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Puheenjohtajan  
mietteitä

Taivaan valtakunta on Jeesuksen 
opetuksen ydin. Se on välitön re-

aktio Jeesuksen kehotukseen:
[174:4.2] On vain yksi käsky, ja se on 
suurin kaikista, ja tämä käsky kuu-
luu: ’Kuule, oi Israel: Herra, mei-
dän Jumalamme, Herra on yksi; 
ja rakasta Herraa, sinun Jumalaa-
si, kaikesta sydämestäsi ja kaikes-
ta sielustasi, kaikesta mielestäsi ja 
kaikesta voimastasi.’ Tämä on en-
simmäinen ja suuri käsky. Ja toinen 
käsky on ensimmäisen kaltainen; 
itse asiassa se juontuu suoraan en-
simmäisestä, ja se kuuluu: ’Rakas-
ta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’

Maan päällä taivaan valtakunta koos-
tuu niistä kuolevaisista, jotka tun-
nustavat Paratiisin Isän suvereni-
teetin. Aito halu jakaa elämä Isän 
kanssa paljastaa vähitellen universu-
min säväyttävän perussykkeen. Ian-
kaikkisen Pojan henkigravitaatio ve-
tää väistämättä sielua kohti Paratiisia. 
Äärettömän Hengen paikallisuniver-
sumiin sopeutettu mielihoiva paljas-
taa maailmankaikkeuden herkistävät 
ilosoinnut. Kun alkaa tuntea Isän rak-

kautta, ei se voi johtaa muuhun kuin 
aitoon pyrkimykseen jakaa kokemus 
kokonaisuniversumin perustavan-
laatuisesta hoivasta lähimmäistensä 
kanssa. Kun Jumala jakaa kaiken sen 
itsestään, jonka vain voi, niin kuole-
vainenkaan, jonka sielu altistuu kos-
misen energian vilvoittavan virtauk-
sen hellään hyväilyyn, ei voi muuta 
kuin antaa perimmäisen hyvän vuo-
laasti virrata sisään ja heti ulos:

[56:8.3] Rakkauden, ilon ja palvelun 
kokeminen on maailmankaikkeu-
dessa vastavuoroista. Jumala Isä 
ei tarvitse sellaista, että hänen poi-
kansa maksaisivat hänelle takaisin 
kaiken, minkä hän heille lahjoit-
taa, vaan nämä lahjoittavat (tai 
voivat lahjoittaa) vuorostaan tä-
män kaiken kumppaneilleen ja ke-
hittyvälle Korkeimmalle Olennolle.

Taivaan valtakuntaa ei perusteta 
maan päälle, vaan se on nimensä mu-
kaisesti ”taivaissa”. Monta utopiaa, 
monta hurskasta ja hyväntahtoista 
yritelmää, on rakennettu maan pääl-
le. Monet Isään uskovat ovat yrit-
täneet luoda uutta Paratiisia. Mutta 
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kun katsoo ympärilleen, huomaa, et-
tä vain harvat yhteisöt pystyvät toi-
minnassaan aina toteuttamaan niitä 
yleviä periaatteita, jotka perustuvat 
Jeesuksen kehotuksen mukaisen vel-
jeskunnan ihanteisiin. Etenkin mo-
net edellisen käänteentekevän ilmoi-
tuksen pohjalle perustetut yhteisöt 
ovat jatkuvasti erilaisten skandaali-
en ryvettämiä eivätkä ne välttämättä 
eettisesti näytä ulospäin sen moraali-
semmilta kuin maalliset organisaati-
otkaan.

Elämän realiteetit opettavat meille 
nöyryyttä joka päivä. Kun kasvamme 
hengessä, ihanteemme kasvavat mo-
ninkertaisiksi siihen verrattuna, mis-
tä pystymme omassa elämässämme 
suoriutumaan. Jumala ei odota meil-

tä ihmeitä. Evoluutio on menetelmä, 
jolla Isä luo. Muutos on väistämä-
tön, mutta kasvu on huomaamaton-
ta. Muistakaamme Nebadonin Ilta-
tähden unohtumaton tervehdys: [86:7.6] 
Evoluutio saattaa olla hidasta, mut-
ta se on erehtymättömän tehokasta.

[100:1.4] Nopein tapa sammakonpoi-
kasen tulla sammakoksi on elää jo-
kainen hetki uskollisesti sammakon-
poikasena. Kun kukin meistä taivaltaa 
eteenpäin täällä murheiden laaksossa, 
kannattaa muistaa, että [39:4.14] [t]ai-
vaan valtakunnan avaimet ovat: vil-
pittömyys, lisää vilpittömyyttä ja yhä 
enemmän vilpittömyyttä.

Risto Mäntynen

Pääkirjoitus 

Kerjäläinen Mannerheimintien 
kulmalla katsoi suoraan lävitse-

ni. Kyllä, kaivoin hänelle rahaa tasku-
ni pohjalta, noin kuusi euroa. Lisäk-
si annoin ostoskassistani omenoita ja 
sämpyläpussin, kun hän kertoi, ettei 
ollut syönyt pariin päivään. Eräs nuo-
ri mies näki tapahtuman ja huusi mi-
nulle: ”Niitä ei saa ruokkia, ne vievät 
meidän sosiaaliedut, ne ovat loisia.” 
Hän jatkoi matkaansa mutisten vas-
tuuttomista ihmisistä, jotka pitävät 
yllä kerjäläisinstituutiota.

En yleensä tee niin. Tarvitsen palk-
kani elämiseen. Tämä oli eri juttu; jo-

kin ihmisen katseessa kosketti. Mi-
nulle jäi hieman syyllinen olo. Ehkä 
rikoin yhteiskunnan järjestystä ja 
edistin kerjäläisinstituutiota. Voisin-
ko saada tämän anteeksi, edes lähes-
tyvän joulumielen nimissä?

* * *

Joulun sanoma tuo monille ihmisille 
lämpimiä tunteita pintaan tai ainakin 
antaa aikaa pysähtyä hetkeksi vuoden 
pimeimpänä aikana.

Uuden vauvan syntyminen on aina 
ihme. Hämmästelemme hänen pieniä 
sormiaan, pehmeää ihoaan ja valoisaa 



 HEIJASTE   4/2017 5
olemustaan. Haluamme suojella hän-
tä. Toivomme, että hänen elämänsä 
sujuu hyvin.

Jumalan Poika lahjoittautui vau-
vaksi ja kävi läpi inhimillisen elä-
män monine huolineen ja haastei-
neen. (597.2) 52:6.1 Lahjoittautuva Poika 
on Rauhan Ruhtinas. Hän saapuu 
mukanaan sanoma ”Maassa rauha 
ja ihmisten kesken hyvä tahto”.

Lahjojen antaminen kuuluu jou-
luun. Jeesus antoi kaikille kansoil-
le yhteiseksi lahjaksi evankeliumin-
sa, johon liittyi tehtävä jakaa lahjaa 
eteenpäin. [s.2042:1_191:4.4] ”Menkää siis 
kaikkeen maailmaan ja julista-
kaa kaikille kansoille ja roduille tä-
tä evankeliumia Jumalan isyydestä 
ja ihmisten veljeydestä ja osoittakaa 
viisautta valitessanne menetelmiä, 
joilla esitätte hyvän sanoman ihmis-
kunnan eri roduille ja kansanhei-
moille. Lahjaksi olette saaneet tämän 

valtakunnan evankeliumin ja lah-
jaksi annatte tämän hyvän sanoman 
kaikille kansakunnille. Älkää pelätkö 
pahuuden tekemää vastarintaa, sillä 
olen aina teidän kanssanne, hamaan 
aikojen loppuun saakka. Ja oman 
rauhani minä jätän teille.”

Jäähyväispuheessaan Jeesus tuo 
vielä julki oman tapansa antaa lahjo-
ja. Hän antaa tässäkin meille vapau-
den olla päättämässä, missä määrin 
otamme hänen tarjoamansa lahjat 
vastaan. (1954.2) 181:1.5 ”Ja nyt kun koh-
ta lähden luotanne, tahtoisin lau-
sua teille lohdutuksen sanoja. Rau-
han minä jätän olemaan kanssanne; 
rauhani minä annan teille. En anna 
näitä lahjoja niin kuin maailma an-
taa — mitan mukaan — vaan annan 
kullekin teistä kaiken, minkä tahdot-
te vastaanottaa.”

Kaija Lindström

Urantia-ilmoitus ja uskonnot
Esitelmä Malmitalolla, Helsingissä 10.9.2017

Bey Heng

Ilmoitukset ovat mystisestä lähtees-
tä vastaanotettua tietoa. Ne ovat 

ajatuksia, jotka koetaan painokkaik-
si ja toistuviksi – tavanomaisuudes-
ta poikkeaviksi. Lähteenä on henki-
maailma. Me muotojen maailmassa 
elävät emme havaitse tällaista aisteil-
lamme. Ongelmana on kyetä erotta-
maan tavalliset ajatuksemme merkit-

tävistä viesteistä.
Mitä henki on olemukseltaan? On-

ko se ominaisuus, olento, tietoisuus 
vai pelkkää energiaa? Henki kenties 
kuitenkin on kaikkeuden perusta! Il-
moituksen vastaanottaja on yksittäi-
nen ihminen tai laajempi ryhmä ja 
vastaanoton tekniikassa on erilaisia 
muotoja. Historiallinen tieto ilmoi-
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tuksista ulottuu noin 4 000 vuoden 
taakse. Suuret uskonnot ovat synty-
neet ilmoitusten seurauksina. Ilmoi-
tuksen saaja pitää ilmoitusta aina 
aitona ja oikeana. Uskonnoille sen si-
jaan on tyypillistä, että niiden oikea-
oppisuutta joudutaan arvioimaan. 
Uskonnot ovat ihmisten kehittämiä 
järjestelmiä siitä, mitä olemme ym-
märtäneet ilmoituksesta.

Ensimmäisenä historian tuntema-
na uskonnon ilmoittajana on pidet-
tävä Makiventa Melkisedekiä. Laa-
joja ilmoituksien seurauksia ovat 
mm. Veda-runot, Upanishadit, Bha-
gavad Gita, Raamattu, Ahura Ma-
dza, Tao te Ching ja Koraani. Viime 
aikoina olemme saaneet Urantia-kir-
jan, Ihmeiden Oppikurssin ja kymme-
niä pienempiä teoksia ns. kuoleman-
rajakokemuksista. Erilaisuuksistaan 
huolimatta ilmoituksilla on paljon 
yhteistä. Ne kertovat perimmäisistä 
kysymyksistä, joita luonnontieteiden 
avulla ei kyetä selvittämään. Ilmoitus 
on kahden osapuolen työtä. Oli an-
taja kuinka täydellinen tahansa, vas-
taanottajan taso määrää ilmoituksen 
arvon. 

Urantia-ilmoitus
Urantia-kirja kertoo olevansa vii-
des käänteentekevä ilmoitus ihmis-
kunnalle. Sen mukaan ensimmäinen 
ilmoitus oli planeettaprinssi Cali-
gastia. Hän tuli tänne noin puo-
li miljoonaa vuotta sitten henkises-
ti korkeatasoisen olentoryhmänsä 
kanssa kohentamaan ihmiskunnan 

henkisiä kykyjä. Kosminen kapina ja 
muut vaikeudet aiheuttivat kuitenkin 
enemmän tuhoa kuin menestystä. 
Syntyi ensimmäinen keskiväliolento-
jen ryhmä. Urantia-kirja kertoo pää-
majan, Dalamatian, sijainneen Per-
sianlahden alueella.

Toinen ilmoitus annettiin Kyprok-
selle noin 38 000 vuotta sitten, kun Aa-
tami ja Eeva oli lähetetty edistämään 
kehitystämme. Tuokaan suunnitelma 
ei toteutunut toivotulla tavalla. Kui-
tenkin ihmiskunta sai tietoisuuteensa 
parannusta ja toisen keskiväliolento-
jen ryhmän. Kolmas käänteentekevä 
ilmoitus oli Makiventa Melkisedekin 
inkarnoiminen ylipapiksi Saalemiin 
vuonna 1973 eaa. Vastaanoton taso 
oli tuolloin jo riittävän kypsä, koska 
hänen vaikutuksestaan virisi kehitys, 
joka loi planeetallemme kaikki sen 
suuret uskonnot. Neljäs käänteen-
tekevä ilmoitus oli Mikaelin, Jeesus 
Nasaretilaisen lahjoittautuminen ih-
miseksi maapallolle. Tuon työn seu-
raukset ovat jo tiedossamme.

Viides ilmoitus
Kerrotaan, että jo keskiajan lopul-
la keskiväliolennot olivat esittäneet 
toivomuksen uuden ilmoituksen an-
tamisesta planeetallemme. Työtä oli 
alettu valmistella vuonna 1906 si-
ten, että ns. kontaktikomissio (W. 
Sadler & kumpp.) koulutettiin vas-
taanottamaan sitä. Komissioon kuu-
lui kuusi jäsentä ja sen taustalle koot-
tiin vastaanoton pohjaa laajentamaan 
ns. Forum, johon kuului 70 henkilöä. 
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Melkisedek ilmoitti 24.2.1924 komis-
siolle suunnitelmasta kirjoittaa Uran-
tia-kirjan luvut.

