa 
aluissa. Nykyisyys on tulkittavissa oikein 
vain toisiinsa suhteutettujen menneisyyden ja 
tulevaisuuden valossa. [215:5–8] 

 Urantia-kirjassa on käytetty juuri 
menetelmää, joka merkitsee ihmisen ja 
hänen ongelmiensa lähestymistä infi-
niittisestä, ikuisesta ja jumalallisesta 
Paratiisin-Lähteestä ja -Keskuksesta 
käsin. Tuo menetelmä kattaa koko 
persoonallisuustodellisuuden ja koko 
kosmisen olemassaolon, ja se kykenee 
yhdistämään sekä alkuperän, historian, 
nykyhetken että lopulliset päämäärät.  
 Nykyisyys ei ole vain alkuperän ja 
historiallisen kehityksen tulos, vaan se 
riippuu mitä suurimmassa määrin 
myös tulevaisuudesta, sinne asetetuista 
päämääristä. Hengellisen viisauden 
kasvu rakentuu näille tekijöille. Jättä-
mällä tietoisesti päämäärät ja lopulli-
suudet pois painiskellaan helposti vir-

heellisten päätelmien 
suossa ja yritetään rat-
koa ajallisuuden ja sen 
ylittäviä ongelmia vain 
tiedolliseen, historialli-
seen näkökulmaan, 
kausaatioon nojau-
tuen. 

 
Hengellistynyt ajattelu 
 

Harvat ihmiset ovat todellisia ajatteli-
joita ja vielä harvemmat hengellisty-
neeseen ajatteluun keskittyneitä. Ajat-
telemattomuus pitkään jatkuneena, jo-
pa yhden päivän verran, muuttaa mie-
len toiminnan mekaaniseksi suoritta-
miseksi ilman ajatusten avulla sanoiksi 
luotuja ja päätösten perusteella vah-
vistettuja tavoiteltavia päämääriä. Me-
kaaninen suorittaminen lähentelee 
eläinten tapaa toimia: Ajattelu on yksi 
keskeinen tekijä, joka erottaa ihmisen 

”Rukoileminen ja siihen liit-
tyvä palvonta on menetelmä, 
jolla irtaudutaan elämän päi-
värutiinista, aineellisen ole-
massaolon yksitoikkoisesta 
myllynpyörityksestä.” 
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 eläimestä. Ajattelu voi olla älyn siivit-
tämää, jolloin tuollaisen ajattelun har-
joittaja edustaa tiedon ymmärtämistä 
ja jäsentämistä. Tällainen ajattelu on 
todella tarpeellista, vaikka se ei vielä 
takaa sitä, että älyn jättiläinenkään olisi 
noussut hengellistyneen ajattelun pii-
riin. Usein näyttää olevan peräti päin-
vastoin, sillä mitä enemmän pyritään 
rationaalisella ajattelulla ratkaisemaan 
olemassaoloon liittyviä ongelmia ja 
mitä enemmän luodaan filosofisia jär-
jestelmiä, sitä vähemmän jätetään tilaa 
uskolle ja henkiymmärrykselle. Hen-
gellistynyt ajattelu ei ole tulos paljosta 
ajattelemisesta eikä hengellinen ym-
märrys paljosta 
älyllisestä käsit-
tämisestä. 
 Hengellis-
tyneen ajattelun 
ymmärtämistä 
auttaa seuraava 
Urantia-kir jan 
siteeraus: 
 Rukoileminen ja siihen liittyvä palvonta 
on menetelmä, jolla irtaudutaan elämän päi-
värutiinista, aineellisen olemassaolon yksi-
toikkoisesta myllynpyörityksestä. Se on tie, 
jota myöten lähestytään hengellistynyttä it-
sensätodellistamista ja yksilöllisyyttä, joka 
on saavutettu älyllisin ja uskonnollisin pon-
nistuksin. [1521:4] 
 Hengellinen itsensätodellistami-
nen, mikä tarkoittaa yksilön olemassa-
olon reaalistumista ikuisuusnäkökul-
masta käsin, edellyttää sekä älyllisiä eli 
ajatteluun ja tietoon että henkiymmär-
rykseen ja uskoon liittyviä ponnistelu-
ja. Rukoileminen ja siihen liittyvä pal-
vonta ovat keskeisiä osia pyrittäessä 

saavuttamaan hengellistyneen ajat-
telun ja ymmärryksen tasot. 
 Hengellisen ymmärryksen lähteik-
si voidaan todeta eräästä toisesta asia-
yhteydestä seuraavat ominaisuudet: 
 Hengellisen ymmärryksen ja 
moraalisen lujuuden – – saivat ai-
kaan selkeä ajattelu, viisas päättely, looginen 
harkinta, vaikuttimien vilpittömyys, tarkoi-
tusperien epäitsekkyys, älyllinen lojaalisuus, 
kokemusten muistaminen, kurinalainen 
luonteenlaatu ja hänen persoonallisuutensa 
luottavainen vihkiytyminen Paratiisin-Isän 
tahdon noudattamiseen. [756:7] 
 Tällaisten mielen ja persoonallisuu-
den ominaisuuksien kehittäminen fyy-

sisen elämän aikana on-
nistuu vain harvoille. 
Silti niitä on pidettävä 
tavoitteena, pyrkimyk-
s e n  k o h t e e n a . 
 Hengellistynyt ajatte-
lu liittyy hengelliseen 
kasvuun: Uskonnolliset 

ajattelu- ja toimintatottumukset myötävai-
kuttavat hengellisen kasvun tuloksellisuu-
teen. Uskonnollisia taipumuksiaan voi ke-
hittää niin, että ne alkavat reagoida hengel-
lisiin virikkeisiin myönteisesti, eli niin, että 
niistä tulee eräänlainen ehdollinen hengelli-
nen refleksi. Uskonnollista kasvua suosiviin 
tapoihin kuuluvat kultivoitunut herkkyys 
jumalallisia arvoja kohtaan, uskonnollisen 
elämän havaitseminen muissa ihmisissä, 
kosmisten merkitysten syvällinen mietiskely, 
hartaudella suoritettu ongelmien ratkaisemi-
nen, oman hengellisen elämänsä jakaminen 
lähimmäistensä kanssa, itsekkyyden välttä-
minen, kieltäytyminen jumalallisen armon 
selviönä pitämisestä, elämänsä eläminen niin 
kuin olisi Jumalan kasvojen edessä. Uskon-

”Yksi nykyajan suurista on-
gelmista on se, että ihminen 
luulee olevansa liian kiirei-
nen, jotta hänellä olisi aikaa 
hengelliseen mietiskelyyn ja 
uskonnolliseen hartauteen.” 
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  nolliseen kasvuun vaikuttavat tekijät saat-
tavat olla tarkoituksellisia, mutta kasvu 
itsessään on poikkeuksetta tiedostamatonta. 
[1095:3] 
 Se, että uskonnollinen kasvu on luonteel-
taan tiedostamatonta, ei kuitenkaan mer-
kitse, että se olisi otaksutuilla ihmisälyn ali-
tajuisilla alueilla tapahtuvaa toimintaa. 
Mieluumminkin se tarkoittaa luovia toimin-
toja kuolevaisen olennon mielen ylitajuisilla 
tasoilla. Kokemus tiedostamattoman uskon-
nollisen kasvun todellisuuden tiedostamisesta 
on ainoa positiivinen todiste ylitajunnan toi-
minnallisesta olemassaolosta. [1095:4] 
 Kehittyminen hengellistyneessä 
ajattelussa, henkiymmärryksessä, tar-
koittaa, että ihminen ylläpitää elävää 
hengellistä yhteyttä todellisiin hengel-
lisiin voimiin, ja toiseksi sitä, että hän 
tuottaa jatkuvasti hengellisiä hedelmiä. 
Hengellinen edistyminen perustuu hengellisen 
köyhyyden älylliseen tunnustamiseen, mihin 
liittyy omakohtainen tietoisuus täydellisyy-
denkaipuusta, halu tuntea Jumala ja olla 
hänen kaltaisensa, varaukseton aikomus 
täyttää taivaassa olevan Isän tahto. 
[1095:5] 
 Kehittyminen hengellistyneessä 
ajattelussa on yksi mitta, joka osoittaa, 
missä määrin persoonallisuus on saa-
vuttanut Jumaluutta ja miten hyvin 
hän on virittäytynyt yhteistyöhön Aja-
tuksensuuntaajan kanssa. Samalla se 
on mielen hallintaan saamisen mitta, 
sillä korkealle ulottuva hengellinen 
ajattelu epävakaassa ja häilyvässä mie-
lessä ei juurikaan ole mahdollista. 
Käytännössä tämä toteutuu psyykkis-
ten kehien etenevänä suorittamisena. 
Jumaluuden saavuttamisaste ja viritty-
neisyys yhteistyöhön Ajatuksensuun-

