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Puheenjohtajan kynästä
aiemmissa yhteyksissä on mainittu, että seuramme
Jopuheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja toimivat kan-

sainvälisessä Urantia-yhdistyksessä (IUA:ssa) seuramme edustajina. Kerron tässä tarkemmin, mitä tämä
toiminta on käytännössä, ja esitän vielä yhteenvetoa
IUA:n viimeaikaisista tuloksista.
Ensiksi vähän Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen
(IUA:n) rakenteesta, että saamme kerrotulle toiminnalle jonkinlaiset kehykset. Mainittakoon, että IUA:n
peruskirja ja säännöt löytyvät täydellisinä internetosoitteesta http://www.urantia-iua.org, kohdasta
”UAI Charter & Bylaws”. Ne ovat siellä usealla kielellä, myös suomeksi! En ala niitä tarkemmin referoimaan, koska ne ovat varsin laajat, yhteensä 10 + 26
sivua. Mutta lyhyesti sanottuna IUA koostuu jäsenyhdistyksistä: kansallisista ja paikallisista, ja IUA:n hallinto on kolmijakoinen:
1)
Palvelujohtokunta (ISB) on IUA:n toimeenpaneva toimielin. Se panee toimeen RC:n
päätökset ja on sille tilivelvollinen. Jäseniä
7–17, tällä hetkellä 12.
2)
Edustajaneuvosto (RC), on IUA:n lakia säätävä toimielin. RC:n tarkoitus on edustaa
IUA:n jäseniä keskushallinnossa. RC säätää
päätöslauselmin asioista, jotka koskevat toimintalinjoja, kansainvälisen tason hankkeita
ja ohjelmia. Jokaisen kansallisyhdistyksen kulloinenkin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on virkansa puolesta RC:n jäsen. Kunkin jäsenen toimikauden pituus on sama kuin hänen toimikautensa kansallisyhdistyksensä puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Tällä hetkellä
RC:hen kuuluu 12 kansallista yhdistystä ja 3
paikallisyhdistystä. Paikallisyhdistyksen koko
on kansallista pienempi: vain 10–30 jäsentä,
ja tällöin seuran puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on RC:ssä puheoikeus mutta
ei vielä äänioikeutta. Mainittakoon sekin, että osalla kansallisista yhdistyksistä on alayhdistyksiä (kuten USA:lla), mutta heitä käsitellään RC:ssä vain yhtenä kansallisena yhdistyksenä muiden joukossa. Alayhdistyksiä
on kaikilla yhteensä 32 (IUA:lla kaikkia jäseniä noin puolitoista tuhatta).
3) IUA:n oikeudellinen komissio (JC). Ratkoo
mahdollisia erimielisyyksiä. Jäseniä 3–7, tällä
hetkellä 3.

RC käy virtuaalisesti koskaan päättymätöntä sähköpostikokousta, jota johtaa pääasiassa ISB:n varapuheenjohtaja ja osittain myös ISB:n puheenjohtaja. RC:
ssä on käytössä ns. edustuksellinen demokratia, jolloin sen jäsenet voivat keskustella ja äänestää asioista
tarvitsematta ensin joka asiassa konsultoida edustamaansa jäsenkuntaa, mikä olisikin varsin työlästä ja
byrokraattista. Tosin konsultointiakin on tehty, ainakin silloin kun IUA:n peruskirjaa ja sääntöjä muovattiin, jolloin kaikille lähetettiin kirjepostia ja seura äänesti asiasta vuosikokouksessaan.
RC ei ole varsinaisesti hyväksynyt itselleen mitään
tiettyjä kokoussääntöjä, paitsi mitä IUA:n perustamiskirjoissa asiasta sanotaan. Mutta ”aikojen alusta” on
puheenjohtajan ehdotuksesta alettu noudattaa teosta
”Robert’s Rules of Order”, joka on yleisesti käytössä
monissa kansainvälisissä kokouksissa ja foorumeissa.
Teos perustuu Britannian parlamentin noudattamiin
käytäntöihin. Muutamia poimintoja tästä sähköpostikokouskäytännöstä, joka osin poikkeaa meidän totutuista kokoustavoistamme:
•
S-posti-kokouksessa on päätösvaltaisuus aina
olemassa, eli kaikki ovat läsnä.
•
Puheenvuoroja ei pyydetä eikä anneta, ja puheet osoitetaan puheenjohtajalle.
•
Puheenjohtaja ei ole neuvoston äänivaltainen
jäsen.
•
Puheenjohtaja tekee lukuisia (teknisiä) hallintopäätöksiä (avaa keskustelun, julistaa tulokset
jne.). Jos tällainen kyseenalaistetaan, on se käsiteltävä välittömästi, ennen muita asioita. Jos
taas hallintopäätöksessä todetaan jokin päätöstai toimenpide-esitys järjestyksenvastaiseksi, on
tämä päätös lopullinen ja kyseenalaistamaton.
•
Käsiteltäviä asioita voi olla useita samanaikaisesti, mutta käytännössä se on harvinaista.
•
Kaikki tehdyt päätösesitykset vaativat ensin toisen henkilön kannatuksen, ennen kuin ne etenevät ensin keskusteluun ja sitä kautta äänestykseen.
•
Pääesityksen hylkäämistä ei voi ehdottaa, koska
äänestys kuitenkin ratkaisee asian. Mutta aina
voi esittää asian lykkäämistä tai muuttamista.
•
Erityisen maininnan ansaitsee kohta, jossa to-
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detaan, että henkilö, joka tekee päätösesityksen
neuvostolle, ei esityksensä jälkeen enää
”omista” esitystä. Toisin sanoen hän ei voi hallinnoida mitään esityksen muutosehdotuksia tai
asian etenemistä, vaan neuvosto päättää kaikesta, kun se kerran on ottanut asian käsittelyynsä.

Etenevätkö kokoukset sitten suuressa harmoniassa,
yhteisymmärryksessä ja veljellisen rakkauden hengessä, Urantia-kirjan lukijoita kun ollaan? No, ehkä hyvässä hengessä kyllä, mutta aina se ei ole pelkkää harmoniaa. Täytyy sanoa, että kyllä normaalit kulttuurierot näkyvät kaikissa keskusteluissa ja päätöksissä.
Esimerkiksi toiset haluavat, että mahdolliset rahalahjoitukset ja tunnustukset ovat näyttäviä ja melkeinpä
teatraalisia, kun toiset eivät haluaisi tehdä moisesta
asiasta numeroa; toisille kahden päivän vanha juttu
on jo mennyttä historiaa, kun toisille se on vasta tuore huhu; toiset suhtautuvat yhteistyöhön Fellowshipin
kanssa jyrkän varauksellisesti ja toiset tunnustelevasti;
toisille on tärkeämpää henkilöt ja toisille teot; toisten
kulttuurissa fraasit ja muodolliset kohteliaisuudet
kukkivat, kun taas toiset melkein kiusaantuvat siitä
jaarittelusta; toiset suhtautuvat IUA:n jäsenistön mielipiteeseen ikään kuin sen muodostaisivat vain ne
noin 80 henkilöä IUA:n s-postikeskustelulistalla, joille
tiedottaa ja joilta kysyä, unohtaen 1 500 muuta jäsentä, joilla on myös mielipide, jne.
IUA on tällä hetkellä varsin amerikkalaisvetoinen:
ISB:n 12 jäsenestä 8 on USA:sta, 1 Kanadasta, 1 Englannista, 1 Virosta ja 1 Suomesta (Seppo Niskanen).
Myös RC, joka periaatteessa on täysin homogeeninen
vailla painotuksia, on käytännössä ajautunut hyvin
amerikkalaisvetoiseksi, koska he osaavat puhua ja
muistavat äänestää, kun taas useimmat muut ovat
huonosti tehtäviensä tasolla; he ovat enimmäkseen
hiljaa eivätkä pääsääntöisesti vaivaudu edes äänestämään, mikä on todella sääli, ja mikä voi vielä koitua
järjestön kansainväliselle toiminalle merkittäväksi
kohtalon kysymykseksi. Tämä siitä huolimatta, että
kaikki RC-keskustelut käännetään (vapaaehtoisvoimin) kaikille tarvittaville kielille, ettei ainakaan
huono kielitaito olisi kenelläkään esteenä osallistumiselle.
Viimeaikaisia päätöksiä, joita RC on IUA:ssa
tehnyt. Monet ovat luonteeltaan teknisiä tai vähäpätöisiä kansallisten yhdistysten kannalta, mutta luettelen alla mielestäni tärkeimpiä.
•
RC päätti alkusyksystä 2005, että IUA rekisteröi
nimensä muotoon ”IUA dba/UAI”, eli
”International Urantia Association doing business as Urantia Association International”.
Tämä kääntyy huonosti suomen kielelle mutta

•

•

•

on suurin piirtein yhtä kuin ”IUA, joka toimii
nimellä UAI”. Kuulostaa vähän erikoiselta sanaleikiltä. Taustalla oli se, että IUA-nimeä ei haluttu muuttaa eikä poistaa, mutta Urantia-sana
piti kuitenkin saada lyhenteen ensimmäiseksi,
esimerkiksi puhelinluetteloa varten. Nyt sitten
voidaan käyttää kahta eri lyhennettä: IUA tai
UAI (tai pitkää muotoa) mielen mukaan. Tämä
varmaan aiheuttaa turhaa sekaannusta ja ehkä
jakaantumistakin. Uutta nimeä ei ole vielä rekisteröity, eikä sitä hakemustakaan jätetä vähään
aikaan, koska se vaatii ensin hyväksymisen
sääntöihin jne. Amerikkalaiset veljemme, jotka
olivat nimenmuutoksen kummeina, pitivät
muutosta oitis niin hyvänä, että IUA:n verkkosivulla muutettiin heti kaikessa hiljaisuudessa
kaikki IUA-kirjaimet uuteen järjestykseen siellä
sen enempää mitään syitä kenellekään selittämättä, aivan kuin nimenmuutos olisi jo valmis
ja itsestäänselvyys kaikille.
RC on päättänyt myös, että sen sisäisiä keskusteluja ei enää saa luvatta postittaa muille listoille. Taustalla oli se, että jotkut tahot käyttivät valikoitua kopiointia ja tekivät sillä mahdollisesti
omaa vaalityötä tai propagandaa, mikä kaikki ei
ollut aina IUA:n tai muiden jäsenten edun mukaista. Eli RC:n päätökset ovat kaikki julkisia
mutta keskustelut eivät.
RC päätti vastikään, että IUA perustaa uuden spostilistan, joka on tarkoitettu vain järjestöpoliittiseen keskusteluun. Monia ei tyydyttänyt se,
että puheenjohtaja ilmoittaa IUA:n ajankohtaisista asioista ja päätöksistä IUA Journalissa ja
Tidingsissa, vaan monen halu päästä itse politikoimaan taustalle oli suuri.
IUA on perustanut internetiin www-pohjaisen
tietokannan koko IUA:n jäsenistöstä ja yhdistyksistä, mutta siellä kukaan ei pääse katselemaan muiden kuin vain ja ainoastaan oman yhdistyksen asioita, ja sitä voivat käyttää vain tietyt hallituksen jäsenet. Esimerkiksi sihteeri saa
sieltä tulostettua postitustarroja jne. Eli se ei ole
kuitenkaan koko jäsenistön työkalu mutta on
silti IUA:n hallinnolle hyvin tarpeellinen.
Nähdään talvipäivillä 2006!
Tapio Talvitie
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The Urantia Book 50-vuotias