Seuraavina viitenä vuotena saatiin 
luvut 1-57. Työ jatkui vielä lähes kuu-
si vuotta. Kirjan osat I, II ja III olivat 
valmiita vuonna 1935. Osan IV luvut 
saatiin vuoteen 1942 mennessä kes-
kiväliolennoilta. Tekniset järjeste-
lyt, säätiö ja lukijoiden ”veljeskunta” 
olivat valmiit vuonna 1955. Suomen 
Urantia-seura perustettiin 11.2.1989. 
Säätiön hyväksymä suomenkielinen 
käännös kirjasta julkaistiin vuonna 
1993. Urantia-kirja on siemen us-
konnolle. Se hajottaa ja kokoaa us-
kontoja.

Kirja herättää ja uuvuttaa
Esipuhe
Esipuheen omaksuminen on niin 
vaativa tehtävä, että useimmat tunte-
mani lukijat ovat menettäneet oman-
arvontuntoaan siihen paneutuessaan. 
Pientä lohtua asiaan tuo sen ensim-
mäinen sivu ja viimeisen sivun tun-
nustuksenosoitus. Näin on käynyt it-
sellenikin.
Ensimmäinen osa
• Luvut 1-10 pyrkivät määrittele-

mään Jumalaa, Iankaikkista Poi-
kaa ja Ääretöntä Henkeä.

• Luvut 11-15 kuvaavat ainutlaatui-
sesti universumin osia ja sen ra-
kennetta.

• Luvut 16-31 esittelevät henkisten 
olentojen organisaatiota ja tehtä-
väjakoa.

Kaikki tuo tieto on uutta, vaikka kris-
tinusko onkin luonut perustan sen 
ymmärtämiseksi. Hämmentävää on 
se monimuotoisuus, joka henkiseen 
hallintoon on aikojen kuluessa kehit-
tynyt.
Toinen osa
Sisältää tietoa paikallisuniversumim-
me olosuhteista. Olemme mukana 
järjestelmässä, jota emme tunne lain-
kaan. Paikallisuniversumissamme 
lienee nyt vajaat 700 asuttua planeet-
taa, joiden olosuhteet ovat samanta-
paisia kuin meillä. Maapallomme, 
Urantia, on kokeiluplaneetta nume-
ro 606, jossa kokeillaan ”kaksiaivoi-
sen keskihengittävän ruokasuolaelä-
män” käyttökelpoisuutta. Olemme 
mukana simulaatiossa. Aistimme an-
tavat meille vain vajaan tietoisuuden 
todellisuudesta.
Kolmas osa
Kertoo omasta taustastamme, maa-
pallon syntymisestä ja sen historias-
ta. Tämä osa on laaja kuvaus asioista, 
jotka antavat uudenlaisen ja arvok-
kaan kuvan elämästä. Sen perusteis-
ta meillä on kovin vähän tietoja. Ku-
vittelen, että ihmiset, jotka eivät ole 
kiinnostuneita uskonnosta ja syvem-
mästä henkisestä elämästä, innos-
tuvat eniten tästä osasta. Se kertoo 
myös henkisestä kehityksestä.
Neljäs osa
Kuvaa paikallisuniversumin Luo-
ja-Pojan historiaa. Me tunnemme hä-
net Jeesus Nasaretilaisena. Kuvaus ei 
kilpaile Raamatun kanssa, vaan täy-
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dentää sitä hienolla tavalla. Meille an-
netaan lähikuvaus Jeesuksen elämäs-
tä ihmisenä, hänen varttumisestaan 
aikuiseksi sekä hänen dramaattises-
ta kohtalostaan. Hänen tehtävänsä 
oli esimerkillinen kokonaisuus ja sen 
suorittaminen ei jätä arvailun varaa. 
Neljäs osa on helppolukuinen ja ar-
vokas elintavan opetus. Siksi aloitte-
lijan kannattaisi aloittaa tästä, vaikka 
se onkin kirjassa viimeisenä. Yksi kir-
jan herätteellisimmistä lauseista on: 
Maailman tulisi tuntea suurempaa 
mielenkiintoa hänen onnellista ja Ju-
malaa tunnetuksi tekevää elämään-
sä kuin hänen traagista ja surullista 
kuolemaansa kohtaan. [143:5.11] [Liha-
vointi kirjoittajan] Kirja on vaativaa 
luettavaa.

Urantia-kirja on annettu vajaat sa-
ta vuotta sitten Yhdysvalloissa, joten 
sen sanonta heijastaa ajan, paikan ja 
englannin kielen luonnetta. Ilmoitus 
on sisällöltään ajaton, mutta sen ker-
ronnan tapa vanhenee teknisesti. Si-
vistyssanat ovat luonteeltaan laaja-
sisältöisiä ja niiden runsaus rajoittaa 
sisällön ymmärtämistä. Meiltä puut-
tuu sanasto perimmäisyyksien ym-
märtämiseksi, joten ilmoituksen arvo 
on suoraan verrannollinen sen vas-
taanottajien kykyihin. Kirjan laajuus 
on myös sen rajoitus.

Tiedemiehet vierastavat sitä, kos-
ka se ei sisällä luonnontieteiden edel-
lyttämiä todisteita. Uskonnot vie-
rastavat sitä, koska se sisältää niiden 
opeista poikkeavia näkemyksiä. Me 

tavalliset tallaajat uuvumme ilmoi-
tuksen tavattomaan laajuuteen ja sen 
kirjallisen ilmaisun vaativaan muo-
toon. Kirjallisen ilmaisun muodon 
kehitys on 1950-luvun jälkeen ollut 
poikkeuksellisen nopeaa, mikä ra-
joittaa kielellisten käännösten luet-
tavuutta. Pitkä ja vaikeasti luettava 
kirjallinen sanoma ei 2000-luvulla 
puhuttele eikä sosiaalisen median ke-
hitys tuo helpotusta tilanteeseen.

Urantia-kirja sisältää paljon asiaa, 
johon meidän keskitasoisten ihmis-
ten vastaanottokyky ei yllä. Kirjaa 
on helppo arvostella, mutta todelli-
suudessa meidän tulisi arvioida it-
seämme. Jeesuksen elämän ymmär-
täminen on helpompaa kuin Jumalan 
olemuksen tajuaminen.

Ilo ja pettymys vaihtelevat 
Satoja kertoja olen pettynyt itseeni 
kirjaa lukiessani. Voimani loppuvat 
ja tylsä ymmärtämättömyyden tunne 
valtaa mieleni. Sanomaa on loputto-
man paljon, mutta se jättää kertomat-
ta paljon sellaista, jota me tavalliset 
kansalaiset haluaisimme tietää. On 
helppo ymmärtää ilmoittajien edel-
lyttämää täsmällisyyttä sisällön tal-
lettamisessa. Vaikka sanoman sisäl-
tö kestää toivotut sadat tai tuhannen 
vuotta, sen sanallinen muoto kangis-
tuu vanhetessaan.

Kuinka on suhtauduttava lukija-
kunnan kehitykseen? Miten tulisi päi-
vittää ilmoitus vastaamaan vastaan-
ottajan tarpeita tai mahdollisuuksia? 
Nuorisoa on vaikea saada syttymään 
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kirjan lukijaksi. Partioliikkeen joh-
tajia tulisi herätellä tähän mahdolli-
suuteen. Elävälle säätiölle onkin tässä 
polttava haaste. Äänikirja ja tekoälyn 
kehittäminen ovat erinomaisia lähtö-
kohtia uuteen alkuun. Urantia-kirja 
luo lukijan mieleen vakautta. Saam-
me kokonaiskuvan universumista, 
jonka hiukkasia olemme. Suurin osa 
siitä ei mahdu tajuntaamme. Opim-
me ymmärtämään vähäisyytemme 
ja tyydymme osaamme. Pelkojen ja 
huolestumisen tilalle on kasvanut ilo 
ja kiitollisuus.

Joitakin yksityiskohtia
Urantia-ilmoitus vierastaa kristinus-
kon lunastusoppia. Se kertoo Jeesus 
Nasaretilaisen olevan vain yhden lu-
kuisista Jumalan Pojista. Jeesus ei tul-
lut maapallolle lunastamaan meitä 
synneistämme vaan hankkimaan lo-
pullisen vallan paikallisuniversumin 
hallitsijana Mikaelina. Jeesuksen hal-
linnollinen tehtävä paikallisuniversu-
missa ei todellisuudessa muuta hänen 
asemaansa kristinuskossa, mutta laa-
jentaa näkymää. Ei ole aihetta mus-
tasukkaisuuteen vaan pikemminkin 
kiitollisuuteen siitä, että maapallo va-
littiin Jeesuksen seitsemännen inkar-
naation toteutuspaikaksi. 

Emme voi pitää enää maapalloa 
kosmoksen keskuksena. Urantia-kir-
ja kuvaa myönteisessä hengessä kaik-
kia suuria uskontoja mutta ei vahvista 
niiden yksityisiä kannanottoja. Kirjan 
luvuissa 95-98 annetaan yksityiskoh-
taista tietoa Melkisedekin ja hänen 

papistonsa vaikutuksista Lähi-itään 
ja Levanttiin. Niissä kuvataan Intian, 
Kiinan, Japanin, Tiibetin, Mesopota-
mian ja Egyptin uskontojen kehitys-
tä. Ganidin kokoamat yhteenvedot 
Aleksandrian yliopiston uskonnois-
ta luvussa 131 täsmentävät tietojam-
me maailman nykyisistä uskonnoista. 
Kuvaus Rooman-matkasta on erityi-
sen kiintoisa.

Urantia-kirjan neljäs osa ei sinän-
sä ole uskonnon opetusta, mutta se 
on hieno kuvaus siitä, kuinka meidän 
tulisi elää. Tämä osa kertoo, ettei rak-
kaus elämää kohtaan ole mitään suu-
rellista ja ylimittaista hengellisyyt-
tä vaan aitoa ja avointa tapaa kokea 
elämää yhdessä läheistemme kanssa. 
Rakkaus ei ole ihmetekoja vaan kykyä 
elää hyvässä yhteydessä muihin. 

Luku 195, helluntain jälkeen, on 
herättävä. Kun sitä lukee vuonna 
2017, on se edelleen täysin ajankoh-
tainen. On vaikeaa uskoa, että kirja 
on saatu lähes sata vuotta sitten. Lu-
ku arvostelee kirkkoja varsin kova-
kätisesti, joten on helppo tajuta, et-
tei kristitty papisto hevin asetu kirjaa 
hyväksymään. Unohdamme helpos-
ti, että virassa olevat papit ovat ta-
vallisia ihmisiä. Kyse on muutamista 
opinkappaleista mutta myös siitä, et-
tä kirkon keulakuva, Jeesus, ei omas-
sa toiminnassaan tukeutunut insti-
tuutioihin.

Luoko Urantia-ilmoitus uuden 
uskonnon?
Urantia-kirja on uskontoa ja sisäl-
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tää suuren joukon uskonnoille tyy-
pillisiä kertomuksia. Niitä voi pitää 
totena tai todellisuuteen viittaavina. 
Kirja on liian laaja, jotta sen jokai-
sen sanan voisi ajatella ehdottomak-
si totuudeksi; sen sijaan kirjan sa-
nomaa on pyrittävä ymmärtämään. 
Kirja ei ilmoituksena asetu suoraan 
minkään uskonnon taustaksi, mutta 
sen voi omaksua monin paikoin ole-
van melko lähellä kristinuskoa. Kir-
ja kuvaa, että kaikkeuden taustalla 
on Luoja, Henki = Jumala, johon in-
himillinen ymmärryksemme ei yllä. 
Henki on energiaa, rakkautta, joka on 
luonut oman järjestyksensä. Olem-
me sen osia. Saamme olla kiitollisen 
nöyriä ja yrittää elää tätä elämäämme 
täysillä sitä rakastaen ja kunnioitta-
en. Löydämme kyllä itsestämme tuon 
rakkauden, mutta sen ilmentäminen 
on joskus vaivalloista. Kehomme kil-
pailee tahtomme kanssa kyvystä ja 
voimasta rakkauden toteuttamises-
sa. Urantia-kirjan sanoman etuna 
on, ettei se sisällä uskomista vaativia 
käskyjä vaan edellyttää kokonaista-
jua ja sille antautumista. Se esittelee 
kehitysmaailmat ja morontiaelämän 
varsin suppeasti ja sivuuttaa niitä 
esitellessään läntisten ja itäisten us-
kontojen toisistaan eriävät mielipi-
teet jälleensyntymästä tai kertakäyt-
töelämisestä. 

Uskonnot 
En tiedä, mistä tulen, mitä elämä on 
ja minne kuoltuani joudun. Syvälle 
tietoisuutemme perukoille on kasva-

nut tarve ymmärtää elämän perustei-
ta ja sitä, miksi tämä elämisen seik-
kailu on meille annettu. Vastauksien 
etsimistä kutsumme uskonnoksi. Us-
konto on henkilökohtainen, mut-
ta ryhmä tuo siihen rohkeutta ja tur-
vaa. Alkukantainen usko oli pelkojen 
ja toiveiden täyttämä viidakko. Kehi-
tys on koonnut ja ryhdittänyt mielet, 
ja joskus tulevaisuudessa koko ihmis-
kunnalla on yhtenäinen kuva uskon-
non tärkeistä kysymyksistä.

Haluamme käsittää käsittämät-
tömän
Olemme omaksuneet ajatuksen, et-
tä kaikki on energiaa. Tunnemme ai-
neellisia ja henkisiä energioita. Va-
lo on fyysinen, rakkaus henkinen 
energia, ja ne toimivat yhdessä. Pur-
suamme henkisyyttä, tahtoa, tietoa ja 
tunteita, mutta tämä elämän ilmaise-
misen väline, jossa asumme, on ai-
neellinen ja lyhytaikainen. Meissä on 
kaksi erilaista osaa: henki ja muoto. 
Ne kilpailevat vallasta. Ovatko hen-
kiset voimat saaneet käytettäväkseen 
kehon vai onko keholla käytettävis-
sään enemmän tai vähemmän hen-
kisiä energioita? Kun kuolemme, 
menetämmekö kehomme vai hen-
kemme? Miettikäämme, olemmeko 
”uskovaisia vai uskonnottomia”?