taajan kanssa ovat suorassa yhteydessä 
siihen, että terveellinen hengellisen 
mietiskelyn harjoittamistapa on löy-
dettävissä juuri mietiskelevästä pal-
vonnasta ja ki itosrukouksesta 
(1100:2). 
 Yksi nykyajan suurista ongelmista 
on se, että ihminen luulee olevansa liian 
kiireinen, jotta hänellä olisi aikaa hengelli-
seen mietiskelyyn ja uskonnolliseen hartau-
teen. [2077:3] Lisäksi valitettavasti on 
murhemielin pantava merkille, että perin 
harvat henkilöt Urantialla osaavat nauttia 
siitä, että he kehittävät tällaisia rohkeudesta 
ja itsenäisestä kosmisesta ajattelusta kerto-
via ominaisuuksia [192:5], että he kehit-
tävät hengellistä ymmärrystä. 
 
Palvonta – Jumalan läsnäolon tun-
temisen harjoittelua – Jumalan 
tunteminen sydämessä 
 

Millä muulla tavalla luoduista vähäisin 
olento voisi osoittaa samastumistaan 
kaikin voimin Jumalaan, infiniittiseen, 
täydelliseen, absoluuttiseen Luojaan, 
kaiken alkuun kuin kunnioittamalla 
häntä palvonnan keinoin? Mietiskele-
vä palvonta on Isän läsnäolon tunte-
misen harjoittelua sekä hengellisen 
ymmärryksen kasvamisen kautta edis-
tymistä kyvyssä käsittää hengellisiä 
olevaisia, hengellisiä realiteetteja, hen-
kipersoonallisuuksia ja niiden välisiä 
suhteita sekä ymmärtää oivaltaen hen-
kitarkoituksia ja -päämääriä. 
 
Palvontaa voidaan luonnehtia 
myös seuraavilla tavoilla: 
 

 Palvonta ei ole alisteista vaan ylis-
teistä. 
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   Palvonta on samastumista Juma-
laan. 

  Palvonta on pyrkimystä täydelli-
syyteen. 

  Palvonta merkitsee pyrkimystä Ju-
malan parempaan tuntemiseen. 

  Palvoja muuntuu palvomansa koh-
teen, Jumalan, kaltaiseksi. 

  Palvonta on teko, jossa osittainen 
samastuu kokonaisuuteen. 

  Palvonta on pyrkimys, jossa epä-
täydellinen samastuu täydelliseen.  

  Palvonta on kokemus, jossa ajalli-
nen samastuu ikuiseen. 

  Palvonnassa ihminen pyrkii kaikin 
mielen ja hengen voimin koke-
maan hengellisen yhtenäisyyden 
Jumalan kanssa. 

  Palvonta on pyhitettyä lepoa, mut-
ta se on ennen kaikkea Jumalan 
kumppanuuden tuntemista siinä, 
että tunnetaan Jumalan läsnäolo. 

  Palvonta on keino saavuttaa hen-
gellistyneen ajattelun ja henki-
intuition, jopa hengellisen ymmär-
ryksen, korkeat tasot. 

Lopuksi 
 

Kun ihminen tuntee sydämessään 
kosketuksen, se on hengen puhutte-
lua, Ajatuksensuuntaajan ja kosmisen 
mielen anti ihmisen kehkeytyvälle 
sielulle henki-intuition, jopa hen-
kiymmärryksen muodossa. 
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Totuus, kauneus ja hyvyys 
 

Jukka Makkonen 

A rtikkelin aiheeksi valikoitui tällä 
kertaa totuus, kauneus ja hyvyys. 

Kiinnostus käsitteisiin juontaa juuren-
sa seuraaviin, suorasanaisiin kehotuk-
siin: 
 Kuluvan aikakauden uskonnollinen 
haaste kohdistuu niihin kaukonäköisiin ja 
eteenpäin katsoviin miehiin ja naisiin, jotka 
omaavat hengellistä ymmärrystä ja uskalta-
vat rakentaa uuden ja kiehtovan elämisen 
filosofian laajentuneista ja erinomaisen yh-
dentyneistä, nykyaikaisista kosmisen totuu-
den, universumin kauneuden ja jumalallisen 
hyvyyden käsityksistä. [43:3] 
 Tämän loistavan aikakauden alusta 
sen loppuun asti on alati edistyvien kuole-
vaisten keskeisimpänä pyrkimyksenä ym-
märtää entistä paremmin ja tiedostaa entistä 
täydemmin Jumaluuden ymmärrettävät al-
kutekijät: totuus, kauneus ja hyvyys. Tässä 
on kysymys ihmisen pyrkimyksestä löytää 
Jumala mielestä, aineesta ja hengestä. Ja tätä 
etsintää jatkaessaan kuolevainen havaitsee 
uppoutuneensa yhä syvemmälle filosofian, 
kosmologian ja jumalallisuuden kokemuk-
selliseen tutkimiseen. [646:3] 
 Uuden ja kiehtovan elämisen filo-
sofian rakentaminen?! Hengellinen 
elämä ei saisi olla arjesta irrallaan, mi-
kä näyttäisi olevan ikävä nykytilanne. 
Totuuden, kauneuden ja hyvyyden tut-
kiminen voi tarjota väylän linkittää ar-
kinen elo Isän tahdon täyttämiseen. 
Olen pyrkinyt kokoamaan tähän artik-

keliin perusteet kustakin käsitteestä ja 
lisäämään myös hieman omia tulkinto-
ja. 
 
Totuuden, kauneuden ja hyvyyden 
perusilmentymä 
 

Yleisesti ottaen totuus liittyy mieleen 
ja filosofiaan, kauneus fyysiseen uni-
versumiin ja kosmologiaan sekä hy-
vyys moraalisuuteen ja etiikkaan. 
  Fyysisessä universumissa voimme näh-
dä jumalallisen kauneuden, älyn maailmas-
sa voimme havaita ikuista totuutta, mutta 
Jumalan hyvyys on löydettävissä vain henki-
lökohtaisen uskonnollisen kokemuksen hen-
gellisestä maailmasta. [40:5]  
 Totuus on tieteen ja filosofian perusta, 
ja se tarjoaa uskonnolle älyllisen kivijalan. 
Kauneus on taiteen, musiikin ja koko inhi-
millisen kokemuksen mielekkäiden rytmien 
kummi. Hyvyyteen sisältyy etiikan, moraali-
suuden ja uskonnon taju – kokemuksellinen 
täydellisyydenkaipuu. [647:1] 
 
Totuus on sääntöjä? 
 