L

okakuun 12. päivänä tuli kuluneeksi 50 vuotta
englanninkielisen Urantia-kirjan julkaisemisesta.
Julkaisupäivä oli suuri päivä ihmiskunnan historiassa,
vaikkei ihmiskunnan valtava enemmistö siitä mitään
tiedäkään. Se oli riemullinen päivä tietenkin myös
niille, jotka olivat olleet mukana tämän viidennen
käänteentekevän ilmoituksen laatimisessa, toimittamisessa, vastaanottamisessa, painatuksen rahoittamisessa ja lopulta painokuntoon saattamisessa.
Kirjan historiasta kertovien legendojen mukaan
taivaalliset olennot olivat aloittaneet ilmoituksen
suunnittelun ja laatimisen jo keskiajalla, ja varsinainen
ilmoitusprosessikin jatkui kymmeniä vuosia. Valmisteluihin kuului muun muassa se seikka, että vastaanottajaryhmää eli viisijäsenistä kontaktikomissiota
valmennettiin tehtäväänsä runsaan kahdenkymmenen
vuoden ajan viime vuosisadan alkupuoliskolla. Heidän lisäkseen mukana oli satoja muita ihmisiä esittämässä ilmoituksenantajille kysymyksiä, joihin tukeutuen ilmoituksenantajat osittain laativat esityksensä;
lukemassa yksittäin vastaanotettuja kirjan lukuja; oppimassa sen opetuksia; oikolukemassa ja keräämässä
varoja; suunnittelemassa menettelytapoja ilmoituksen
tekstin koskemattomuuden turvaamiseksi; laatimassa
sääntöjä sen ympärille muodostettaville järjestöille;
laatimassa suunnitelmia ilmoituksen levittämisestä
jne. Mutta viimein kaikki oli valmista, ja vuonna 1955
kontaktikomission viisi vuotta aiemmin perustama
Urantia-säätiö sai projektia johtavalta paikallisuniversumimme toimeenpanopäälliköltä Gabrielilta
luvan ilmoituksen julkaisemiseen.
Niin paljon aikaa ja vaivaa kuin tähän vaiheeseen
pääsy vaatikin, se oli kuitenkin vasta alkua. Ilmoitus
epäonnistuisi eikä palvelisi mitään tarkoitusta, ellei
sitä tuotaisi niiden saataville, jotka ovat siihen valmiita. Laatimista ja julkaisemista seuraava vaihe oli siis
kirjan sanoman levittäminen ja sen kääntäminen
muille kielille. Muutoin ei ilmoitus maailmaa muuttaisi. Ja tämä työ on vielä kesken. Se jatkuu seuraavat
tuhat vuotta.
Aluksi kirjan menekki oli huomattavan suurta:
satoja kappaleita. Jokainen prosessissa mukana ollut
halusi tietenkin oman kirjansa ja lisäksi antaa sen perheensä jäsenille, sukulaisilleen, ystävilleen ja tuttavilleen. Mutta kolmantena vuotena tähän alkuinnostukseen sisältynyt potentiaali oli aktualisoitunut ja
kulunut loppuun: kyseisen vuoden kuluessa kirjaa

myytiin vain kaksi kappaletta. Urantia-säätiön tuli
saamansa tehtävän mukaisesti ryhtyä toimiin kirjan
kirjakauppa- ja kirjastolevityksen järjestämiseksi sen
lisäksi, että lukijajärjestö Urantia-veljeskunta ja muut
lukijat toimivat omalla tahollaan kirjan levittäjinä.
Varsin pian heräsi myös tarve saada kirja käännetyksi
muille kielille. Nämä tehtävät ovat Urantia-säätiön
työjärjestyksessä edelleen, jatkuvasti ja pysyvästi.
Nykyisin Urantia-kirjaa ja sen käännöksiä leviää
vuosittain kymmeniätuhansia kappaleita ja uusia
painoksia valmistuu vuosittain. Kaukana ei ole se
päivä, jolloin miljoonas Urantia-kirja löytää lukijansa.
Nykyään ilmoitus on saatavilla englannin lisäksi
yhdeksällä kielellä, jotka ovat ranska, suomi, espanja,
venäjä, hollanti, korea, liettua, romania (vain CD) ja
portugali (vain CD). Aivan lähitulevaisuudessa, todennäköisesti vielä vuoden 2005 kuluessa, painetaan
kirjan muodossa myös saksankielinen, italiankielinen
ja portugalinkielinen käännös. Meneillään on lisäksi
useita joko lähes valmiita tai vasta hiljattain alkaneita
käännöshankkeita. Näistä mainittakoon kiina, japani,
ruotsi, viro, puola, tšekki ja kreikka.
Tekemistä on siis loputtomiin, mutta saavutetut
tulokset kannustavat Urantia-säätiötä jatkamaan rauhallisesti mutta kuitenkin voimaperäisesti tehtävänsä
suorittamista. Säätiötä johtaa viisijäseninen johtokunta, ja lisäksi käytännön tehtävistä huolehtii ja
johtokunnan päätöksiä toteuttaa vapaaehtoisten
palkatta toimivien lukijoiden lisäksi palkattu henkilökunta, johon tällä hetkellä kuuluu seitsemän henkilöä.
Säätiön johtokunnan puheenjohtajina eli säätiön
presidentteinä ovat vuosien mittaan toimineet seuraavat kuusi henkilöä, joista kaksi ensimmäistä eivät
ole enää keskuudessamme: William M. Hales (1950–
1973), Thomas A. Kendall (1973–1983), Martin W.
Myers (1983–1992), Patricia S. Mundelius (1992–
1997), K. Richard Keeler (1997–2004) ja nykyinen
presidentti (allekirjoittanut) huhtikuusta 2004 alkaen.
Kaikilla presidenteillä on tuntemusta myös kotimaastamme, sillä William Halesia lukuun ottamatta
he ovat kaikki vierailleet Suomessa; nykyinen presidentti asuu Suomessa. Säätiön keskustoimistoa johtaa
tällä haavaa toimeenpaneva johtaja Jay W. Peregrine,
joka hänkin on vieraillut maassamme.
Seppo Kanerva
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Urantia-kirja – muuan henkilökohtainen näkemys

U

rantia-kirja, viides käänteentekevä ilmoitus ja
neljännen ilmoituksen uudelleenesitys, on
laaja, syvällinen ja monitahoinen teos. Ilmoituksen
monitahoisuus muodostaa kenelle tahansa sitä
vakavissaan opiskelevalle haasteen päästä selville
siitä, mikä sen tosiasiallinen sanoma on, ja sitten
määritellä siihen oma kantansa. Tällainen on minun
näkemykseni:
Urantia-kirja, jonka julkaisemisen 50-vuotispäivää
nyt vietämme, on totuuden ilmoitus; mutta näin sanottaessa on todettava myös, mitä se ei ole. Vaikka
Urantia-kirja onkin totuuden ilmoitus, se ei silti ole
absoluuttisen Totuuden ilmoitus. Universaalisen Isän
saavuttamista lukuun ottamatta mikään ilmoitus ei voi koskaan olla täysimääräinen. [1008:2] Jeesus sanoi: ”Minä
olen tie, totuus ja elämä.” [242:3] Hän ei sanonut, että
tämän tai tuon uskonnon pyhät kirjat ovat totuus tai
että Urantia-kirja tai jotkin opinkappaleet ja dogmit
ovat totuus. Olemassaolo ja todellisuus ovat vain
osittain ajallisuudessa ja avaruudessa. Me olemme
aikaan sidottuja ja avaruuteen ehdollistuneita olentoja. Tämä tarkoittaa, että olemme kyvyttömiä pääsemään käsitykseen olemassaolon koko laajuudesta
ja valtavuudesta. Niinpä jokaisen ilmoituksen siitä,
mitä olemassaolo on, täytyy olla vain osittainen ja
täynnä paradokseja.
Tämä 50-vuotias kirja on totuuden ilmoitus.
Jeesus sanoi: ”Tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee
teidät vapaiksi.” [1594:0; 1796:4] (1112:6) Vapaus on
riemullista, se on täynnä riemua ja iloa. Siksi tämä
kirja onkin iloinen ja riemullinen teos, se on kirja
elämänilosta ja olemassaolon riemusta. Riemua siitä,
että saa tietää vastaukset kysymykseen elämän
tarkoituksesta; kysymyksiin alkuperästämme ja
olemassaolomme syistä; iloa Jumalan löytämisestä ja
viime kädessä hänen kaltaisekseen tulemisesta.

Riemua siitä, että saa tietää vapahtavat totuudet
Jumalan suuruudesta; siitä, että hän ei ole
pikkusieluinen, vanha ja ilkeä ihminen, jonka
isänsydän kaikessa ankarassa kylmyydessään ja
kovuudessaan ei sen vertaa liikuttunut luotujensa
onnettomuuksista ja murheista, että hänen hellä
armeliaisuutensa saatiin puhkeamaan esiin vasta, kun hän
näki nuhteettoman Poikansa verta vuotavana ja kuolevana
Pääkallonpaikan ristinpuussa. [60:5] Riemua siitä ymmärryksestä, että Universaalinen Isä ei ole ahdasmielinen, julma ja rankaiseva jumala, joka säätää
mielivaltaisia sääntöjä ja lakeja ja tekee sitten kirjoihinsa vahingollisia merkintöjä niistä, jotka eivät onnistu noudattamaan hänen sääntöjään, ja joka sitten
kun sen aika on, tönäisee minut ja muut syntiset ikiajat palavan helvetin kitaan.
Tämä ilmoitus on kertomus olemassaolosta.
Olemassaolo on Jumala, MINÄ OLEN. ”Hänessä
me elämme ja liikumme ja olemme.” [35:4; 29:6] (139:1;
1155:4; 1283:1) MINÄ OLEN eli Jumala on persoonallinen ja paljon enemmän kuin persoonallinen.
Hän on Alkuperäinen, hän on Absoluuttinen, hän
on Perimmäinen, hän on Korkein, hän on Seitsenkertainen Jumala, hän on Ajatuksensuuntaaja. Hän
on sekä eksistentiaalinen että kokemuksellinen.
Alkuperäinen, MINÄ OLEN, on monimuotoistanut olemassaolon, oman olemassaolonsa. Hän on
saattanut olevaisiksi myriadit jumalalliset ja taivaalliset olennot; hän on saattanut ajallisuuden ja avaruuden olevaisiksi; hän saattanut superajan ja
transsendenttisen avaruuden olevaisiksi; hän on
saanut aikaan olemassaolon jakautumisen absoluuttiseksi, absoniittiseksi ja finiittiseksi; aineelliseksi, mielelliseksi ja hengelliseksi; epätäydelliseksi,
täydellistyväksi ja täydelliseksi. Kaiken lopuksi hän
on saattanut olevaiseksi ihmisen ja luonut univer-
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sumitien, jota seuraten hänen kuolevaiset luotunsa
löytävät hänet ja tulevat hänen kaltaisikseen: ”Olkaa
täydelliset niin kuin minä olen täydellinen.” [21:3; 22:3;
86:1; 290:2; 295:1; 449:2; 637:1] (86:2; 297:1; 348:3;
411:1; 1574:8)
Hänen olemuksensa on absoluuttinen totuus,
täydellinen kauneus, ikuinen hyvyys ja päättymätön
rakkaus. Hänen tahtonsa on, että kaikilla hänen
kuolevaisilla olennoillaan on vapaa tahto ja ettei
ketään pakoteta olemaan tai tekemään mitään
vastoin tahtoaan. On Jumalan tahto, että
kuolevaiset tekevät vapaasta tahdostaan päätöksen
noudattaa hänen tahtoaan ja hyväksyä
lukemattomien taivaallisten olentojen antaman
hoivan sekä tulla hänen kaltaisikseen ja jatkaa
olemassaoloaan ikuisesti; ettei kukaan tahtoisi lopettaa olemassaoloaan. On hänen tahtonsa, että kaikki
ihmiset pitävät häntä Taivaallisena Isänään ja että he
suhtautuvat kanssaihmisiinsä tämän saman Isän lapsina, omina veljinään ja sisarinaan; että he
kohtelevat kanssaihmisiään samalla rakkaudella, jota
Isä heille osoittaa. Meidän on määrä ymmärtää, että
on riemullista noudattaa Isän tahtoa, tulla uskon
kautta Isän uskonpojaksi ja liittyä taivaan valtakuntaan.
Urantia-kirja paljastaa, mitä ja millaista on tosi ja
aito uskonto. On ilo oivaltaa, että tosi uskonto on
aina henkilökohtaista; aito uskonto on kiitollinen ja
palvova suhde Isään. Aito uskonto on vapaata
uskontunnustuksista, dogmeista, opinkappaleista,
rituaaleista ja kaavamaisuuksista. Sen hedelmiä ovat
sen sijaan rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, lempeys,
hyvyys, usko, sävyisyys ja itsehillintä. [381:7] Isän tahdon
noudattaminen on ilo. Se ei ole velvollisuus. Jeesus
sanoi: ”kun Isän tahto on lakinne, olette tuskin vielä valtakunnassa. Mutta kun Isän tahdosta tulee aidosti teidän
tahtonne, silloin toden totta olette valtakunnassa – –.
Kun Jumalan tahto on lakinne, olette jaloja orja-alamaisia.
Mutta uskoessanne tähän uuteen evankeliumiin, jonka
mukaan olette Jumalan poikia, Isäni tahdosta tulee teidän
tahtonne, ja teidät korotetaan siihen korkeaan asemaan,
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joka on Jumalan vapaiden lasten, valtakunnan
vapahdettujen poikien, asema.” [1589:0]
On suuren huojennuksen, helpotuksen ja ilon
aihe saada tietää, että maailmassa ilmenevä pahuus
on vain suhteellista, ettei se ole Jumalan luomaa
vaan on epätäydelliseen, jos kohta täydellistyvään,
olemassaoloomme kuuluva väliaikainen piirre. Mikä
sen sijaan on todellista, on edistyminen ja kasvu.
Ettekö voisi edistyä käsityksessänne Jumalan toimista
ihmisen suhteen sellaiselle tasolle, että tunnistaisitte
maailmankaikkeuden tunnussanaksi sanan edistys?
[kysyy Jumalallinen Neuvonantaja, 54:5]. Mikä on
todellista, on hyvyys ja rakkaus, halu tehdä hyvää
toisille [648:4]. Jeesuksesta sanotaan, että maailmassa
esiintyvä pahuus ei häntä ahdistumiseen asti vaivannut.
[1594:5] On silti lohdullista tietää, että hetkinä,
jolloin maailmassa esiintyvä pahuus ahdistaa, kun
inhimillisen nurjamielisyyden, itsekkyyden, julmuuden,
vihan, häijyyden ja kateuden vuoksiaallot takovat
kuolevaisen ihmisen sielun ympärillä, voit olla levollisin
mielin ja luottaa siihen, että yksi sellainen sisäinen vallitus
on olemassa, jonka kimppuun ehdottomasti kukaan ei voi
käydä, nimittäin hengen linnoitus. [1096:4]
Me, jotka näin uskomme ja joita yhdistää halu rakastaa Isää, noudattaa hänen tahtoaan ja olla Jumalan
uskonpoikia, rakastaa ja palvella veljiämme ja sisariamme, olemme jo alkaneet erottaa ne ikuisen elämän
valot, jotka tuikkivat toisen maailman kaukaisilla
rannoilla. [381:7]
Seppo Kanerva
Puhe Urantia-kirjan 50-vuotisjuhlissa Chicagossa
16.10.2005
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Mieli – silta Suuntaajaan
Esitelmä Talvipäivillä 30.1.2005
Matti Tossavainen