Uskontojen tehtävänä on:
• kertoa meille ymmärtämättömille, 

mitä tämä niin mystinen elämä on
• luoda järjestystä ja arvoja maail-

maan
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• avustaa välttämään pahimmat elä-

misen virheet
• laajentaa näkökantamme ymmär-

tämään elämisen erilaisia tulkin-
toja

• neuvoa iloitsemaan ja nauttimaan 
olemisesta

• antaa meille rohkeutta ja itseluot-
tamusta toteuttaa mahdollisuuk-
siamme.

Uskonnon tarkoitus on yksinkertai-
sesti opastaa ihmisille hyvä elämä.

Henkiset voimavaramme ovat pelot-
tomuus, kärsivällisyys, mielenrau-
ha, vapaus ja kyky iloita kauneudes-
ta, hyvyydestä ja totuudellisuudesta. 
Se on uskoa elämään, sen rakastamis-
ta. Tuota kaikkea saamme parhaiten 
hyvistä ihmissuhteista ja kyvystä elää 
harmonisesti kanssaihmisten joukos-
sa. Arjessa ei kuitenkaan ole helppoa 
määritellä, millaista on hyvä elämä. 
Vaikeuksia lisäävät kulttuurierot ja 
ajankohta, jolloin elämistä tarkastel-
laan. Vaikka uskonnot yksityiskoh-
diltaan eroavat toisistaan, on niiden 
näkemys elämisestä yhtenäinen. So-
pusointuinen elämä on samanlaista, 
katsottiinpa sitä läntisten tai itäisten 
uskontojen silmin. Parhaimmillaan 
uskontoihin on siirtynyt syvä elämää 
rakastava asenne. Rakkauden toteut-
taminen on puettu käskyjen muo-
toon. Niiden levittämiseksi ja hal-
lintaan muodostetaan järjestelmä 
– kirkko, joka ei ole enää uskoa vaan 
sen toiminnallinen apuväline. Kir-

kolla on arvokas tehtävä, mutta siellä 
työskentelee ihmisiä. Tiedämme, että 
ihmisillä on parempia ja huonompia 
hetkiä, se koskee myös kirkkoja. Tä-
mä elämän ilmentämisen väline, ke-
ho, on tavattoman hieno ja viisaasti 
rakennettu. Vaikuttaa siltä, että hen-
kinen tasapaino on myös fyysisen ter-
veytemme edellytys.

Kehitysuskonnot
Uskontojen alkeellisimpia muoto-
ja kutsumme kehitysuskonnoiksi. Ne 
arvioivat onnea ja tuhoa ulkopuolis-
ten voimien aiheuttamiksi. Aurin-
gon, kuun, ison vuoren, meren tai 
ukonilman ajateltiin tuovan metsäs-
tysonnea ja menestystä. Uskottiin, et-
tä taikakaluilla ja uhreilla pystyi vai-
kuttamaan hyvinvointiin. Shamaanit 
ja kylän vanhimmat olivat vahvo-
ja vaikuttajia. Suvuilla, heimoilla 
ja paikkakunnilla oli omia jumalia 
ja suojelijoita. Sodissa ja taisteluis-
sa vahvat jumalat voittivat heikom-
pia. Herkät ihmiset saivat ”ilmoituk-
sia” ja niin alkoi kehitys näkemysten 
syvenemiseksi. Uskonnollinen maa-
ilma on pirstoutunut. Suuria uskon-
toja ovat kristinusko, islam, hindulai-
suus ja buddhalaisuus. Eri kulttuurit 
ovat tuottaneet omia näkemyksiään 
hyvästä elämästä. 

Ajatuksia uskonnoista
Maailman uskonnot ovat niin tarkoin 
koluttu aihe, että ajatuksia niistä voi 
ilmaista vain yksilöllisinä näkemyksi-
nä. Allekirjoittaneella ei ole tällaiseen 



12 HEIJASTE   4/2017
mitään pätevyyttä. Olen teknikko ja 
esitän vain subjektiivisen kuvan pe-
rimmäisistä mystisistä asioista. 

Ihminen on henkinen olio, jolla on 
käytettävissään keho. Näin hän pys-
tyy ilmentämään itseään muotojen 
maailmassa. Elämä on näiden kahden 
erilaisen osan hämmästyttävä yhdis-
telmä. Mielemme on se työkalu, jolla 
ratkaistaan, kuinka paljon hengen tai 
kehon tarpeet vaikuttavat itse elämän 
olosuhteisiin ja laatuun. Kilpailu aja-
tusten hallinnasta on tahdon vallas-
sa ja toteutuu nykyhetkessä ”tässä ja 
nyt”. Se on tietoisuutta. Elämisen taso 
vaihtelee suuresti tietoisuuden ja us-
kon vaikutuksesta. Uskonto voidaan 
sivuuttaa kokonaan. Siihen voidaan 
osallistua ulkoisesti mukana oleva-
na ryhmän jäsenenä tai se voi halli-
ta hengellisyytenä koko elämää. Ha-
vainnollisena ja selkeänä jako näkyy 
mm. kristinuskon kehityksessä. Al-
kukirkko pari tuhatta vuotta sitten 
oli vahva hengellinen liike. Se valloit-
ti mukana olevat mielet kokonaan 
ja elämä elettiin ”Taivaan Valtakun-
nassa” ja sen aineellisen ilmenemisen 
odotuksessa.

Kun Konstantinus Suuri Nikean 
kirkolliskokouksessa julisti kristin-
uskon ”valtion uskonnoksi”, uskon-
non luonne muuttui. Keskiaika elet-
tiin henkisyyden hallinnassa, mutta 
todellisuus oli varsin surullinen. Ris-
tiretkien hengellisyys on vähintään 
kyseenalainen, oltiin radikaaleja. Us-
konnon sisäistyminen on edelleen ja-
kautunut. 

Henkisyys ja aineellinen muotojen 
maailma eivät todellisuudessa ole ris-
tiriidassa keskenään. Niiden harmo-
ninen yhteensovittaminen on mielen 
tehtävä. Neuvoja on jaossa kaikis-
sa uskonnoissa. Tietoisuuden nopea 
maailmanlaajuinen kehitys on haas-
te uskonnoille. Mikään uskonto ei 
ole saanut aikaan muita parempia 
ihmisiä. Kansojen luonteesta johtu-
nee, että läntisistä uskonnoista kehit-
tyi ulospäin suuntautuvia, lähetys-
työtä tekeviä, kun taas idän uskonnot 
kääntyivät sisäänpäin. Samat teki-
jät voivat vaikuttaa myös siihen, että 
uskontojen erilaisuus koskee lähinnä 
ajatusta jälleensyntymisestä. Itäisis-
sä uskonnoissa elämä ajassa nähdään 
”opintomatkana”, läntiset uskonnot 
eivät kerro tuonpuoleisesta paljoa-
kaan. Lopullinen tavoite, autuus tai 
nirvana, on kaikilla sama.

Mikä on uskontojen tulevaisuus?
Nykyiset uskontomme ovat synty-
neet pian Melkisedekin jälkeen. Hin-
dut ja faarao Ekhnaton (Akheta-
ten) Egyptissä loivat monoteismin jo 
eaa.1350-luvulla. Hebrealainen Moo-
ses sai vaikutteita siitä ja vakiinnutti 
yksijumalaisuuden kansalleen Siinain 
erämaavaelluksen aikana. Gauta-
ma Buddha, Laotse, Zarathustra 
ja israelilaiset suuret profeetat elivät 
600-500 vuotta ennen Jeesus Nasare-
tilaista, jonka opetuslapset loivat kris-
tinuskon, uskonnon Jeesuksesta. Mu-
hammad loi islamin noin 600 vuotta 
myöhemmin.
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Viime vuosikymmenten aika-

na uskonnoissa on alkanut keskei-
nen muutos. Sähköinen tiedonvä-
litys on pienentänyt maailman ja 
saattanut uskonnot läheiseen koske-
tukseen toistensa kanssa. On todet-
tu, että vaikka uskontoihin liittyvistä 
käsitteistä käytetään erilaisia nimiä, 
niiden keskeinen sanoma on hyvin 
samankaltaista, samoin niiden pyr-
kimykset. Kilpailu oikeassa olemi-
sesta on lientynyt. Yhteisistä tavoit-
teista on nyt ajauduttu yhteistyöhön. 
Elämää on koottava ja eheytettävä. Se 
on kaikkien yhteinen asia. Kilpailu on 
osin virkistävää ja kehitystä edistä-
vää, mutta sisältää pahoja varjon vaa-
roja keskenkasvuisille ihmisille. Kil-
paileminen ei saisi olla jakavaa vaan 
yhteistyöhön ohjaavaa. Tuo huomio 
muuttaa suuresti uskontojen ilma-
piirin henkistä asennetta. Uskonto-
jen kultainen sääntö – ”Tue elämää 
ja toimi kuten toivot toisten toi-

mivan” – on yhteistä kaikille, ja sii-
tä syntyy kaiken kattava hengellisyys.

Lopuksi
Uskon, että jokin alkuvoima on luo-
nut universumit. Luovaa voimaa kut-
sutaan eri nimillä: Henki, Luoja, Ää-
retön Viisaus, Rakkaus, Tietoisuus, 
Jumala, God, Allah, Brahman…Tuo 
energia on yhteinen kaikille univer-
sumeille, ja samaa on sisällämme rak-
kautena, luovuutena ja vastuullisuu-
tena. Onko tämä energia olento vai 
ominaisuus, jääköön teologien rat-
kaistavaksi. Malli rakastavasta elinta-
vasta on Jeesus Nasaretilainen, jonka 
Urantia-kirja kuvaa pientä paikallis-
universumia hallitsevaksi Luoja-Po-
jaksi. Olemme edelleen pahasti kes-
kenkasvuisia, sillä mielen häiriöt 
rikkovat ja terrorisoivat elämää. Mat-
kaa ”Valon ja elämän aikaan” lienee 
vielä muutamia sukupolvia.

☐

Urantia-ilmoitus - opas kosmologiaan ja hengellisyyteen
Osa 1.

Teksti pohjautuu luentoon, joka on pidetty 6.10.2012 Rajatiedon keskuksessa 
Helsingissä. Kirjoituksen toinen osa julkaistaan Heijasteessa 1/2018.

Pertti Leinonen

Tämä esitys pohjautuu omaan etsintäpolkuuni henkisten ja hengellisten 
arvojen löytämiseksi ja niiden omaksumiseksi.

Yritän tuoda löytöni ja johtopää-
tökseni teille sellaisena kuin olen 

ne ymmärtänyt. Nostan esiin ne ky-

symykset, jotka ovat mielestäni juuri 
nyt ajankohtaisia tässä planetaarisen 
muutoksen ajassa ja joihin pyrin löy-
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tämään vastaukset pääasiassa Uran-
tia-kirjan antaman tiedon, mutta 
myös muun elämänkokemukseni ja 
muista lähteistä omaksumieni tieto-
jen perusteella. Tämä on mielipide-
kirjoitus tästä merkittävimmästä kir-
jasta, joka on tullut vastaani. Mitään 
virallista ”oikeata tulkintaa” ei vie-
lä ole muodostunut Urantia-kirjas-
ta, joten siinä suhteessa kaikki lukijat 
ovat omine käsityksineen yhdenver-
taisessa asemassa. Pyrin valottamaan 
pääasiassa sitä, mitä kirja sisältää ko-
konaisuutena, enkä jotakin yksittäis-
tä aihealuetta. Esitystä valmistellessa-
ni olen elätellyt toivoa, että lukijoissa 
heräisi halu ottaa kantaa mm. esit-
tämääni käsitykseen menneiden in-
karnaatioiden ja ylösnousemuksen 
keskinäisestä yhteensopivuudesta, 
ja vanhoille lukijoille tämä esitys ol-
koon vanhan kertausta ja esimerkki 
eräästä tavasta tuoda kirjan sanomaa 
tunnetuksi. Esitys pitää sisällään seit-
semän kohtaa, jotka olen otsikoinut: 
Löytöretki – Tutustuminen – Sisäistä-
minen - Elävä universumi – Paratiisi 
- Kuka minä olen ja inkarnaatiomuis-
tot – Lopuksi.

1. Löytöretki
Jouduin ensimmäisen kerran teke-
misiin tämän ainutlaatuisen kirjal-
lisen tuotteen kanssa talvella 1970. 
Tosin olin jo pari vuotta aikaisem-
min lukenut Urantia-kirjasta eräästä 
erikoisesta omakustanteesta nimel-
tään Ihminen ja avaruuden avau-
tuminen, jonka tekijä oli amerikan-

suomalainen tanssitaiteilija Margit 
Lilius-Mustapa. Nimi jäi kuitenkin 
mieleeni, koska siinä oli lyhyt mai-
ninta Urantia-kirjasta uuden aika-
kauden kosmologisena perusteokse-
na ja se oli ehkä juuri sitä, mitä olin 
hakemassa. Olin jo 1960-luvun alus-
ta ollut kiinnostunut mahdollisista 
maapallon ulkopuolisista sivilisaati-
oista ja lentolautasilmiöstä, josta olin 
lukenut eräästä George Adamskin 
teoksesta ja lukuisista muista kirjois-
ta. Myös jooga, erityisesti rajajooga, 
ja teosofia vetivät puoleensa. Tutus-
tuin kattavasti alan kirjallisuuteen ja 
kävin yleisötilaisuuksissa.

