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eijaste on Suomen Urantia-seura ry:n julkaisu, jonka toimittaa seuran
julkaisukomitea. Heijasteessa julkaistaan Urantia-kirjan aihepiiriin liittyviä kirjoituksia ja keskustelupuheenvuoroja. Heijaste toimii myös seuran
tiedotus- ja ilmoituslehtenä. Heijaste ei ota vastaan mainoksia. Myöskään
muita kuin seuran omia ilmoituksia ei pääsääntöisesti julkaista, mutta tapauskohtaisesti voi asiasta neuvotella päätoimittajan kanssa.
Toimitus pidättää oikeuden tekstien kielellisiin korjauksiin. Mahdollisista
sisältömuutoksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa. Kirjoituksista ei makseta
palkkiota. Suorat lainaukset Urantia-kirjasta tulee merkitä Urantia-kirja/
Hakemisto-teoksessa tai Urantia-kirjan tietokoneversiossa käytettyä merkintätapaa noudattaen; esimerkiksi [2002:6] tarkoittaa sivun 2002 kuudetta
kokonaista tekstikappaletta. Toimitus voi suostua julkaisemaan kirjoituksen
nimimerkillä vain poikkeustapauksessa.
Kaikki Heijasteessa esitetyt tulkinnat Urantia-kirjasta, mielipiteet ja
päätelmät ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Urantiasäätiön, Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen tai Suomen Urantia-seura ry:n
kantaa. Samoin kirjoittajien tulee tietää, että Heijaste-lehti on, paitsi tilattavissa, niin myös internetissä kaikkien vapaasti luettavissa.
Lehteen tarkoitettu aineisto voidaan osoittaa päätoimittajalle tai
toimitussihteerille. Tilaukset, peruutukset tai osoitteenmuutokset osoitetaan päätoimittajalle.
Heijaste on Suomen Urantia-seuran jäsenlehti, mutta se on kenen tahansa tilattavissa. Vuosikertatilaus (kalenterivuosi/neljä numeroa) maksaa
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15 €, irtonumero 4 €. Tilaus astuu voimaan, kun tilausmaksu on maksettu
Suomen Urantia-seuran pankkitilille: Nordea 142730-102126. Pankkisiirtolomakkeeseen tulee merkitä tilaajan nimi ja osoite. Jatkossa tilaaja saa laskun vuosittain tilaajaosoitteeseen.
Pyydämme lähettämään numeroon 1/2010 tarkoitetun aineiston
toimitukselle 15.2.2010 mennessä.
Tekijänoikeus. Heijasteen toimitus vastaanottaa julkaistavaa aineistoa
ilman sitoumusta. Mahdollinen tekijänoikeus ( copyright / © ) on
ilmoitettava etukäteen, jo aineistoa tarjottaessa, tai lehteen julkaistavaksi
annetut kirjoitukset ja artikkelit katsotaan lehden omaisuudeksi ja niiden
lainauksesta on sovittava lehden toimituksen kanssa. Esitetty copyrightvaade saattaa rajoittaa lehdessä julkaisua. Toimitus ei vastaa artikkeleiden
julkaisuista aiheutuvista mahdollisista haitoista tai vahingoista. Tämä
koskee myös seuran internetsivuilla ja mahdollisesti muilla tavoin julkaistavaa aineistoa.
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Puheenjohtajan kynästä

P

imeimpään, meneillään olevaan
vuodenaikaan tuo poikkeuksellista iloa osallistuminen omalla
paikkakunnalla toimivaan Urantiaopintoryhmään. Muutama viikko
sitten kokoonnuimme jälleen kirjan
tekstin äärelle pohtimaan ja lisäämään yhdessä ymmärrystämme sen
sisällöstä. Kirja yllättää aina joskus
tekstillään. Niin kävi itselleni viimeksi käydessämme läpi sivujen
965 ja 966 tekstejä, joissa puhutaan
uskonnollisista rituaaleista, kultista
ja symboliikan käytöstä uskonnon
harjoittamisessa. Itse olen tietoisesti
vältellyt kaikenlaisten rituaalien
käyttöä omassa uskonnollisessa elämässäni, vaikkakin toki olen huomannut joidenkin rituaalien, esim.
kauniin hengellisen musiikin ja laulun tai ääneen lausutun rukouksen
tuovan itselleni hengellistä, hyvää
mieltä.
Kirjan seuraavat muutamat lauseet herättivät keskuudessamme vilkasta sananvaihtoa.
Jos kohta kultti onkin aina viivyttänyt sosiaalista edistymistä, on silti valitettavaa, että niin monilta niiltä, jotka nykyään uskovat moraalisiin normeihin ja
hengellisiin ihanteisiin, puuttuu tarkoituksenmukainen symboliikka – heillä ei

ole mitään keskinäistä tukea tarjoavaa
kulttia – ei mitään mihin kuulua. Mutta uskonnollista kulttia ei voi tekemällä
tehdä, vaan sen pitää kehkeytyä. [965:7]
Jokainen uusi ilmoitus on vastustettavista piirteistä ja puutteista huolimatta
synnyttänyt uuden kultin, ja Jeesuksen
uskonnon uudelleenesityksenkin on kehitettävä uusi ja tarkoituksenmukainen
symboliikka. Nykyihmisen on löydettävä
jokin tarkoitustaan vastaava symboliikka uusille ja avartuville käsityksilleen,
ihanteilleen ja uskollisuudentunteilleen.
Tämän korotetun symbolin tulee nousta
esiin uskonnollisesta elämäntavasta, hengellisestä kokemusmaailmasta. Ja tämän
korkeampaa sivilisaatiota edustavan korkeamman symboliikan täytyy perustua
käsitykseen Jumalan Isyydestä ja olla
ihmisten välisen veljeyden suurenmoisella
ihanteella kyllästetty. [966:1]
Vanhat kultit olivat liian itsekeskeisiä, uuden kultin on oltava käytännössä
harjoitetun rakkauden seuraus. Vanhan
kultin tavoin uudenkin kultin tulee suosia tunneperäistä asennoitumista, tyydyttää tunne-elämää ja edistää lojaalisuutta,
mutta sen on tehtävä vielä jotakin enemmän: sen on helpotettava hengellistä edistymistä, kohotettava kosmisia merkityksiä, lisättävä moraalisia arvoja, rohkaistava sosiaalista kehitystä ja kannus-
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tettava korkealaatuista henkilökohtaista
uskonelämää. Uuden kultin on tarjottava korkeammat elämän päämäärät, jotka ovat sekä ajallisia että ikuisia – sekä
sosiaalisia että hengellisiä. [966:2]
Pohdimme ryhmässämme pitkään uskonnollista symboliikkaa ja
sen merkitystä. Päätimmekin keskustelun jälkeen ottaa käyttöön ja
lopettaa kokouksemme ääneen lausutulla rukouksella, joka on Isä
meidän -rukous sivulta 1620.
* * *

Urantia-kirjan erikielisten käännösten tukeminen sekä taloudellisesti että myös muilla tavoin on
meille lukijoille ollut, ja on jatkossakin, tärkeää työtä ilmoituksen hyväksi. Esimerkkinä voisi mainita
esim. viron- ja ruotsinkieliset käännökset. Kummankin käännöksen
painattamiseen välttämättömät rahavarat ovat olemassa, ja kesän
2010 kynnyksellä molemmat käännökset ovat näillä näkymin menossa painoon. Vähemmän tiedossa
oleva asia on, että kun viime keväänä Urantia-säätiö otti 4 000 kappaleen painoksen espanjannoksesta,
joka vastaa Euroopassa käytettyä
espanjan kieltä, niin sen painokulujen kattaminen tuli säätiön toimistolta Suomesta, ja siihen käytettiin
juuri niitä varoja, jotka suomalaiset
kirjan lukijat ovat vuosien myötä
lahjoittaneet Urantia-kirjan erikielisten käännösten tukemiseen. Suuret
kiitokset kaikille lahjoittajille! Työnne tuloksesta ja itse painotyöstä löytyy valokuvia Urantia-säätiön netti-
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uutisten kuluvan vuoden numeron
2 sivulta 8: http://saatio.urantia.fi/
pdfs/ufnews_fin_2009-2.pdf.
Kansainvälinen Urantia-yhdistys
UAI osallistuu yhdessä Urantiasäätiön kanssa Australian Melbournessa joulukuussa järjestettävään ”Maailman uskontojen parlamentti” -tapahtumaan. Messut järjestetään nykyisellään joka viides
vuosi jossain päin maailmaa ja siihen osallistuminen ja Urantia-kirjan
esittely omalla osastolla koetaan tärkeäksi asiaksi. Messuilla vierailee
maailmanlaajuisesti tärkeitä uskonnollisia vaikuttajia ja jopa ns. kuuluisuuksia. Vuoden 1999 messuilla
Etelä-Afrikassa Urantia-kirjaan tutustuivat mm. Nelson Mandela ja
Dalai-lama.
Kotoisessa Suomessa yhdistyksemme järjestää taas seuraavan
Urantia-kirjan lukijatapaamisen 29.–
31.1.2010 Ylöjärvellä, Voionmaan
opistolla. Kaikki kiinnostuneet kirjan lukijat, tervetuloa tapahtumaan!
Yhdistyksemme nettisivulla www.
urantia.fi on lisätietoa tapahtumasta
ja siihen ilmoittautumisesta. Talvea
on hyvä piristää muillakin Urantiaaiheisilla tapahtumilla, esimerkiksi
Helsingin Malmitalon Urantiaesitelmät jatkuvat talven ajan ja kirjan opintoryhmät kokoontuvat eri
puolella Suomea.
Oikein hyvää loppuvuotta ja toivottavasti flunssavapaata talvea kaikille!
Raimo Ala-Hynnilä
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Päätoimittajalta

Ajan haasteet

S

uomessa toimii lukuisia Urantiaopintoryhmiä, jotka kokoontuvat yksityistiloissa, kirjastoissa, kerhohuoneissa tai muissa julkisissa
tiloissa. Myös Espoossa on lukuryhmä, jolla oli onni saada käyttöönsä seurakunnan kokoontumistila vuodesta 2003 alkaen. Kaikki
meni hyvin aikaisemman kirkkoherran aikana, mutta 3.10. saimme ikävää postia, kun uusi kirkkoherra valittiin tehtäväänsä. Opiskeluryhmä sanottiin irti todennäköisesti ylempää tulleen ohjeen seurauksena, ja saimme hakeutua muualle. Syynä oli muodollisesti Urantiakirjan edustama erilainen pelastuskäsitys, joka poikkeaa Suomen
evankelis-luterilaisen seurakunnan
virallisesti tunnustamasta uskonkäsityksestä. Tämä on tietysti totta.
Urantia-ilmoitus edustaa erilaista
näkemystä, joka ei perustu perisyntiin eikä lunastusoppiin, vaan järkeenkäypään ja ymmärrettävään ilmoitukseen Universaalisesta Isästä
ja Kristus Mikaelista, joka tuli lopettamaan Luciferin kapinan Urantialla ja näyttämään uuden pelastustien kaikille planeettamme asukkaille riippumatta uskontokunnasta.