A

ineellinen mieli on se areena, jolla ihmispersoonallisuudet elävät, ovat itsetajuisia, tekevät päätöksiä, valitsevat Jumalan tai hylkäävät hänet, iäistävät tai
tuhoavat itsensä. [1216:4]
Ajatuksensuuntaajat asuvat ihmisen mielessä, ne
laativat suunnitelmia ihmisen ikuista elämänuraa varten, ne
tekevät näistä suunnitelmista sovituksia ja muunnelmia ja
korvaavat niitä toisilla suunnitelmilla kulloistenkin olosuhteiden vaatimalla tavalla, – –. Ne tuntevat kuolevaisia
kohtaan kiintymystä, – – ja odottavat herkeämättä tilaisuutta toimiakseen päättäväisesti ihmisen tekemän valinnan
mukaisesti – –. [1183:5]
Tämä on se symbioosisuhde, joka vallitsee
fyysisessä elämässä kuolevaisen ja hänen mielessään
asuvan Suuntaajan välillä. Tässä ainutlaatuisessa yhteydessä kummankaan kohtalo ei ole riippumaton
toisesta: Suuntaaja saa persoonallisuuden ja tahdon,
ja kuolevainen saa jumaluusidentiteetin ja ikuisen
elämän. Kuolevainen ja jumalallinen kietoutuvat
vääjäämättä toisiinsa jo nyt – ja pysyvästi, jos persoonallinen luotu tekee päätöksistä ylimmäisen:
päättää toteuttaa Isän tahtoa – ja toimii sen mukaisesti.
Kaikki tällaiset valinnat tehdään mielen areenalla.
[s. 1216, kappaleen 1 otsikko]
Kuolevaisen erikoisasema: lapsuus – mielen ja
persoonallisuuden toimintaan saattaminen
Jumala ei Suuntaajia itsestään erottaessaan voi toteuttaa menetelmää, jossa Suuntaaja ”luotaisiin lapseksi” tai aikuistuvaksi olennoksi, missä tavoitteena
olisi erotetun fragmentin mielen hallintaan saattaminen. Kysymyskin on triviaali. Mutta onko ”lapseksi
luominen” sääntö vai poikkeus silloin, kun Luoja itse luo uusia olentoja olevaisuuteen? Vastaus on
näissä tapauksissa selvästi kielteinen, eli kyseessä on
poikkeus. Tällaiset olennot ovat joko eksistentiaalisia, kuten Paratiisissa, tai ne on luotu jonkin erityis-

tehtävän hoitamista varten. Eksistentiaalisuutta emme kykene ymmärtämään – joudumme ottamaan
sen uskonasiana uskossa, postulaattina filosofiassa
ja ensimmäisenä aiheuttajana tieteessä. Nämä olevaisuudessa olevat olennot ovat ”eksistentiaalisesti”
täydellisiä ilman alkua ja loppua.
Myös muita kuin eksistentiaalisia olentoja luodessaan Jumala saattaa heidät olemassaolon piiriin
aina täysin kehittyneinä, täysin valmiina aloittamaan
sen tehtävän hoitamisen, jota varten heidät nimenomaan luotiin. Tällaisille olennoille on toki mahdollista luomisen jälkeinen kokemuksen kasvu, mutta
se onkin jo toinen asia.
Urantia-kirjassa mainitaan yksi selvä poikkeus,
jossa Jumala on luonut olennon, joka ei ole vielä
”aikuinen”. Tuo ”vauva-asteella” mutta piilossa oleva entiteetti tunnetaan nimellä Korkein Olento.
Kun kaikki muut Jumalan suoraan luomat olennot
aloittavat elämänsä jostakin hetkestä aina täysin valmiina, Korkein Olento aloittaa toimintansa rajoittuneena sekä luomiskykynsä että jopa kommunikointikykynsä suhteen. Korkein Olento lienee saanut alkunsa Kolminaisuuden toimesta viimeistään siinä
vaiheessa, kun fyysinen universumi alkoi tuottaa
ylösnousemuskuolevaisia, mutta todennäköisimmin
jo silloin, kun fyysistä universumia luotiin. Korkeimman Olennon kehitys ja ylösnousemuskuolevaisten kamppailu Isän luo liittyvät kiinteästi toisiinsa: ylösnousemuskuolevainen luovuttaa Korkeimmalle Olennolle sen mielimateriaalin, missä sekä jumalallinen identiteetti (Suuntaaja) että korkealle pyrkinyt ihmismieli ovat toimineet yhdessä. Tuolloin
Suuntaajan mieli ja luodun mieli ovat olleet kuin yksi mieli, ja yhdessä toimiessaan sekä jumalallinen että kuolevainen ovat tehneet jotain sellaista, mikä ei
millään muulla tavalla olisi ollut mahdollista – ei
edes Jumalalle.
Yhteinen mielialue on Suuntaajan ja ylösnousemuskuolevaisen kaikkien yhteishankkeiden tii-
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vistelmä, kooste kaikista niistä henkisyyttä tavoittelevista, itse henkeä olevista tai niitä julki tuovista
toimista, joita Suuntaaja ja kuolevainen ovat yhteisen ylösnousemusmatkan aikana kerryttäneet. Onko
tuo yhteinen mielialue kuolevaisen elämän ajalta sama kuin Suuntaajan tallentamat ja hallussaan pitämät henkistä arvoa sisältävät yhdessä eletyn elämän
muistot? Sitä emme tiedä. Olisin taipuvainen uskomaan, että on, sillä jos Suuntaaja pitää yhteisiä henkistä arvoa olevia muistoja niin tärkeinä, että Suuntaaja Isän tahtoa noudattaen päättää säilyttää muistot ikuiseen tulevaisuuteen, silloin niillä täytyy olla
arvoa myös Korkeimmalle Olennolle. Tunnemme
yleisen universumilain: Minkään, jolla on arvoa, ei
sallita mennä hukkaan.
Yhteisen mielialueen luovuttamisen lisäksi on
olemassa se persoonallisuuden ja Suuntaajien yhdessä vaikuttavien toimenpiteiden ura aina fyysisestä
kehosta Isän luokse saakka. Kokonaisuuden toiminta riippuu osien toiminnasta, ja osien toiminta riippuu kokonaisuuden toiminnasta. Tässä yksi ylösnousemuskuolevainen vaikuttaa kokonaisuuden kehitykseen, ja kokonaisuuden kasvu vaikuttaa hänen
kasvuunsa ja edellytyksiinsä toimia.
Näin ollen ylösnousemusurasta jää kahdenlainen jäljenne: ensiksi Suuntaajan ja ihmisen yhteinen
mielialue – sisäinen toimipiiri –, joka siis luovutetaan Korkeimman Olennon käyttöön, ja toiseksi
ylösnousemusmatkalla kaikkien niiden tekojen ja
persoonallisten kohtaamisten sarja – ulkoinen toimipiiri –, jotka ovat tapahtuneet ylösnousemuskuolevaisten ja muiden persoonallisten olentojen
kanssa.
Kun tarkastellaan finiittisissä universumeissa
eläviä olentoja, olivatpa ne luotu suoraan Isän tai
muiden jumaluuksien toimesta tai heidän alaslaskeutuvien poikiensa tai tyttäriensä toimesta, lähinnä
evolutionaarista olentotyyppiä edustavat korkeintaan Aatami-tyypit paikallisuniversumissa, mutta heidänkään syntymistapaansa tai ”vauvaastettaan” emme tiedä. Todennäköisesti sitä ei ole,
koska sitä ei ole edes Urantian keskiväliolentojen
syntymässä.
Meidän on syytä otaksua, että ”lapseksi syntymistä”, siis sellaista, jota tapahtuu fyysisessä maailmassa, ei ole missään muualla tunnetuissa universu-
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meissa – sillä varauksella, että Urantia-kirja ei suinkaan julkituo kuin osan olennoista, jotka syntyvät ja
elävät asutetuissa universumeissa mukaan lukien
Havona ja Paratiisi.
Korkein Olento on poikkeustilanne, sillä
Korkeimman Olennon kehittyminen täysivaltaiseksi
on kokonaan riippuvainen siitä, miten universumit
saadaan edustamaan totuutta, kauneutta ja hyvyyttä – jumalallista rakkautta eli finiittisyydessä esiintyviä jumalallisia ominaisuuksia. Kokonaisuuden kehitys on riippuvaista osien kehityksestä, mutta suuressa määrin myös ylösnousemuskuolevaisten kehityksestä. Siten Korkeimman Olennon asema kehittyvänä jumaluutena on ainutlaatuinen eikä sitä voi rinnastaa yksittäisen kuolevaisen fyysisen maailman
lapsen asemaan ja verrata hänen kasvuaan lapsen aikuistumiseen ja edelleen jalontumiseen ylösnousemuskuolevaiseksi. Jopa paikallisuniversumien
alaslaskeutuvat Jumalan Pojat samoin kuin Pyhä
Henki luovat olennot aina täysin valmiina – usein
vielä ryhmittäin.
Yleisjohtopäätös on se, että universumien toiminnan ja hoivan kannalta välttämättömät olennot
luodaan aina toimintavalmiina ja täysin kehittyneinä
mutta kokemuspotentiaalin kartuttamiskykyisinä.
Sen sijaan aineellisten universumien ylösnousemuskuolevaiset saatetaan olemassaolon piiriin
fyysisen lapsen kehossa, jossa on aineettomuutta
edustava mieli, jossa persoonallisuus ja tahto pääsevät toimimaan, ja ne yhdessä lopulta tuottavat yksilön moraalisen päätöksen. Tällä moraalisella päätöksellä, joka ylittää kaiken eläimellisyyden, on kauaskantoiset seuraukset: Suuntaaja saapuu, sielu syntyy
ja persoonallisuus voi ensi kerran toimia siinä asussa, jossa se on täysimääräinen. Toki persoonallista
minuutta edustava luonne kasvaa ja kehittyy mielen
hallinnan myötä.
Tällaisella valtaisalla organisoinnilla ja tavattomalla määrällä ylösnousemuskuolevaisia on tarkoituksensa: koota finiittisen mielen ja jumalallisen
(infiniittisen) mielen yhteistyön hedelmät Korkeimman Olennon operatiiviseen toimintaan hänen aktualisoiduttuaan, mutta myös käytettäväksi kaukaisessa tulevaisuudessa silloin, kun Perimmäisyyden
saloja ryhdytään selvittämään.