Samoihin aikoihin monet uudet 
aatteet rantautuivat Suomeen ja koet-
tiin ns. ”Euroopan hullu vuosi” 1968, 
jolloin yhteiskunnallinen liikehdintä 
oli voimakasta niin idässä kuin län-
nessäkin. Elettiin yhteiskunnallises-
ti levotonta aikaa. Vietnamin sotaa 
käytiin ja Tšekkoslovakiassa alettiin 
kokeilla ihmiskasvoista sosialismia, 
joka tunnettiin Prahan kevään nimel-
lä, Pariisissa alkoivat mellakat. Lisäk-
si Martin Luther Kingin ja Robert 
Kennedyn salamurhat saivat ihmi-
set kysymään: Onko koko maailma 
mennyt sekaisin? Tämä oli myös hen-
kisen etsinnän aikaa monelle nuorel-
le. Itämaiset filosofiat, jooga, trans-
sendenttinen mietiskely ja New Age 
tulivat kaikki yhdessä humaukses-
sa Suomeenkin. Tämä oli se taustalla 
vaikuttava yhteiskunnallinen ilmapii-
ri, josta lähdin etsimään omaa tietäni.

Ensimmäinen Suomeen tuotu 
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Urantia-kirja lienee ollut Stefan Tall-
qvistilla jo vuosikymmenen alussa. 
Edellä mainittu Margit Lilius-Mus-
tapa saapui Yhdysvalloista Suomeen 
vuonna 1965 Urantia-kirjan eng-
lanninkielinen kappale mukanaan 
ja esitteli sitä Interplanetistien tilai-
suuksissa. Kirja herätti suurta mie-
lenkiintoa aktiivijäsenten joukossa 
ja pikaisen tutustumisjakson jälkeen 
se päätettiin kääntää suomen kielel-
le. Kirjaa käännettiin luku kerrallaan 
ja monistettiin kääntäjien ympäril-
le kerääntyneen ryhmän luettavak-
si. Tämä toiminta alkoi jo vuonna 
1968. Käännössopimus saatiin vuon-
na 1970 ja monisteversio kirjasta tuli 
valmiiksi vuonna 1975. (Heijaste 1/85 
Aarno Peltokoski)

Usein Urantia-kirjaa lukevilta ky-
sytään: Kuinka kirja löysi sinut? Oma 
vastaukseni kysymykseen on, että 
eräänä talvisena päivänä 1970 huo-
masin Helsingin Sanomissa muuta-
man rivin ilmoituksen, jossa etsittiin 
kiinnostuneita lukijoita ja vapaaeh-
toisia avustajia tämän ainutlaatuisen 
kosmologisen kirjan ympärille muo-
dostuneeseen ryhmään, joka toimi 
Pauligin vanhassa huvilassa Meche-
lininkadulla Helsingissä. Kiinnostuin 
välittömästi ja menin seuraavaan ti-
laisuuteen tietämättä minkälaisesta 
kokouksesta olisi kysymys. Vaikutel-
ma ihmisten luomasta tunnelmasta 
oli arvokkaan positiivinen ja eräällä 
tavalla viisauden ja ymmärtäväisyy-
den kyllästämä. Minulle tuli mieli-
kuva, että paikalla oli ihmisiä, joiden 

kanssa voisi puhua asioista, joista ei 
voinut juuri keskustella sukulaisten ja 
työpaikan ihmisten kanssa. Kun tu-
tustuin myöhemmin paremmin hen-
kilöihin, totesin ensivaikutelmani oi-
keaksi.

Useat kääntäjät käänsivät kirjaa 
luku luvulta ja sitä monistettiin tal-
kootyönä kaikkien ryhmässä mu-
kanaolevien saataville innostavan 
ryhmähengen vallitessa. Luvuista 
keskusteltiin ja niiden syvällistä sa-
nomaa ihmeteltiin. Tällaista tekstiä ei 
ollut aikaisemmin tullut vastaan, mi-
kä pätee edelleenkin. Onhan Uran-
tia-kirjan sanoma aivan omalla ta-
sollaan, kun verrataan mihin tahansa 
kirjalliseen tuotteeseen, joka on ol-
lut saatavilla. Kuten kirja itse ilmoit-
taa, se on viides käänteentekevä to-
tuuden ilmoitus planeetallemme! 
(korostus kirjoittajan) Se on paljon 
sanottu, kun verrataan kirjaa vaikka 
Raamattuun tai muihin suurten us-
kontojen pyhiin teksteihin, joista yk-
sikään ei kanna mielestäni mainitun 
kaltaista arvolatausta sisällään.

2. Tutustuminen
Sana Urantia tarkoittaa kosmisella ta-
solla maapallosta käytettyä nimitystä. 
Jo kirjan esipuheen ensimmäiseltä si-
vulta käy ilmi, mistä lähteestä sanoma 
on peräisin. Kyseessä on taivaallisten 
olentojen joukko, joka kutsuu itseään 
Orvontonin totuudenilmoittajatoi-
mikunnaksi. He edustavat oman il-
moituksensa mukaan korkeinta mah-
dollista oman alueensa tietämystä, 
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jota voidaan ilmoittaa kuolevaiselle 
ihmiselle kaiken olevaisuuden tunte-
misesta. Ryhmän nimi viittaa oman 
superuniversumimme Orvontonin 
pääkaupunkiin Uversaan, josta kä-
sin sanoma on annettu. Orvontonin 
superuniversumi on noin seitsemäs-
osa asutetusta maailmankaikkeudes-
ta keskusuniversumin ulkopuolella. 
Linnunrata on oman superuniversu-
mimme ydinosa. Seitsemän asutettua 
superuniversumia kiertävät kesku-
suniversumi Havonaa, jonka keskellä 
lepää liikkumaton Paratiisin Saari – 
Universaalisen Isän, Iankaikkisen Po-
jan ja Äärettömän Hengen asuinsija. 
Kaikkien näiden ulkopuolella sijaitse-
vat lähes käsittämättömän suuret ul-
koavaruusvyöhykkeet, joista aikojen 
kuluessa kehittyvät uudet asutettavat 
universumit, järjestelmät ja aurinko-
kunnat planeettoineen. Tämä on se 
fyysinen rakenne, jossa Jumalallinen 
Kolminaisuus – Isä, Poika ja Henki – 
johtaa asuinpaikaltaan Paratiisin Saa-
relta käsin universumin kaikkia toi-
mintoja, joko suoraan tai luomiensa 
taivaallisten olentojen kautta.

Kirjan sisältö koostuu neljästä suu-
resta aihekokonaisuudesta:

1. Keskus- ja superuniversumit
2. Paikallisuniversumi
3. Urantian historia
4. Jeesuksen elämä ja opetukset

Ilmoituksen tulo julkisuuteen oli 
ajoitettu toisen maailmansodan jäl-
keiseen aikaan, mutta sen on mää-
rä olla ihmiskunnan oppaana oman 

ilmoituksensa mukaan noin tuhan-
nen vuoden ajan. Kirjan syntyhisto-
riasta tiedetään, että sen sisältämät 
dokumentit saatiin ns. kontaktiryh-
män kautta, johon kuuluivat USA:s-
sa 1900-luvun alussa Chicagossa toi-
minut tohtori ja psykiatri William 
Samuel Sadler ja hänen vaimon-
sa Lena Sadler sekä heidän poikan-
sa William S. Sadler jr.(Bill), Wilf-
red ja Anna Kellogg (Lenan sisar) 
sekä heidän tyttärensä Ruth ja Emma 
Christensen. Lisäksi mukana oli tun-
tematon henkilö, joka toimi yhteys-
linkkinä viestinantajien ja kohderyh-
män välillä. Kyseisen henkilön nimi 
on tarkoituksella salattu, ettei hänen 
henkilönsä muodostuisi ei-toivotta-
van palvonnan kohteeksi. Informaa-
tion siirtotapa on jäänyt tuntemat-
tomaksi lukuisista selvitysyrityksistä 
huolimatta. Pääosa aineistosta saatiin 
vuoteen 1934 mennessä ja valmistui 
lopullisesti vuonna 1942. Kirja jul-
kaistiin englannin kielellä 12.10.1955 
Chicagossa. Kirjan synnystä kertoo 
tarkemmin Erään ilmoituksen syn-
ty – kertomus Urantia-luvuista. Suo-
menkielinen käännös Urantia-kirjas-
ta ilmestyi monien vaiheiden jälkeen 
vuonna 1993. Tällä hetkellä Uran-
tia-kirjan tekstejä voi lukea 16 eri kie-
lellä. Käännösprojekteja on menossa 
useita, mm. arabia, kiina ja heprea.

Kirja koostuu esipuheesta ja 196 
luvusta ja sivuja on 2097. Jokaisen lu-
vun jäljessä on sen antajan ryhmä-
kohtainen status, esim. Jumalallinen 
Neuvonantaja, Voimallinen Sanan-
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saattaja ja Melkisedek. Näiden 24:n 
osittain erilaista alkuperää edustavien 
ja eri alueilta tulevien persoonien teh-
tävät universumihallinnossa kerro-
taan kirjassa melko tarkasti.

Kirjan Esipuheessa tuodaan esiin 
kaikki merkittävät Jumalaa, jumalal-
lisuutta ja jumaluutta koskevat mää-
ritteet, joita kuvaillaan lisää myöhem-
min seuraavissa luvuissa. Esipuhe on 
mielestäni kaikkein haastavin osa 
Urantia-kirjaa. Lähdetään olevai-
suuden alkuhetkestä –  tätä ei para-
doksaalisesti kuitenkaan koskaan ole 
ollut olemassa – jota nimitetään sym-
bolisesti ”ikuisuuden aamunkoitok-
si”, jonka sanotaan olevan myönnytys 
inhimilliselle ajattelulle ja tarpeelli-
nen edes jonkinlaisen käsitteistön ai-
kaansaamiseksi. Mainitaan, että ih-
mistä paljon korkeammatkin olennot 
tarvitsevat alkupisteen käsitteen. Ker-
tomus jatkuu MINÄ OLEN -käsit-
teestä Paratiisin-Kolminaisuuden ja 
universumin rakenteen kuvauksella, 
siirtyen elollisten olentojen univer-
sumitehtäviin ja päätyen oman pla-
neettamme Urantian ja ihmiskunnan 
historiaan, nykypäivään ja tulevai-
suuteen. Omana erillisenä osana on 
Jeesuksen elämä ja opetukset synty-
mästä ristinkuolemaan ja taivaaseen 
nousuun asti. Tämä osuus on yli kol-
mannes kirjan sisällöstä.

Ilmoitusta tulisikin tarkastella ko-
ko nykyiselle ja tulevalle ihmiskun-
nalle tarkoitettuna puhdistavana sa-
nomana siitä, mistä tässä kaikessa on 
kysymys. Kirja sisältää paljon sellais-

ta tieteeseen, filosofiaan ja uskontoi-
hin liittyvää aineistoa, josta ihmisen 
olisi mahdotonta päästä selville omin 
neuvoin. Se kertoo, keitä me olemme, 
mikä on planeetan ja ihmiskunnan 
historia sekä mihin olemme matkal-
la kuoleman jälkeen. Ilmoitus avau-
tuu sitä paremmin, mitä avarammin 
lukija suhtautuu maailmankaikkeu-
teen ja hengellisyyteen. Kuitenkin se 
säilyy haasteellisena kokonaisuutena 
mutta sisältää paljon mielenkiintoista 
ja myös helposti ymmärrettävää teks-
tiä, kuten Urantian historia ja Jeesuk-
sen elämä ja opetukset.

3. Sisäistäminen
Oma tutustumiseni Urantia-aineis-
toon alkoi siis 1970-luvun alussa. 
Luentomonisteet olivat pääasialli-
nen materiaali ja myöhemmin han-
kin englanninkielisen kirjan tuek-
si. Luentomonisteista tuli yhteensä 
10 paksua mappia. Arvelen käyneeni 
pääosan aineistosta läpi viidessä vuo-
dessa. Vertailin lukemaani kaikkeen 
aikaisemmin lukemaani, lähinnä teo-
sofiseen kirjallisuuteen, ja totesin 
huikaisevan eron sanoman vakuut-
tavuuteen näiden välillä yhtään aliar-
vioimatta, mitä teosofia on saanut ai-
kaan ihmisperäisesti henkimaailman 
ilmiöitä tutkimalla. Urantia-kirjan 
antajat sanovat sen olevan viides mer-
kittävä planeetan ulkopuolinen puut-
tuminen ihmiskunnan elämään. Ai-
kaisempia ovat olleet Planeettaprinssi 
Caligastian ja hänen esikuntansa 
saapuminen tänne n. 500 000 vuotta 
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sitten, toinen Aatamin ja Eevan tulo 
n. 38 000 vuotta sitten, kolmas Maki-
venta Melkisedekin ilmaantuminen 
1973 vuotta ennen Jeesuksen synty-
mää ja neljäs Kristus Mikaelin inkar-
noituminen Jeesuksena vuonna 7 eaa.