Totuus ei ole sanoin määriteltävissä; se on 
määriteltävissä vain elämällä. Totuus on ai-
na enemmän kuin tietoa. Tieto liittyy koh-
teisiin, joista tehdään havaintoja, mutta to-
tuus nousee tällaisten puhtaasti aineellisten 
tasojen yläpuolelle siinä, että se kulkee käsi 
kädessä viisauden kanssa, ja siinä, että sii-
hen kuuluu sellaisia mitattaviksi kelpaa-
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 mattomia seikkoja kuin inhimillinen koke-
mus ja jopa hengellisiä ja eläviä realiteetteja. 
Tiedon alkulähde on tiede, viisauden lähde 
on oikea filosofia, totuuden lähde on hengelli-
sen elämän uskonnollinen kokemus. Tiedos-
sa on kysymys tosiasioista, viisaudessa on 
kysymys suhteista, totuudessa on kysymys 
todellisuusarvoista. [1459:2] 
 Totuus perustuu havainnoituihin 
tosiasioihin, joita muun muassa tiede 
meille tuottaa. Filosofia tuottaa vii-
sautta eli ymmärrystä tosiasioiden 
suhteista. Millä on enemmän merki-
tystä ja millä vähemmän. Totuuden 
tunnistaminen edellyttäisi kuitenkin 
Isän tahdon ymmärtämistä. Jumala 
varmasti iloitsee kaikista tieteellisistä 
saavutuksista, mutta samalla odotta-
nee meidän kohdistavan resursseja 
olennaiseen. Meidän tulisi suhtautua 
[…]varauksin kaiken ajattelun hengelliseen 
käyttökelpoisuuteen. [1121:3] 
 Totuus näyttäisi olevan luonteel-
taan sääntöjä, lakeja joiden mukaan 
Jumalan luomistulos toimii. Vaikka 
Ensimmäisen Suuren Lähteen ja Keskuk-
sen lait ja säädökset, ajatukset ja 
asenteet ovat ikuisesti, infiniittises-
ti ja universaalisesti tosia, samalla 
niiden soveltaminen ja sovittaminen itse ku-
hunkin universumiin, järjestelmään, maail-
maan ja luotuun älylliseen olentoon ovat mu-
kautettuja Luoja-Poikien suunnitelmiin ja 
menetelmiin näiden toimiessa kukin omassa 
universumissaan, samoin kuin ne ovat sopu-
soinnussa Äärettömän Hengen ja kaikkien 
muiden liitännäisten taivaallisten persoonal-
lisuuksien paikallisten suunnitelmien ja me-
nettelytapojen kanssa. [42:4; korostus li-
sätty] 

 Sääntöjen rikkominen johtaa aina 
jonkinasteiseen murheeseen riippu-
matta siitä, onko teko tiedostettu. 
Kuinka turhaa onkaan esittää tällaiselle 
Jumalalle lapsekkaita vetoomuksia, jotta 
hän muuttaisi muuttamattomia säädöksiään 
voidaksemme välttyä niiltä oikeudenmukai-
silta seuraamuksilta, joiden syynä on se, että 
hänen viisaat luonnonlakinsa ja oikeamieli-
set hengelliset päätöksensä vaikuttavat! 
[36:7] Miettiessäni esimerkkiä aiheesta 
mieleeni tuli gravitaatio. Se on olemas-
sa, uskoi siihen tai ei. Gravitaatiota 
vastaan toimiminen vähintään väsyttää 
ellei satuta.  
 On tärkeää, että pyrimme löytä-
mään luomakunnan säännöt. Tämä 
tapahtuu elämällä, ja kieltämättä elä-
mänkokemuksen kautta tietyt asiat tu-
leekin havaittua. Voi olla, että joudum-
me jopa tarkistamaan ajatteluamme. 
”Todellisen tiedon ja totuuden välillä ei kos-
kaan vallitse ristiriitaa. Ristiriitaa saat-
taa kylläkin esiintyä tiedon ja ih-
misen uskomusten välillä, uskomus-
ten, joita värittää ennakkoluuloisuus, joita 
vääristää pelko ja joita hallitsee kammo jou-
tua kasvokkain aineellisten seikkojen selvil-
lesaamisen tai hengellisen edistymisen muka-
naan tuomien uusien tosiasioiden kans-
sa.” [1459:4; korostus lisätty] 
 Etsintäretkellä kannattaa olla 
avoimin mielin. Luojan suunnitelma 
on todennäköisesti koko ajan silmiem-
me edessä. Viisas filosofi etsii aina sitä 
luovaa suunnitelmaa, joka on kaikkien uni-
versumi-ilmiöitten takana ja joka on ole-
massa niitä ennen. Luojan ajatus käy poik-
keuksetta luovan teon edellä. [42:6] 
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  Hyvyys on vakauttavaa ja luotta-
musta herättävää 
 

Hyvyys lienee kolmikon vaikeimmin 
määriteltävä käsite, mutta jonka sisäl-
lön lukija varmaan ymmärtää. Meillä 
jokaisella on toivottavasti kokemuksia 
hyvistä ihmisistä. Tämmöiseen ihmi-
seen on helppo luottaa ja kohdistaa 
rakkautensa (40:5). [J]umalallisen hyvyy-
den käsite on ymmärrettävissä vain 
suhteessa persoonallisuuteen. Vain 
persoona voi rakastaa ja tulla rakastetuksi. 
[31:3; korostus lisätty]  
 Hyvyys on jumalallisen täydellisyyden 
erilaisten tasojen suhteellisten arvojen men-
taalista tiedostamista. Hyvyyden tiedostami-
nen edellyttää moraalisen statuksen omaavaa 
mieltä, persoonallista mieltä, jolla on kyky 
tehdä ero hyvän ja pahan välillä. Mutta se, 
missä määrin joku omaa hyvyyttä, suuruut-
ta, on se mitta, miten paljon hän on 
todellisuudessa saavuttanut juma-
lallisuutta. [647:4; korostus lisätty]  
 Hyvyys toimii mittarina mielen 
hallintaan saamisessa! Voitaisiinko hy-
vyys jopa nähdä oman itsensä hallin-
taan tähtäävänä kokonaisuutena eli 
luonteen kehittämisenä? Tavoittee-
na tulisi olla se, 
että kykenee ole-
maan hyvä myös 
silloin, kun on 
tiukka paikka. Sil-
loinkin, kun itsellä 
on vähän, eikä 
vain silloin, kun 
on mistä jakaa. 
Tämä varmaan edellyttäisi epämuka-
vuusalueille käyntiä ja kokemuksien 

hankkimista elämän nurjista puolista. 
Hyvyys voisi edellyttää myös huolen-
pitoa terveydestään ja terveellisiä elä-
mäntapoja yleisesti.  
 
Kauneuden ymmärrys rajoittunut-
ta? 
 

Kauneuden ymmärtämisen osalta kirja 
kritisoi melko voimakkaasti käsityk-
siämme. Filosofiaa te jossain määrin käsi-
tätte ja jumalallisuutta te tajuatte palvonnas-
sa, sosiaalisessa palvelussa ja henkilökohtai-
sessa hengellisessä kokemuksessa, mutta 
kauneudentavoittelun – kosmologian – te 
aivan liian usein rajoitatte ihmisen karkei-
den taideharrastusten tutkimiseen. [646:4] 
 Ihmisen tulisi ilmeisesti enemmän 
pohtia myös universumimme luonnet-
ta. Jokin syy Jumalalla tietysti on ollut, 
kun hän on luonut universumin tie-
tynlaiseksi. Tämä jumalallinen kauneus 
on silmiemme edessä, ja meidän pitäisi 
poimia sieltä vinkit ilmentääksemme 
kauneutta. Kirjassa lienee ihan syystä 
laajat osiot, joissa kuvataan universu-
min toimintamalleja.  
 Ihmisen tekemä taide on kauneu-
dentavoittelua ja miksikäs ei. Sehän 

kuvastaa mielemme 
maisemia. Kauneus on 
taiteen, musiikin ja koko 
inhimillisen kokemuksen 
mielekkäiden rytmien 
kummi. [647:1] Kau-
neus on kuitenkin 
vain kummi eli hen-
gellinen ohjaaja. Eikö 
siis kauneus olekaan 

katsojan silmissä? Kirja antaisi ym-
märtää, että ei. [I]hmisperäisen taiteen vie-

”Korkeimman kauneuden 
havaitseminen on todelli-
suuden löytämistä:  
Havaita ikuiseen totuuteen 
sisältyvä jumalallinen hy-
vyys – se on äärimmäistä 
kauneutta.” 