10

HEIJASTE 4/2005

Mielen tasapainoisuus
Mielitoimintoja esiintyy kaikilla universumitodellisuuksien tasoilla. Korkeimmillaan mielen toiminnot
ovat hengessä, vaikkakaan henkeen ei voida lisätä
sellaista, jota kutsutaan mieleksi. Hengellä mielitoiminnot ovat kiinteänä, erottamattomana osana itseään, ja siten ei ole mitään keinoa tarkastella sitä, miten henkeen lisättäisiin mieli. Toisaalta mielitoimintoja esiintyy universumien kaikkein mekanistisimmillakin tasoilla, tietyillä olentotyypeillä, joita me
emme missään tapauksessa pitäisi persoonallisina tai
edes omaa tahtoa toteuttavina olentoina. Jumala antaa kuitenkin heille jokaiselle nimen ja tunnistaa heidät persoonina. Nämä ovat äärimmilleen erikoistuneita ”yhden asian olentoja”, ja ne toimivat lepäämättä, koskaan poistumatta tehtävästään mutta tavattoman älykkäästi ja viisaasti.
Mielen toiminta on stabiilia vain näissä kahdessa ääripäässä: täysin henkistyneissä ja täysin mekanistisissa olennoissa. Kaikki muut ääripäiden välissä olevat mielet ovat enemmän tai vähemmän
epästabiileja, alttiita ailahduksille ja epäjohdonmukaisuuksille. Mutta nämä epävakaat mielet
ovat alttiita myös mielen kasvulle tavoitteen ollessa
mielen hallinta: sen vakaus, johdonmukaisuus ja ennustettavat mutta persoonalliset reaktiot.
Tuossa siintää meille kuolevaisille annettu
tehtävä: koska tunnistamme, että meidän mielemme
toimii enemmän tai vähemmän epävakaasti, epäjohdonmukaisesti ja monessa suhteessa vajavaisesti, silloin meidän tehtävämme on saattaa mielemme hallintaan, veisipä se sitten vaikka lähes ikuisuuden.
Mielen hallintaan saattaminen tuossa valossa on äärimmäisen tärkeää: meillä ei ole mitään edellytyksiä
toteuttaa yhtäkään niistä Suuntaajan laatimista ylösnousemusuran vaihtoehdoista, ellemme saata mielemme hallintaa tasolle, jossa fuusion edellytykset
näiltä osin toteutuvat.
Meillä on siis suuri velvoite: saada eläinperäinen, evolutionaarinen ja siten peloille, luuloille ja
harhakäsityksille altis mielemme hallintaan.
Mutta mielen hallintaan saattaminen on sidoksissa toiseen yhtä tärkeään ja rinnakkaiseen velvoitteeseen, jossa Suuntaajan rooli korostuu: kuole-

vaisen päättäessä toteuttaa Isän tahtoa tulee hän samaistuneeksi hengen johdatukseen, itse asiassa
Suuntaajan mielijohdatukseen kuten myös kaikkien
niiden arvojen toteuttamiseen, jotka ovat johdettavissa hengestä – itse Isästä. Siten mielenhallinnan
nivoutuminen yhteen henkeen samaistumisen kanssa on se velvoite- ja tavoitepari, jonka tulisi hallita
elämäämme niin täällä kiihkeärytmisessä fyysisessä
maailmassa kuin aikanaan elettävässä morontiamaailmassa unohtamatta hengen maailmoja, jotka kohtaamme myöhemmin.
Ajatuksensuuntaajamme edustaa jumalallista
olemusta kaikissa jumalallisissa arvoissa, mutta
Suuntaaja omaa myös paljon muuta, mitä me emme
ymmärrä. Emme jaksa käsittää Ajatuksensuuntaajan
kykyä kulkea ajasta riippumatta paikasta toiseen, kykyä olla tietoinen ihmisen ajatuksista ja aikomuksista, kykyä ymmärtää ihmisen mielen vajavaista toimintaa ja sen perusteita, kykyä kommunikoida Isän
kanssa ja toisten Suuntaajien kanssa suoraan ja paljon muuta. Meillä on täydellinen kumppani, joka on
todellakin Isästä: Suuntaaja ei ole kopio, vaan on
osa Isää – identiteettipiste kaikkialla läsnä olevasta
Isästä. Suuntaaja edustaa Isää meidän mielessämme
toimiessaan. Suuntaaja on todellakin kuin Isä. Itse
asiassa Suuntaajan ollessa Isästä irrotettu osanen
hän on samaa alkusyytä kuin Isä kaikkine niine attribuutteineen, joita Isällä on. Toki Suuntaajaa rajoittavat niiden voimien ja energioiden puuttuminen, jotka liittyvät valtaisan kokonaisuniversumin luomiseen ja ylläpitämiseen ja jotka ovat vain Isän käytössä, mutta kaikki muu luova jumalallinen läsnäolo on
Suuntaajassamme ja samalla meidän mielessämme
ja – jos haluamme – myös meidän käytettävissämme. Näin ollen meillä mielellisinä ja persoonallisina
olentoina ei ole mitään rajaa sille, jota kutsumme
kasvuksi. Mutta emme käsitä Jumalaa vielä kuin
osaksi, parhaimmillaan ymmärrämme hänet Isänä,
mutta hän on paljon enemmän, ja samaa voi sanoa
Suuntaajasta, vaikka Suuntaaja ei olekaan persoonallinen. Meidän tehtävämme on antaa persoonallisuus
Suuntaajalle.
Henki-ymmärryksen kasvussa auttaa meitä itse Suuntaaja, sillä [i]hmisen mieli voi saavuttaa korkeita
hengellisen ymmärryksen tasoja ja vastaavia arvojen
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jumalallisuuden sfäärejä siksi, ettei se ole kokonaan
aineellinen. Ihmisen mielessä on henkiydin – jumalallista
läsnäoloa edustava Suuntaaja. [2094:5]
Ajatuksensuuntaajan perustehtävä on johdattaa persoonallinen kuolevainen Isän luokse:
Mieli on oma purtesi, Suuntaaja on luotsisi ja ihmistahto on kapteeni. Tämän kuolevaisaluksen päälliköllä tulisi olla niin paljon viisautta, että hän uskoisi jumalalliselle
luotsille taivaaseen nousevan sielun opastamisen ikuista
eloonjäämistä merkitseviin morontiasatamiin. Silkkaa itsekkyyttään, velttouttaan ja synnillisyyttään ihmistahto voi torjua tällaisen rakastavan luotsin antaman opastuksen ja lopulta ajaa kuolevaisena elettävän elämänvaiheen haaksirikkoon torjutusta armosta muodostuville tuhoisille matalikoille
ja omaksutusta synnistä koostuville kareille. Kun annat siihen suostumuksesi, niin tämä uskollinen luotsi vie sinut turvallisesti ajallisuuden esteiden ja avaruudessa kohdattavien
hankaluuksien ylitse itsensä jumalallisen mielen lähteille ja
vielä senkin tuolle puolen, itsensä Suuntaajien ParatiisinIsän luo. [1217:4]
Suuntaajan tehtävä on helppo todeta, mutta
miten mahdottoman vaikea se onkaan toteuttaa:
saada ihmisen evolutionaarinen epävakaa mieli kauaskantoiselle yhteiselle ja lopulta yhdistyneelle retkelle kohti kaiken olevaisen ydintä – Paratiisin Isää.
Miten Suuntaaja sen tekee, emme sitä tiedä. Sen tiedämme, että Suuntaaja elää mielessämme, että hän
on kiinnittynyt meidän mielivirtapiireihimme, vieläpä vapaaehtoisesti. Suuntaaja toimii epäsuorasti
kuolevaisen elämän niissä vaiheissa, joissa mielen
hallintaan saattaminen ei ole vielä saanut riittävää
vakautta suoraa kommunikointia varten – siis kaikkia seitsemää psyykkistä kehää ei ole vielä suoritettu.
Mutta kun kehät on suoritettu, Suuntaaja voi toimia
myös suoraan – mielestä mieleen!
Esipersoonallisena olentona Suuntaaja joutuu
Isän tahdon mukaisesti noudattamaan persoonallisen luodun tekemiä valintoja. Näitä kuolevaisen
mielen areenalla tekemiä päätöksiä Suuntaaja kunnioittaa, eikä hän voi vastoin persoonallisuuden tahtoa niihin väkivaltaisesti puuttua. Suuntaaja tuo ihmisen mieleen pyyteitä, tarpeita, etenkin ihanteita,
jotka edustavat kunakin hetkenä kunkin kuolevaisen
käsityskyvylle ymmärrettäviä kaikkein korkeimpia
hengellisiä arvoja. Jos kuolevainen nuo arvot saavut-
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taa, Suuntaaja tuo välittömästi ja mahdollisesti jo aikaisemmin uusia, entistä parempia ja korkeampia arvoja mieleen tavoiteltavaksi. Myös, jos ihmisen on
tehtävä valinta kahden vaihtoehdon välillä, Suuntaaja pyrkii tekemään Isän tahtoa paremmin toteuttavan päätöksen ihmismielelle houkuttelevammaksi.
Miten nämä välitetään täysin puhtaasta hengestä hyvin materiaaliselle mielelle (tai mielivirtapiirille), on meille arvoitus. Suora kommunikaatio on
vain ani harvoille mahdollista. Sen sijaan epäsuora
menetelmä toimii aina. Se on nykyisenä aikakautenamme käytännössä yksinomainen yhteysmenetelmä. Poikkeustilanteissa persoonallisuus voi kuulla
jumalallista puhetta, joka aina vetoaa persoonallisuuden parhaimpiin ja korkeimpiin puoliin. Koska
Suuntaajan jumalallinen mieli, joka on täysin vakaa,
on äärimmäisen kaukana ailahtelevasta ja hyvin lähellä materiaalista maailmaa olevasta kuolevaisen
mielestä, on Suuntaajan tavattoman vaikea saada
kontakti tuollaiseen mieleen. Kun mielen myrkyt
ovat vielä aktiivisia, silloin tämä tehtävä on entistäkin hankalampi. Mielen myrkkyjä ovat ennakkoluuloisuus, kyynisyys, kateus, julmuus, ilkeämielisyys – mikä tahansa, joka erottaa meidät Jumalasta ja jumalallisista arvoista. Tähän päälle voidaan
lisätä vielä fyysiset myrkyt. Joka tapauksessa, vaikka
Suuntaajilla ei ole mitään valmista tai jumalallista
menetelmää, millä ne ottavat yhteyttä ihmisen mieleen, ne sen kuitenkin tekevät ja ovat siinä aktiivisia,
käytännössä joka hetki, uupumatta, valvoen jokaista
pienintäkin kuolevaisen mielen tuottamaa korkeampaan ajatteluun liittyvää toivon pilkahdusta. Tuollaisia pilkahduksia syntyy silloin, kun kuolevainen persoonallisuus nousee mielessään kohti aikaisempaa
korkeampia henkisiä arvoja, niihin liittyviä päätöksiä
ja laittaessaan niitä toimeen ihmisten keskuudessa.
Mieli on se kosminen instrumentti, jolla ihmisen tahto voi soittaa hävityksen epäsointuja tai josta tämä sama ihmistahto voi loihtia esiin jumalaansamastumisen ja sitä seuraavan ikuisen eloonjäämisen ihania säveliä. Ihmiselle lahjoitettu Suuntaaja on täysin kuuro pahuudelle ja on syntiin
kykenemätön, mutta turmeltuneen ja omaa etuaan ajavan
ihmistahdon synnilliset vehkeilyt voivat tosiasiassa väännellä
ja vääristää kuolevaisen mielen ja tehdä siitä pahan ja ruman. Tästä mielestä on Jumalaa tuntevan ihmisen henkisesti
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valaistuneen tahdon mukaisesti yhtä hyvin tehtävissä jalo,
kaunis, tosi ja hyvä – eittämättömän suuri. [1217:1]
Pysyvyydet
Suuntaaja edustaa täyttä pysyvyyttä ja identiteettinsä
osalta ehdotonta muuttumattomuutta, kuten Jumala
itsekin sellainen on. Ihmismieleen annettuna Suuntaajan tehtävä ei ole helppo, vaikka takana on intensiivinen ja lähes ikuisuuden kestänyt koulutus ja
mahdollisesti lukuisat kokemuksienhankkimisjaksot.
Ihmisellä on myös toinen olemus kuin Suuntaajaan liittyvä jumalallinen läsnäolo, kuitenkin täysin Isästä lähtöisin: Se on stabiili, joskaan ei vielä
pysyvä ominaisuus: ihmiselle on annettu Isän toimesta, hänen päätöksellään persoonallisuus. Se ei
milloinkaan muutu miksikään muuksi. Persoonallisuus on aina tunnistettavissa missä tahansa maailman universumeissa tai missä tahansa tulevan ikuisuuden universumeissa tai universumitodellisuuksissa tai milloin tahansa ylipäätään ikuisessa
tulevaisuudessa. Persoonallisuus on tunnistettavissa,
stabiili ja toimiva, vieläpä lähellä absoluuttista:
persoonallisuus kykenee läpäisemään jopa absoluuttisuudenkin.
Siten meillä on Isästä lähtöisin kaksi pysyvyyttä edustavaa olemusta: sekä Ajatuksensuuntaaja että
persoonallisuus. Kysymys siitä, voisivatko ne olla
jotain muuta, siis muuttuvia, on itse asiassa trivialiteetti, sillä Isä itse identiteettinä on eksistentiaalinen – siis pysyvä – HÄN ON. Kun hän luovuttaa
fragmentin itsestään, siis Suuntaajan, SEKIN ON –
siis on ajattomuudessa, vaikka Suuntaaja voi kuolevaiseen fuusioiduttuaan tulla ainutlaatuisesti aikatietoiseksi. Isä on absoluuttinen ja pysyvä persoonallisuus, ja kun hän jakaa persoonallisuuttaan kuolevaisille, persoonallisuuden ominaispiirteet tulevat Isältä, joten persoonallisuuden muuttumattomuus on
myös itsestään selviö.
On olemassa vielä kolmas pysyvyys, joka on
mielen toiminnan seurausilmiö: kyky aikatietoisesti
tunnistaa pysyvä, jatkuvasti voimassa oleva nykyhetki.
Se liittyy käsitteeseen MINÄ OLEN siltä osin kuin