On tietysti ymmärrettävää, ettei
näin radikaalinen näkemysero perusteista voi olla synnyttämättä vastareaktiota. On suoranainen ihme,
jos vastatoimenpiteet jäävät vain
tälle tasolle. On täysin mahdollista,
että kirkon johto laajemminkin toimii lähettämällä paimenkirjeitä eri
seurakuntiin varoittaen uudesta
poikkeavasta opista, joka ei saa viedä tilaa Raamatun opiskelulta.
Uskon, ettemme halua vastakkainasettelua organisoitujen uskontojen taholta. Ilmeisesti suurin osa
Urantia-kirjan lukijoista on perusseurakuntalaisia, jotka haluavat vain
ymmärtää ja saada käsityksen kaikesta siitä, mitä nykyinen tiede ja
Raamattu ei kerro, tai esittää vain
hämäriä viittauksia historiallisiin tapahtumiin, jotka ovat länsimaisen
perinteemme kannalta ensiarvoisen
merkityksellisiä. Toisen puolen
muodostavat olemassaoloamme
luotaavat peruskysymykset, joihin
etsitään tänä päivänä vastauksia
enemmän kuin koskaan. Keitä
olemme ja mistä tulemme, ja mikä
on kohtalomme rajan takana? Entä
säilyykö ihmiskunta ja pelastuuko
maapallo tuleville sukupolville elin-
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kelpoisena? Kaikkiin tämänkaltaisiin kysymyksiin olisi vastauksia
saatava mahdollisimman pian. Ilmoituksen sisäistänyt henkilö tuskin antaa tämänkaltaisille kysymyksille jalansijaa ajattelussaan siinä
mielessä, että se horjuttaisi hänen
perusturvallisuuttaan, mutta yhteiskunnassamme on paljon ihmisiä,
joita nämä näköalat huolettavat.
Uskon ihmisten tulevan yhä suuremmassa määrin hakemaan vastauksia kaikista mahdollisista lähteistä
riippumatta niiden muodollisesta
asemasta. Tällöin myös Urantiayhteisö voi toimia hyvän sanoman
tuojana.

7

Avaruustutkimus ja henkisyyden
etsintä näyttävät tässä ajassa kulkevan käsi kädessä. Haluamme tietää,
olemmeko yksin vai yksi ihmiskunta monien muiden joukossa laajassa
universumissa. Tieteellinen evoluutiokäsitys ei ole vielä tunnistanut
päämäärähakuisuutta kehityksessä
eikä ”suuren suunnittelijan” osuutta
siinä, toisin kuin viides ilmoitus, joka vakuuttaa molempien olevan totta.
Pertti Leinonen
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Hengellinen kasvu Jumalan rakkauden ja
lain vallitessa
Matti Tossavainen

Esitelmä kesäpäivillä 2009

U

niversaalinen Isä on kirjaimellisesti laki; Toinen Lähde ja
Keskus, Iankaikkinen Poika, on Jumalan sana, Hengellinen Hallintopersoona; Kolmas Lähde ja Keskus, Ääretön Henki, on lain säädösten tulkitsija ja voimaansaattaja. Paratiisin Kolminaisuus on persoonaton oikeudenkäyttäjä ja sen
antama tuomio on lopullinen ja
näin toteutuu se, että – – [o]ikeus ei
koskaan ole henkilökohtaista asennoitumista; se on aina monikollinen toimi
[114:2]. Sen sijaan hyvyys, armo ja
totuus ovat persoonallisten Jumaluuksien läsnäoloa, universumitoimintaa, puoleensa vetämistä, ohjausta ja opastusta jumalallisen rakkauden asenteiden ja oikeudenmukaisuuden vallitessa. Meidän hengellinen kasvumme tapahtuu Jumalan rakkauden ympäröimänä, mutta
samalla Jumalan lain alaisena, oikeudenmukaisuuden vallitessa.
Kun puhutaan laista, on puhuttava sanasta ja kun puhutaan sanasta, on puhuttava teosta ja kun puhutaan teosta, on puhuttava oikeudenkäytöstä ja kun puhutaan oikeudenkäytöstä, on puhuttava hyvyydestä, armosta ja totuudesta –

jumalallisen lain ajallisuuteen sovittamisesta. Me olemme kokemuksellisessa keskiössä, jossa aineellinen mieli fyysisen kehon yhteydessä
on se muunnin, jonka avulla persoonallisuus saa aikanaan ilmiasukseen sielun, ja siinä kasvettuamme
saavutamme lopulta hengen aseman. Mutta miten elää rikasta hengellistä elämää tässä ja nyt – nykyhetkessä, fyysisen elämän aikana?
Kuinka kokea hengen johdatusta,
kuinka kasvaa hengellisesti, kun
apuna ovat jumalalliset antimet ja
kaikkialla vallitseva Jumalan laki,
mutta itseltämme puuttuu niin paljon päättäväisyyttä, tahtoperäistä
sitoutumista hengen johdatukseen
ja lain aitoon soveltamiseen?
Universaalinen Isä on meidän
kuolevaisten kaikkein korkein käsitys Jumalasta, kaiken alusta. Meillä
ei ole mitään mahdollisuutta ymmärtää täysin sellaista, joka kerta
kaikkiaan ylittää meidän rajallisen
mielemme käsityskyvyn. Jumala on
infiniittinen ja absoluuttinen, kaiken
kaikkiaan suunnattomasti paljon
enemmän kuin edes kykenemme
kuvittelemaan. Me olemme sen mykistävän tosiasian edessä, että hen-
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gessä tunnistaessamme Isän joudumme myös myöntämään, että Jumala on äärettömän paljon enemmän kuin mitä meillä on mahdollisuus kuvitella. Finiittinen kosmos
on suunnaton, eikä sen kasvulle ole
mitään rajaa: Koko fyysinen olevaisuus, olisipa se vaikka ikuisuuksien
ikuisuudessa ääretön, pysyy Paratiisin kontrollissa, Pojan Henki toimii
luotettavasti kaikkialla ja Myötätoimija antaa mielen ja sen kautta
mahdollisuudet olemassaoloon ja
kokemukselliseen kasvuun, olipa
meitä tai muita muunlaisia olevaisia
kuinka paljon tahansa. Kaikki tämä
hätkähdyttävä suunnattomuus on
kuitenkin vain finiittistä, sillä mikään finiittinen kasvu ei tyhjennä
infiniittisen Jumalan potentiaalia.
Sitä paitsi yhden potentiaalin aktualisoituminen antaa tilaa muille potentiaalisuuksille ja tämä on päättymätön ketju. Meidän on vähitellen
ymmärrettävä, että vaikka kosmos
onkin meidän ymmärryksemme
kannalta tavattoman monimutkainen, infiniittisyydessä ja absoluuttisuudessa olevan Jumalan täytyy olla
äärettömästi monimutkaisempi
(1153:4).
Jumalan kolmen persoonan kesken vallitsee selkeä työnjako: Isä on
laki, Poika on Jumalan sana ja Henki toimeenpanija. Tuomion antaa
erillinen persoonaton entiteetti, joka
on alkuperäinen eksistentiaalinen
Kolminaisuus, eksistentiaalinen ja
siksi rinnakkainen, kuten kolme
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persoonallista Jumaluuttakin.
Mutta mitä tarkoittaa laki? Mitä
tarkoittaa Jumalan sana? Mitä tarkoittaa toimeenpanija? Mitä on jumalallinen oikeudenkäyttö? Kuinka
näihin liittyy rakkaus, jumalallinen
asenne finiittisyyttä ja kuolevaista
kohtaan? Miten hyvyys vaikuttaa,
mitä armo oikeasti on, entä totuus?
Miten me hengellistymme? Mitä on
hengellinen kasvu?
Laki
Isä on delegoinut kaiken delegoitavissa olevan kumppaneilleen ja
muille korkeille Luoja-persoonallisuuksilleen. Isä on kuitenkin säilyttänyt itsellään ainakin seuraavat kyvyt: 1) tahtotoiminnan lopullisuuden, sillä hän on tahtoabsoluutti, 2)
persoonallisuuksien lahjoittamisen,
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, ja 3) universaalisen elämän,
jota hän lähettää jaettavaksi, istutettavaksi finiittisiin universumeihin.
Isä tuo tahtonsa ilmi lain kautta.
Jumalan – – [l]aki on infiniittisen, täydellisen ja jumalallisen mielen muuttumaton reaktio [137:7]. Me tunnemme ja
tiedämme, että Isä ei muutu, hän ei
kokemuksellisesti kasva, sillä hän on
vakaa ja stabiili, pysyvä muutoksen
keskellä, mutta hän on kaiken muutoksen alkuunpanija. Niinpä hänen
säädöksensä ovat myös pysyviä, vakaita, stabiileja ja vaikka ne näyttäisivätkin toistuvuutensa osalta automaattisilta, sitä ne eivät missään ta-
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pauksessa ole. Täydellinen Jumala
voi reagoida vain täydellisesti, hän ei
voi muuttaa mieltään tai vaihtaa katsantokantaansa, hän toimii aina kaiken mahdollisen huomioon ottaen
(ja hän tietää, mitä tarkoittaa
”kaiken”, sillä mitään ei jää sen ulkopuolelle; Isä on universumien
universumissa ainoa olento, joka on
kykenevä tekemään täydellisen arvion myös itsestään ja siksi hän tietää,
mitä hän tekee) ja sen vuoksi hänen
ratkaisunsa, päätöksensä, säädöksensä, lakinsa – ovat muuttumattomia. Jumalan teissä – – ”ei ole mitään
vaihtuvuutta eikä häivääkään muuttumisesta” [137:7]. Infiniittisen antamien
lakien kesken ei ole koskaan mitään
ristiriitaa. Jumalan laki on täsmällistä (115:2). Se ei horju eikä heilu, sitä
eivät vavisuta mielenmuutokset eivätkä mielen ailahtelut, sillä Jumala
on järkähtämätön.
Jeesus sanoi apostoleilleen, että
kun Isän tahto on lakinne, olette
tuskin vielä valtakunnassa, mutta
kun Isän tahdosta tulee aidosti teidän tahtonne, silloin toden totta
olette valtakunnassa (1588:5). Jos
Isän tahto on meidän lakimme,
olemme orja-alamaisia. Tätä Isä ei
kuitenkaan halua, sillä se ei ole meille suodun vapaan tahdon oikeaa
käyttöä. Isä haluaa, että uskomme
Isään ja evankeliumiin. Sen mukaan
olemme Jumalan poikia, ja Isän tahdosta tulee meidän tahtomme, ja
meidät korotetaan asemaan, joka on
Jumalan vapaiden lasten, valtakun-