Urantia-kirjaa on verrattu paljon 
– ehkä eniten – Raamattuun. Myös 
ilmoituksen antajat ovat ottaneet 
lainauksia Vanhasta ja Uudesta Tes-
tamentista niistä kohdista, joissa kä-
siteltävä aihe tai asia on osuvasti ja 
tyhjentävästi ilmaistu ja jotka ovat ih-
misille tuttuja. Etusijalle on pantu ih-
misperäiset filosofiset ja uskonnolli-
set käsitteet, jos ne ovat olleet riittäviä 
todenmukaisen kuvan aikaansaami-
seksi. Jos ne sitä eivät olleet, he toivat 
täysin uusia käsitteitä Urantia-lukui-
hin, kuten esimerkiksi käsitteet ab-
sonitia (alue finiittisen eli äärellisen 
ja kokemuksellisen absoluuttisuu-
den välissä), morontia (todellisuu-
den alue aineellisuuden ja hengelli-
syyden välissä) ja mota (tarkoittaa 
morontia-viisautta, joka on filosofian 
tuolle puolelle menevää erisuuntaisen 
todellisuushavainnoinnin yhteen-
sovittamista, mikä ei ole aineellisten 
persoonallisuuksien saavutettavissa). 
Urantia-ilmoitus on motan korvike.

Kristinuskon ja vakaumuksellis-
ten kristittyjen kannalta kirjan nel-
jäs osa on hyvin haastava ja mielen-
kiintoinen. Sellaiset käsitteet kuin 
syntiinlankeemus, sovitus, lunastus 
ja ristinkuoleman merkitys analysoi-
daan ja oikaistaan ne virheelliset tul-
kinnat, joita mainitut käsitteet ovat 

tähän asti kantaneet. Ihmiskuntaan 
liitetty kollektiivinen syyllisyys pois-
tuu ja samalla häviää myös siitä joh-
tuva sovittamisen tarve. Universaa-
linen Isä ei vaatinut Luoja-Poikansa 
veriuhria, mutta Jeesus halusi vie-
dä loppuun aloittamansa ilmoituk-
sen, joka johti lopulta ristiinnaulit-
semiseen. Jeesuksen esitys taivaan 
valtakunnasta sisälsi käsityksen per-
heyhteydestä, jossa olemme Univer-
saalisen Isän aineellisuudessa eläviä 
mutta hengellä varustettuja poikia ja 
tyttäriä, koska meissä vaikuttaa Ju-
malallinen Ajatuksensuuntaaja. Isät 
eivät vaadi lapsiltaan uhreja tullak-
seen hyväksytyiksi lapsina, vaan he 
ovat sitä syntymänsä perusteella. Jee-
suksen ristinkuolemaan johtavat syyt 
olivat seurausta Jeesuksen uuden 
hengellisen evankeliumin opetuk-
sen törmäyksestä juutalaisen papis-
ton Sanhedrinin edustaman ritualis-
tisen uskonjärjestelmän kanssa. He 
pelkäsivät menettävänsä arvovaltansa 
ja auktoriteettiasemansa juutalaisuu-
den uskonkäsityksen korkeimpana ja 
lopullisena tulkitsijana.

Paikallisuniversumimme Luo-
ja-Pojan inkarnoituminen Jeesukse-
na Urantialle oli meille tavattoman 
onnekas tapahtuma. Paikallisuni-
versumin nykyisestä vajaasta neljäs-
tä miljoonasta asutusta maailmasta 
hän päätti tulla tänne, koska plane-
taarinen kapina oli syössyt meidät 
henkiseen alennustilaan. Planetaari-
sen kapinan päättäminen täällä tarjo-
si loistavan mahdollisuuden paljastaa 
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samalla Universaalinen Isä uudella 
tavalla ihmiskunnalle sekä suorittaa 
seitsemäs lahjoittautumiselämänsä, 
jonka jälkeen hän saisi täyden hallin-
tovallan universumissaan. Jeesuksen 
elämä syntymästä taivaaseen astumi-
seen asti on kuvattu Urantia-luvuis-
sa yhtenäisenä kertomuksena sisältä-
en tapahtumapaikat, ajat ja henkilöt. 
Uutta ja kiinnostavaa on Jeesuksen 
syntymätapahtuma vuonna 7 eaa. 
elokuun 21. päivänä, lapsuus- ja nuo-
ruusaika sekä hänen matkansa Roo-
maan intialaisen kauppiaan Gonodin 
ja hänen poikansa Ganidin kanssa 
vuosina 22-23. Roomassa Jeesus ta-
pasi useiden uskonnollisten ryhmien 
edustajia ja keisari Tiberiuksen. Mie-
lenkiintoinen yksityiskohta oli heidän 
tapaamisessaan se, että keisari sanoi 
seuraavasti tavattuaan hänet; ”Jos mi-
nulla olisi tuon kaverin kuninkaalli-
nen ryhti ja hienostunut käytös, niin 
olisinpa oikea keisari…” [1455:1]

Urantia-kirja voidaan ajatella Raa-
matun opetusten päivitykseksi uuden 
aikakauden ihmiskunnalle. Ilmoituk-
senantajat sanovat, että vaikka totuu-
det eivät muutu, on niistä aika ajoin 
kerrottava uudella tavalla ja laajen-
nettava sanomaa ihmiskunnan evo-
lutiivisesti kehittyvän ymmärryksen 
mukaiseksi. Ilmoitus ei paljasta vie-
lä sellaista, mikä ihmiskunnan on itse 
omalla kehityksellään määrä saavut-
taa. Kuitenkin se antaa vihjeitä siitä, 
mihin suuntaan tutkimusta olisi ke-
hitettävä, jotta merkittäviä tieteellisiä 
löytöjä ilmaantuisi. Fyysisen maail-

mankuvan rinnalle tuodaan uusi kä-
site morontia. Se on heti fyysisen to-
dellisuuden yläpuolella oleva laaja 
puolihengellinen todellisuuden alue. 
Siirrymme kuoleman jälkeen tähän 
ainutlaatuiseen universumiolemassa-
olon ulottuvuuteen, jossa sijaitsevat 
mansio- eli taivasmaailmat. Suuren 
joukon näitä maailmoja läpikäytyäm-
me ja viimein yhdistyessämme lopul-
lisesti jumalalliseen olemuspuoleem-
me siirrymme hengen maailmoihin. 
Kuolevaisen ihmisen universumiura 
jatkuu aina kaikkeuden keskellä ole-
valle Havonan keskusuniversumil-
le ja sen ytimessä olevalle Paratiisin 
Saarelle – Universaalisen Isän, Ian-
kaikkisen Pojan ja Äärettömän Hen-
gen asuinpaikalle. Tunnistettuamme 
Hengen, Pojan ja Isän meistä tulee 
viidennen asteen henkiä ja kuuden-
nen asteen henkiä vannottuamme va-
lan ja liittyessämme Kuolevaisfina-
liittien Yhteisön jäseniksi. Tämä on 
nykyisen universumiaikakauden ta-
voitteemme, mutta tulevassa ikuisuu-
dessa palvelutehtäviä tulee riittämään 
ja eräät ilmoituksenantajat ovat sitä 
mieltä, että tehtävämme tulee liitty-
mään ulkoavaruuden vielä asumatto-
miin universumeihin.

Universumissa elävien olentojen 
määrä ja erilaisuus ovat lähes käsit-
tämättömiä. Kaiken luomisen ensisi-
jainen aiheuttaja on Universaalinen 
Isä ja Paratiisin-Kolminaisuus eli Isä, 
Poika ja Henki kollektiivisena Juma-
luutena tai sen jäsenien erilaisina yh-
distelminä.
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Elävät olennot luokitellaan Para-
tiisissa sen mukaan, mikä on hei-
dän myötäsyntyinen ja saavutettu 
suhteensa Paratiisin Jumaluuksiin. 
Keskusuniversumin ja superuni-
versumien suurtapaamisten läsnä-
olijat ryhmitellään usein alkuperän 
perusteella kolmiyhteisalkuisiin tai 
Kolminaisuuden saavuttaneisiin; 
kahdesta polveutuviin ja yhdestä 
polveutuviin. [330:3] [30:1.1]

Yksinkertaistettuna voidaan sa-
noa, että on olemassa alas laskeutu-
via, suhteellisen paikallaan pysyviä ja 
ylösnousevia olentoja, joilla on erilai-
nen alkuperä. Ihmistasolla olemme 
kuolevaisia, kaksialkuisia, nousevia, 
Ajatuksensuuntaajalla varustettu-
ja sielupersoonallisuuksia, joilla on 
ikuisuuspotentiaali. Tällä olemassa-
olon tasolla emme normaalisti pysty 
havaitsemaan muita itseämme ylem-
piä olentoluokkia. Kuitenkin planee-
tallamme toimii suuri joukko mui-
takin, kuten keskiväliolennot, jotka 
ovat juuri ja juuri näkökykymme ul-
kopuolella sekä muita, kuten enkeli-
luokkiin kuuluvia olentoja.

4. Elävä universumi
Urantia-luvuissa käsitellään perus-
teellisesti kokonaisuniversumin 
fyysistä olemusta, mittasuhteita, 
etäisyyksiä ja liikkeitä. Maailman-
kaikkeudella on selkeä keskus, jonka 
ympärillä on rengasmaisia elliptisiä 
kehiä pitkin kulkevia universumei-
ta, joista aina vierekkäiset kiertävät 
eri suuntiin samassa tasossa. Lisäk-

si tähän kuuluu olennaisena piirtee-
nä ns. ”avaruushengitys”, joka näkyy 
syklisenä avaruuden laajentumisena 
ja supistumisena siten, että molem-
mat vaiheet kestävät noin yhden mil-
jardin vuoden ajan. Kokonaisuniver-
sumi eli maailmankaikkeus käsittää 
seuraavat osat:

1) Paratiisin Saari
• Kolminaisuuden pysyvä asuinsija 

ja ainoa paikoillaan pysyvä paikka 
maailmankaikkeudessa.

2) Paratiisin 21 satelliittia (Isän, Po-
jan ja Hengen maailmat eli Paratiisin 
pyhät sfäärit)
• Isän 7 maailmaa, joista Divining-

ton on Ajatuksensuuntaajien al-
kukoti ja Ascendington on nouse-
vien kuolevaisten kohtausmaailma 
ennen Paratiisistatusta. Pojan ja 
Hengen 7 maailmaa ovat täysin ai-
nutlaatuisia ja keskenään erilaisia.

3) Havonan miljardi täydellistä sfää-
riä seitsemässä samankeskisessä vyö-
hykkeessä
• Kaikki nämä maailmat ovat erilai-

sia ja täydellisiä koulutusmaailmo-
ja ylösnousemuspyhiinvaeltajille ja 
niiden vakituisille asukkaille.

4) Havonaa ympäröivät massiiviset 
pimeät gravitaatiokappaleet kahtena 
erillisenä ja erimuotoisena kehänä, 
jotka peittävät Havonan kokonaan, 
niin ettei sitä voida havaita ulkopuo-
lelta näkyvän valon alueella.

5) Seitsemän ajallisuuden ja avaruu-
den superuniversumia, jotka sisältä-
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vät lopulta yhteensä noin 7 biljoonaa 
(7 000 000 000 000) asuttua planeet-
taa.

6) Neljä asumatonta ulkoavaruusvyö-
hykettä, jotka ovat samankeskisiä ja 
suurenevat ulospäin mentäessä. Nä-
mä ovat tulevaisuudessa asutukseen 
tulevia universumeita ja ovat nyt ke-
hityksessään eri vaiheissa.

7) Läpäisty avaruus ja läpäisemätön 
avaruus. Avaruus alkaa Paratiisin ul-
koreunalta, mutta Paratiisisaari itse ei 
ole avaruudessa. Universumit sijait-
sevat läpäistyssä avaruudessa, mutta 
niitä ympäröi läpäisemätön avaruus. 
Maailmankaikkeuden poikkileikkaus 
muistuttaa Maltan ristiä, missä vaa-
kasuora osa on universumeja ja ava-
ruutta ja pystysuora alue läpäisemä-
töntä avaruusaluetta. Avaruuden 
laajetessa vaakasuora alue kasvaa ja 
pystysuora osa supistuu ja päinvas-
toin.

Entä kuinka vanha on maailmankaik-
keus? Urantia-kirja mainitsee täydel-
lisen Paratiisisaaren ja Keskusuniver-
sumin olleen aina olemassa. Mitään 
aikakirjoja ei ole niiden syntymästä. 
Sen sijaan ajan ja paikan seitsemän 
superuniversumia ovat aikaan sidot-
tuja luomistyön tuloksia. Ne on epäi-
lemättä pantu alulle ”ajallisuuden aa-
munkoitossa”. Mitään aikamääriä 
ei kuitenkaan ilmoiteta. Ainoastaan 
oman paikallisuniversumimme Ne-
badonin, joka on yksi nuorimmista ja 
sadastuhannesosa seitsemännestä su-

peruniversumista Orvontonista, syn-
tytapaa ja -ajankohtaa kuvaillaan.

Ennen alkutapahtumaa Orvon-
tonin superuniversumin hallinto oli 
saanut raportin, että sen itäsegmen-
tissä olivat avaruuden olosuhteet tul-
leet suotuisiksi uuden aineellistamis-
ilmiön alulle panemiseksi. Kaikki 
alkoi noin 875 miljardia vuotta sit-
ten, kun Paratiisin Vahvuuden Orga-
nisoijat saapuivat paikalle ja laittoivat 
liikkeelle valtavan energiapyörteen, 
josta kasvoi avaruuden sykloni. Kun 
tällainen energiapyörre laitetaan alul-
le, energian luontaiset ominaisuudet 
takaavat sen muuntumisen aineek-
si ja fyysisen järjestelmän luonnolli-
sen kehittymisen kautta auringoiksi 
ja myöhemmin planeetoiksi. Tämän 
fyysisen järjestelmän syntyprosessin 
eteneminen kuvataan vaiheittain sa-
tojen miljardien vuosien jaksoissa, 
joiden kuluessa tähtijärjestelmät ja 
aurinkokunnat saavat lopulliset muo-
tonsa, ja sen loppuvaiheessa oma au-
rinkokuntamme Monmatia syntyi ja 
muotoutui n. 5 miljardia vuotta sit-
ten.