kyse on sen osasta OLEN. MINÄ OLEN -olevainen
ON. Ei ole mennyttä, nykyhetkeä tai tulevaisuutta.
Ei ole avaruutta eikä seurausta – siis aikaa. Mutta
meidän mielemme kyky tunnistaa nykyhetki on
ainutlaatuista aikatietoisuutta, ja tuo nykyhetki pysyy
aika-avaruudessa ikuisesti, jos me samastumme Isän
tahtoon ja fuusioidumme Suuntaajaan. Se, että me
voimme nousta aika-avaruudesta Paratiisin
ajattomuuteen, johtuu Isän fragmentista, joka kuuluu käsitteeseen ON. Ja vain tuo fragmentti, Isää
oleva osanen, voi viedä meidät Isän luo – ei kenkään muu (Kuva 1).
Identiteetin pysyvyydestä on se etu, että ei ole
olemassa mitään sellaista kuin kuolemaksi kutsuttu
ilmiö. Identiteetti on tae pysyvästä tulevaisuudesta,
pysyvästä olemassaolosta, loputtomiin jatkuvasta
nykyhetkestä, jolla finiittisen persoonallisuuden
osalta on alku. Tämä on ali-infiniittisyydessä ilmenevä jumalallisen tahdon persoonallinen esiintulema
kunakin nykyhetkenä verrattuna eksistentiaaliseen
infiniittiseen ja jumalalliseen käsitteeseen HÄN ON.
Persoonallisuuden pysyvyydestä on se etu, että koska persoonallisuudet reagoivat aina toisiin
persoonallisuuksiin, persoonallisuuksien tunnistamisreaktio toimii nyt, tulevaisuudessa, ikuisuudessa – jopa absoluuttisuudessa.
Nykyhetkestä on se etu, että aika-avaruudessa
tunnistamme peräkkäisiin tapahtumiin liittyvän kausaliteetin, kykenemme arvioimaan tulevaisuutta erilaisine potentiaalisuuksineen, havaitsemaan tulevaisuuden virtauksen nykyhetken kautta menneisyydeksi ja tunnistamme menneisyyteen liittyvien muistojen yhä laajenevia kokonaisuuksia, sillä tämä prosessi: potentiaalisuuksien muuttaminen aktuaalisuuksiksi eli tulevan ikuisuuden siirtäminen nykyhetken kautta ikuiseksi menneisyydeksi on finiittisyyden vastinekäsite infiniittisyyden ja ajattomuuden
käsitteelle ON.
Järjestys vallitsee Isän valtakunnassa – aina ja
kaikkialla ja etenkin silloin, kun lähestytään finiittisyydestä käsin kaiken olevaisuuden keskusta – olipa
sitten kyse Perimmäisyydestä tai Absoluuttisuudesta.
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Mutta kun ihmisen mielikin on lahjoitettu Äärettömän Hengen johdannaisena, niin mitä sitten ihmisestä, hänen minuudestaan itse asiassa jää jäljelle?
Onko itseys ja minätietoisuus vain näennäistä, jonkinlaista harhaa? Meille on annettu mielivarustus
mielenauttajahenkien avulla, persoonallisuus ja Ajatuksensuuntaaja Isän toimesta, ja ne ovat käytössämme, tiesimmepä niistä tai emme. Ne ovat pysyvä
osa meitä, mikäli päätämme sitoutua Isän tahdon
toteuttamiseen.
Vähitellen alkaa tuntua siltä, että kaikki, mitä
olemme, on itse asiassa annettu. Ja todellakin on
niin, että kaikki nuo on annettu meille – lahjana. Ja
mieli on se keino, jolla havaitsemme ensin Isän
kaikkialla ja sitten hänet meissä itsessämme. Ihmisen minuus on kuitenkin reaalista ja se tulee reaalisemmaksi koko ajan, kun mieltä saatetaan hallintaan
ja kun vapaata persoonallista tahtoa sitoutetaan hengen johdatukseen.
Isän tahdon toteuttaminen
Meidän tehtävänämme on hoitaa annettu tehtävä eli
Isän tahdon toteuttaminen – hyvin. Se edellyttää
mielen hallintaan saattamista ja henkeen samastumista täysimääräisesti, kaikilta osin. Tähän liittyy sellaista ehdottomuutta, jota emme voi vielä ymmärtää, mutta jälkeenpäin se on itsestäänselvyys. Vaikka
annettu tehtävä kuulostaa yksinkertaiselta, sitä se ei
missään tapauksessa ole. Me kuolevaiset olemme ainutlaatuiseen olentoluokkaan kuuluvia olentoja, jotka saavat lapsi-aikuisuuskokemuksen fyysisessä
maailmassa elettäessä kuten myös kokemuksen mielen toiminnan vakauttamisesta evolutionaarisessa
maailmassa. Samoin saamme siellä kokemuksen samastumisesta arvoihin, joita ei voi johtaa fyysisestä
maailmasta. Arvot saadaan hengen maailmasta, jota
meille edustaa kaikkein intiimeimmin Ajatuksensuuntaaja. Ja arvot koetaan sielussa. Täydelliseksi
luoduilla olennoilla ei ole näitä kokemuksia, siis: 1)
ei lapsi-aikuisuuskokemusta, 2) ei kokemusta mielen
vakauttamisesta sellaisena kuin me sen ymmärrämme, 3) ei kokemusta siitä, miten yhä korkeammat ar-
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vot tunnetaan kehittyvässä sielussa, 4) ei ylipäätään
evolutionaariseen maailmaan liittyvää elämisen kokemusta eikä 5) ylösnousemisen kokemusta, joka
pitää sisällään kuoleman läpikäymisen!
Käymällä tarmokkaasti kahteen tehtävään eli mielen
hallintaan saattamiseen ja henkeen samastumiseen
toteutamme juuri sitä, mitä Isä on tahtonut, missä
Ajatuksensuuntaaja meitä auttaa, johdattaa, lohduttaa ja minkä tuloksena Luoja–luotu-synteesi saa
aikanaan arvoisensa kruunauksen Korkeimman
Olennon aktualisoitumisena. Eikä matka pääty tähän, vaan olemme mukana suunnattomassa suunnitelmassa, jossa infiniittinen Jumala ja finiittisen maailman kuolevaiset ovat yhdessä toteuttamassa Jumalan antamaa päämäärää toinen toisistaan oppien ja
tunnistaen keskinäisen riippuvuuden toisistaan pyrittäessä täydellisyyden saavuttamiseen kaikissa suhteissa – kaikkialla.
Finiittisyydessä on käytettävissä täysin samat
välineet kuin infiniittisyydessä – vain aika ja avaruus
meitä erottavat omilla ehdoillaan. Tulevan ikuisuuden huomioon ottaen päädymme johtopäätökseen,
että täydellisyyden tavoittelussa finiittisyys on vain
infiniittisyyden vitkainen osapuoli. Se on ainoa menetelmä, millä Jumala voi saada finiittisten kuolevaisten kokemuksen osaksi jumalallista kokemusta.
Toisin sanoen se on ainoa menetelmä, jolla finiittisyys voisi koskaan asettua valoon ja elämään – toteuttamaan jumalallista täydellisyyttä äärellisyydessä,
mutta se on myös ainoa menetelmä, jolla jumalallisuus voi yhdistää infiniittisyyden ja täydellistyneen
finiittisyyden omaan kokemuspiiriinsä ja saavuttaa
yhdistämällä nämä molemmat maailmat – omat
korkeat ja meille paljastamattomat tavoitteensa.
Silta Suuntaajaan
Kun siis puhumme mielestä, sen hallintaan saattamisesta ja siitä, miten samastumme henkeen, silloin
mieli toden totta on silta Suuntaajaan. Mielen hallittu toiminta on edellytys, että kykenemme Suuntaajan kaltaisuuteen, pystymme samastumaan korkeisiin henkisiin arvoihin ja että persoonallisten päätös-
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temme ja toimiemme kautta tuomme julki korkeampia arvoja, teemme maailmaa omalta osaltamme paremmaksi elää tässä ja nyt sekä ikuisessa tulevaisuudessa. Kaiken tämän tuloksena, jossa pysyvyyttä
edustavat persoonallisuus ja Ajatuksensuuntaaja toimivat mielessämme, saadaan aikaan kehkeytyvä
olento, jolla on ylösnousemuskapasiteettia. Kyseessä
on sielu. Ja tuo sielu, joka on siis kahden stabiilin
lahjana saadun olemuksen ja ihmismielen nykyhetkitietoisuuden yhteistyön tulos, on täyttä ja ikuista
muutosta – ensin morontiaalisena olentona ja sitten
kehittyvänä henkenä, viimein finaliittina ja lopulta
seitsemännen asteen henkenä – tosin meille vielä
täysin tuntemattomana, mutta jos saa arvata, niin
hyvin lähellä absoluuttista. Suhde on dynaaminen, ja
se on sitä kautta koko tulevan ikuisuuden (tai stabiilin nykyhetken kautta virtaavan ikuisen tulevaisuuden siltä osin kuin emme ole Suuntaajan johdattamana ajan ja avaruuden ulkopuolella).
Finiittisyydessä meillä on käytettävissämme
samat pysyvyydet kuin infiniittisyydessäkin, mutta
aika ja avaruus luovat niihin aivan ainutlaatuiset
omat ominaispiirteensä.
On mielenkiintoista, miten stabiilisuudet
(Suuntaaja, persoonallisuus, nykyhetki) ovat edellytyksiä sille, että tuleva ikuisuus yleensäkään olisi
mahdollista kuolevaiselle. Erityisen mielenkiintoista
on se, että näiden stabiilisuuksien välisen suhteen,
sielun, pysyvä olemassaolo edellyttää jatkuvaa
muuttumista – loputtomasti, mutta nämäkin
muutokset tapahtuvat pysyvässä nykyhetkessä (tai
Paratiisissa ajan ja avaruuden ulkopuolella mutta
edelleen Suuntaajan ansiosta).
Suuntaaja on myös ikuisuuden portti: Persoonallisuuksista, joissa ei ole Suuntaajaa, on sanottava: Valinnanvapauden attribuuttikin on Universaalisen Isän antama lahja,
ja tällaiset henkilöt ovat niin ikään jumalallisen rakkauden
suuren virtapiirin, Universaalisen Isän persoonallisuusvirtapiirin, ulottuvilla. Jumala tarjoaa suvereenin valinnanvapauden
kaikille todellisille persoonallisuuksille. Ketään persoonallista
luotua ei voi pakottaa iäisyysmatkalle. Ikuisuuden portti
avautuu vain vastauksena vapaatahtoisen Jumalan vapaan
tahdon omaavien poikien vapaasta tahdosta tekemään valin-