nan vapahdettujen poikien asema
(1588:5). Isän laki on vapaaehtoinen
laki: meidän on itse päätettävä puolesta tai vastaan. Tuo laki on vapaatahtoisen tottelemisen laki, laki hengen hedelmien tuottamisesta kunkin
omassa elämässä. Se on Jumalan
valtakunnan laki (1596:7).
Pahuus on Isän asettaman lain
tiedostamatonta tai tahatonta rikkomista. Niinpä pahuus on myös Isän
tahdon noudattamisen epätäydellisyyden mitta (1660:2).
Hyvyys on Isän asettaman lain
tietoista ja tarkoitushakuista noudattamista. Niinpä hyvyys on myös
Isän tahdon noudattamisen täydellisyyden mitta. Hyvyys ja suuruus
kulkevat käsi kädessä, eikä niitä voi
erottaa toisistaan. Kun mitataan hyvyyttä, silloin mitataan myös suuruutta ja päinvastoin. Kun ihminen
on hyvä, hän eittämättä on myös
suuri.
Synti on jumalallisen lain, Isän
tahdon tietoista, tiedostettua ja tahallista rikkomista. Synti on mitta
sille, missä määrin olemme haluttomia noudattamaan Jumalan johdatusta ja kieltäytymään sisimmässämme asuvan hengen, Ajatuksensuuntaajan opastuksesta (1660:3).
Paatumus on jumalallisen lain,
Isän tahdon täysin tietoista, tiedostettua ja tarkoituksella tahallista rikkomista, toimimista Jumalaa vastaan. Paatumus on jumalallisen lain
mitta, jolla mitataan Isän tahdon
päättäväistä, itsepintaista ja pysyvää
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rikkomista. Se – – kertoo, mihin määrään Isän rakastava suunnitelma persoonallisuuden eloonjäämisestä ja Poikien
armelias, pelastumista tarkoittava huolenpito jatkuvasti torjutaan [1660:4].
Sana
Iankaikkinen Poika on Jumalan ikuinen Sana. Hän on kokonaan Isän kaltainen. Itse asiassa Iankaikkinen Poika
on universumien universumille persoonallisesti julkituotu Jumala Isä. Niinpä on
ollut, nyt on ja on aina oleva oikein sanoa Iankaikkisesta Pojasta ja kaikista
rinnakkaisista Luoja-Pojista: ”Joka on
nähnyt Pojan, on nähnyt Isän.” [74:7]
Iankaikkinen Poika on Isänsä
ensimmäisen, absoluuttisen ja infiniittisen ajatuksen ilmentymä
(227:4). Sana on tullut lihaksi Luoja-Pojissa, meidän tapauksessamme
Jeesuksessa. Kun on nähnyt Jeesuksen, on nähnyt Isän, sanan antajan.
Meidän ei pidä etsiä Jumalan sanaa vain teologisista teoksista, niiden opetuksista, eikä pelkästään
myöskään Urantia-kirjasta. Meille on
annettu neuvo, joka kuuluu:
Jotka ovat syntyneet Jumalan hengestä, tulevat vastedes erottamaan, mikä on
Jumalan sana, siitä riippumatta, mistä se
näyttää olevan peräisin. Jumalallista totuutta ei tule jättää vaille huomiota siksi,
että kanava, jonka kautta se annetaan,
on näkyvästi inhimillinen. [1732:5]
Meiltä edellytetään herkästi uskovan ja täysin luottavaisen pikkulapsen hengellistä yksinkertaisuutta.
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Meidän on tunnustettava hengellinen köyhyytemme, sillä se on hengellisen kasvun avain. Meille ei ole
niinkään tärkeää tietää Jumalan tosiasiaa kuin se, että kyvykkyytemme Jumalan läsnäolon tuntemisessa kasvaa (1732:5). Muistettakoon, että meidän mielessämme
asuu Suuntaaja, joka on juuri tuo
Jumalan läsnäolo. Suuntaaja on
meidän jokahetkinen johdattajamme ja kun annamme mielemme
avautua hengellisille vaikutuksille, ei
aikaakaan, kun henkiymmärryksemme avaa uusia väyliä hengen
valtakuntaan, antaa mahdollisuuksia
tuottaa hengen hedelmiä. Eikä tässä
ole kaikki. Mielemme ympärille kietoutuu Totuuden Henki, Pojan
Henki, joka reagoi meidän mielessämme esiin nouseviin hengellisiin
totuuksiin niitä heti vahvistaen ja
sanoen: ”Tämä on se tie.” Eikä tässäkään ole vielä kaikki: meidät kietoo hoivaansa myös Pyhä Henki
johdattaen omalla tavallaan meitä
kohti hengellistymistämme.
Nämä kaikki ovat yhdessä toteuttamassa Korkeimman Olennon
aktuaalistumista, sillä mitä paremmin kasvamme Jumalan läsnäolon tuntemisessa, mitä paremmin
ymmärrämme Jumalan luonnetta,
sitä enemmän reagoimme Isän tahtoon, hänen lakiinsa, tunnemme
hänen rakkautensa ja sitä enemmän
meillä on mahdollisuuksia kasvaa
hengellisesti tuottaen sen tuloksena
hengen hedelmiä, niitä aineksia, jot-
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ka tekevät universumista valmiimman, ystävällisemmän. Samalla saavutuksemme ovat myös Korkeimman Olennon käytössä, sillä hän on
kaiken finiittisen kokemuksellisuuden kokoaja ja lopulta sen viimeistelijä.
Teko
Jumalalliset Pojat ovat todella ”Jumalan
Sana”, mutta Hengen lapset ovat eittämättä ”Jumalan Teko”. Jumala puhuu
Pojan kautta ja toimii yhdessä Pojan
kanssa Äärettömän Hengen kautta, samalla kun Poika ja Henki ovat kaikissa
maailmankaikkeuden toiminnoissa verrattoman veljellisiä, niin että he työskentelevät kahden tasavertaisen veljeksen tavoin ja osoittavat ihailua ja rakkautta
arvossa pitämälleen ja jumalallisesti kunnioittamalleen yhteiselle Isälleen. [111:1]
Kolmas Lähde ja Keskus on infiniittinen integroija, joka integroi Paratiisin kosmiset energiat Iankaikkisen Pojan henkienergioihin. Hän on
aktuaalisen ja aktuaalistuvan yhdistäjä sen lisäksi, että hän lukuisten
lastensa suorittaman hoivan kautta
tuo julki Iankaikkisen Pojan armon.
Hän lahjoittaa älyn kosmoksen luoduilleen (1156:2) ja tekee paljon,
paljon muuta, jota emme käsitä,
emme ymmärrä.
Ääretön Henki, mieliabsoluutti,
on mielen lahjoittaja, tavattoman
monipuolinen toimeenpanija, Isän
ja Pojan tahdon toteuttaja. Hän on
itse dynaamisuus, joka saa toiminnan aikaan. Siitä huolimatta Ääretön