HEIJASTE    2/2015 

 

24 

 hätysvoima koostuu sen yhtenäisyyden har-
moniasta. [43:1] 
 Kauneudelle on olemassa muun 
muassa seuraavia määritelmiä: 
 Kauneus, taide, on enimmältään vas-
takohtien yhdistämistä. Vaihtele-
vuus on kauneuden käsitteelle olennaista. 
Korkein kauneus, finiittisen taiteen korkein 
saavutus, on draama, jossa on kysymys 
Luojan ja luodun muodostamien kosmisten 
ääripisteiden välisen valtavan kui-
lun umpeenkuromisesta. Ihminen, jo-
ka löytää Jumalan, ja Jumala, joka löytää 
ihmisen, – luotu muuttumassa täydelliseksi, 
niin kuin Luoja on täydellinen – siinä on 
ylittämätöntä kauneutta edustava verratto-
mista verrattomin saavutus, kosmisen taiteen 
lakipiste. [646:4; korostus lisätty] 
 Korkeimman kauneuden havaitseminen 
on todellisuuden löytämistä ja yh-
dentämistä: Havaita ikuiseen totuuteen 
sisältyvä jumalallinen hyvyys – se on äärim-
mäistä kauneutta. Jopa ihmisperäisen taiteen 
viehätysvoima koostuu sen yhtenäisyyden 
harmoniasta. [43:1; korostus lisätty] 
 Ylevin kauneus sisältyy siihen näkö-
alaan, että ne muunnelmat yhdisty-
vät, jotka ovat syntyneet aiemmin olemassa 
olleesta sopusointuisesta todellisuudesta. 
[646:5; korostus lisätty] 
 Kauneus on kirjan mukaan vasta-
kohtaisuutta, vaihtelevuutta ja sopu-
sointuisten yksityiskohtien sekä muun-
nelmien harmonista yhdistymistä. 
Kauneudessa ilmenee kehityssuunta 
kohti täydellisyyttä. Eivätkö nämä 
kaikki määreet kuvaa universumimme 
tunnettua toimintaa? Herää kysymys, 
mitä muita ominaispiirteitä voimme 
johtaa kirjan kosmologiasta. Vaihtele-

vuus ja vastakohtaisuus voisi viitata 
normaaliin arjen ja levon tasapainoon. 
Tarkoitetaankohan kauneudella kaik-
kea sitä, mikä edesauttaa nauttimaan 
Isän palvelemisesta? Työelämässä tä-
mä voisi olla työhyvinvointia ja työpäi-
vän rytmitystä niin, että se sisältää vir-
kistäviä osia. Tällöin työ ei ala maistu-
maan puulta ja töihin on mukava pala-
ta jopa niin, että tehtäviä ja työyhtei-
söä kaipaa. ”Totuus on koossapitävää, 
kauneus vetoavaa, hyvyys vakautta-
vaa. [43:5; korostus lisätty] 
 Kauneuden arvostaminen johtaa 
myös eettiseen herkkyyteen, jolloin totuus 
ja hyvyys on laajemmin ymmärrettä-
vissä (646:9). Kirjan viittaus herkkyy-
teen kauneuden yhteydessä on hieman 
yllättävä. Hieman pitempään pohdittu-
na se vaikuttaa kuitenkin loogiselta. 
Taide kaikissa muodoissaan saa ihmi-
sen ajattelemaan ja energisoitumaan – 
esimerkiksi musiikki. Ehkä se tosiaan 
myös herkistää ”aistimme” tunnista-
maan olennaisen. Kauniissa ympäris-
tössä ajatukset ovat usein helpommin 
positiivisia. 
 
Kaikki yhdessä 
 

Monessa arkisessa ilmiössä saattaa il-
metä yksi kolmesta. Ihanteellisessa 
”ilmiössä” totuus, kauneus ja hyvyys 
toteutuvat yhtä aikaa toisiaan määrittä-
en. Kaikki totuus – aineellinen, filosofinen 
tai hengellinen – on sekä kaunista että hy-
vää. Kaikki todellinen kauneus – materiaa-
linen taide tai hengellinen symmetria – on 
sekä totuudellista että hyvää. Kaikki aito 
hyvyys – olkoon se henkilökohtaista moraa-
lisuutta, yhteiskunnallista tasapuolisuutta 
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  tai jumalallista huolenpitoa – on yhtäläisen 
todellista ja kaunista. [43:4] 
 Asia lienee myös niin, että kaikkia 
kolmea tulee kehittää tasapainoisesti. 
Luonnossa niukka ravinne on kasvun 
pullonkaula ja vastaava sääntö taitaa 
päteä myös ihmiseen. Hyvyys on elävää, 
suhteellista, aina etenevää, se on poikkeuk-
setta omakohtainen kokemus, ja sen sekä 
totuuden ja kauneuden näkemisen välillä 
vallitsee aina vastaavuussuhde. [1458:4] 
Vastaavanlainen riippuvuus todettiin 
edellä kauneuden yhteydessä, kun kau-
neuden arvostamisen todettiin johta-
van myös eettiseen herkkyyteen. 
 
Ääripäät ja suhteellisuus 
 

Sekä totuudesta että hyvyydestä tode-
taan, että ne ovat suhteellisia. Fyysiset 
tosiasiat ovat melko yhdenmukaisia, mutta 
totuus on maailmankaikkeuden  filosofiassa 
elävä ja joustava tekijä. [42:3] Hyvyys on 
totuuden tavoin aina suhteellista, ja sen vas-
takohta on poikkeuksetta pahuus. [1457:6]  
 Tällä ilmeisesti tarkoitetaan sitä, 
että epätäydellisessä maailmassa juma-
lallinen totuus, kauneus tai hyvyys 
esiintyy tuskin koskaan täydellisenä. 
Ennen kuin saavutat Paratiisin tasot, hy-
vyys tulee aina olemaan enemmänkin sitä, 
mitä tavoittelet, kuin sitä, mitä sinulla jo 
on; paremminkin tavoite kuin saa-
vutettu kokemus. Mutta jo kun vasta 
isoat ja janoat vanhurskautta, koet yhä suu-
rempaa tyydytystä hyvyyden osittaisestakin 
saavuttamisesta. [1458:5; korostus lisät-
ty] 
 Mittatikun toisessa päässä on täy-
dellisyys ja toisessa epätäydellisyys eli 
pahuus, rumuus ja epätotuus. Totuu-

teen, kauneuteen ja hyvyyteen liittyy 
Jumalan tahdon mukainen toiminta. 
Vastakohtiin näyttäisi liittyvän Juma-
lan kieltäminen. Materialismi, ateismi, 
on näin ollen rumuuden maksimoimista, 
kauneuden finiittisen antiteesin, vastakoh-
dan, huipentuma.[646:5; korostus lisätty]  
 Suhteellisuus liittyy myös va-
pauteemme valita ja jopa pakottaa te-
kemään valintoja. Siitä tosiasiasta, että 
osittainen on olemassa rinnan täysimääräi-
sen kanssa, muodostuu todellisuuden suhteel-
lisuus, se tekee välttämättömäksi 
älyllisen valintojen tekemisen ja sen 
aikaansaannosta on, että hengen tunnistami-
sessa ja siihen reagoimisessa esiintyy arvota-
soja. [1435:6; korostus lisätty] 
 Universumi on alati kehittyvä. 
Suhteellisen ja elävän totuuden finiittinen 
varjo on alituisessa liikkeessä. Paikoilleen 
juuttuneet käsitykset jarruttavat aina tiedet-
tä, politiikkaa, yhteiskuntaa ja uskontoa. 
[1436:1] Suhteellisuus korostaakin 
myös sitä, että tämän päivän valinnat 
ja tulkinnat pitää uskaltaa arvioida 
huomenna. Kirjassa kuvataan laajasti 
ihmiskunnan kehitystaivalta kohti si-
vistystä. Tietyt alkeelliset tavat ovat 
ehkä nykymittapuulla olleet hirvittä-
viä, mutta ne ovat olleet aikanaan 
”paras mahdollinen”. Ne ovat autta-
neet tuon ajan ihmistä valitsemaan vä-
hemmän pahan vaihtoehdon. Ymmär-
ryksen kehittyessä vanhoista tavoista 
on kuitenkin pystyttävä luopumaan. 
 Maailman ilmiöiden analysoinnis-
sa suhteellisuudella voisikin sanoa ole-
van kaksi tehtävää: toisaalta se sallii 
toimintatapojemme vapaan kritiikin, ja 
toisaalta se tarjoaa vertailupohjan ne-
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 gatiivista ääripäätä vasten. Hyvyys löytyy, 
kun tunnistetaan hengellisen tason positiivi-
set totuusarvot, jotka ihmisen kokemuksessa 
täytyy saattaa vastakohta-asetelmaan hyvyy-
den negatiivisen vastapuolen – potentiaalisen 
pahan luomien varjojen – kanssa. [1458:4] 
Maailmassamme ilmenevät totuus, 
kauneus ja hyvyys ovat vielä kaukana 
täydellisyydestä. Saattaa olla niin, että 
kehityksemme ei niinkään tapahdu 
kohti valkeutta vaan paremminkin 
pois pimeydestä. Pahuutta edustava 
toiminta voi olla helpompi tunnistaa 
kuin hyvyyttä. 
 