taan [71:7] – mielen areenalla (Kuva 2)!
Korkeimmanlaatuinen ajattelu – paras mahdollisuus lähestyä Suuntaajaa
Kuolevaisen kurottautuminen kohti henkeen samastumista, lähestyminen Paratiisin Isää ja pyrkimys entistä parempaan kytkeytymiseen Suuntaajan mieleen
ei tapahdu tunteiden tai peräti mystisten emootioiden kautta sen paremmin kuin fyysisen ruumiin
paastonkaan avulla. Parhaiten ihminen lähestyy Jumalaa selkeän ja korkeimman henkisen ajattelun alueella. Suuntaajat ovat osa meitä, ne asuvat meidän
mielessämme; tarkemmin sanottuna Suuntaajat asuvat ihmisen mielen ajattelukeskuksessa. Siis ihmisen
mielessä on ajattelukeskus ja Suuntaaja asuu siinä!
Yksilöinä teillä ei omakohtaisesti ole hallussanne IsäPoika -Luojan eikä Luovan Äiti-Hengen hengestä erotettua
osaa eikä entiteettiä, sillä nämä hoivaajahenget ei-

vät, toisin kuin Salaperäiset Opastajat, ota yhteyttä yksilön mielen ajattelukeskuksiin eivätkä
asu niissä. Ajatuksensuuntaajat ovat Universaalisen Isän
esipersoonallisen reaalisuuden tarkalleen määrättyjä yksilöitymiä, jotka aktuaalisesti asuvat kuolevaisen mielessä tämän mielen olennaisena osana ja toimivat aina täydellisessä
sopusoinnussa Luoja-Pojan ja Luovan Hengen yhdessä vaikuttavien henkien kanssa. [379:6; korostus kirjoittajan]
Ihmisen aineellinen olemus on suuri este
Suuntaajalle kontaktin ottamiseksi ihmisen mieleen.
Ihminen voi tulla Suuntaajaa vastaan kehittämällä
ajattelutaitoaan ja kohottamalla henkiymmärrystään.
Näiden yhteistyön tuloksena ihmisen ajattelu voi
kurottautua sellaisiin hengellisiin korkeuksiin, joissa
Suuntaaja voi parhaiten vaikuttaa ajattelun laatuun.
Mutta [p]erin harvat kuolevaiset ovat todellisia

ajattelijoita; te ette kehitä ja harjaannuta mieltänne hengellisesti niin pitkälle, että muodostuisi suotuisa yhteys jumalallisiin Suuntaajiin. Ihmismielen korva on
miltei kuuro niille hengellisille vetoomuksille, jotka
Suuntaaja kääntää armolahjojen Isän universaalisten
viestilähetysten sisältämistä moninaisista sanomista. Suun-
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taajan on melkein mahdotonta tallentaa näitä innoittavia
henkisiä johdatuksia eläinperäiseen mieleen, joka niin perin
juurin on fyysiseen puoleenne kuuluvien kemiallisten ja sähköisten voimien hallitsema. [1213:1; korostus kirjoittajan]
Ihminen voi saavuttaa sellaisen hengellisyyden
asteen, jolla yhteys Suuntaajaan voi olla mielestä
mieleen. Tuollainen yhteys edellyttää tunne-elämän
vakautta, tahdon kurissa pitämistä kumpaankin
suuntaan: ettei se pidä ihmistä orjanaan tai ettei se
ole laiska eikä tahdoton. Lisäksi se edellyttää ajattelun selkeyttä ja vilpittömyyttä. Kun näiden tuloksena on mielen hallintaan saaminen ja tähän yhteyteen
lisätään vielä ajattelun suuntautuminen kaikkein
hengellisimmille alueille, silloin henkeen samastuminen saa realisaationsa. Ihminen voi siis edistyä voimallisesti, kun saattaa mielensä hallintaan, rukoilee
ja pyhittäen palvoo Isää – määrätietoisesti antaa
mielensä hengen johdatukseen.
Tuo katkeamaton yhteys Jumalaan on nimenomaan ajattelua, älyllistä ponnistelua ja uskonyhteyden luomista henkeen.
Jeesukselle, kuten meillekin, soveltuu seuraava
toteamus:

Älyllisen ajattelun jokaiselta vuorenharjalta on saatavissa rentoutusta mielelle, voimaa sielulle ja uskonyhteyttä hengelle. Tällaisista
laadukkaan elämäntavan tarjoamista edullisista asemista
ihminen kykenee nousemaan ajattelun alemmilla tasoilla
esiintyvien ärsyttävien materiaalisten tekijöiden – murehtimisen, mustasukkaisuuden, kateuden, kostamisen ja kypsymättömän persoonallisuuden tunteman ylpeyden – yläpuolelle. Tällaiset korkealle kiipeävät sielut vapahtavat itsensä
suuresta joukosta elämän joutavuuksista johtuvia akanvirtaisia ristiriitoja, ja näin he pääsevät tilanteeseen, ettei ole

mitään, joka estäisi heitä saavuttamasta tietoisuutta niistä korkeammista virroista, joita henkikäsitys ja taivaallinen kommunikointi edustavat. [1778:3; korostukset kirjoittajan]
Korkeisiin arvoihin sitoutunut ajattelu yhdessä Isän tahtoa noudattavien päätösten ja niiden toimeenpanon kanssa ovat ne tekijät, jotka jalontavat
kuolevaista matkalla kohti itsensä todellistamista
ikuisuutta varten mutta tuovat onnellisuutta ja mie-
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lenrauhaa jo nyt aineellisessa ajallisuudessa elettäessä, sillä [o]nnellisuus ja mielenrauha seuraavat ajatuksen
puhtautta ja hyveellistä elämää niin kuin varjo seuraa aineellisten olevaisten substanssia. [1446:5]
Loppusanat ja -siteeraukset
Kuolevaisen väliaikainen mieli on väylä ikuiseen
identiteettiin, pysyvään olemassaoloon, sillä [v]aikkei
mieli ole hengellisen olemuksen tyyssija, se toden totta on sen
portti. [1733:1]
Samalla kuolevaisen tilapäinen mieli saa vahvistukseksi Suuntaajan mielen: Koska olet persoonallinen luotu, sinulla on mieli ja tahto. Koska Suuntaaja on esipersoonallinen luotu, sillä on esimieli ja esitahto. Jos mukaudut niin täydelleen Suuntaajan mieleen, että näette asiat
kuin yksin silmin, silloin mielistänne tulee yksi mieli, ja sinä saat vahvistukseksesi Suuntaajan mielen. Jos
sinun tahtosi sittemmin määrää ja vaatii panemaan toimeen
tämän uuden eli yhteennivoutuneen mielen päätökset, silloin Suuntaajan esipersoonallinen tahto pääsee sinun
päätöksesi myötä julki persoonallisuuden kautta, ja
siltä osin kuin puhe on tästä nimenomaisesta hankkeesta,
niin sinä ja Suuntaaja olette yksi. Sinun mielesi on päässyt
virittäytymään jumaluuteen, ja Suuntaajan tahto on päässyt
siihen, että se tulee julki persoonallisuuden kautta. [1205:3;
korostukset kirjoittajan]

16

HEIJASTE 4/2005

Kuva 1: Infiniittiset pysyvyydet ja niiden pysyvät
finiittiset vastineet

INFINIITTISYYS

Identiteetti:
Paratiisin
Isä

Persoonallisuus:
Absoluuttinen

Eksistentiaalinen
tietoisuus:
”MINÄ
OLEN”

Identiteetti:
Suuntaaja

Persoonallisuus:
Lahjoitettu

Evolutionaarinen
tietoisuus:
Ikuinen
nykyhetki

OLEVAISUUS

FINIITTISYYS

Kuva 2: Mieli - portti Suuntaajaan
Suuntaajan mieli

ENNEN FUUSIOTA

Identiteetti
on
Suuntaaja

Mielten

Ihmisen mieli

Lahjoitettu
persoonallisuus

Nykyhetki

yhteistyöalue

Mielen yhteistyöalue on sama

FUUSION JÄLKEEN

Identiteetti
on
Suuntaaja

Lahjoitettu
persoonallisuus
kuin yhteennivoutunut mieli

Nykyhetki
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PAREMPAAN AJATTELUUN

M

ielemme piilotajunnan ylitajuisella osalla,
ajattelukeskuksessamme, toimii ISÄMME
osanen, absoluuttinen Ajatuksensuuntaajamme, joka
on jokaisen ihmisen henkilökohtainen Jumala, ja
siksi yhteyden saaminen sinne on elintärkeää. Vain
Suuntaajamme kykenee aina ja aivan varmasti
kertomaan, mikä on oikein elämisessämme!
Sattuneista syistä johtuen käsittelen ensin
kirjaani Elämää samaistumista ja seestymistä.
Nyt kun on kulunut kolme vuotta kirjani valmistumisesta, osaan kokemuksista viisastuneena evästää
paremmin teitä, joilla se on luettavissa, saamaan siitä
enemmän irti.
Nyt uskallan myös avoimesti jo ilmaista, että
kirjani on paljonkin haastavampi kuin olen osannut
lukijoita opastaa siihen sisälle. Myöskin oma
henkilöni on liiankin monta kertaa ollut yllättävän
tehokkaana jarruna.
Kaksikin lahjakirjan saanutta hyvää ystävääni
herätti minut lopulta huomaamaan syvemmälle
menevän opastuksen tarpeellisuuden. Toinen
lahjoitti kirjan lukaisunsa jälkeen kirjastoon. Toki
teko oli hyvä, mutta hänelle itselleen se oli
tarkoitettu, koska hän tarvitsisi sitä jatkossakin
kipeästi! Toinen näyttää kahdessa vuodessa
unohtaneen koko kirjan, vaikka juuri voimakkaimmin siinä käsittelemäni ilmenemät ovat erikoisesti
hänellä hakusessa!
Lukijani, kaiken tässäkin mainitsemani vuoksi,
eletyn elämäni merkittävin saavutukseni kannattaa
lukea oman Suuntaajansa kanssa ajatellen ja
miettien. Koska juuri oman Suuntaajani opastuksella olen kirjani kirjoittanutkin, ja tulivathan
parhaat ydinosat paperille kertakirjoituksena
sellaisenaan! Enkä tarkoita lainauksia. Siis tässäpä
lahja lukijoille, ajatelkaa!
Toisena tuon esiin tarkasteluni etiikasta ja
moraalista, noista niin merkittävistä elämän laadun
mittareista.
Urantia-kirjassa kerrotaan, että jo pelkkänä Elä-