Henki on täydellinen ja infiniittinen
Isän ja Pojan kumppani, Hän on
Pyhän Hengen lahjoittaja, keskeinen
osa siinä prosessissa, jossa finiittiset
olennot täydellistyvät – hengellistyvät.
Oikeus
Oikeus on vanhurskautta edustava
kollektiivinen ajatus. Sen toimeenpanija on Kolminaisuus, persoonaton erillinen entiteetti, jolla on
oma asuinsijansa Paratiisissa. Oikeus ei ole persoonallinen asenne, sillä
se on aina monikollinen toimi. Sen
vuoksi oikeutta jakaa ainoastaan Paratiisin Kolminaisuus. Vain Kolminaisuudessa kokonaisjumaluus aktivoituu, kokonaisuuden valvonta astuu voimaan. Paratiisin Kolminaisuuden oikeus toimii persoonallisten olentojen suhteen, mutta ei koskaan ristiriidassa persoonallisuuden
kanssa. Tämän voi ymmärtää, kun
tietää, että Paratiisin Kolminaisuus
on kolmen jumalallisen persoonan
muodostama unioni, ei persoonain
muodossa muodostama liitto. Taustalla ovat siis täydelliset persoonallisuudet, joten Kolminaisuuden oikeudenkäyttö ei voi olla mitenkään
persoonallisuuksien toimintojen ratkaisijana niiden kanssa ristiriitaista.
Paratiisin Kolminaisuuden tuomiot
ovat aina lopullisia eikä niistä ole
valitusoikeutta.
Jumalallinen tuomio on kohtuullisuuden sielu, joka pitäytyy aina Kolminaisuuden oikeudenmukaisuuteen ja joka
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toteuttaa aina Jumalan jumalallista rakkautta. [115:2]
Jumala on päätöksissään vakaa ja
vaikka Jumala toimii kolmena persoonana ja kokonaisjumaluutena
Kolminaisuudessa, näiden kaikkien
yhteistoiminta on täydellistä. Niiden
kesken ei ole kommunikaatiokatkoksia, ei tulkintaerimielisyyksiä, ei
käsite-eroavuuksia. Niinpä on täysin
oikein sanoa, että – – [k]okonaan
tajuttuina ja täydelleen ymmärrettyinä
Kolminaisuuden vanhurskas oikeudenmukaisuus ja Universaalisen Isän armelias rakkaus ovat yhteneväisiä [115:2].
Kokonaisjumaluus ja persoonalliset
jumaluudet ovat yhtä ja samaa ykseyttä.
Rakkaus, hyvyys, armo ja totuus
Jumalan rakkaus on jumalallinen
asenne meitä kohtaan. Rakkaus on
halu tehdä hyvää. Kirjaimellisesti
Jumala on rakkaus. Siten rakkaus on
Jumalan osoittamaa hyvyyttä luotujansa kohtaan. Koska Jumalan hyvyys on suunnaton, hänen suuruutensa on mittaamaton.
Niinpä Kolminaisuudessa, sellaisena
kuin ihminen sitä tapaa tarkastella, on
Isän, Pojan ja Hengen persoonallisuudet
viritetty rinnakkaiseen rakkauden ja oikeuden jakamiseen ajallisuuden kokemuksellisissa universumeissa. [115:2]
Kolminaisuuden toiminta persoonattomana tuomiota jakavana ja
täytäntöön panevana entiteettinä
saattaa näyttää meistä Jumalan persoonain muodossa harjoittamista
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toimista, kuten rakkaudesta, hyvyydestä, armeliaisuudesta riippumattomalta, ehkäpä kovaltakin, vaikka
Kolminaisuus persoonattomana entiteettinä kuitenkin omaa rakkauden
asenteet. Tuntiessamme kolminaisuuskäsitteen sekä itse Kolminaisuuden toimintoja ja tuntiessamme
Isän tahdon vaatimuksia, siis jumallista lakia sekä näiden kaikkien keskinäissuhteita alamme pian ymmärtää, kuinka pitkämielinen Jumala
onkaan, kuinka armollisesti hän toimiikaan meitä kohtaan, kuinka hänen hyvyytensä saa rakkaudessa julkitulonsa. Todellisuudessa nämä
kaikki ovat jumalallisen ykseyden
ilmituloja eri muodoissaan, sen täydellisiä ilmenemiä. Jumalan osoittama armo on aina oikeuden persoonallinen julkitulo (115:2).
Universaalinen isä on ikuinen
totuus (23:4), itse asiassa hän on absoluuttinen totuus. Kun lähestymme Isää, lähestymme totuutta.
Totuuden Henki on meidän johdattajamme, totuuden tie, ja meidän
pilottimme on Ajatuksensuuntaaja,
Isän totuuden kertoja, totuuden
tulkki Suuntaajalle. Kosmoksen totuus on dynaaminen, elävä ja joustava. Totuus ei pysähdy paikalleen, se
ei jämähdä eikä jäykisty, sillä niin
tehdessään se kuolee, ja oitis siitä
tulee tiedettä tai filosofiaa. Elävää
uskoa se ei enää silloin ole. Totuus
ei elä kirjallisissa dogmeissa, ei opinkappaleiksi tiivistetyissä määritelmissä. Totuus pitää elämällä elettä-
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män, kokemalla kokeman. Totuus
koetaan sielussa, jota mielessämme
asuva henki, Ajatuksensuuntaaja,
ohjaa. Kun henki puhuttelee meitä,
se puhuttelee meidän sieluamme, ja
jos otamme hengen kutsun vastaan,
sen ottaa vastaan myös sielummekin: se kasvaa, muuntuu, tulee kauniimmaksi, se etenee vääjäämättä
kohti hengen statuksen asemaa –
me hengellistymme. Kun kasvamme Isän tuntemisessa ja hänen läsnäolonsa tunnistamisessa, kun
elämme aina hänen kaiken näkevien
silmiensä edessä, joka hetki, kasvamme hengessä totuutta esiin tuoden, hengen hedelmiä tuottaen.
Hengellisyys
Hengellisyys on hengen valtaaseman tunnustamista ja siihen samaistumista.* Joudumme fyysisen
elämämme aikana väistämättä palvelemaan kahta herraa – aineellista
ja hengellistä. Joudumme hankkimaan elantomme tavalla tai toisella,
eikä asuinsijakaan haittaa tee. Nykyaikainen yhteiskunta tarjoaa turvaverkkojaan ja näin on hyvä: se on
sovittautumista poikkeuksellisiin
tilanteisiin. Siitä huolimatta ”leipä”
on ansaittava, sillä ilmaista lounasta
ei ole. ”Leivän” ansaitseminen ei
saisi mennä liiallisuuksiin eikä ylenmääräiseen elintason tavoitteluun:
Se johtaa aineellisuuden herran palvontaan ja aiheuttaa vääjäämättä
ristiriidan aineellisuuden ja hengellisyyden kesken. Jos antaa aineelli-

suuden viedä mukanaan, hengellisyys surkastuu, samastuminen hengellisiin arvoihin kuihtuu, voi huonosti, ja tyhjyyden tunteet alkavat
nousta pintaan.
Kun tekee valinnan hengen valtaaseman hyväksi, kun päättää toteuttaa Isän tahtoa, kun päättää, että
minun tahtoni on, että Isän tahto
toteutuu, ja antaa hengen ohjata arkisia toimia, silloin välttyy ristiriidalta aineellisuuden ja hengellisyyden
välillä. Monet pelkäävät päätöstä
hengen valta-asemasta, voimallisesta elämään vaikuttavasta hengellisyydestä ja antavat ajan kulua. Se ei
tuo kuitenkaan helpotusta, koska
päätös odottaa piilevänä, se muistuttaa olemassaolostaan. Sitä yrittää
helposti tukahduttaa, häivyttää pois,
mutta se ei onnistu.
Päätös antaa hengelle valtaasema on yksi elämämme suurista
päätöksistä. Se on myös vapauttava
päätös, koska ristiriita aineellisuuden ja hengellisyyden väliltä alkaa
hävitä. Meidän on pyrittävä entistä
täysimääräisemmin hengellistämään
sitä tapaa, jolla elämme jokapäiväistä elämäämme samalla, kun suoritamme uskollisesti kuolevaisen olemassaolon rutiiniin kuuluvat arkipäiväiset velvollisuudet (1000:10,
lainaus muutettu me-muotoon).
Mielen täyttää ylevä rauha. Jeesus
sanoi: – – rauhani minä annan teille.
[1954:2]
Tämä pitää kirjaimellisesti paikkansa. Se rauha on syvä ja vakaa
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silloin, kun olemme antaneet hengen johdatukselle valta-aseman.
Meillä ei ole minnekään kiirettä, onhan meillä ikuisuus aikaa. Elämällä
on tuolloin aineellisuutta suurempi
tarkoitus, sillä on merkitys, joka tuo
hengellistä tyydytystä, se antaa meille orastavan hengellisen statuksen
jo nyt, vaikka emme vielä henkiä
olekaan. Henkisijaisenamme toimii
tahdostamme aito, puhtaista puhtain henki – Ajatuksensuuntaajamme.
Tällaisen päätöksen tehnyt kuolevainen on astunut Jumalan valtakuntaan, on saavuttanut kunniallisen Jumalan pojan aseman ja
hän alkaa tuottaa hengen hedelmiä.
Yksi tuottaa enemmän, toinen vähemmän, kukin tarmonsa ja kykyjensä mukaan. Kaikki nämä tuotokset ovat Jumalalle aidon tyydytyksen aiheita, sillä hän on onnistunut
juuri tämän kuolevaisen osalta aktualisoimaan arvoja, jotka hän halusi
toteuttaa yhtä lailla kuin hän on tyytyväinen siitä, että Korkein Olento
on kehittynyt yhden askeleen eteenpäin evolutionaarisen kokemuksellisuuden kivikkoisella, mutta niin tavattoman arvokkaalla tiellä. Juuri
tämä yksilö on nyt edennyt hengellisessä kasvussaan eittämättä potentiaalisen hengen asemaan, vaikkakin
Suuntaaja toimiikin vielä hänen
puolestaan aitona henkenä ja ihminen Suuntaajan hengellisten johdatusten toimeenpanijana – omasta
vapaasta tahdostaan.
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Henkilökohtaisen hengellistymisesi aakkosia: tunnetko Ajatuksensuuntaajasi eli itse asiassa kuinka
hyvin tunnet Isän?
Ajatuksensuuntaajasi on Jumalan
läsnäolo, ikuinen entiteetti, joka
asuu mielessäsi, sen ajattelukeskuksessa. Vuorovaikutus sinun ja
sinun Suuntaajasi välillä on kaksisuuntaista: te molemmat reagoitte
toistenne tekemisiin ja siten vaikutatte kumpikin toisiinne. Suuntaajasi, vaikka ei olekaan persoonallinen,
reagoi sinun persoonallisiin päätöksiisi kuin myös päättämättömyyteesi. Suuntaajasi tuntee jumalallisesti
kaiken, kärsii kanssasi, kohtaa jopa
pahan, jonka tieten tahtoen tai ehkä
tietämättäsi aiheutat, muttei koskaan itse altistu pahalle. Valtaaseman antaminen Suuntaajalle
merkitsee myös altistumista Suuntaajan johdatuksille, se merkitsee
väistämättä sinun hiljalleen etenevää hengellistymistäsi. Suuntaajan
tunteminen on yhtä kuin Jumalan
tuntemista. Suuntaajan luonteen
ymmärtäminen on samaa kuin Jumalan luonteen ymmärtämistä. Nämä molemmat ovat osa sitä prosessia, joka hengellistää sinua ja lopulta tuottaa sinulle hengen aseman.
Kuinka hyvin tunnet Suuntaajasi, niin hyvin tunnet Universaalisen
Isän. Mitä tiedät Suuntaajasi iloista
ja murheista, riemujuhlista ja onnistumisista, sen tiedät myös silloin
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Isästä – sinun elämäsi osalta
(Suuntaajahan ei epäonnistu koskaan).
Suuntaajasi tuntemisessa saattavat
seuraavat kysymykset ehkä auttaa:
− Oletko tuottanut Suuntaajallesi ensimmäisen riemujuhlan tekemällä päätöksistäsi kaikkein suurimman, päätöksen toteuttaa Isän
tahtoa? Jos olet, niin Suuntaajasi
ilolla ei ole rajoja, yhteiselle taipaleelle ei ole enää esteitä.
− Oletko halukas Suuntaajan
johdatuksiin antamalla hänelle valtuudet tehdä niin? Tietoinen valtuutus Suuntaajalle merkitsee Opastajallesi mandaattia ponnistella tulevan hengellisen kehityksesi hyväksi
entistä pontevammin.
− Antaudutko ilomielin Suuntaajan asettamiin koettelemuksiin?
Jos päätät tehdä niin, sinusta tulee
Suuntaajan toimesta enemmän kuin
mitä kykysi antoivat aiheen odottaa.
− Oletko antanut Suuntaajallesi
paremmat mahdollisuudet ohjata
ajatteluasi pyrkimällä yhä loogisempaan, johdonmukaisempaan ja
hengellistyneeseen ajatteluun, jossa
ajatus liittyy ajatukseen ja kokonaisuus kokonaisuuteen? Jos olet, niin
Suuntaajasi toiminta helpottuu ratkaisevasti: astut aimo harppauksia
eteenpäin psyykkisillä kehillä kohti
mielesi ja sielusi hengellistämistä.
− Oletko kehittänyt kunnioituksen tunnetta jumalallista läsnäoloa
kohtaan? Ylevä arvostuksesi Suun-