On huomattava, että nykyinen tie-
teellinen käsitys maailmankaikkeu-
den synnystä ja sen iästä poikkeaa 
täysin Urantia-kirjan esittämästä ku-
vauksesta. Nykyinen käsitys perustuu 
alkuräjähdysteoriaan – materian syn-
tyyn tyhjästä noin 14 miljardia vuotta 
sitten. Se, mikä olisi sen aiheuttanut 
ja miten lähes ääretön materiamää-
rä olisi voinut ilmaantua samanai-
kaisesti, jää arvoitukseksi. Myöskään 
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nykyinen vallitseva tieteellinen käsi-
tys ei tunnista mitään keskusta maa-
ilmankaikkeudelle eikä niitä avaruus-
vyöhykkeiden eri suuntiin kulkevia 
kiertoliikkeitä, jotka mainitaan Uran-
tia-luvuissa.

Universumin kiihtyvä laajenemi-
nen on suuresti askarruttanut tiede-
maailmaa, ja näkymättömän energi-
an ja aineen valtava määrä kaikesta 
energiasta ja aineesta on asettanut tä-
hänastiset teoriat muutosten eteen. 
Materialistinen tiedekäsitys ei luon-
nollisestikaan voi ottaa huomioon ja 
tutkia syitä ja ilmiöitä, jotka jäävät 
sen havaintojen ulkopuolelle. Myös 
oma havaintopaikkamme rajoittaa 
suuresti kokonaisuuden hahmotta-
mista. Näistä syistä johtuen toden-
mukaisen käsityksen rakentaminen 
koko maailmankaikkeudesta on pla-
neetaltamme käsin parhaassakin ta-
pauksessa vain suuntaa antava.

Urantia-kirjan ilmoittajat tuovat 
esiin jatkuvan luomisen mallin, joka 
on aina harkittu ja tarkoituksellinen 
tapahtuma. Elämä kuten fyysiset täh-
tisumutkaan eivät synny sattumalta, 
vaan tietoisen ja tahdollisen mielitoi-
minnan tuloksena. Universumin hal-
linto käsittää valtavan joukon erikois-
tuneita olentoja, joiden tehtävänä on 
toteuttaa Universaalisen Isän tahtoa, 
joka on ylin ohjaava tekijä kaikessa 
luomisessa.

Lainaukset:

1) Urantia-kirja
2) Ihminen ja avaruuden avautumi-

nen /Margit Lilius-Mustapa
3) Puhe New Yorkissa 27.7.2003 /Ca-

rolyn Kendall
4) Heijaste 1/85

☐

Euroopan kuulumisia Sitgesin kokouksesta Espanjasta
Eija Seppänen-Bolotinski

Euroopan Urantia-liikkeen joh-
tajuuskokous järjestettiin 27.-

29.10.2017 Espanjassa Katalonian 
Sitgesissä, joka sijaitsee 30 kilometrin 
päässä Barcelonasta. Espanjan sisäpo-
liittinen tilanne oli juuri kokouksen 
alkaessa kärjistynyt siten, että Kata-
lonian alueparlamentti oli julistanut 
Katalonian itsenäiseksi. Sitgesissä 

asuessamme ja kokoontuessamme 
kaikki oli kuitenkin rauhallista. Olin 
kokouksessa Suomen Urantia-seuran 
varapuheenjohtajan ominaisuudessa.

Kokous järjestettiin aiheesta ”Mi-
ten palvella ilmoitusta 2000-luvul-
la?” Meitä osallistujia oli seuraavis-
ta maista: Hollannista 4, Ranskasta 
2, Iso-Britanniasta 1, Espanjasta 4, 
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Sveitsistä 3, Saksasta 2 ja Virosta 1 se-
kä Suomesta 2. Kokouksessa oli myös 
Saksassa asuva Sebastian Nozzi, jo-
ka on alun perin Argentiinasta kotoi-
sin oleva italialainen, joka on valittu 
Hollannissa asuvan Antonio Schae-
ferin jälkeen Euroopan Urantia-liik-
keen koordinaattoriksi. Hänet tulem-
me tapaamaan myöhemmin ainakin 
osassa Suomen kesä- ja talvipäivistä.

Sain 27.10. kunnian avata kokouk-
sen ”Isä meidän”-rukouksella, jo-
ka kuunneltiin ensin alkuperäisel-
lä aramean kielellä YouTubesta. Sen 
jälkeen kuulimme rukouksen osal-
listujamaiden alkuperäisillä kielillä 
osallistujien itsensä esittäminä. Täl-
lä rukoustavalla korostettiin sitä, että 
kaikki ovat erilaisia ja samalla tasa-ar-
voisia Universaalisen Isän edessä.

27.10. esiintyi myös hollantilainen 
Anna Zeven, joka esitteli näkemyk-
siään koskien nuorten haasteellista 
asemaa iältään vanhenevassa Uran-
tia-liikkeessä. Anna Zevenin esitel-
mä tuo iloa ja toivoa Urantia-liikkeen 
tulevaisuudelle, koska hän koros-
ti omaa kokemustaan kunnioittaen 
ehdotonta luottamustaan siihen, että 
Urantia-kirjan teksti koskettaa voi-
makkaasti myös nuorempaa sukupol-
vea. Hän esitteli kaksi eri tietä, joista 
keskusteltiin: 1) Urantia-kirjan teks-
tin ainutlaatuiset ominaisuudet kos-
kien mm. kosmisen näkökulman ai-
nutlaatuista esittämistapaa kirjassa, 
dogmatismin puuttumista, sitä miten 
kirjassa korostetaan opetusta siellä 
missä liikutkin. ”Missä Jeesus kulki, 

siellä maailma muuttui.” 2) Uran-
tia-kirjan eräpäivä on lähempänä 
3000-lukua, siksipä voitaisiin luoda 
tuhatvuotissuunnitelma sen pohjalta, 
että kunnioitetaan esi-isien saavutta-
mia asioita ja tehdään Urantia-kirjan 
opetuksista ”valoa ja elämää”. ”To-
tuus tulee kokea. Arvot tunnetaan.”

Anna Zeven esitteli nuorten toivei-
ta koskien elokuvia, Urantia-kirjan 
nettiyhteyksiä, klippejä, podcastin-
gia (äänitiedostoja), sosiaalisen me-
dian keinoja, eläviä opintoryhmiä ja 
kokoontumisia, keinojen pohtimista 
siihen, miten Urantia-kirjaa esiteltäi-
siin lapsille sekä nuorten ja perheiden 
huomioimista. ”Missä hän oli, siellä 
oli Jumala läsnä.”

 28.10. teimme aamusessiossa kä-
velyn ihanalla Sitgesin rantabulevar-
dilla. Sen aikana maat ryhmittyivät si-
ten, että mm. Viro, Suomi ja DACH 
(Saksan, Itävallan ja Sveitsin Uran-
tia-yhdistys) kävelivät keskenään kes-
kustellen tulevaisuudesta.

Sain pitää kävelyn jälkeen kaikil-
le osallistujamaille rantabulevardil-
la, meren aaltoillessa taustalla, pie-
nen esitelmän palvelusta, johon olin 
koonnut lainauksia Urantia-kirjas-
ta sekä filosofi Jeffrey Wattlesin kir-
jasta Golden rule (Kultainen sään-
tö) pohdintoja palvelua koskien. 
Mm. Urantia-kirjassa, Palvelun Py-
hyys-kappaleessa: Palvelua ja enem-
män palvelua, enentyvää palvelua, 
vaikeaa palvelua, lopputulokseltaan 
epävarmaa palvelua ja lopulta juma-
lallista ja täydellistä palvelua - sii-
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nä on ajallisuuden päämäärä ja ava-
ruuden määränpää. [28:6.16]

Palvelutehtävät Euroopan mitta-
kaavassa ovat laaja-alaisia: mm. kir-
jan tekstin tutkiminen ja opettami-
nen, kommunikaatio ja sosiaalisen 
median kehittäminen (tätä pidetään 
erittäin tärkeänä osa-alueena), kirja-
messuille osallistuminen, Urantia-ai-
heinen musiikki, taide, rukoilu, me-
ditaatio, komitean toiminta-alueet 
(kuten kirjan levittämiseen, opinto-
ryhmien kehittämiseen, konferens-
sien järjestämiseen liittyvät, jäsenis-
töön liittyvät, käännöksiin liittyvät, 
puheenjohtajuuteen, sihteeristöön ja 
rahastonhoitoon liittyvät tehtävät).

28.10. saimme kuulla mm. myös 
Jaap Terran, Hollannin yhdistyksen 
puheenjohtajan, esitelmän Hollannin 
Urantia-yhdistyksestä ja myös tule-
vasta 10. Kansainvälisestä UAI:n kon-
ferenssista, joka pidetään Hollannissa 
12.-15.4.2018 (Tämä huhtikuun aika 
on aika, jolloin tulppaanipellot ovat 
täydessä kukinnassa.) Noordwijker-
houtissa Leeuwenhorst-keskuksessa, 
joka on 20 kilometrin päässä Ams-
terdamin Schipholin lentokentäs-
tä. Konferenssin aiheena on ”Jeesus 
opettajana. Oletko valmis elämään 
todeksi hänen opetuksensa 2000-lu-
vulla?” Jaap kertoi, että konferenssiin 
kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin 
ja varata myöskin huone, koska tulp-
paanien kukkiessa kouluissa on lo-
maa ja paljon matkailijoita liikkeellä, 
jolloin hotellipaikkaa voi olla vaikea 
saada viime hetkellä. 28.10. mennes-

sä jo 106 henkilöä oli ilmoittautunut 
konferenssiin. 

Ranskan, Italian ja Espanjan edus-
tajat esittelivät omat yhdistyksensä.

28.10. olimme myös yhteydes-
sä sekä USA:n ISB:n (Internatio-
nal Service Board) että Etelä-Ame-
rikan Urantia-yhdistyksiin Zoomin 
kautta. Chris Wood mm. esitte-
li päämäärät vuoteen 2021 kuuden 
sisäkkäisen kehärakenteen kautta: si-
simpänä Urantia-kirjan tekstin suo-
jelu, sitä seuraavalla kehällä tekstin 
opetus ja opettelu, sitten informaa-
tion jakaminen tekstistä, seuraavak-
si Urantia-kirjan tekstin ja opetus-
ten vaikutus maailman uskontoihin, 
seuraavaksi sosiaaliseen ympäristöön 
vaikuttaminen opetusten ansiosta ja 
uloimmalla kehällä uuden elämisen 
filosofian luominen. Urantia-kirjas-
sa sanotaan, jaksossa Jumalallinen to-
tuus ja kauneus: Kuluvan aikakau-
den uskonnollinen haaste kohdistuu 
niihin kaukonäköisiin ja eteenpäin 
katsoviin miehiin ja naisiin, jotka 
omaavat hengellistä ymmärrystä ja 
uskaltavat rakentaa uuden ja kieh-
tovan elämisen filosofian laajentu-
neista ja erinomaisen yhdentyneistä, 
nykyaikaisista kosmisen totuuden, 
universumin kauneuden ja jumalal-
lisen hyvyyden käsityksistä. [2.7.10]

Etelä-Amerikan Urantia-yhdis-
tyksistä meitä tervehtivät Peru, Ko-
lumbia ja Brasilia. Brasilian puheen-
johtaja esitteli Brasilian Sao-Paolossa 
marraskuun 2018 alussa järjestettä-
vän konferenssin, jonka ajankohta on 
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alustavasti 2.-4.11.2018.  Ajatteluta-
pa on siis siirtymässä pelkästään kan-
sallisista yhdistyksistä koko maanosia 
koskevaan ajatteluun.

29.10. aloitimme päivän kävele-
mällä jälleen rantabulevardilla ja py-
sähdyimme pohtimaan kysymyk-
siä, joita Sitgesin konferenssia varten 
oli etukäteen lähetetty. Yhtenä kysy-
mysalueena oli se, miten kommuni-
kaatiota eri kansallisten yhdistysten 
välillä voitaisiin parantaa ja pohdit-
tiin Euroopan websivuston kehittä-
mistä, pohdittiin myös Eurooppaa 
käsitteellisesti (poliittisena ja us-
konnollisena yksikkönä), Euroopan 
yleiskoordinaattorin tehtäväkenttää, 
sitä, miten lukijat tavoittaisivat tarvi-
tessaan muita lukijoita. Minä sain pi-
tää jälleen hienon rukoushetken me-
ren äärellä ja keskityimme maailman 
eri evolutionaaristen uskontojen rau-
hanrukouksiin. Päätin rukoushet-
ken Urantia-kirjan sanoihin (jaksos-
sa Isällinen ja veljellinen rakkaus): 
”Autuaita ovat rauhantekijät, sillä 
heitä on määrä kutsua Jumalan po-
jiksi.” [140:5.18]. Jeesuksen rauha ei ole 
suinkaan mitään pasifistista tai nega-
tiivista. Koettelemusten ja vainojen 
keskellä hän sanoi: ”Oman rauhani 
minä jätän teille.” [191:2.2]

29.10. myös kansallisten yhdis-
tysten esittely jatkui: Suomen Uran-
tia-yhdistyksen esitteli Risto Män-
tynen, Iso-Britannian yhdistyksen 
esitteli Chris Moseley, Karmo Kalda 
esitteli Viron yhdistyksen, ja DACH:n 
esitteli Alexander Heh Saksasta.