Lopuksi 
 

Artikkelin viimeistely oli uskomatto-
man vaikea tehtävä. Kun tekstin luki 
läpi, heräsi uusia ajatuksia, jotka johti-
vat lähes koko kirjoituksen muokkaa-
miseen. Jossain vaiheessa piti kuiten-
kin tehdä päätös ja lähettää teksti 
eteenpäin. Tiedän olevani ajatukseni 
taipaleen alussa, joten toivon ajatuste-
ni edes yleistasolla vastaavan kirjan 
viestejä totuudesta, kauneudesta ja hy-
vyydestä. Kaikesta huolimatta haluan 
lisäksi esittää jonkinlaisen koosteen, 
josta tutkimusmatkaa voi jatkaa. 
 Koska Jumaluuden ymmärrettävät 
alkutekijät ovat totuus, kauneus ja hy-
vyys, syvällä sisimmässämme tunnem-
me vetoa näiden mukaiseen maail-
manjärjestykseen. Tasapainoinen elä-
mä sisältää luonnollisena osana sään-
töjä. Koska säännöt jäävät pakostakin 
yleistasoisiksi, tulisi ihmisten keskuu-
dessa vallita hyvyys ja armo, joiden 
avulla oikeaan toimintaan ohjataan. 
Säännöt kertovat sen, miksi me olem-

me täällä. Työsarka on väkisinkin pitkä 
eikä se lopu tekemällä. Siksi on äärim-
mäisen tärkeää nähdä työn ja levon 
suhde tärkeänä osana eloa. Elämän pi-
tää olla myös kaunista ja nautinnollis-
ta.  
 Näin ajateltuna totuus, kauneus ja 
hyvyys tulevat hyvinkin lähelle arke-
amme ja pohjaksi uudelle elämisen fi-
losofialle. Suoran linkin arkeemme voi 
havaita poimimalla käteensä minkä ta-
hansa terveellistä elämää käsittelevän 
aikakauslehden. Mitä ilmeisimmin jär-
keenkäyvimmät ohjeet sisältävät viit-
teitä totuuteen, kauneuteen ja hyvyy-
teen.  
 Saatesanoiksi jatkoon voisi todeta: 
Nykypäivien uskonnon ylikorostunut ja ir-
rallinen moraalisuus, joka ei kykene saa-
maan osakseen monienkaan kahdennen-
kymmenennen vuosisadan ihmisten an-
taumusta ja lojaalisuutta, palautuisi ar-
voonsa, jos se moraalisten käsky-
jensä lisäksi omistaisi yhtäläistä 
huomiota tieteen, filosofian ja hen-
gellisen kokemuksen totuuksille se-
kä fyysisen luomakunnan kauneu-
delle, älyllisen osaamisen lumovoimalle ja 
suuruudelle, joka tulee esille aidon siveellisen 
rohkeuden saavuttamisessa. [43:2; koros-
tus lisätty]  
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Lasten oikeuksien julistus 
 

L akialoite sukupuolineutraalista 
avioliitosta kuulostaa hyvältä. 

Ikävä kyllä se ei ota huomioon lasten 
oikeuksia, vaikka muilta osin aloite li-
sää ihmisten välistä tasa-arvoa. Yleen-
sä lait tehdään suojelemaan 
heikompia osapuolia, mutta 
tässä lakialoitteessa suojellaan 
liikaa vahvemman osapuolen 
oikeuksia. 
 Lapsilla on oikeus äitiin ja isään. 
Lakialoitetta puoltavien ”asiantuntijoi-
den” mielestä mikään tutkimus ei kui-
tenkaan tue tätä oikeutta. Tämä on 
kummallista, koska kaikkien laajaan 
tutkimusmateriaaliin ja todelliseen sa-
tunnaisotantaan perustuvien tutki-
musten mukaan lapsen kannalta paras 
vaihtoehto on oman biologisen äidin 
ja isän muodostama avioliitto, jossa 
yhteiset lapset sitovat parin ja suvun 
yhteen. 
 Tutkimusten mukaan biologisten 
vanhempien muodostamissa perheissä 
varttuvat lapset menestyvät keskimää-
rin paremmin koulussa ja työelämässä, 
saavuttavat tasapainoisemman tunne-
elämän, löytävät vahvan identiteetin ja 
omaavat terveemmän seksuaalisuuden 
kuin muissa perhetyypeissä varttuneet 
lapset. Poikkeuksia tietysti löytyy, kos-
ka ihmiset ovat erilaisia. 
 Käytännössä nainen ja mies voisi-
vat olla täysin eri ihmislajeja, niin eri-
laisena he näkevät ympärillämme ole-
van maailman. Tästä johtuen lapsiper-

heessä äiti ei voi täysin korvata isää ei-
kä isä voi korvata äitiä. Tosiasia on, 
että lapset, jotka varttuvat isän ja äidin 
muodostamassa perheessä, menesty-
vät elämässä todennäköisesti parem-

min kuin muis-
sa perhetyypeis-
sä varttuneet 
lapset. Tämä ei 

tietystikään tarkoita sitä, että muissa 
perhetyypeissä vanhemmat olisivat 
huonompia, mutta käytännössä hei-
dän haasteensa ovat paljon suurempia. 
 Yhdistyneiden kansakuntien las-
ten oikeuksien sopimuksen mukaan 
jokaisella lapsella on oikeus omaan ni-
meen, oikeus kansallisuuteen ja oikeus 
elää biologisten vanhempiensa kanssa.  
Ihmisoikeuksien julistus pitää yhteis-
kunnan luonnollisena perusyksikkönä 
perhettä, jossa biologinen äiti ja isä 
kasvattavat yhdessä lapsiaan. Vanhem-
pien kuolemassa tai avioerossa kyse 
on poikkeustapauksesta tai epäonnis-
tumisesta. Sen sijaan lakiesityksen mu-
kaisessa sukupuolineutraalissa aviolii-
tossa kyse on täysin uusien normien 
luomisesta. 
 Näiden perusoikeuksien lisäksi 
lapsilla tulee olla oikeus syntyä tervei-
nä. Nykyisen teknologian avulla lap-
sen fyysinen terveys voidaan varmis-
taa hyvissä ajoin jo ennen syntymää. 
Lapsen tuomitseminen koko iäkseen 
sairaaseen ruumiiseen ei osoita van-
hempien rakkautta – vaan kyvyttö-

”Lapsilla on oikeus 
äitiin ja isään.” 
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 myyttä erottaa oma tuska lapsen tus-
kasta. 
 Suvaitsevaisuus tarkoittaa sitä, että 
kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on sa-
mat oikeudet sukupuoleen, seksuaali-
seen suuntautuneisuuteen, ikään tai 
uskontoon katsomatta. Nämä oikeu-
det eivät kuitenkaan voi olla ristiriidas-
sa muiden ihmisten perusoikeuksien 
kanssa. Suvaitsevaisuus on onnellisen 
perheen ja yhteiskunnan perusominai-
suus. 
 Äärisuvaitsevaisuus johtaa kuiten-
kin perheen ja yhteiskunnan rapautu-
miseen samalla tavalla kuin monet 
muutkin ääriliikkeet. Äärisuvaitsevai-
suus johtaa yhteiskuntaan, jossa säh-
köaidat ja valvontakamerat rakenne-
taan tavallisten ihmisten ympärille, 
mutta häiriköt ja rikolliset kulkevat va-
paina. Äärisuvaitsevaisuus tulee yhteis-
kunnalle äärettömän kalliiksi. 

 Perhe on yhteiskunnan perusyk-
sikkö, jonka panosta neuvola, tarha, 
koulu, lastensuojelu tai poliisi ei voi 
mitenkään korvata. Vanhempien teh-
tävä on antaa lapselle perusluottamus, 
jota ilman todellisten ystävien ja uskon 
löytäminen on vaikeaa. Tässä mielessä 
on kerrassaan merkillistä, että perheen 
perustamiseen ei tarvita koulutusta, 
soveltuvuustestejä tai ajokorttia. 
 Yhteiskunnan pahoinvointia ei 
voida parantaa oireita hoitamalla: las-
tensuojelun, sosiaalihuollon ja oikeus-
laitoksen avulla. Ainoa keino on avio-
liiton kehittäminen ja panostaminen 
perheiden hyvinvointiin. Ihminen, jo-
ka on onnistunut saamaan hyvät van-
hemmat, on yleensä oikeudenmukai-
nen – ei rangaistuksen pelosta vaan 
siksi, että se on oikein. 
 