taajaa kohtaan syventää Suuntaajasi
mahdollisuuksia vaikuttaa mieleesi.
− Oletko samastumalla henkeen
muuntanut itseäsi yhä enemmän
Suuntaajasi kaltaiseksi? Jos olet, niin
se on Suuntaajallesi jumalallinen ilo
ja samalla Suuntaajallesi mahdollisuus muuntaa sinut entistä enemmän Suuntaajasi kaltaiseksi.
− Oletko saattanut mielesi entistä enemmän hallintaasi? Jos olet,
niin olet luonut Suuntaajallesi yhä
pitemmät yhtäjaksoiset mahdollisuudet ohjata sinua, synkronoida
mieltäsi Suuntaajasi mielen kanssa
kunakin vuorokauden hetkenä.
− Oletko samastunut yhä korkeampiin arvoihin, yhteen toisensa
perään? Jos olet, niin olet luonut
Suuntaajallesi yhden mittarin, millä
Suuntaajasi pystyy arvioimaan hengellistä edistymistäsi ja tuomaan uusia korkeampia arvoja omaksuttavaksesi.
− Oletko ponnistellut jatkuvasti
ja sinnikkäästi, jotta suorittaisit sinulle määrätyt ja määritellyt psyykkiset kehät? Jos olet mahdollisesti
saavuttanut kolmannen psyykkisen
kehän, olet tuottanut Suuntaajallesi
ylösnousemuksellisen alkutaipaleesi
yhdeltä osalta todellista mielihyvää
ja Suuntaajasi on saavuttanut omatoimisuuden (ellei jo aiemmin ole
ollut sellainen sinusta riippumattomista syistä).
− Oletko samastunut totuuteen,
sillä totuus on koossapitävää? Oletko samastunut kauneuteen, sillä se
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on vetoavaa? Oletko samastunut
hyvyyteen, sillä se on vakauttavaa
(43:5)? Totuus, kauneus ja hyvyys
sinussa, sinun ominaisuuksinasi,
ovat jumalallisen täydellisyyden,
Suuntaajasi, vastineita finiittisyydessä.
− Missä määrin olet saattanut
fyysisen elämäsi sopusointuun? Siitä syntyy kauneus. Missä määrin
ymmärrät älyllisiä merkityksiä? Siitä
syntyy totuus. Missä määrin samastut hengellisiin arvoihin? Siitä syntyy hyvyys (1278:5). Se, missä määrin toteutat kauneutta, totuutta ja
hyvyyttä omassa elämässäsi, siltä
osin Korkeimman Olennon kokonaisuus on saatettu kuntoon, ja siltä
osalta Suuntaajasi on saavuttanut
tavoitteensa sinun suhteesi.
− Oletko vakauttanut uskosi
Universaaliseen Isään? Uskosi merkitsee sitä, että haluat uskoa enemmän kuin tiedät. Uskosi vakaus antaa sinulle Suuntaajasi toimesta
mieleesi lujan vakuuttuneisuuden ja
totuus johdattaa sinua kohti totuuden lähdettä, absoluuttista totuutta,
Universaalista Isää.
− Uskotko myllerryksenkin keskellä? Jos uskot, Suuntaaja antaa
mieleesi syvän rauhan, sillä Suuntaajasi on Isästä ja Isä on itse Syvä
Rauha, täysin vakaa.
− Oletko kehittänyt mielessäsi
laajempaa arvostusta Suuntaajien
epäitsekästä ja verratonta työtä
kohtaan (1203:4)? Jos olet, niin tuotat täydelliselle Oppaallesi suurta
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tyydytystä, sellaista, jota vain jumalallinen entiteetti voi kokea.
− Oletko kehittänyt ymmärrystäsi, sekä älyllistä että henkiymmärrystäsi, niitä tehtäviä kohtaan, joita Suuntaajasi tekee Sinun
hyväksesi? (1203:4) Jos olet, niin
sinulla on tavattoman paljon paremmat mahdollisuudet edetä kohti
henkistatuksen asemaa.
− Oletko pohtinut, miten hartaasti Suuntaajasi pyrkii edistämään
hengellistä hyvinvointiasi (1203:4)?
Jos olet, niin alat ymmärtää hengellisiä realiteetteja ja niihin liittyviä
säännönmukaisuuksia ja käsität, miten kartutat hengellistä osaamistasi
hengellisten kokemustesi avulla.
− Oletko varauksettomasti antautunut Suuntaajallesi? Jos olet,
niin Suuntaajasi käsittelee viisaasti
ja kokeneesti sinun ihmisälyyn kätkeytyvää hengellistä potentiaaliasi
(1203:4).
− Oletko oivaltanut, että sinua
ohjataan sisältä käsin ylöspäin, ei
ulkoisin merkein, vaan sisäisin merkityksin sekä hengellisin arvoin? Jos
olet, Suuntaajallasi on mahdollisuus
viedä sinut taivaallisen onnen suojasatamaan (1203:4).
− Oletko käsittänyt, että sinulla
on täydellinen opettaja? Kuuntele
Suuntaajasi opetuksia ja noudata
niitä. Ne eivät ole helppoja, sillä
helppous on mitäänsanomattomuutta. Vaikeuksien voittaminen
on suurenmoisuutta: niissä sinun
on kasvettava.
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− Oletko osoittanut kiintymystä
Suuntaajaasi kohtaan? Jos olet, niin
sinun on syytä tiedostaa, että kiintymys on molemminpuolista, Suuntaajasi kannalta jumalallista.
− Oletko osoittanut korkeimpien arvojen mukaista rakkautta
Suuntaajaasi kohtaan? Jos olet, niin
silloin tiedät, että Suuntaajasi rakastaa sinua täydellisesti. Molemminpuolinen rakkaus tekee teistä ystävyksiä, jotka luottavat toisiinsa ja
paljastavat itseään toisilleen mahdollisimman paljon.
− Halajatko todella eloonjäämistäsi? Jos halajat, niin Suuntaajasi
tekee kaikkensa viedäkseen sinut
ylösnousemuksen vesillä hengelliseen turvasatamaan.
− Oletko ollut sinnikäs pyrkiessäsi voittamaan itsesi? Jos olet, niin
tavoitteesi tukemisessa Suuntaajasi
on entistä voimallisempi.
− Oletko ymmärtänyt, että olet
Suuntaajasi kumppani, sillä te molemmat yhdessä rakennatte tulevaa
elämäänne? Jos olet, niin silloin sinun on helppo mukautua Suuntaajasi sinulle suunnittelemaan koulutusohjelmaan ja vähä vähältä suorittaa se astuessasi täydellisyyteen johtavia uria pitkin.
− Oletko ymmärtänyt, että ollessasi auliisti halukas Suuntaajasi
opetusten mukaiseen elämään kykenet varmistamaan Suuntaajasi
avulla eloonjäämisesi, sillä – – eloonjääminen on Jumalten lahja, jonka täytyy
olla ajallisuuden luotujen haluama
[1204:6]?