män antina on jokaiseen ihmiseen rakentunut
erehtymätön etiikantaju. Jokaisen, jolle tämä ei ole
valjennut omassa elämisessään ehdottomaksi laiksi,
on syytä hyvin vakavasti paneutua ongelmaansa
ajattelemaan! Ja lupaahan Urantia-ilmoitus, että juuri
oma Suuntaaja ilmentää jokaiselle ehdotonta
totuutta, kun keskittyy ajatukseen.
Väitän, että Suuntaaja-yhteistyö ei ole niin
vaikeaa, että etiikankin kysymyksiin paneutumalla ei
asia selviäisi. Vilpitöntä ajattelua selviämisiin aina
tarvitaan ja vain sitä! Toki myös vilpitöntä itsensä
altistamista, tekemään aina Isämme tahdon mukaan
omassa elämisessämme!
Etiikka ja moraali ovat saman ilmentymän
puolia. Moraali on käytännön etiikan toteutumista
ihmiselämän kokemuksessa. Armollinen rakkaus on
leimaavinta molemmissa.
Koska jokainen on saanut erehtymättömän etiikantajun elämänsä mukana, kaikki lähtee siis
yksilöstä ja sitä kautta heijastuu koko yhteiskuntaan
ja jo nykyisin koko lajiimme sekä tähän
kotiplaneettaamme, mikä aivan liian monelle näyttää
olevan vain omistus- ja hyväksikäyttökysymys,
oman materialistisen egonsa kyltymättömyyksiä
tyydyttämään! Ajatelkaa, ajatelkaa rakkaat ystävät!
Kolmanneksi armosta, sen määrästä ja olemuksesta.
Kuinka paljon armoa sisältyy kunkin ihmisen
elämään? En voi tietää kenenkään toisen armon
määrää, mutta rajatonta se ei ole. Urantia-kirja
määrittelee armon kohtuullisuudeksi!
Tästä voimme päätellä, että vilpittömästi
toteutettu vilpitön tarkoitus jokaisen kohdalla
jokaisessa elämisensä tilanteessa riittää ja armo
varmistaa edistymisen.
Muistan menneiltä ajoilta kysymyksen Juudas Iskariotista, jonka kerrotaan myös katuneen ennen
kuolemaansa? Vaikka hänenkin elämänsä
mahdollinen jatkuminen ikuisesti jää tietysti
jokaiselta ihmiseltä täysin varmasti ratkaisematta,
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kaikki minun elementtini ilmaisevat hänen
tuhoutumistaan.
Ymmärrän, että Juudas Iskariotin tapaus on
hyvin keskeisen asemansa vuoksi yksi
opettavaisimmista ihmiskohtaloista, joita
lajihistoriaamme voi sisältyä. Urantia-kirjassa
korostetaan paljon hänen hyviä potentiaalejaan,
joista jäi kovin iso osa vähäiseen käyttöön, ja
harvemmat mutta voimakkaat huonot potentiaalit
koituivat hänen tuhoksensa! Parempaan johtanutta
tulkintaa ei esitetä.
Vaikka asioita tarkastellen tuntuukin armollinen
suhtautuminen planeetallamme ja koko
universumissammekin olevan huippuluokkaa, niin
kosmisten lakien täytyy kyllä täyttyä. Sillä
tuodaanhan kirjassa selvästi esiin, että olemme
saaneet tämän viidennen ilmoituksenkin, jotta
ihmislajimme ei taantuisi takaisin eläimellisyyteen! Ja
jo tuhansien vuosien ajan planeetallamme on
vallinnut erittäin huolestuttava kehitys: Taivastielle
yltäneitä ikuiseen elämään pelastuneita on ollut
vähenevä määrä! Tällä tietysti tarkoitetaan väkilukuun suhteutettua vähenevyyttä.
Toki edellä mainitusta voi hyvinkin päätellä, että
kun suuntaus on noin hälyttävää, kysymykseen
täytyy tulla ns. tavallista elämää viettävät itsensä
tuhoajat eivätkä suinkaan vain Juudas Iskariotin
lailla erityisasemaan päässeet tarkoitushakuiset
itsekkäät paskiaiset!
Tämäkin armokysymys on mitä suurimmassa
määrin ajatteluasia, jotta kohdalle ei tulisi todellisia
yllätyksiä. Ajatelkaa, armo on kohtuullisuus!
Urantia-kirjassa erikoisesti korostetaan vilpittömyyttä. Kerrotaan, että vapaatahtoisen ja
vilpittömän päätöksen tehnyttä pidetään jo
finaliittina! Kuitenkin olen vuosien kuluessa kuullut
useita spekulaatioita omakohtaisen päätöksen
pitävyydestä. Mitä vilpittömyyttä sellainen on?
Tämä ei ole tuomiota kenellekään. Tämä on kritiikkiä ajatelluista päätöksistä, tai niitä ei liene todella
ajateltukaan? Sillä voiko vilpittömän päätöksen
perua? Mielestäni ei voi eikä ole mitään

tarvettakaan! Koska, jos tehty ikuisuuspäätös on
vilpitön, sen tekemiseen on ihminen tarvinnut
kaikki käytössään olevat elämisen elementit. Jos
joku tai joitakin elementtejä on päätökseen
johtaneissa prosesseissa jäänyt vajaaksi oman
yksilöllisyyden rajoissa, niin toki päätöksen voi
purkaa, mutta vilpitön se ei ole silloin ollut!
Päätelmäni perustuu myös siihen tosiasiaan, että
Taivastiellä kaikki on sidoksissa vilpittömyyteen ja
siellä ei liikuta taaksepäin vaan edistytään! Sielu =
suhde ikuiseen syntyy edistymisestä ja sen olemassaolo perustuu edistykseen. Jos edistys lakkaa, lakkaa
sielukin, silloin suhde raukeaa! Ehkäpä ikuisuuteen
kurkottavan päätöksenkin suhteen jonkun mielestä
on varaa ja mielenkiintoistakin spekuloida tai laskea
leikkiä, mutta viisasta sellainen ei ole koskaan! Sillä
silloin leikitään Isämme asioiden kanssa, ja se
saattaa lipsahtaa kovin helposti epälojaaliseksi
viisasteluksi! Ajatelkaa tätäkin perusteellisesti!
Rakkaat lukijat, katsokaa ajattelun lomassa,
kuinka kauniisiin kuoriin materialistinen paha
pukeutuukaan esimerkiksi koko kristikunnan
joulunvietossa! Jälleen kerran egoismi saa ruokaansa
aivan yltäkylläisesti!
Siksipä toivotankin jokaiselle Isämme suuressa
perheessä eettistä elämistä, moraalisesti toteutettuna
elämänetiikkana koko loppuiäksensä! Ajatelkaa, rakastetut!
Jk. Lempäälässä alkaa toimia opintoryhmä
Sääksjärvelläkin!
Kylämällä esittelen Urantia-kirjaa 26.11.05; sieltä
tuli kuninkaallinen kutsu, johon oitis suostuin!
Meritullinkadulla käyn 7.1.06, sinne kaima
kutsui!
Joten avataanpa lisää opintoryhmiä omille
paikkakunnille ja hankitaan lisää jäseniä Suomen
Urantia-seuraan! Rakkaat siskot ja veljet, tämä on
Isämme asiaa!
Lempäälässä
Kalevi Krekilä
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Elämän peruskysymyksiä

J

ulkisuudessa uskalletaan harvoin pohtia epäoikeudenmukaisuuden, rikollisuuden ja terrorisminkin
takana olevia elämän peruskysymyksiä. Seuraavassa
on esitetty muutamia tällaisia kysymyksiä ja etsitty
niihin vastauksia:
Miksi elämässä on niin paljon vääryyttä? Ihmiselle
on annettu vapaa tahto eli itsenäisen valinnan lahja.
Sitä ei voisi olla olemassa, jos hyvän ja pahan mahdollisuus olisi poistettu.
Miksi elämässä on pelkoa ja vaikeuksia? Ihminen ei voisi tavoitella rohkeutta ja luonteenlujuutta,
jos hänen ei tarvitsisi jatkuvasti kamppailla vaikeuksia ja pettymyksiä vastaan.
Miksi elämässä on epätasa-arvoa? Jos kanssaihmisten auttaminen ja myötätunnon kokeminen
on tavoiteltavaa, niin silloin ihmiselle on tarjottava
mahdollisuus kohdata yhteiskunnallista epätasaarvoisuutta.
Miksi elämässä on epävarmuutta ja turvattomuutta? Ihminen ei voisi tavoitella rohkeutta ja urheutta, jos epävarmuutta ei olisi. Ilman turvattomuutta ihmisen olisi vaikea kokea toivoa ja luottavaisuutta sekä oppia kärsivällisyyttä.
Miksi ihminen tietää aina vähemmän kuin voi
uskoa? Ihminen ei voisi tehdä vapaata valintaa uskon ja epäuskon välillä, jos kaikki voitaisiin todistaa
tieteellisesti.
Miksi elämässä on niin paljon valhetta? Ihminen ei voisi rakastaa totuutta ja kulkea, minne se ikinä johtaakin, jos erhe ei olisi aina läsnä ja valhetta ei
olisi olemassa.
Miksi maailmassa on niin paljon itsekkyyttä?
Ihminen ei voisi tavoitella epäitsekkyyttä, itsensä
unohtamista, ellei hän ole jatkuvasti kasvotusten sellaisen minuuden kanssa, joka haluaa ajaa vain omaa
etuaan ja kaipaa loputtomasti tunnustusta ja kunnianosoituksia.

Miksi maailmassa on tuskaa ja kärsimystä? Jos
nämä vaihtoehdot eivät olisi alati läsnä, niin ihmisen
olisi vaikea tavoitella tuhansin eri tavoin mielihyvää,
onnellisuutta ja niiden tuottamaa elämäniloa.
Miksi ihminen valitsee mieluummin tuskan
kuin pitkästymisen? Ihmiseen on rakennettu tekemisen tarve, jotta hän kehittäisi itseään ja yhteiskuntaa. Jos positiivinen toiminta ja työ estetään, niin ihminen helposti eksyy pimeille poluille.
Miksi Jeesus ei hakannut elämänohjeita kivitauluihin? Meille on annettu vapaa tahto, järki ja
omatunto, jotta voisimme viime kädessä itse tehdä
valinnan oikean ja väärän välillä. Ihmisille on annettu paljon suurempi haaste kuin pelkkä sokea lakien
ja määräysten noudattaminen. Lain suomien valtuuksien hyväksikäyttö ei aina ole oikea valinta, sillä
maailma muuttuu, kieli kehittyy ja lait vanhenevat.
Miksi Jeesus pesi opetuslasten jalat? Meissä
kaikissa on läsnä pieni siru Luojaamme; siksi meidän tulee palvella ja kunnioittaa lähimmäisiämme
kuten myös itseämme. Tästä yksinkertaisesta perusarvosta voidaan johtaa monet muut ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan arvot.
Ympärillämme oleva aine, avaruus, elämä ja ihmismieli on tehty niin suurella taidolla, että sen rinnalla täydellisen maailman luominen ei olisi kovin
suuri ihme. Virheettömässä maailmassa emme voisi
kuitenkaan kokea sitä iloa, jonka totuuden, kauneuden, epäitsekkyyden ja rohkeuden vapaaehtoinen
valitseminen meille tuottaa.
Antti Roine
Ulvila 31.10.2002
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Suomen Urantia-seuran talvipäivät 27.–29.1.2006
Lappeenrannassa
Pitotalo Miekkalassa Partalan kylässä, joka sijaitsee
10 km Lappeenrannan keskustasta Imatralle päin.
Teema:

Sielu – suhde ikuiseen

Perjantai 27.1.
18.00–21.00

Saapuminen, ilmoittautuminen ja
majoittuminen. Iltapala ja vapaata
yhdessäoloa.