Antti Roine, Ulvila 24.11.2014  

Julkaisumandaatin historia 
Urantia-kirjan ajoitus. Johdanto julkaisumandaattiin 

 

Carolyn Bowman Kendall , Yhdysvallat 
 

(Artikkeli on julkaistu englanninkielisenä UAI Journal -lehdessä 4/2014.) 

Kirjoitus perustuu esitykseen Ma-
disonissa Wisconsinissa pidetyssä 
opintopiirisymposiumissa kesä-
kuussa 2014.  Artikkelissa käsitel-
tävää julkaisumandaattia (”Publi-
cation Mandate”) on käsitelty 
”Erään ilmoituksen synty” -doku-

mentissa, joka löytyy Urantia-seur-
an sivuilta pdf:nä. 
 
Tervehdys, 
 
Olen iloinen saadessani puhua kaikille 
teille täällä opintopiirisymposiumissa. 
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  Nimeni on Carolyn Bowman Kendall 
ja olen Foorumin elossa oleva jäsen. 
Foorumi oli ryhmä, joka opiskeli ke-
hitteillä olleita Urantia-lukuja 30 vuot-
ta, ennen kuin ne julkaistiin Urantia-
kirjana. Olin Foorumin jäsen viimeisi-
nä viitenä vuotena. Gaétan Charland 
kutsui minut symposiumiin kertomaan 
taustainformaatiota julkaisumandaatis-
ta. 

Useat lukijat kysyvät julkaisuman-
daatin tarkoituksesta ja oliko se aito 
tiedonanto samoilta planetaarisilta val-
vojilta, jotka toimittivat ilmoituksen. 
He kysyvät myös, onko se edelleen 
ajankohtainen. Minä vakuutan teille, 
että samat olevaiset, jotka välittivät 
Urantia-luvut, viestivät kaikki esiai-
neistot, kuten myös viestit, jotka tuli-
vat lukujen valmistuttua. Paperit tuli-
vat samalla äänellä tai samalla kirjoi-
tuksella ja samalla tekniikalla kuin itse 
luvut.  

Ensinnäkin, niin sanotun julkai-
sumandaatin oikea otsikko oli: 
”Urantia-kirjan ajoitus” ja alaotsik-
ko ”Johdanto julkaisumandaat-
tiin”. Ohessa oleva julkaisuvaltuutus 
oli mielestäni aika lyhyehkö. Se antoi 
luvan ihmiskontaktikomissiolle edetä 
viimeiset askeleet julkaista Urantia-
kirja. Kontaktikomissio ei vain voinut 
kiirehtiä julkaisemaan Urantia-lukuja 
milloin halusivat; heidän täytyi odottaa 
lupaa ilmoituksen antajilta.  

Kun se tapahtui, muodollinen 
suostumus tuli persoonallisuudelta, 
joka saapui Urantialle 21. elokuuta 
1951. Hän oli tähän mennessä tunte-
maton Melkisedek-Poika nimeltään 
Norson. Hänet esiteltiin uutena vir-

kaatekevän Planeettaprinssin sijais-
hallitsijana. Tiedämme, että Urantian 
Planeettaprinssi on Kristus Mikael, jo-
ka saavutti tittelin pian kasteen jälkeen 
tammikuussa 26 jKr. (s. 1512 ja 1025). 
Hän korvasi Caligastian, joka oli liitty-
nyt Luciferin kapinaan. Mikael ei jää-
nyt Urantialle johtamaan maailmam-
me päivittäistä hallintoa. Makiventa 
Melkisedek lahjoittautui hiljattain Pla-
neettaprinssin sijaishallitsijaksi. Vaikka 
Makiventa on vieraillut Urantialla liit-
tyen Urantia-ilmoitukseen, hänen ei 
ole oletettu suoraan johtaneen näky-
mättömiä olentoja, jotka hallinnoivat 
maailmaamme. Me emme tiedä kuinka 
kauaksi aikaa Norson jää johtamaan 
Urantia-ilmoitusta, mutta kuten Bill 
Sadler sanoi päivänä, jolloin viesti lu-
ettiin: ”Meillä ei voi olla kahta Pla-
neettaprinssiä.” Tai kolmea tuohon 
tarkoitukseen. 

Tämä aiemmin tuntematon Mel-
kisedek-Poika oli Makiventa Melkise-
dekin ja Gabrielin – Kirkkaan Aamu-
tähden seurassa. Hänet esiteltiin kon-
taktikomission jäsenille. Vieraat olivat 
läsnä Jeesuksen syntymäpäivien vie-
tossa 21. elokuuta. He olivat näkymät-
tömiä ihmissilmälle. 
 Urantia-luvut olivat olleet valmis-
telussa tammikuusta 1925 ja kehitty-
neet asteittain kahdessa jaksossa vuo-
teen 1935. Vuosien 1925 ja 1941 välil-
lä nähtiin ilmoituksenantajien kanssa 
paljon vaivaa tekstin selkeyttämiseksi 
uudelleen kirjoittaen, oikolukien ja hy-
väksyttyjä tekstikorjauksia tehden. 
 Toinen maailmansota ja Korean 
sota aiheuttivat usean vuoden odotuk-
sen, kuten myös sarja muita uhkia 
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 maailman turvallisuudelle ja rauhalle. 
Ilmoituksenantajat myönsivät luvan 
aloittaa ladonta kesäkuussa 1941. Pai-
notaloksi valittiin R.R. Donelly & 
Sons Chicagossa Illinoisissa. Jokainen 
kirjan osa ladottiin, kun rahoitus oli 
saatu. Ilmoituksenantajat odottivat, 
kunnes Foorumi oli lukenut osan neljä 
loppuun. Viimeinen luku neljännestä 
osasta, Jeesuksen luvuista, luettiin 8. 
tammikuuta 1948. Neljäs osa ladottiin 
kesäkuussa 1950. 
 Kolme kuukautta elokuussa 1951 
tapahtuneen saapumisensa jälkeen 
Norson lähetti tiedonannon kontakti-
komissiolle 22. marraskuuta 1951. 
Hän nimitti Urantian korkeimman oi-
keuden planeetalla toimivien erilaisten 
olentoluokkien johtajista. Hän myös 
neuvoi, että kontaktikomission tehtä-
vät siirrettäisiin Urantia-säätiölle 11. 
helmikuuta 1954. Elokuussa 1952 hän 
lähetti toisen tiedonannon, jossa luki: 
”Minä ja minä yksin johdan Urantia-
kirjan julkaisua.” Ja hän sanoi: ”Jos en 
ole antanut lupaa tammikuun 1. päi-
vään mennessä 1955, Urantia-säätiön 
johtokunnan jäsenien pitäisi edetä jul-
kaisusuunnitelmissa oman harkintansa 
mukaan. Pidätän oikeuden puuttua 
asiaan milloin vain.” Kysyttäessä, mik-
si he eivät olleet kuulleet hänestä ko-
konaiseen vuoteen, hän vastasi työs-
kennelleensä ”estääkseen kolmannen 
maailmansodan.”  
 Norsonin kolmas viesti oli julkai-
sumandaatti ja ”Urantia-kirjan ajoi-
tus”, joka luettiin Foorumille 21. syys-
kuuta 1952. Tämä päivä varmistettiin 
yksityisen päiväkirjan muistiinpanosta. 
Kuulin mandaatin ja kaunopuheisen 