− Tiedostatko, miten Suuntaajasi pyrkii sinua johdattamaan? Jos
tiedostat, niin kehitä tarkkaavaisuuttasi tässä ja muissa vastaavissa suhteissa ja erota se, mikä on
Suuntaajasi tekemää siitä, mikä on
mielestäsi juontuvaa.
− Tunnistatko joskus Suuntaajasi läsnäolon? Jos tunnistat, niin
kehitä tunnistamistasi niin, että tunnet Suuntaajasi läsnäolon aina.
− Kyseletkö Suuntaajaltasi hengelliseen ajatteluun perustuen kysymyksiä, jotka sinua askarruttavat?
Jos kyselet, niin tunnistatko, miten
olet saanut vastauksia. Opettele kysymään ja opettele tunnistamaan
vastaukset ja erota ne oman mielesi
tekemistä kepposista.
− Pystytkö hallitsemaan edes
kohtalaisesti unielämääsi? Jos pystyt, niin sinulla on yhä enemmän
mahdollisuuksia ymmärtää morontia- ja jopa henkimaailmaa, mutta
ennen kaikkea se antaa Suuntaajallesi yhä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa mieleesi nukkuessasi. (Silloin kun Suuntaajasi saa
mielesi hallintaan, kyse on täydellisestä henkitietoisuudesta.)
− Tunnistatko unielämässäsi,
mitkä ovat Suuntaajasi esiintuloja
niistä, jotka ovat oman mielesi alitajunnasta juontuvia? Jos tunnistat,
niin sinulla on suurenmoiset mahdollisuudet nähdä Suuntaajasi sinulle esittelemiä henkimaailmojen totuuksia, kokea hyvyyttä ja tuntemalla tuntea merkityksiä.
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− Jos olet ponnistellut hengellisesti, niin havaitsetko tulleesi hengellisesti väsyneeksi? Jos näin käy,
tiedät auttaneesi Suuntaajaasi, mutta Suuntaajasi ei väsy: käänny hänen
puoleensa ja Suuntaajasi neuvoo
sinua, miten säilytät ja lisäät hengellistä energiaasi!
− Oletko ymmärtänyt, että sinun persoonallisuutesi on lahja
Suuntaajallesi, ei-persoonalliselle
(mutta esipersoonalliselle) entiteetille, ja että persoonallisuutesi antaminen Suuntaajasi käyttöön poistaa
Suuntaajaltasi tahdon vapauteen ja
persoonalliseen ilmituloon liittyvät
rajoitukset ja että sinä saat Suuntaajasi identiteetin, ikuisen elämän,
kuitenkin niin, että persoonallisuutesi ja sen ilmenemänä tahtosi noudattaa edelleenkin järkähtämättä jumalallisen täydellisyyden, Suuntaajasi, mukaisia päätöksiä, vapaatahtoisesti persoonallisesti ilmeten, ikuisesti? Tämä on Suuntaajallesi suurenmoinen riemuvoitto, tavaton
muutos koko Suuntaajasi statuksessa, sitoutuminen ainutlaatuisella tavalla aikaan ja avaruuteen ja sinun
kanssasi yhteiseen ikuiseen tulevaisuuden päämäärään – ensin jumaluuden oppimiseen, sen jälkeen
jumaluuden jakamiseen. Hengellistymisesi on tässä vaiheessa jo tosi
pitkällä.
Siis opettele tuntemaan Suuntaajasi ja se, miten Suuntaajasi toimii
juuri sinun mielessäsi, sisältä käsin.
Se on samaa kuin oppia tuntemaan
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itse kaiken alku, Universaalinen Isä.
Ajatuksensuuntaajasi läsnäolo on
suurenmoinen lahja, jota sinun kannattaa opetella arvostamaan: Jumala
löytää ensin sinut, sitten sinä Jumalan. Hän, Jumala, on juuri nyt sinun
mielessäsi, erillisenä entiteettinä.
Itse Universaalinen Isä asuu Paratiisissa kaiken olevaisuuden keskuksessa, Ensimmäisenä Aiheuttajana – jota kohti Suuntaajasi sinua
johdattaa, hengellistää sinua.
Hengellisen statuksen mitta on
se, missä määrin ihminen on samastunut mielessään asuvaan Ajatuksensuuntaajaan, jumalalliseen läsnä
olevaan, Jumalan tahtoon, siis todellisuudessa Jumalaan itseensä.
Hengellinen kasvu riippuu siitä, miten ihminen kykenee pitämään elävää ja rikasta suhdetta hengellisiin
olevaisiin, realiteetteihin, kuten
Isään, Poikaan ja Henkeen ja heidän edustajiinsa, sekä siitä, millaisia
hengen hedelmiä hän kykenee tuottamaan. Hengellinen kasvu on aina
tiedostamatonta, joka paljastuu jälkikäteen menneen kokemuksia tarkasteltaessa, verrattaessa sen aikaisia kykyjä nykyhetken kykyihin.
Hengellinen kasvu on meidän aineellisuudessa elävien ihmisten
kaikkein tärkein elämän tarkoituksemme, sillä vain hengellisesti kasvamalla me turvaamme itsellemme
ikuisen elämän, vain siten varmistamme mahdollisuuden täyttää Isän
tahto yhä paremmin ja ennen kaikkea niin menetellen kykenemme
palvelemaan kanssaihmisiämme,
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veljiämme, entistä kyvykkäämmin.
Hengellinen kasvu saa parhaan
kimmokkeensa siitä, että samastumme Isään, joka on meidän palvontamme kohde. Kyseessä on sama asia kuin Isän tahdon täyttäminen parhaalla mahdollisella tavalla.
Vilpitön palvonta merkitsee ihmispersoonallisuuden kaikkien kykyjen liikkeellepanoa kehittyvän sielun herruudessa
ja sen yhteydessä toimivan Ajatuksensuuntaajan jumalallisessa ohjauksessa.
[66:3]
Hengellinen kasvu edellyttää, että meidän on luovuttava jokaisesta
mielemme hellimästä toiveesta ja
jokaisesta sielun tuntemasta kaipauksesta hengellisen kasvun kaikenmuuttavan syleilyn hyväksi: meidän
täytyy kokea merkitysten laajenemista ja arvojen kohoamista
(1002:9).
Mitä tarkoittaa se, että joudumme luopumaan mielemme toiveista
ja sielumme kaipauksista?
Rukoilu, palvonta ja hengellinen
kasvu nivoutuvat käytännössä hyvin läheisesti toisiinsa. Tuloksellinen rukoilu edellyttää vilpitöntä
kaikkien kykyjen liikkeellepanoa ongelmien ratkaisemiseksi ja myös
käytännön toimintaa. Palvonta on
Jumalan ylistämistä ja hänen suuruutensa ja laupeutensa tunnustamista sekä vuorovaikutteista Isän ja
Jumalan pojan välistä yhteydenpitoa, missä poika samastuu kaikkein
korkeimpaan käsitykseensä Juma-

lasta. Kun tällainen Jumalan tahdon
toteuttamiseen sitoutunut poika jatkaa ponnistelujaan, hän alkaa ymmärtää laajempia universumimerkityksiä ja ennen kaikkea alkaa saavuttaa tavoitteenaan pitämiään arvoja, ja vähitellen hän alkaa havaita
entistä korkeampien arvojen nousevan esiin. Hän tuntee arvot entistä
paremmin kehittyvällä sielullaan.
Vaatimus, että joudumme luopumaan jokaisesta mielemme toiveesta tarkoittaa nimenomaan mielemme aineellisiin tavoitteisiin liittyviä
toiveita. En ollenkaan usko, että
mielessämme olevat ja yhä kristallisoituneempina esiintyvät Jumalan
tahdon täyttämistoiveet ja siten Jumalaan samastumistoiveet tulisi hylätä. Sielullamme on kaipauksia ja
ne kohdistuvat sekä aineellisuuteen
että hengellisyyteen. Sielu omaa niitä haluja, joita mielemme hellii. Siten sielun kaipausten, aineellisuuteen liittyvien vetovoimien, tulee
kuihtua hengellisen kasvun hyväksi.
Sen sijaan sielun kaipauksen kohti
korkeampia arvoja ja merkitysten
syvällisempää ymmärtämistä pitää
jäädä jäljelle: sen tehtävänä on ohjata meitä ja mieltämme kohti entistä
kauniimpaa jumalakäsitettä kohti.
Kun samastumme ihanteisiimme ja
toteutamme vähitellen Isän tahtoa
ja kun ylläpidämme sekä mielessämme että sielussamme korkeimmiksi käsittämiämme arvoja, laajennamme merkitysten ymmärtämistä
ja arvoissa kasvamistamme. Niinpä – – [a]ito rukoileminen tuo hengelli-
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seen kasvuun omat antimensa. Se muokkaa asenteita ja tuo mukanaan sellaista
tyydytystä, joka juontuu yhteydenpidosta
jumalallisuuden kanssa. Se on jumalatietoisuuden spontaani purkaus
[1002:2].
Rukous on aina yksilön subjektiivinen toimi, mutta se kytkee meidät olevaisuuden mahtaviin realiteetteihin inhimillisen kokemisen
hengellisillä tasoilla. Rukoilemalla
pyritään tavoittamaan ihmisen yläpuolella olevia arvoja, ja siten rukoilu on voimallisin hengellisen
kasvun kiihoke (1002:3).
Hengellistä kasvua edesauttavat
uskonnolliset ajattelu- ja toimintatottumukset, ja ne vaikuttavat myös
hengellisen kasvun tuloksellisuuteen. Hengellistynyt ajattelu ja syvällinen mietiskely auttavat meitä
tällaisissa ponnisteluissa. Näin me
voimme kehittää uskonnollisia taipumuksiamme niin, että reagoimme
hengellisiin ärsykkeisiin myönteisesti. Tuolloin taipumuksistamme tulee vähitellen ehdollisia refleksejä,
ikään kuin luonnollisia toimintatapoja.
Uskonnollista kasvua suosivista
tavoista on Urantia-kirjassa kaunis
kuvaus. Sellaisia tapoja ovat
− kultivoitunut herkkyys jumalallisia arvoja kohtaan
− uskonnollisen elämän havaitseminen muissa ihmisissä
− kosmisten merkitysten syvällinen
mietiskely
− hartaudella suoritettu ongelmien
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ratkaiseminen
− oman hengellisen elämänsä jakaminen lähimmäistensä kanssa
− itsekkyyden välttäminen
− kieltäytyminen jumalallisen armon
selviönä pitämisestä
− elämänsä eläminen niin kuin olisi
Jumalan kasvojen edessä. [1095:3, ryhmittely kirjoittajan]
Uskonnolliseen kokemukseen
vaikuttavat myös fyysinen terveys,
peritty temperamentti ja sosiaalinen
ympäristö (1095:1).
Mutta nämä ajalliset olosuhteet eivät
estä sisimmässä tapahtuvaa sellaisen sielun hengellistä edistymistä, joka on omistautunut taivaassa olevan Isän tahdon
täyttämiseen. [1095:1]
Jälleen kerran Urantia-kirjassa
tuodaan esille se seikka, että – –
[v]arma keino tämän hengellisen kasvupotentiaalin ja ihmiseen rakenteellisesti
kuuluvan kyvyn vahvistamiseksi on varauksettoman korkeimmille arvoille omistautumista merkitsevän asenteen ylläpitäminen [1095:1].
Hengellisen kasvun ehdoton
edellytys on siis tarpeiden tunnistaminen, kasvaminen merkitysten
ymmärtämisessä ja sitoutuminen
korkeimpiin arvoihin.
Jos uskonto sallii uskonnollisen
kokemuksen edetä uskovien keskuudessa sellaiselle tasolle, että siitä
tulee valistunut ja viisas keino reagoida universumiin hengellisesti,
silloin tällainen ylevä uskonto voi
toimia kolmella ihmispersoonallisuuden tasolla eli
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1. älyllisellä – mieleen kohdistu-