Sen lisäksi, että pohdittiin seu-
raavan eurooppalaisen konferens-
sin pitopaikkaa (mm. Tallinnaa, 
Wieniä, Roomaa ehdotettiin, minä 
esitin myös mahdolliseksi paikak-
si Israelin Galileaa), pohdittiin myös 
tämänkaltaisen Euroopan johtajuus-
kokouksen järjestämistä uudelleen, 
jotta haaveemme ja suunnitelmamme 
maanosamme Euroopan Urantia-yh-
distyksestä toteutuisi.

Padre nuestro que estas en los cielos, 
Santificado sea tu nombre! Haikeissa 
ja toiveikkaissa Eurooppaa koskevis-
sa jälkitunnelmissa, Euroopan hymni 
on totisesti Oodi ilolle!

☐
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Vankilatyön periaatteita UAI:ssa

David Linthicum
Käännös: Laura Suominen-Raatikainen

UAI:n vuonna 2004 perustettu PIRT-tiimi on osoittautunut erittäin me-
nestykselliseksi toimintatavaksi. PIRT:n missiona on valaista vangittujen 
miesten ja naisten henkeä ja mieltä jakamalla heille Urantia-kirjoja ja tar-
joamalla kirjeenvaihtoa tukemaan vankien pyrkimyksiä kirjan sisällön tut-
kimisessa.
PIRT (Prison Inquiry Response Team) = Tiimi, joka vastaa vankien kysy-
myksiin Urantia-kirjasta

PIRT muodostettiin UAI:ssä Ilmoi-
tuksen levittämisen ala-komiteaksi 
aikaisemman komitean puheenjoh-
tajan Rich Warrenin suojelukses-
sa joulukuussa 2004. Päämääränä oli 
auttaa Urantia-säätiötä vastaamaan 
kirjeisiin, joita se oli saanut vangeilta. 
Alun alkujaan PIRT perustettiin hoi-
tamaan kirjeenvaihtoa vankien kans-
sa sekä heiltä tulleita Urantia-kirjan 
tilauksia, joita säätiö oli hoitanut pit-
kään; näin säätiö vapautettiin kes-
kittymään muihin projekteihin. Idea 
komitean muodostamiseksi tuli ensi 
kertaa James Woodwardilta hänen 
ehdottaessaan sitä David Linthicu-
mille, kun hän oli itse UAI:n johtaja-
na vuosina 2001-2002.

Vuodenvaihde 2004-2005 kului 
komitean vapaaehtoistiimin organi-
soimisessa, menettelytapojen ja toi-
menpiteiden määrittämisessä se-
kä standardikirjeiden kehittämisessä 
PIRT-tiimiläisten käyttöön, kun he 
ovat kirjeenvaihdossa vankien kans-

sa. Oli myös tarpeen vakiinnuttaa 
tiettyjä käytäntöjä, jotka turvaisivat 
vapaaehtoiset mahdollisilta vaikeuk-
silta. Olemmehan joka tapauksessa 
tekemisissä ihmisten kanssa, joihin 
kuuluu paatuneita rikollisia ja huija-
reita. Vapaaehtoisten henkilökohtai-
nen turvallisuus on ensiarvoisen tär-
keää.

Toimintaperiaatteet ja menette-
lytavat
Vapaaehtoinen hankkii postiloke-
ron ja turvaa täten, ettei hänen hen-
kilökohtainen osoitteensa paljastu. 
Vankien kanssa ei vaihdeta puhelin-
numeroita tai sähköpostiosoitteita. 
Vapaaehtoiset kustantavat omat kir-
jeenvaihtotarvikkeensa ja postimer-
kit. Naispuoliset vapaaehtoiset käyt-
tävät miehisiä etunimiä ja ylläpitävät 
sukupuolineutraalia kirjeenvaihtoa 
vankien kanssa. Säätiön kanssa on 
luotu käytäntö, jonka mukaisesti se 
lähettää saapuneet kirjeet PIRT:n pu-
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heenjohtajalle, joka käsittelee kirjeet 
edelleen jaettaviksi komitean vapaa-
ehtoisille. Turvallisuussyistä vapaa-
ehtoiset eivät käsittele kirjeitä van-
geilta, jotka ovat kotoisin samasta 
osavaltiosta kuin vapaaehtoinen itse. 
PIRT:n vapaaehtoiset eivät keskuste-
le henkilökohtaisesta elämästään tai 
kokemuksistaan vankien kanssa. Va-
paaehtoiset vastaavat vankien yksilöl-
lisiin kysymyksiin Urantia-kirjasta ja 
voivat olla kirjeenvaihdossa tältä poh-
jalta. Jos vapaaehtoisella on ongelmia 
tai kysymyksiä liittyen vankien kir-
jeisiin, häntä rohkaistaan keskustele-
maan näistä muiden PIRT-tiimiläis-
ten kanssa. Uusien vapaaehtoisten on 
täytynyt lukea Urantia-kirja ainakin 
kertaalleen.

Ensimmäinen kirje vangille
Käytäntömme mukaan vangin teke-
mään kirjapyyntöön ei vastata en-
nen kuin hänelle on lähetetty ensim-
mäinen ns. standardikirje. Kirjeen 
lähettäminen karsii pois uteliaat. 
Henkilön tulee olla totuuden etsijä, 
jotta hänelle lähetetään toinen kir-
je. PIRT-kirjeessä kerrotaan, että toi-
mimme vapaaehtoisryhmänä UAI:s-
sä Ilmoituksen levittämiskomitean 
alaisena ja lähetämme vain pehmeä-
kantisia kirjoja vangeille. Lähetämme 
heille myös liitteenä lyhyen kuvauk-
sen Urantia-kirjasta.

Useimmat vangit ovat varattomia 
eikä heillä ole tarpeeksi rahaa kirjan 
ostamiseen. Olemme muokanneet 
standardikirjettämme. Se sisältää 

pyynnön suorittaa maksu postimer-
keillä tai kertoa olevansa varaton, 
jolloin henkilö pääsee odotuslistal-
le mahdollisen lahjoituskirjan saa-
miseksi.  Kirjeessä pyydetään tietoa 
myös vangin vapauttamispäivämää-
rästä, jolloin varmistetaan, että kirja 
ehtii perille ennen vapautumista.

Tilastotietoa talteen
Jokainen PIRT-tiimiläinen pitää kir-
jaa käsittelemiensä kirjeiden luku-
määrästä, saaduista rahoista ja van-
geille lähetettyjen kirjojen määrästä. 
Tilastot kerätään vuoden lopussa ja 
koostetaan raporttiin, jota alakomi-
tean puheenjohtaja ylläpitää ja joka 
liitetään UAI:ssä komitean raporttei-
hin.

PIRT-tiimiläiset kirjaavat saaman-
sa kirjeet ja lähettävät standardikir-
jeen vangeille. Kirjaustiedoissa on 
vangin nimi, laitoksen nimi ja osoite, 
säätiölle lähetetyn kirjeen päivämää-
rä, vapaaehtoisen vastauspäivämää-
rä, kirjan pyyntöpäivämäärä, maksun 
muoto ja mahdolliset muut merkin-
nät. Kirjaukset laaditaan Excel-työar-
kille ja PIRT:n puheenjohtaja ylläpitää 
tiedostoa. Tiedosto on osoittautunut 
hedelmälliseksi välineeksi dokumen-
toimaan vankien pyyntöjä ja lähetet-
tyjen kirjojen määriä. Lisäksi siitä on 
ollut hyötyä vankien kirjeiden ver-
tailussa ja tilastollisissa analyyseis-
sä. Niistä ilmenee esimerkiksi, missä 
laitoksissa on paljon lukijoita; nämä 
voivat olla potentiaalisia ehdokkaita 
perustamaan lukupiirejä. Lisäksi saa-
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daan tietoa siitä, minkä laitoksien kir-
jastoihin kannattaisi mahdollisesti si-
joittaa Urantia-kirjoja.

Toinen pyyntö ja käsittely
Kun vanki vastaa toisella pyynnöl-
lä, lähetetään kirjapyyntö sähköpos-
titse säätiön kontaktihenkilölle (tällä 
hetkellä Tamara Strumfeld) vangin 
osoitteen kera. Sähköpostin aiheena 
tulee olla ”PIRT-kirjapyyntö”. Säh-
köpostissa tulee olla mainittuna myös 
maksutapa: Maksettu, lähetyskulut 
maksettu tai PIRT-lahjoitus. PIRT:n 
puheenjohtaja mainitaan myös tässä 
sähköpostissa. Toinen kirje vangille 
lähetetään samanaikaisesti.

 Jos vanki lähettää varoja os-
taakseen kirjan ja maksaakseen lähe-
tyskulut, tulee sekki osoittaa Urantia 
Association International:lle ja va-
paaehtoinen lähettää sekin/rahamää-
räyksen UAI:lle. Nämä kirjat tulee 
käsitellä ostettuina ja vahingoittuma-
ton kirja lähetetään asianomaiselle.

 Säätiö saa usein palautuksena 
lievästi vaurioituneita kirjoja. Nämä 
kirjat käytetään täyttämään PIRT:l-
le tulleita varattomien kirjapyyntöjä, 
PIRT:lle ei koidu tästä kustannuksia 
ja kirjat luokitellaan PIRT-lahjoituk-
siksi. Jos kirjoja ei ole saatavilla, van-
ki liitetään odotuslistalle. Lähetysku-
lut vähennetään PIRT:n budjetista.

Jos vanki lähettää postimerkkejä 
vain lähetyskulujen verran, vapaaeh-
toinen säilyttää merkit käyttääkseen 
niitä kirjeenvaihdossa asianomaisen 
vangin kanssa.  Jos vanki lähettää va-

roja vain lähetyskuluihin, nämä varat 
toimitetaan UAI:lle. Myös nämä kir-
japyynnöt käsitellään PIRT-lahjoi-
tuksina, mutta niille annetaan etusija 
varattomien pyyntöihin nähden.

Rankaisulaitokset eivät hyväksy 
kirjoja yksityisiltä. Ne vaativat, että 
kirjan lähettää joko kustantaja tai lail-
linen kirjakauppias. Kovakantisia kir-
joja ei hyväksytä. Säätiö lähettää vain 
pehmeäkantisia kirjoja pakkausluet-
teloineen.

Lisätietopyynnöt
Säätiö ja vapaaehtoiset saavat aika 
ajoin pyyntöjä lisätiedoista, esim. ha-
lutaan uutiskirjeitä, opinto-oppai-
ta, tietoa Urantia-säätiön historias-
ta, tietoa kirjan alkuperästä, yhteyttä 
muihin lukijoihin jne. Kaikki tällaiset 
pyynnöt lähetetään edelleen PIRT:n 
puheenjohtajalle.

Lahjoittajien turvallisuuden ja yk-
sityisyyden turvaamiseksi on käytän-
tömme pidättyä tiedottamasta UAI:n 
nettisivustosta tai kertomasta UAI:n 
julkaisuihin liittyvistä tiedoista. Em-
me myöskään jaa mitään tietoja van-
geista toisille vangeille, ellei siihen ole 
saatu kirjallista lupaa. Tämä poikke-
us koskee niitä, jotka haluavat perus-
taa opintopiirin laitoksessaan. Luvan 
täytyy tulla kaikilta osapuolilta.

PIRT ei toimita virallisia opin-
to-oppaita tai muuta toisarvois-
ta materiaalia Urantia-kirjan lisäksi. 
Kuitenkin vastauksena näihin pyyn-
töihin PIRT-tiimiläiset ovat tehneet 
kaksisivuisen dokumentin, joka pai-
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nottaa joitakin opiskeluun liittyviä 
avainkäsitteitä vangeille, sekä sääti-
ön hyväksymän dokumentin otsikol-
la Kuka kirjoitti Urantia-kirjan.

Vaikka PIRT-malli on alun perin 
USA:sta, se on suunniteltu kaikkien 
UAI:n kansainvälisten organisaati-
oiden käyttöön. PIRT-puheenjohta-
ja ja/tai UAI:ssä Ilmoituksen levittä-
miskomitean puheenjohtaja auttavat 

yksittäistä UAI-organisaatiota suun-
nittelemaan ja organisoimaan oman 
PIRT-ohjelmansa.

Lisätietoa: https://urantia-associati-
on.org/about-uai/services-programs/
prisoner-inquiry/

☐

Urantia-kirjojen lahjoitus Suomen vankiloille
Suomen Urantia-seura lahjoitti Suomen jokaisen vankilan kirjastoon kova-
kantisen Urantia-kirjan ja Urantia-äänikirjan, 2.9.2017. Vankiloilta oli kysyt-
ty tähän lupa etukäteen. Maassamme on kaikkiaan 26 vankilaa. Lisäksi neljään 
vankilaan postitettiin myös englanninkielinen kirja, eli yhteensä 30 kirjaa.
 

Kuvassa olevat lahjoitushankkeen puuhanaiset ja -miehet laittoivat kirjat lah-
joituskuntoon ja hoitivat lähetykset postiin – toiveenaan, että mahdollisimman 
moni vankilakirjaston asiakas tutustuisi kirjaan.

https://urantia-association.org/about-uai/services-programs/prisoner-inquiry/
https://urantia-association.org/about-uai/services-programs/prisoner-inquiry/
https://urantia-association.org/about-uai/services-programs/prisoner-inquiry/
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Urantia-kirjan lukijoiden talvitapaaminen

26.-28.1. 2018
Paikka:  Lautsian Lomakeskus, Lautsiankuja 20, 4700 Hauho  

Puh. (03) 647 080, http://www.lautsia.fi/
Teema:  Hengellinen valmennus
Järjestäjä:  Suomen Urantia-seura ry.
Kenelle: Tilaisuus on avoin kaikille Urantia-kirjasta kiinnostuneille lukijoille

* * * * * * *
Perjantaina 26.1.