johdannon Bill Sadlerin Foorumille 
lukemana. Bill ilmaisi henkilökohtai-
sen näkemyksensä, että he eivät to-
dennäköisesti kuulisi enempää ”ystä-
vistämme” sanoen: ”Arvaan meidän 
olevan omillamme tästä eteenpäin.” 
 Foorumin jäsenet olivat ajatelleet 
julkaisun jälkeen toteutettavan suuria 
ryhmäkokoontumisia, mutta kun yksi 
mies yleisössä kuuli, että perustaisim-
me tuhansia pieniä opintopiirejä, hä-
nen kommenttinsa oli: ”Nyt he sen 
kertovat.” Kaikki muut Foorumissa 
olivat melko jännittyneitä tietäessään, 
että kirja olisi pian saatavissa kotiin lu-
ettavaksi. 
 Jonkin verran keskustelua käytiin 
siitä, mitä tarkoittaa mandaatin joh-
dannossa oleva toteamus: Kirja kuuluu 
aikakaudelle, joka välittömästi seuraa ny-
kyisen ideologisen kamppailun päättymistä. 
Jotkut tunsivat hänen puhuvan kom-
munismista. Toiset tunsivat, että ky-
seessä olivat muut poliittiset mullis-
tukset, kun taas toiset uskoivat, että 
maailma ei ole valmis, ennen kuin Lu-
ciferin kapina on ratkaistu ja piirit au-
kaistu. Vastauksia tähän ei saatu. 
 Mandaatti luettiin uudelleen Foo-
rumille 4. huhtikuuta 1955. Kopioita 
jaettiin jokaisen Urantia-veljeskunnan 
osastokomitean sihteerin muistilehti-
ön väliin, ja niitä annettiin myös useil-
le johtajille. Vuosia julkaisun jälkeen se 
luettiin useille yksilöille heidän nous-
tessaan oletettavaan johtajan rooliin. 
Enempää ei annettu kirjallisena. 
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Koonneet: Tietyt URANTIA-VELJESKUNNAN yleisneuvoston jäsenet 

Mitä varten: URANTIA-VELJESKUNNAN johtokunnan tiedostoihin 

Esittänyt: 4. huhtikuuta 1955  Foorumille lukenut William S. Sadler 
 

”Näyttäisi sopivalta, toisen kerran, tuoda johtokunnan tietoon tiettyjä 
viisaita kommentteja ja neuvoja, jotka on koottu vuosien aikana ja jotka 
liittyvät URANTIA-KIRJAN tulevaisuuden ongelmiin. Nämä neuvot 
voidaan hyvin esittää yleisen otsakkeen alla:” 
 

”Urantia-kirjan ajoitus” 

Me pidämme Urantia-kirjaa ihmisyhteiskunnan etenevän evoluution eräänä piirtee-
nä. Se ei liity uutta historiallista vaihetta alkavan mullistuksen näytelmällisiin ta-
pahtumiin, vaikka sen ilmestyminen saattaa näennäisesti ajoittua yhden sellaisen 
ihmisyhteiskunnan mullistuksen vanavedessä tapahtuvaksi. Kirja kuuluu aikakau-
delle, joka välittömästi seuraa nykyisen ideologisen kamppailun päättymistä. Se tulee 
olemaan aika, jolloin ihmiset ovat halukkaita etsimään totuutta ja oikeamielisyyttä. 
Kun nykyinen sekasortoinen kaaos on ohi, tulee olemaan helpommin mahdollista ra-
kentaa ihmissuhteiltaan uuden ja paremman aikakauden kosmos. Ja tätä maail-
massa vallitsevaa parempaa asiaintilaa varten kirja on tehty valmiiksi. 

Mutta kirjan julkaisemista ei ole lykätty tuohon (mahdollisesti) jokseenkin etäiseen 
aikaan. Kirjan varhaisesta julkaisemisesta on huolehdittu, jotta se olisi saatavilla 
johtohenkilöiden ja opettajien kouluttamiseksi. Sen olemassaoloa tarvitaan myös va-
rakkaiden henkilöiden huomion kiinnittämiseksi, jotka ehkä siten johdetaan kus-
tantamaan käännöksiä muille kielille. 

Te, jotka olette omistaneet elämänne palvellaksenne kirjaa ja veljeskuntaa, voitte 
ymmärtää vain vähän tekojenne tärkeyttä. Tulette epäilemättä elämään ja kuole-
maan ymmärtämättä täysin osallisuuttanne uuden uskonnollisen aikakauden syn-
nyssä tässä maailmassa. 

Tulevaisuus ei ole avoin teidän kuolevaiselle ymmärryksellenne, mutta teette hyvin 
opiskellessanne uutterasti etenemisen järjestystä, suunnitelmaa ja menettelytapoja sel-
laisina kuin ne pantiin täytäntöön Mikaelin maanpäällisessä elämässä Sanan tul-
tua lihaksi. Te tulette toimimaan Sanan kirjaksi tekemistä seuraavissa tapahtumis-
sa. Näiden uskonnon levittämisten välinen ero on suuri, mutta monet ovat ne läksyt, 
jotka voi oppia aiempaa ajanjaksoa tutkimalla. 

Teidän täytyy opiskella uudelleen Jeesuksen aika maanpäällä. Teidän täytyy huolella 
havainnoida, kuinka taivasten valtakunta vihittiin maailmalle. Kehittyikö se hitaas-
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ti ja levittyikö luonnollisesti? Vai ilmaantuiko se voimallisesti äkkiseltään vaikutta-
van voimannäytön myötä? Oliko se evoluutionaarista vai vallankumouksellista? 

Teidän täytyy oppia hallitsemaan sieluanne kärsivällisyydessä. Te olette tekemisissä 
totuuden ilmoituksen kanssa, joka on eräs osa tämän maailman uskonnon luonnol-
lista kehitystä.  

Liian nopea kasvu olisi itsetuhoista. Kirja on annettu niille, jotka ovat valmiita sitä 
varten kauan ennen sen maailmanlaajuisen lähetystehtävän aikaa. On perustettava 
tuhansia opintoryhmiä, ja kirja on käännettävä useille kielille. Siten kirja on val-
miina lohduttamaan ja valistamaan monenkielisiä kansoja sitten, kun taistelu ihmi-
sen vapauden puolesta on lopulta voitettu ja maailmasta on taas kerran tehty turval-
linen Jeesuksen uskonnolle ja ihmiskunnan vapaudelle. 
 

Urantia-kirjan lukijoiden kesätapaaminen 
12.–14.6.2015 

Paikka:  VuoriHotelli, Ellivuorentie 131, 38130 Sastamala, Vammala (linkki) 
Teema:  Aikamme opettajien opetuksia Urantia-kirjan valossa 
 
Perjantai 12.6. 

18.00 – Saapuminen, ilmoittautuminen, majoittuminen, iltapala 
19.00 – Suomen Urantia-seuran vuosikokous (noin 2 h) 
- Sauna - 
 
Lauantai 13.6. 

07.30 – 09.00 Aamiainen 
09.00 – 09.15 Aamun avaus, Henrik Perelló 
09.15 – 10.30 Louise L. Hay, Anthony de Mello ja Eckhart Tolle,  

Henrik Perelló 
10.30 – 11.15 Pohdintaa modernista uskonnollisesta kokemuksesta,  

B. Welte, Eija Seppänen-Bolotinski 
11.15 – 12.00 Ryhmätyöt ja purku 

Kääntänyt Jukka Makkonen  
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  12.00 – 13.00 Lounas 
13.00 – 14.00 Mika Waltarin matkassa kohti suvaitsevaisuutta,  

Risto Mäntynen ja pienryhmät 
14.00 – 15.00 Kahvi 
15.00 – 16.30 Kristilliset lehdet uskonnollisten käsitysten muokkaajina,  

Osmo Saarela.  Ryhmätyöt ja purku 
16.30 – 17.00 Yleinen keskustelutilaisuus. Aiheina mm. palvonta, hartaushet-

ki, musiikki, muistoateria, meditaatio, hengellisyyden kohenta-
minen 

17.00 – 18.00 Päivällinen 
19.00 –  Sauna 
20.30 –  Iltapala 
21.00 –  ”Palvontaa, hartautta, musiikkia …” 
 
Sunnuntai 14.6. 

08.00 – 09.00 Aamiainen 
09.00 – 09.15 Aamun avaus 
09.15 – 10.45 Kalevala ym., Onni Ylitapio. Ryhmätyöt ja purku 
10.45 – 11.30 Sielu ja tietoisuus, Sakari Saarela 
12.00 – 13.00 Lounas 
13.00 – 14.00 Universumin 3D-esitys, Raimo Ala-Hynnilä.  