2. morontiaalisella – kehittyvässä sielussa vaikuttaen
3. hengellisellä – sisäisen hengen kanssa yhdessä toimien
(1095:7).
Jos synti vallitsee ihmisten keskuudessa, se estää suunnattomasti
joukkojen hengellistä tuloksiin pääsyä. Synti hidastaa älyllistä kehitystä,
moraalista kasvua ja sosiaalista edistystä. Mutta Jumalaa tuntevan yksilön hengellistä kasvua se ei pysty
estämään, mikäli tällainen ihminen
haluaa tuntea Jumalaa ja noudattaa
vilpittömästä hänen jumalallista
tahtoaan (761:5). Jos syntiä tehnyt
tunnustaa tehneensä syntiä, se on
hänen voimallinen esiintymisensä
epälojaalisuuden torjumiseksi Jumalaa kohtaan. Tunnustaminen ei kuitenkaan millään tavalla poista synnin ajallis-avaruudellisia seurauksia.
Hyvää tunnustamisessa on se, että
synnin luonteen vilpitön tunnustaminen on tämän yksilön uskonnollisen kasvun ja hengellisen
edistymisen avain (984:8).
Hengellistä kasvua estää myös
se, että monet ihmiset ovat aivan
liian kiireisiä kyetäkseen omistamaan ajatuksia hengellisen kehityksen hyväksi. Tämä on hyvin tyypillinen aikamme ilmiö: keskitytään
voimakkaasti vain aineellisiin tavoitteisiin ja ollaan valmiita raatamaan paljonkin niiden eteen. Kun
unohdetaan ruokkia hengellistä kasvua, myöskään merkitysten ymmär-

tämisessä ei kasveta eikä arvoissa
päästä nousevalle uralle: junnataan
paikallaan. Vieraantuminen hengellistä kasvua suosivista keskusteluista, ajattelusta ja yhdessä toimimisesta vaikuttavat ratkaisevasti yksilön
mielen hyvinvointiin sitä heikentävästi. Hengellinen kasvu tuo huomaamatta mieleen sellaisia täyttymyksen ja uskonnollisen elämän
vakuuttuneisuuden tunteita, joita
mikään aineellisuuden tuottama tyydytys ei voi korvata. Toisin päin sanottuna, jos päämäärät ovat pelkästään aineellisia ja tyydytykset ainoastaan sieltä juontuvia, elämän pohjimmainen sisältö jää ontoksi. Tärkeimmät hengellistä kasvua estävät
tekijät ovatkin ennakkoluuloisuus,
tietämättömyys ja tiedon vallitessa
kyvyttömyys uskaltaa antautua jumalalliseen johdatukseen. Pelko on
pahin vastustaja, sillä se johtaa paikallaan tallaamiseen: ihminen karttaa tuolloin luulottelemaansa riskiä
ja lykkää itseään koskevia sitoutumispäätöksiä epämääräiseen tulevaisuuteen. Sen vuoksi – – [e]ri ikäkausina, toinen toistaan seuraavien kulttuurien piirissä ja edistyvän sivilisaation
vaihtuvissa vaiheissa tulee huolehtia siitä,
että merkitykset kasvavat [1094:4],
koska vain näin estetään yhteisön
kehityksen väsähtäminen ja paikalleen pysähtyminen.
Syvin onnellisuus kytkeytyy erottamattomasti hengelliseen edistymiseen.
Hengellinen kasvu tuottaa kestävää iloa;
rauhaa, joka käy kaiken ymmärryksen
yli. [1097:7]
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Todiste yksilön hengellisestä
kasvusta on hänen aikaansaamansa
hengen hedelmät. Lisäksi hänen
toimiaan leimaa rakkaudellisten
asenteiden ilmaantuminen. Kun
rakkaus on toiminnan vaikutin, silloin epäitsekkäät piirteet korostuvat
ja itsekkäät alkavat kuihtua pois.
Hengellisyydestä tulee oitis se osoitin,
joka ilmoittaa, miten lähellä Jumalaa
ihminen on ja miten hyödyllinen hän on
kanssaihmisilleen. Hengellisyys lisää ihmisen kykyä nähdä kauneutta aineellisissa olevaisissa, tunnistaa totuutta merkityksissä ja havaita hyvyyttä arvoissa.
Hengellisen kehittymisen määrää sen kapasiteetti, ja se on suoraan verrannollinen
siihen, missä määrin rakkauden itsekkäät piirteet on eliminoitu. [1096:1]
Näin ihminen pääsee toteuttamaan itseään hengellisesti. Itsensä
toteuttaminen ei saisikaan olla aineellista, sillä ainoat tavoittelemisen
arvoiset realiteetit ovat jumalallisia,
hengellisiä ja ikuisia (1096:3).
Toinen todiste hengellisestä kasvusta on itse sielun muuntuminen,
kehittyminen, rakentuminen kauniimmaksi. Vaikka me fyysisen
maailman ihmiset emme sellaisia
muutoksia näe, voimme sielussamme tuntea korkeita jumalallisia arvoja ja havaita, että olemme
eläneet niiden mukaisesti. Mielelle
hengellinen kehitys ilmenee siten
vain epäsuorasti. Se tulee esiin vahvana uskon vakuuttuneisuutena ja
syvänä mielenrauhana. Näitä tuntemuksia eivät mitkään vääristelyt
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pysty enää muuksi kääntämään, tosin hengellisesti kasvava ei pysty
niitä myöskään muille todistamaan.
Mutta todiste, joka puhuu hengellisistä saavutuksista fyysisen elämän
aikana, on hengen hedelmien tuottaminen: kuka niitä saa aikaan, on
jo edennyt hengellisesti pitkälle –
sielullisesti näkemättään ja kuulemattaan. Tämä toinen todiste, joka
siis ei ole meidän nähtävissämme,
on se, jonka sekä Suuntaajamme
että kohtalonsuojelijaserafimme,
kuten kaikki morontiassa elävät, havaitsevat: heille hengellinen edistymisemme on havaittavissa konkreettisesti sieluhahmon jalostumisena, kirkastumisena, jopa muodonmuutoksina. Me fyysisen maailman vaeltajat elämme itse asiassa
kahdessa maailmassa, toisen täysin
havaiten, toisen vain epäsuorasti
tuntien. Fyysisen elämämme aikana
luomme kaikki ne edellytykset, jotka ovat meidän käytettävissämme
sieluhahmossamme morontiassa
elämämme päättymisen jälkeen.
Loppusanat
Universaalinen Isä osoittaa hyvyyttään ja rakkauttaan meitä kohtaan
lahjoittamalla mieleemme kalleimman ennakkolahjan, Ajatuksensuuntaajan.
Kasvamme totuudessa ja hengellisyydessä pyrkiessämme tuntemaan
Isän entistä paremmin, elämään hänen tahtonsa mukaan, saamaan aikaan hengen hedelmiä.
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Aina tekemisemme eivät ole Jumalan tahdon, hänen lakinsa mukaisia.
Silloin Universaalinen Isä soveltaa persoonallista armoa meitä kohtaan.
Hän antaa meille armon toteutumiseksi runsaasti aikaa.
Armoa osoittaessaan Universaalinen Isä on tavattoman kärsivällinen.
Isän kärsivällisyys antaa meille
mahdollisuuden palata hänen tahtonsa toteuttajaksi, uudelleen kasvaa hengessä.
Muussa tapauksessa langetettaisiin Jumalan lain mukainen tuomio
− silmänräpäyksessä
− ilman armoa
− ilman aikaa.
Jumalan laki toteutuu aina. Se on
järkähtämätön. Jumalan lain ilmenemistä lieventää Jumalan rakkaus
luotujaan kohtaan, sillä Jumala on
itse rakkaus. Rakkaus vaatii, että armo toteutuu. Siten Kolminaisuuden
oikeudenkäyttö Jumalan lain ja rakkauden vallitessa on yksi ja sama
asia, jota persoonallisten jumaluuksien toiminta muuntaa, lieventää,
soveltaa, antaa armon vallita, mutta
lopulta kuitenkin Isän tahto, hänen
lakinsa, toteutuu aina. Todellisuudessa sen toteutumiselle ei ole mitään esteitä, sillä hänen lakinsa ja
tahtonsa ovat aina ehdottoman täydellisiä. Meidän tulee tavoitella tul-

laksemme hengellisesti täydellisiksi,
konkreettisesti täydellisiksi hengiksi,
mikä on myös hänen tahtonsa. –
Miksi Isä haluaisikaan rinnalleen
tulevassa ikuisuudessa epätäydellisiä
kumppaneita – jo ajatuksenakin se
on mahdoton!
*) Hengellisyyttä on tarkastellut
monipuolisesti Seppo Kanerva artikkelissaan ”Ihmisen hengellisyydestä”,
Heijaste 1/1998, s. 5–8, ja samoin
Joel Rehnström artikkelissaan
”Hengellisyys – mitä se on?”, Heijaste 3/1992, s. 20–21, ja puheessaan ”Rukoilu ja palvonta – yksin ja
yhdessä”, UAI Journal maaliskuu
2001, s. 12–14. Seppo Kanerva jatkaa aiheen pohdiskelua artikkelissaan ”Olemmeko riittävän hengellisiä – muuan henkilökohtainen näkemys”, Heijaste 4/1992, s. 7–15, ja
Pentti Niiranen artikkelissaan
”Hengellisyydestä ja ’hengellisyydestä’”, Heijaste 4/1992, s. 16.
[Tämän Heijaste-lehden nettiversiossa
on linkkejä Matti Tossavaisen
blogiin osoitteessa:
http://urantiaopetuksia.blogspot.com.
Blogista on luettavissa myös tämä
kirjoitus kokonaisuudessaan: Hengellinen kasvu Jumalan rakkauden
ja lain vallitessa.]
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Kallbådan
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Urantia-kirjan lukijoiden talvitapaaminen
29.–31.1.2010
Paikka: Voionmaan opisto
Opistontie 35, 34130 Ylinen (Ylöjärvi)
www.voionmaanopisto.com
Teema: Rakastamisen vaikeus ja keveys
Niin kuin minä olen tehnyt Isää tunnetuksi, niin pitää teidänkin tehdä tunnetuksi jumalallista rakkautta, mutta ette tee sitä pelkillä sanoilla, vaan sillä, miten päivittäin elätte. [2043:1]
Perjantaina: Hallituksen kokous, iltapala ja sauna 18.00 alkaen
Lauantain ohjelma:
08.00–09.00 Aamiainen
09.00–09.15 Päivän avaus: Kari Kippo
09.30–11.30 Isän perheen jäsenenä kasvaminen, hänen rakkautensa kohteena
oleminen: Arvo Mäki (pienryhmät)
11.30–12.30 Lounas
12.35–14.30 ”Rakastamisen vaikeus ja keveys urantialaisen naisen ja miehen välillä” –kysymyksiä ja pohdintoja elämän, kokemuksen, asiantuntijoiden ja Urantia-kirjan pohjalta: Erja Kalenius (pienryhmät)
14.30–15.00 Kahvitauko
15.00–16.20 Rakkaus ja arkipäivä: Raimo Kujala ja Tapani Vainio (pienryhmät)
16.25–17.00 Paneeli
19.00–