• Hallituksen kokous ja omaehtoista ohjelmaa. 
• Kokoustilat ovat käytössä klo 18 alkaen.
• Iltapala ja ravintolan aukiolo klo 18.00 – 21.00.

Lauantain ohjelma 27.1. *
07.30 – 10.00  Aamiainen
09.00 – 09.30  Päivän avaus, Raimo Ala-Hynnilä
09.30 – 11.30  Moraalin evoluutio, Tapani Vainio
11.30 – 12.30  Ruokailu
12.30 – 14.30  Apostolien valmennus, Tapio Kankkonen ja Raimo Kujala
14.30 – 15.00  Kahvit
15.00 –17.00  Urantia-kirjan helmiä, Tapio Kankkonen

*) Alustuksiin ja luentoihin sisältyy myös pienryhmätyöskentelyä.
• Kokoustilat ovat käytössä klo 9-21.
• Päivällinen on tarjolla noutopöydästä klo 17-18.
• Iltapala on tarjolla noin klo 20-21. Ravintolan palvelut sulkeutuvat klo 21.
• Allas ja saunaosasto ovat suljettuina tammikuussa. Käytössä on rantasau-

na ja siellä on mahdollisuus grillin käyttöön.

Sunnuntain ohjelma 28.1.
08.00 – 10.00  Aamiainen
10.00 – 10.30  Päivän avaus, Sini Lilja
10.30 – 11.30 Etsivä löytää, Sirkka-Liisa Brandelin
11.30 – 13.30 Lounas
13.30 – 14.00 Kokemuksia hengen valmennuksesta, Onni Ylitapio
14.00 – 14.30 Kuulumisia ja tiedotettavaa
14.30  Lähtökahvit
Kokoustilat ovat käytössä sunnuntaina klo 9-16.

http://www.lautsia.fi/
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Osallistumispakettien hinnat:
Perjantai – sunnuntai:

• 164 € /henkilö jaetussa kahden hengen huoneessa 
• 204 € yhden hengen huoneessa

Lauantai – sunnuntai:
• 104 € /henkilö jaetussa kahden hengen huoneessa 
• 124 € yhden hengen huoneessa

Lauantaina saapuneiden hintaan ei sisälly tulopäivän aamiaista. Erikoisruoka-
valiot tulee esittää ilmoittautumisen yhteydessä, viimeistään 4.1.2018.

Päiväosallistumisen hinnat:
Perjantai 16 €, lauantai 38 € ja sunnuntai 20 €

Ilmoittautuminen 4.1.2018 mennessä: 
• S-posti: koulutuskomitea-pj@urantia.fi tai 
• Onni Ylitapio puh. 045 326 7970 (puhelu tai tekstiviesti)

Tervetuloa!

Lukijakonferenssi Amsterdamissa keväällä 2018
UAI:n seuraava kansainvälinen lukijakonferenssi on Hollannissa, lähellä Ams-
terdamia, Noordwijkerhoutissa 12.-15.4.2018. Teema: Jeesus opettajana.

Kokouspaketti maksaa 325 euroa. Lisäksi jokainen huolehtii itse matkan ja 
majoituksen varaamisesta.

Järjestäjä pyytää varaamaan matkat ja hotellin hyvissä ajoin, mielellään jo nyt 
vuodenvaihteessa. Paikka on keväisten tulppaanipeltojen keskellä ja alueen 
hotellit usein varattuja, kun turistit saapuvat ihailemaan kukkien väriloistoa.

Tarvitsetko matka-avustusta?
Jos tarvitset taloudellista tukea osallistumiseen, tiedustele apurahamahdolli-
suutta 29.12.2017 mennessä. Yhteyshenkilö on seuran puheenjohtaja, Risto 
Mäntynen. S-posti: puheenjohtaja@urantia.fi

Lisätietoa lukijakonferenssista: http://www.uai2018.org/

mailto:koulutuskomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:puheenjohtaja%40urantia.fi?subject=
http://www.uai2018.org/
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Vieras ajattomuudesta

Hän syntyi planeetallemme
keskipäivän aikaan 21.8. v. 7 eaa. Beetlehemissä
ja sai nimekseen Joshua ben Josef.

Hän oli kuin me.
Hän eli kuin me.
Hän kuoli ajassa 7.4. v. 30 jaa.

Topakka Maria ei suostunut – raskaudestaan huolimatta – jäämään yksin 
kotiin miehensä Joosefin lähtiessä lain määräämään väestölaskentaan Beet-
lehemiin. Niinpä lapsen syntymä tallissa on tosi. Tarina tähden johdatuk-
sesta syntyi tähtitaivaan normaalista, joskin harvinaisesta ilmiöstä, tähtien 
konjunktiosta. Näitä ilmiöitä oli ko. vuonna kolme.

Legendoihin luottava luterilainen kirkko juhlii Jeesuksen syntymää vuosit-
tain 25.12.

Tie ajasta ajattomuuteen on aina ollut.
Hän, Joshua ben Josef, kirkasti elämällään tuon tien löytymistä – tietä ajasta 
ajattomuuteen, syntymästä syntymään. Ajallinen elämämme on mahdolli-
suus sielun syntyyn – sielun sikiövaihe.

Hän jopa näyttäytyi ajallisen kuolemansa jälkeen useita kertoja – mikä 
muuten ei ole mahdollista – todistaakseen meille meidänkin mahdollisuu-
den kuolemattomuuteen ja ajattomaan ikuisuuteen.

Joulun ihme?
Hiljennyn ajatusten alttarille.

Tuula Laine
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Avoimet Urantia-aiheiset luentotilaisuudet
Tilaisuudet pidetään Malmitalolla, osoitteessa Ala-Malmintori 1, Helsinki.
Paikka on Malmin rautatieasemalta noin 200 m. Tilaisuuksissa on joko esi-
telmä tai Urantia-äänikirjan kuuntelua ja keskustelua sen pohjalta.
Tilaisuudet ovat lauantaisin klo 13:15 – 16:00. Tilaisuuden väliajalla voi 
käydä Malmitalon kahvilassa.

Kevätkausi 2018

• La 24.2.2018:  
Aihe ja esittäjä avoin

• La 24.3.2018: 
Aihe ja esittäjä avoin

• La 28.4.2018: 
Aihe ja esittäjä avoin

Järjestäjä on Suomen Urantia-seura ry. Malmitalo
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! (karttalinkki)

Seuran hallitus ja yhteystiedot
Puheenjohtaja: puheenjohtaja@urantia.fi 
 Risto Mäntynen Helsinki. Puh. 050 390 3040 
Varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja@urantia.fi 
 Eija Seppänen Vantaa.
Sihteeri sihteeri@urantia.fi 
 Raimo Ala-Hynnilä Jyväskylä. Puh. 040 717 2933
Rahastonhoitaja rahastonhoitaja@urantia.fi 
 Tapio Pulli Parainen. Puh. 050 540 4582
Jäsenkomitean pj. jasenkomitea-pj@urantia.fi 
 Hanna Holopainen Turku. Puh. 040 763 0917
Julkaisukomitean pj. julkaisukomitea-pj@urantia.fi 
 Kaija Lindström Espoo. Puh. 045 245 9009
Koulutuskomit. pj. koulutuskomitea-pj@urantia.fi 
 Onni Ylitapio Helsinki. Puh. 045 326 7970
Konferenssikom. pj. konferenssikomitea-pj@urantia.fi 
 Sini Lilja Vantaa. Puh. 044 546 6657
Sähk. viest. kom. pj. internetpalvelut-pj@urantia.fi 
 Tapio Talvitie Espoo. Puh. 050 332 2739

https://goo.gl/maps/dZxf6DtRDNx
mailto:puheenjohtaja%40urantia.fi?subject=
mailto:varapuheenjohtaja%40urantia.fi?subject=
mailto:sihteeri%40urantia.fi?subject=
mailto:rahastonhoitaja%40urantia.fi?subject=
mailto:jasenkomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:julkaisukomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:koulutuskomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:konferenssikomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:internetpalvelut-pj%40urantia.fi?subject=


34 HEIJASTE   4/2017
Opintoryhmät tiedottavat

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviä-
mistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdys-
siteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja 
opintoryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-kirjan 
opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri tällaiseen 
opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan väärentämät-
tömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja 
kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toimia seuramme kans-
sa yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista Urantia-kirjan lukijoista. 
Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa 
vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kui-
tenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden 
toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen talou-
dellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoit-
taa koulutuskomitean puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi.

Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. 
Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomite-
aan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seu-
ra julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita 
opintoryhmätoimintaan, mutta samalla muistuttaa, että viime kädessä opin-
toryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetel-
mistään.

Verkko-opintoryhmä
Suomenkielinen verkko-opintoryhmä kokoontuu kerran viikossa sunnuntai-
sin klo 19 ryhmäpuhelutoimintoa käyttäen. Osallistuminen edellyttää Sky-
pe-tiliä ja viestintäohjelmistoa tietokoneella, älypuhelimessa tai tabletissa. Li-
sätietoja saa Risto Mäntyseltä, risto.mantynen@gmail.com

Helsinki
Helsingin opintoryhmä kokoontuu 
parittomien viikkojen torstaina klo  
17-19 Taivallahden peruskoulul-
la (Käsityöluokka 2, 1. krs.) os. Ete-
läinen Hesperiankatu 38. Lisätietoja:  
Helena Juola, puh. 050 530 7785,  
juola.helena@gmail.com

Espoo
Espoon keskustan opintopiiri ko-
koontuu lauantaisin klo 10-12 Vil-
la Apteekin yläsalissa. Osoite: Pappi-
lantie 5, 02770 ESPOO. Lisätietoja: 
• Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790 

pentti.lehtela@pp1.inet.fi 
• Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336 

tmi.leinonen@kolumbus.fi

mailto:koulutuskomitea-pj%40urantia.fi?subject=
mailto:risto.mantynen%40gmail.com?subject=
mailto:juola.helena%40gmail.com?subject=
mailto:pentti.lehtela%40pp1.inet.fi?subject=
mailto:tmi.leinonen%40kolumbus.fi?subject=
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Hyvinkää
Lisätietoja: 
Kari Haavisto, puh. 040 507 3048.
karijolami@gmail.com

Jyväskylä
Lisätietoja: Raimo Ala-Hynnilä, 
puh. 040 717 2933.
raimoalah@gmail.com

Lahti
Lisätietoja: Kalervo Juntunen,
puh. 044 078 4155.

Lammi
Lammin ja ympäristön toimin-
nasta kiinnostuneille antaa tietoja  
Tuula Parviainen, Lamminraitti 12 as. 
7, 16900 LAMMI, puh. 050 013 1430. 
parviainen.tuula@hotmail.com

Lempäälä
Ryhmä kokoontuu parittomien viik-
kojen keskiviikkoina klo 18.30 – 
20.30. Yhteyshenkilö: Raimo Kujala, 
Mantereentie 405, 37420 Vesilahti,
puh. 040 586 4154.
raimojuhani.kujala@gmail.com 

Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kasar-
mintie 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 maanantaina, 
klo 15.30 – 17.30. Koilliskeskus. Lii-
kekatu 3. Sora. 33580 Tampere. Lisä-
tiedot: Kari Kippo, puh. 050 327 1045.
kr.kippo@pp.inet.fi 

Turku
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja  
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 KIR-
JALA, puh. 050 540 4582.
tapio.pulli@kolumbus.fi

Stockholm, Sverige
Urantia studiegrupp träffas på jämna 
veckors lördagar kl 14.00 i Stockholm 
city. För närmare info ring Riitta 
+46 707 213 496.

mailto:karijolami%40gmail.com?subject=
mailto:raimoalah%40gmail.com?subject=
mailto:parviainen.tuula%40hotmail.com?subject=
mailto:raimojuhani.kujala%40gmail.com?subject=
mailto:reijo.hamari%40luukku.com?subject=
mailto:anja.m.vuori%40gmail.com?subject=
mailto:kr.kippo%40pp.inet.fi?subject=
mailto:tapio.pulli%40kolumbus.fi?subject=
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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 nais-
ääntä. Äänikirjaa voi kuunnella tietokoneella, älypuhelimella tai kannettavil-
la musiikinkuunteluun tarkoitetuilla laitteilla, joilla voi toistaa MP3-muotois-
ta sisältöä. Tallenne sisältää myös Urantia-kirjan tekstin kokonaisuudessaan 
(html). Myyntipakkauksessa on lisäksi käyttöohjevihko, jossa on aikaindek-
soitu sisällysluettelo kirjan luvuista: lukujen kokonaisaika sekä alilukujen al-
kamisajankohta luvun alusta, min:sek. Täten halutun aliluvun alkamiskohta 
löytyy helposti.

• CD-ROM-tallenne, 9 CD-levyä  ......Hinta 25,- €
• USB-tallenne, 1 USB-muisti, 8Gt ....Hinta 35,- €
• Molemmat yhdessä (CD+USB) .......Hinta 55,- €

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

tai joita seura itse järjestää (kuten esitelmät ja lukijapäivät).

Tiedustelut: audiokirjat@urantia.fi tai p. 050 041 6336 (Pertti Leinonen)

http://www.urantia.fi/urantia-kirja.php?pg=audiobook
mailto:audiokirjat%40urantia.fi?subject=
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