Puheenjohtajan puheenvuoro 
14.00 –  Lähtökahvit 
 
Hinnat 

Pe–su 187,50 €/henkilö kahden hengen huoneessa 
225,50 €/henkilö yhden hengen huoneessa 

La–su 142,50 €/henkilö kahden hengen huoneessa 
 162,50 €/henkilö yhden hengen huoneessa 

Pe, ei majoitusta:  20 € /henkilö 

La, ei majoitusta:  82 €/henkilö (sis. aamiaisen, lounaan, iltapäiväkahvin, päi-
vällisen ja iltapalan sekä kokoustilavuokran ja pysäköinnin) 

Su, ei majoitusta:  36 €/henkilö (sis. aamiaisen, lounaan, iltapäiväkahvin, ko-
koustilavuokran ja pysäköinnin) 

 
Ilmoittautuminen 

Viimeistään sunnuntaina 31.5. osoitteeseen konferenssikomitea-pj@urantia.fi 
tai numeroon 040 411 1404/Perelló. 
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Tampere - Ellivuori  54 km  

Helsinki - Ellivuori  225 km  

Turku - Ellivuori  132 km  

Pori - Ellivuori  87 km  

Vaasa - Ellivuori  238 km 

 
Karkea ajo-ohje Vuorihotelliin, seuran kesäpäivätapaamiseen 
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Seuran hallitus ja yhteystiedot 
Puheenjohtaja: puheenjohtaja@urantia.fi 
 Raimo Ala-Hynnilä Jyväskylä. Puh. 0400 889 732  

varapuheenjohtaja@urantia.fi
 Risto Mäntynen Helsinki. Puh. 050 390 3040 

Sihteeri sihteeri@urantia.fi 
 Espoo. Puh. 040 090 3295 

rahastonhoitaja@urantia.fi
Parainen. Puh. 050 540 4582 

. jasenkomitea-pj@urantia.fi 
 Helena Juola Espoo. Puh. 050 530 7785 

julkaisukomitea-pj@urantia.fi
 Pertti Leinonen Espoo. Puh. 0500 41 6336 

Koulutuskomit. pj. koulutuskomitea-pj@urantia.fi 
 Tampere. Puh. 040 705 5572 

Konferenssikom. pj. konferenssikomitea-pj@urantia.fi 
Tampere. Puh. 040 411 1404 

internetpalvelut-pj@urantia.fi
 Osmo Saarela Sipoo. Puh. 0400 81 5379 

Messutapahtumia 
 

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

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

 Hengen ja Tiedon messut  10.-11.10.2015 Helsingin Suomalainen 
Yhteiskoulu, Isonnevantie 8, Helsinki 
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 UAI:n kansainvälinen lukijatapaaminen Kanadassa 
30.7.-2.8.2015 

Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen lukijatapaaminen järjestetään Bishopin yli-
opistossa Sherbrooke’issa Kanadassa heinä-elokuun vaihteessa. Sherbrooke si-
jaitsee Quebecin osavaltiossa parin tunnin ajomatkan päässä Montrealista itään.  

Tänä vuonna konferenssin teema keskittyy perhe-elämään. Käsityksemme Ju-
malasta muuttuu sitä mukaa, kun kasvamme lapsuudesta aikuisuutta kohti. On 
hyvä jakaa kokemuksia ja miettiä yhdessä sitä, kuinka vanhemmat ja isovanhem-
mat 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 Montrea-
lin 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 korke-
ampi kuin Etelä-Suomessa, päivän ylin lämpötila on keskimäärin 27 astetta. 

Lisätietoja konferenssista, Bishopin yliopistosta, majoitusvaihtoehdoista ja ko-
kousjärjestelyistä saat UAI:n sivuilta osoitteesta:  

http://urantia-association.org/2014/11/01/2015-urantia-association-
international-conference/ 

Kirjat kesähintaan, -20 %! 
Kaikki Urantia-säätiön Suomen-toimiston varastossa olevat Urantia-kirjat 
–20 %, 01.06.–15.07. 2015. Koskee kaikkia kielikäännöksiä. 

Lisäksi tukkutarjous suomenkielisistä kirjoista: 
Urantia-kirja, kovakantinen 5 kpl 100,00 €  (norm. 200,-) 
Urantia-kirja, pehmeäkantinen 5 kpl 62,50 €  (norm. 125,-) 

Postilähetyksissä hintoihin lisätään postin perimä pakettimaksu. Tiedustelut 
ja tilaukset 15.07.2015 mennessä osoitteella: 

Urantia-säätiön pankkitili Suomessa 
(Danske-Bank): 

IBAN:  FI91 8000 1270 1608 73 
BIC: DABAFIHH 

Urantia-säätiön Suomen-toimisto 
Sivurinne 1A, 01840 KLAUKKALA 

Puh: (09) 879 4351 tai 040 8301200 
Sähköposti:  urantia-saatio@urantia.fi 
Verkkosivu: http://saatio.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 pla-
neettamme 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 ilmoi-
tusta ihmisten luettavaksi ja omaksuttavaksi kansallisilla kielillämme sekä olleet 
aikanaan mukana avustamassa myös naapurimaiden Viron ja Venäjän käännök-
siä. Siksi vetoamme sinuun, suomalainen lukija; jos haluat olla edelleen mukana 
auttamassa nyt etäisempiä veljiämme ja sisariamme saamaan Urantia-
ilmoituksen 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 4. joulukuuta 

”O mista elämäsi sille, että todistat rakkauden olevan suurinta 
maailmassa.” 

[Urantia-kirja, 2047:5] 
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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. Osallis-
tuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja opintoryhmiin on 
suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-kirjan opetusten ymmärtä-
mistä. 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 ensisijai-
sesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdolli-
suuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esi-
merkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luen-
nointiapu 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. Mi-
käli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. Ha-
lukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seura julkaisee 
näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita opintoryhmä-
toimintaan, mutta samalla muistuttaa, että viime kädessä opintoryhmät kuiten-
kin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetelmistään. 

Helsinki 
 

Helsingin opintoryhmä kokoontuu 
parittomien viikkojen torstaina klo  
17-19 Taivallahden peruskoululla 
(ullakkohuone 44 M2) os. Eteläinen 
Hesperiankatu 38. Aloitamme syys-
kauden 10.9.2015. 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)  

Verkko-opintoryhmä 
Syksyllä 2014 aloitti suomenkielinen verkko-opintoryhmä. Opintoryhmä ko-
koontuu kahden viikon välein netissä ryhmäpuhelutoimintoa käyttäen. Ensim-
mäinen kokoontuminen oli 31.8. klo 19.00. Osallistuminen edellyttää Skype-
tiliä ja viestintäohjelmistoa tietokoneella, älypuhelimessa tai tabletissa. Jos olet 
kiinnostunut opintoryhmästä, ole yhteydessä Risto Mäntyseen. 
(risto.mantynen@gmail.com) 
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  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 Par-
viainen, 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, Kasarmin-
tie 20 A 84, 90130 OULU, puh. 040 
502 6604  
reijo.hamari@luukku.com 
 

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. Lisätie-
dot: Kari Kippo, puh. 050 327 1045  
kr.kippo@pp.inet.fi 

Turku 
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja Ta-
pio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 KIRJA-
LA, 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 keskusteluryh-
mä. 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. Ääni-
kirjaa voi kuunnella tietokoneella, älypuhelimella tai kannettavilla musiikinkuunte-
luun 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 ko-
konaisaika sekä alilukujen alkamisajankohta luvun alusta, min:sek. Täten halutun ali-
luvun alkamiskohta löytyy helposti. 

 CD-ROM-tallenne, 9 CD-levyä  Hinta 39,00 € 
 USB-tallenne, 1 USB-muisti, 8Gt Hinta 49,00 € 
 Molemmat yhdessä (CD+USB) Hinta 69,00 € 

Myynti: Suomen Urantia-seura ry. 
 Internetissä: http://www.urantia.fi → Urantia-kirja  
 Käteismyyntiä tilaisuuksissa, joihin seura osallistuu (messut) tai mitä seura it-

se järjestää (esitelmät, lukijapäivät). 

Tiedustelut: audiokirjat@urantia.fi tai p. 0500 416 336 (Pertti L.) 