HINNAT
1. Täysihoito pe–su: 88,00 €/hlö
2 hengen huoneissa
2. Täysihoito la–su: 58,50 €/hlö
2 hengen huoneissa
Yhden hengen huoneesta Pitotalo veloittaa
lisähintaa 5 € /vuorokausi.
Hintoihin sisältyvät ruokailut ja sauna.
3. Ruokailut la–su: 31,50 €/hlö

Lauantai 28.1.
07.45–08.45
09.00–09.15
09.15–10.00

10.00–11.15
11.30–12.30
12.30–13.15
13.30–14.00
14.00–14.30
14.30–15.15
15.30–16.45
17.00–18.00
18.30–20.00
20.00

4. Ruokailu la 19,50 € ja su 12,00 €/hlö
Aamiainen
Aamunavaus (Joel Rehnström)
Ihminen Jumalan kuvana kristillisessä teologiassa ja näkökulma Urantiakirjaan (Maarit Huhti)
Pienryhmät
Lounas
Sielun häviämättömyys (Rauni Välikangas)
Jos kehitys pysähtyy – sielu lakkaa
olemasta (Paula Mannerjoki)
Kahvi
Sielu ja kuolema (Kari Kippo)
Paneeli ja yleiskeskustelu: Mitä nyt?
Päivällinen
Sauna
Iltapala ja seurustelua

Maksu saapumisen jälkeen Pitotalolle.
AJO-OHJE
Lännestä tullaan Lappeenrantaan valtatietä 6 ja
ajetaan ohi kaupungin kohti Imatraa Saimaan
kanavan ylittävän sillan yli, josta 1,5 km eteenpäin ja käännytään oikealle Ravattilaan.
(Huom! Miekkalan opasteita näkyvissä.) Risteyksestä 1,3 km ajettuasi näet Pitotalo Miekkalan
vasemmalla puolella tietä.
Isännät hakevat pyydettäessä maksullisella autolla sinut linja-auto- tai rautatieasemalta.
Puh. (05) 458 1882 / 050 4043601.
Tietoa Miekkalasta saat osoitteesta:
www.miekkala.fi.
ILMOITTAUTUMINEN
Viimeistään 12.1.2006

Sunnuntai 29.1.
07.45–08.45
09.00–09.15
09.15–10.00
10.00–11.15
11.15–12.00
12.00–13.00
13.00–13.30

Aamiainen
Aamunavaus (Joel Rehnström)
Evolutionaarinen sielu ja Korkein
Olento (Eija Seppänen-Bolotinski)
Pienryhmät
Sielukasta (Kalevi Krekilä)
Lounas ja kahvi
Ajankohtaiset asiat ja päättäminen

Kalevi Krekilälle (03) 3677038 ; 050 5951942
tai
Raimo Kujalalle 040 5864154;
raimo.kujala@kolumbus.fi
Muista ilmoittaa toivomuksesi yöpymisen ja erikoisruokavalion suhteen.
Tervetuloa kaikki Urantia-kirjasta kiinnostuneet!
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Urantia-kirja jouluhintaan
Urantia-säätiön Suomen-toimisto myy perinteiseen tapaan kirjoja ja muita tuotteita alennettuun hintaan koko joulukuun ajan. Alennus on 10 % normaalihinnasta ja koskee kaikkia tuotteita.Tässä muutama esimerkki alennetuista hinnoista:
Urantia-kirja, kovakantinen
Urantia-kirja, pehmeäkantinen
Hakemisto
CD-ROM
MP3-ääniteversio, englanti
Ison kirjan nahkainen kantolaukku

36,00 €
22,50 €
14,40 €
18,00 €
36,00 €
27,00 €

Englanninkielisestä kirjasta on vielä jäljellä muutama pieni kultareunuksinen nahkakantinen lahjakirja (mustat, siniset tai viininpunaiset nahkakannet) hintaan 36,00 €.
Postitse lähetettäessä hintoihin lisätään postin perimä pakettimaksu.
Myymme tuotteita myös Helsingissä järjestettävän paneelikeskustelun yhteydessä
3.12.2005.
Urantia-säätiön Suomen-toimisto
Luhtikyläntie 712, 16300 ORIMATTILA
Puhelin: (03) 777 8191; sähköposti: urantia-saatio@urantia.fi

Hyvät Urantia-kirjan lukijat ja tietokoneen käyttäjät
Ennakkotietona kerromme, että seuramme www-sivuille on aivan lähiaikoina tulossa uusi, kaikille vapaa keskustelulista. Muutamia ominaisuuksia:
•

Seuramme kotisivulta (www.urantia.fi) tulee suora linkki uuteen listaan
(joulukuussa 2005).

•

Listalle pääsy, lukeminen ja kirjoittaminen, vaatii kaikilta ensin listalle rekisteröitymisen ja samalla sääntöjen hyväksymisen, joka tapahtuu listan aloitussivulla
olevan linkin kautta. Annetut tiedot todentaa listan valvoja, joka aktivoi pyydetyn
rekisteröitymisen. Saat näin ollen kaksi sähköpostia, ensimmäisen rekisteröitymispyynnön vastaanottamisesta ja toisen, kun tunnuksesi on aktivoitu.

•

Kerran hyväksytty henkilö voi jatkossa kirjautua suoraan sisään jo valitsemillaan
tunnuksilla.

•

Kun entinen, ja nyt jo lopetettu, UrantiaS-lista oli sähköpostipohjainen, niin tämä uusi on ilmoitustaulutyyppinen ja www-pohjainen. Täällä eri aiheet ovat rinnakkain ja koko viestiketju on näkyvissä alusta loppuun.

•

Viestien sisällöstä vastaa luonnollisesti viime kädessä kirjoittaja itse, vaikka listan
kaksi valvojaa pyrkivätkin huolehtimaan siitä, että keskustelu pysyy annettujen
sääntöjen puitteissa.
Suomen Urantia-seura ry.
Hallitus
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HALLITUS JA KOMITEAT
Tapio Talvitie, puheenjohtaja Makaksentie 10, 02750 ESPOO. Puh. (09) 505 4845 tapio.talvitie@kolumbus.fi
Matti Tossavainen, varapuheenjohtaja Heidehofinpolku 5, 01300 VANTAA. Puh. (09) 873 2255;
050 332 2824 matti.tossavainen@elisanet.fi
Hanna Holopainen, sihteeri Linnankatu 47 A 41, 20100 TURKU. Puh. (02) 237 3073
h.anna.h@luukku.com
Tapio Pulli, rahastonhoitaja Lillbyntie 40, 21610 KIRJALA. Puh. (02) 454 4927 tapio.pulli@kolumbus.fi
Tuula Parviainen, jäsenkomitean pj. Hämeentie 12 as. 7, 16900 LAMMI. Puh. (03) 674 3226
Jäsenet:
Helinä Harju
Sope Ryhänen

(09) 701 7413
050 547 4195

Pekka Nurmela 0400 803 478
Rauni Välikangas (016) 356 0557

Kalevi Eklöf, julkaisukomitean pj. Sivurinne 1 A, 01800 KLAUKKALA Puh. (09) 879 9474;
040 830 1200 kalevi.eklof@kolumbus.fi
Jäsenet:
Maija Heikkilä
Jouni Nurmi

(09) 323 4147
050 343 4310

Leena Kari
(09) 445 883
Martti Vanninen (09) 809 2160; 040 727 8714

Kalevi Krekilä, koulutuskomitean pj. Tampereentie 250, 37560 LEMPÄÄLÄ. Puh. (03) 367 7038;
050 595 1942
Jäsenet:
Kari Kippo
(03) 265 4989
Raimo Kujala
(03) 373 8656; 040 586 4154
Pertti Leinonen (09) 852 1992
Tapani Vainio
040 544 9026
Anja Vuori
(02) 822 3043

Erja Kalenius, konferenssikomitean pj. Heinäinpesäntie 5, 33680 TAMPERE. Puh. (03) 378 9299;
040 705 5572 e.kalenius@jippii.fi
Jäsenet:
Aimo Hiltunen
Helena Juola

040 900 9005
(09) 884 9783

Jyri Härkönen
Paula Mannerjoki

050 595 4567
040 735 0025

ESITELMÄTILAISUUDET HELSINGISSÄ
Esitelmätilaisuudet Helsingissä
Seura järjestää kevätkaudella 2006 neljä esitelmätilaisuutta Helsingin Kruununhaassa osoitteessa Meritullinkatu 13 G (erillisen piharakennuksen 2. kerros). Tilaisuudet pidetään lauantaisin,
alkaen kello 15.00. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
7.1.2006 Kalevi Krekilä
11.2.2006 Seppo Niskanen
11.3.2006 Maarit Huhti
8.4.2006 Antti Roine

Iäisyysmatkalle lähtenyt
Aili Nurmiaho

2.12.2004 90 v

Kohti korkeampia kehityksen päämääriä.
Persoonallisuuden etsintää.
”Miten Jumala on käsitettävissä”– Eurooppalaisen kulttuurialueen
määritelmiä ja näkemyksiä 1900-luvulta.
aihe avoin

Aili Nurmiaho * 29.6.1914 k. 2.12.2004 90v.
Maija Välimäki * 4.2.1914
Antero Huovinen * 13.6.1928
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Opintoryhmät tiedottavat
Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantiakirjan lukijoiden yhdyssiteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja opintoryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-kirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan väärentämättömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme
on tukea opiskelupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa yhteistyössä,
erottelematta seuran jäseniä muista Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja
Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea
voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Tukipyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitealle tai suoraan seuran
hallitukselle.
Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seura julkaisee näitä
yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan mutta samalla muistuttaa, että viime
kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetelmistään.

Helsingin seutu

Lempäälä
Ryhmä kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkoina klo
18.00–21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä, Tampereentie
250, 37560 LEMPÄÄLÄ, puh. (03) 367 7038; 050 595 1942.

Ryhmä, yhteyshenkilönä Helena Juola, puh. (09) 884 9783; 050
530 7785 (helena.juola@kolumbus.fi), kokoontuu tiistaisin parittomina viikkoina klo 17.00 Meritullinkatu 13 G, HELSINKI.

Sääksjärvi
Ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen keskiviikkoina klo
18.00–21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä, Tampereentie
250, 37560 LEMPÄÄLÄ, puh. (03) 367 7038; 050 595 1942.
Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kosteperänk. 2 A 84,
90100 OULU, puh. (08) 342 046 tai 040 502 6604.

The English Study Group meets every second Tuesday at
Seppo Kanerva’s home, Aurinkoranta 6 B 22, 00990 HELSINKI,
phone (09) 694 7989 (seppo.kanerva@mediakoti.fi).

Uskonyhteyttä vaaliva opintoryhmä kokoontuu sunnuntaisin
klo 14.30–17.00 (5.2., 5.3., 2.4., 30.4.)
os. Meritullinkatu 13 G, HELSINKI. Joel Rehnström,
puh. (09) 221 3125 (joel.rehnstrom@pp.inet.fi).
Kauklahden opintopiiri kokoontuu lauantaisin klo 10.00,
os. Emil Halmeen tie 1, ESPOO. Lisätietoja: Pentti Lehtelä, puh.
0400 609 790 (pentti.lehtela@kolumbus.fi).
Hyvinkää
Tietoja toiminnasta antaa Kari Haavisto, puh. (019) 461 421
(kari.haavisto@pp.inet.fi).
Joensuu
Tietoja antaa Leena Kalaja, Somerotie 8 C,
80230 JOENSUU, puh. (013) 313 630.
Jyväskylä
Ryhmä kokoontuu parillisina tiistaina klo 18.00–19.30. Raimo
Ala-Hynnilä, Lahjaharjuntie 32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ, puh.
(014) 635 176 (gadonia@kolumbus.fi).

Pieksämäki
Tietoja antaa Johannes Partanen, Savontie 24–26 C 11,
76100 PIEKSÄMÄKI, puh. (015) 487 069.
Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori, Kirsikkatie 13, 26660 RAUMA,
puh. (02) 822 3043; 040 748 4289 (anja.vuori@pp.inet.fi).
Rovaniemi
Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 17.00 Raija Vallaksella
Valtakatu 32 A 4, 96200 ROVANIEMI. Lisätietoja: Raija
Vallas, puh. 040 536 0432.
Seinäjoki
Tietoja antaa Pentti Räisänen, Kullaanmäentie 126,
60800 ILMAJOKI, puh. (06) 424 7251 tai 02040-74816.

Kotka
Tietoja opintotoiminnasta antaa Marja-Leena Valkeinen,
Tuukkalanpolku 20, 48410 KOTKA, puh. (05) 228 2516.

Tampere
Ryhmä kokoontuu parillisina keskiviikkoina Metsossa. Lisätietoja: Kaarin Köntti, puh. (03) 265 0578.

Lahti
Lisätietoja: Kalervo Juntunen, puh. (03) 787 2302.

Turku
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja Tapio Pulli, Lillbyntie 40,
21610 KIRJALA, puh. (02) 454 4927 (tapio.pulli@kolumbus.fi).

Lammi
Lammin ja ympäristön toiminnasta kiinnostuneille antaa tietoja Tuula Parviainen, Haapainojantie 33, 16900 LAMMI,
puh. (03) 674 3226.

Vaasa
Lisätietoja: Tapani Härkönen, puh. (06) 312 1832.

Lappeenranta
Tietoja antaa Yrjö Kuikko, puh. (05) 414 1542.

Málaga, Espanja
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja antaa
Pentti Suutarinen, puh. +34 626 792 501.