Sauna ja iltapala (Näsisali)
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Sunnuntain ohjelma:
08.00–09.00
09.00–09.15
09.20–10.00
10.05–11.30
11.30–12.30
12.40–13.10
13.10–13.25
13.25–14.00
14.00–

Aamiainen
Päivän avaus: Kari Kippo
”Rakastan elämää” –runoilla höystettynä: Matti Hulkkonen
Jumalan rakkaus: Kalervo Juntunen
Lounas
Seuran puheenjohtaja: Raimo Ala-Hynnilä
Tulevat kesäpäivät: Eija Seppänen-Bolotinski
Onko sanasymboli rakkaus universumin tärkein ”sivistyssana”:
Kari Kippo
Lähtökahvit

Hintavaihtoehdot:
A. täysihoito pe–su 2 hh:ssa
95 € henkilö,
B. ei majoitusta pe–su
65 € henkilö
C. täysihoito la–su 2 hh:ssa
73 € henkilö
D. ei majoitusta la–su
58 € henkilö
yhden hengen huoneen lisämaksu
20 € ajasta riippumatta
Sisältää: Perjantaina iltapalan. Lauantaina aamiaisen, lounaan, kahvin, päivällisen,
iltapalan ja saunan. Sunnuntaina aamiaisen, lounaan ja kahvin.
Muista ilmoittaa ruokavaliostasi.
Ilmoittautuminen 15.1.2010 mennessä
Tapani Vainio 040 544 9026 tapani.vainio@pirkkala.fi
Kari Kippo
050 327 1045 kr.kippo@pp.inet.fi
Kun ilmoittaudut sähköpostilla, huolehdi, että saat kuittauksen!
Ajo ohje:
Helsingin, Jyväskylän sekä Lahden suunnasta: aja kolmostietä Ylöjärvelle ja jatka
suoraan tielle 65, Virrat–Kuru. Aja noin 11 km ja käänny oikealle viitan Mutala
kohdalla. Kohta uudelleen oikealle, tielle numero 2774. Sitä muutama kilometri
jonka jälkeen vasemmalla on Voionmaan opisto. Hyvät ajo-ohjeet löydät myös
Voionmaan opiston nettisivuilta sekä tämän lehden takasivulta.
TERVETULOA!
Tilaisuuden järjestäjä: Suomen Urantia-seura ry
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Esitelmätilaisuudet Helsingissä
Seura järjestää esitelmätilaisuuksia Helsingin alueella, Malmilla, aivan rautatieaseman vieressä olevassa Malmitalossa, osoite on Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki. Esitelmät ovat lauantaisin klo 13.00–16.00. Tilaisuuksiin on vapaa
pääsy.
Tervetuloa!
12.12.2009 Tapio Talvitie

Jumalan valittuja – onko heitä?

Kirjat jouluhintaan!
Urantia-säätiön Suomen-toimisto myy joulukuussa suomenkielistä
Urantia-kirjaa 20 %:n alennuksella.
Urantia-kirja, kovakantinen
Urantia-kirja, pehmeäkantinen

32,00 €
20,00 €

Postitse lähetettäessä hintoihin lisätään postin perimä pakettimaksu.
Tiedustelut ja tilaukset vuoden loppuun mennessä osoitteella:

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

Puhelin: (09) 879 4351, 040 830 1200
Sähköposti: urantia-saatio@urantia.fi
Verkkosivu: http://saatio.urantia.fi
Urantia-säätiön pankkitili Suomessa:
Sampo 8 0 0 0 1 2 - 7 0 1 6 0 8 7 3

Seura osallistuu vuonna 2010
seuraaviin tilaisuuksiin:
Minä Olen -messuille Espoossa 13.–14.2. 2010
Hengen ja Tiedon messuille Helsingissä lokakuussa 2010
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HALLITUS JA KOMITEAT
Raimo Ala-Hynnilä, puheenjohtaja

Lahjaharjuntie 32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 717 2933
puheenjohtaja@urantia.fi

Seppo Niskanen, varapuheenjohtaja

UUSIKAUPUNKI
Puh. 040 526 8283
varapuheenjohtaja@urantia.fi

Helena Juola, sihteeri

Kalastajanmäki 10 E 70, 02230 ESPOO
Puh. 050 530 7785
sihteeri@urantia.fi

Martti Vanninen, rahastonhoitaja

ESPOO
Puh. 040 727 8714
rahastonhoitaja@urantia.fi

Hanna Holopainen, jäsenkomitean pj. TURKU
Puh. 040 763 0917
jasenkomitea-pj@urantia.fi
Pertti Leinonen, julkaisukomitean pj.

ESPOO
Puh. 050 041 6336
julkaisukomitea-pj@urantia.fi

Kari Kippo, koulutuskomitean pj.

TAMPERE
Puh. 050 327 1045
koulutuskomitea-pj@urantia.fi

Eija Seppänen-Bolotinski,
konferenssikomitean pj.

VANTAA
Puh. 041 534 8283
konferenssikomitea-pj@urantia.fi

Tapio Pulli,
sähköisen viestinnän komitean pj.

KIRJALA
Puh. 050 540 4582
internetpalvelut-pj@urantia.fi
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Opintoryhmät tiedottavat
Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja
opintoryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantiakirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri
tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan
väärentämättömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiskelupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toimia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista
Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vasta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi olla esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijasteessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, kuten kokoustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitean
puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi.
Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryhmiä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutuskomiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijasteessa. Seura julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään rohkaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan, mutta samalla muistuttaa, että
viime kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, tavoitteistaan ja menetelmistään.
Helsinki–Helsingfors
Ryhmä, jonka yhteyshenkilönä on
Helena Juola, puh. 050 530 7785
(sihteeri@urantia.fi), kokoontuu
kevätkaudella 21.1.2010 alkaen
torstaisin parittomina viikkoina klo
17.00–19.00 Pääpostitalon kirjaston
ryhmätyöhuoneessa.
En ny svenskspråkig studiegrupp
inleder sin verksamhet i Helsingfors, om intresse finns, vårterminen 2010. Närmare info: joel.
rehnstrom@pp.inet.fi – tel. 040
845 2125 eller 09-221 3125.

Vantaa
Opintoryhmän yhteyshenkilö on
Eija Seppänen-Bolotinski, puh. 041
534 8283 (klo 16–21) tai
(konferenssikomitea-pj@urantia.fi).
Espoo
Espoon keskustan opintopiiri (ent.
Kauklahden opintopiiri) kokoontuu lauantaisin klo 10–12 Villa Apteekin yläsalissa. Osoite: Pappilantie 5, 02770 ESPOO.
Pentti Lehtelä, puh. 0400 609 790
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi).

HEIJASTE 4/2009
Pertti Leinonen, puh. 0500 416 336
(tmi.leinonen@kolumbus.fi).
Martti Vanninen, puh. 040 727 8714
(martti.vanninen@kolumbus.fi).
Hyvinkää
Tietoja toiminnasta antaa:
Kari Haavisto, puh. (019) 461 421
(kari.haavisto@pp.inet.fi).
Jyväskylä
Ryhmä kokoontuu joka toinen
keskiviikko 2009 klo 18.00–19.30.
Raimo Ala-Hynnilä, Lahjaharjuntie
32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ,
puh. (014) 635 186
(gadonia@kolumbus.fi).
Kotka
Lisätietoja: Juhani Leino,
(juhanileino6@gmail.com).
Lahti
Lisätietoja: Kalervo Juntunen,
puh. 044 078 4155.
Lammi
Lammin ja ympäristön toiminnasta
kiinnostuneille antaa tietoja
Tuula Parviainen, Hämeentie 12 as. 7,
16900 LAMMI, puh. (03) 674 3226.
Lempäälä
Ryhmä kokoontuu parittomien
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00–
21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä,
Tampereentie 3 A 1, 37500
LEMPÄÄLÄ, puh. 050 595 1942
(kalevi.krekila@elisanet.fi).
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Oulu
Tietoja antaa Reijo Hamari, Kosteperänkatu 2 A 84, 90100 OULU,
puh. 040 502 6604
(reijo.hamari@luukku.com).
Rauma
Tietoja antaa Anja Vuori, Kirsikkatie 13, 26660 RAUMA, puh. (02)
822 3043; 040 748 4289
(anja.vuori@pp.inet.fi).
Tampere
Ryhmä kokoontuu parillisina keskiviikkoina Metsossa. Lisätietoja:
Kari Kippo, puh. (03) 265 4989,
050 327 1045. (kr.kippo@pp.inet.fi)
Turku
Ryhmän toiminnasta antaa tietoja
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610
KIRJALA, puh. (02) 454 4927
(tapio.pulli@kolumbus.fi).
Stockholm, Sverige
Urantia-studiegrupp sammankommer på adressen:
Studieförbundet Vuxenskolan,
Hantverkargatan 12, Stockholm.
Tunnelbana: Rådhuset. Michael
MacIsaac , tel. +46 73 576 4364
(mmacisaac@gmail.com).
Málaga, Espanja
Espanjan suomalainen keskusteluryhmä. Tietoja antaa Pentti Suutarinen, puh. +34 626 792 501.
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